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مبـادي   آموختن ثابت شده است، همانابارك مراد از علمي كه فرضيتش در حديث م

تعليمات اسالمي است، و آنها عبارت اند از: فراگرفتن حقوق اهللا، حقـوق العبـاد، حـالل،    

  حرام، طهارت، فرائض سنن و غيره....

كـه قـرآن را    ي اسـت بهترين شما كس«فرموده اند:  �در حديث ديگري رسول خدا 

كسي را كه خداوند بـه  «وهمچنان فرموده اند: ». دتعليم مي دهبه ديگران آموخته و آن را 

  ». او اراده خير كند او را در دين دانشمند مي سازد

از اينرو، علماي كرام آموختن و مطالعه علوم ديني را بمنظور به كـار انـداختن عقـل    

سالم، قلب مطمئن، روح پر سكون ضروري مي دانند. بناء علماي هر عصر وجيبهء شرعي 

ين قبال ادا نموده كتابهاي كوچك و بزرگـي بـراي عمـوم مسـلمانان تـأليف      خود را در ا

  نموده اند تا مسلمانان به روشني اين كتابها مسائل بنيادي اسالم را فرا گيرند.

از جملهء تالشهاي مباركي كه در اين راسـتا انجـام گرفتـه اسـت كوشـش و تـالش       

است كه ايشـان بـا    -لىهللا تعاحفظه ا -جناب شيخ عبد الرحمن بن عبداللطيف المحمود 

تأليف اين كتاب خواسته است تعليمات مبادي اسـالم را در روشـناي قـرآن و سـنت بـه      

  مسلمانان بيان نمايد.

اصل اين كتاب به زبان عربي است اما بخاطر اهميت و فوائد عام و تام آن ضـروري  

ه جنـاب  پنداشته شده است كه كتاب موصوف بزبان فارسي (دري) هم ترجمـه شـود كـ   

اين وظيفه را بدوش گرفتـه آن را بزبـان سـاده و سـليس      »نافع«داكتر صاحب نظام الدين 

  فارسي (دري) ترجمه نموده است.

زمانيكه ما اهميت و ارزش اين كتاب را درك كرديم آن را با معيار هاي عالي چـاپ  

نيم كـه ايـن   نموده خدمت خوانندگان محترم تقديم مينماييم. از خداوند متعال استدعا ميك
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كتاب را وسيلهء هدايت و اصالح مسلمانان و سبب نجات اخروي مؤلف، مترجم، ناشر و 

  همكاران و والدين شان قرار دهد. آمين. 

  خادم العلم والعلماء

  غفر اهللا له ولوالديه حماد شاكر

  هـ 1428 جمادي الثاني



  ياددهاني

ر اقتباس شده اسـت. بنـاء   قابل ذكر است كه بعضي مطالب اين كتاب از كتابهاي ديگ

دوست دارم كتابهاي ذيـل را   »نسبت دادن نيكي و احسان به اهلش«بر قاعده مسلم يعني: 

  كه من از آنها در اين رساله استفاده نموده ام ذكر كنم:

شرح احاديث فصل اول كتـاب از شـروح عالمـه شـيخ عبـدالرحمن بـن ناصـر         -1

  م كتاب سازگار باشد اقتباس شده است.با تصرف مناسبي كه با حج -رحمه اهللا-السعدي 

خداونـد  -تـأليف دكتـور جمعـة ضـميرية      ى العقيدة اإلسالميةالمدخل إلكتاب از  -2

 استفاده بعمل آمده است. -متعال ايشان را ثواب جزيل اعطا فرمايد

خداونـد  -تأليف أستاد أحمد بن صـالح الطويـان    مقدمات في العلوم اإلسالمية،از  -3

 .شده استنيز استفاده  -اعطا فرمايدايشان را ثواب جزيل 

از خداوند متعال خواهانم كه براي من و ايشان اجر عظيم اعطا فرموده و ايـن كتـاب   

  را مفيد و سودمند براي همهء خوانندگان قرار دهد. 

  

  مؤلف
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��, �+-%� ,.�$/-�%� ,
#��-�%� ,.���% ! ���� 0,
� '(� !� 1, 
�, 1 0� �23�� ,
� 45�6 �7 8�9: '(� ,
� 89( �7 !� .�; '( ,�#�<�� =�>�

�
�+� � .��� ?���@ 0� �23�� ,
� A:& 1 .�B� 
اما بعد: اين كتاب چيز نوي را به ارمغان نياورده است، بلكه مسائل پراگنده اي را 

كه هيچ بندهء مسلماني از آنها در  جمع، و چيزهاي متفرقي را ترتيب و تنظيم نموده است

امور روزمرهء خويش بي نياز شده نميتواند. واز جانبي اين كتاب در واقع پندي است 

  براي طالب علم، ودعوت گران كه مسائل اساسي شرعي را به مردم تعليم ميدهند.

و زمانيكه من موضوعات اين كتاب را جمع آوري مينمودم، به اين مقصد نبودم كه 

كتاب را طبع و نشر نمايم، و بدسترس مردم قرار دهم، بلكه هدف ام تنها اجابت اين 

رغبت و عالقهء بعضي از جماعت هاي دعوت گري بود كه برنامهء جهت تعليم زبان 

عربي براي مسلمانان غير ناطق به زبان عربي داشتند، تا اين كتاب ديني با اين برنامهء 

بعضي از برادران دعوتگر بر مطالب اين كتاب اطالع تعليمي شان همراهي كند. و وقتيكه 

پيدا كردند به من پيشنهاد نشر و طبع اين كتاب را نمودند تا فائده آن عام گردد. و من با 

بعضي از برادران اهل علم و صالح كه مورد اعتماد من بودند مشوره نمودم ايشان هم طبع 

اوند ياري و مدد خواسته باميد پاداش و نشر اين كتاب را تأييد نمودند. بناء من از خد

اخروي به طبع كتاب موصوف اقدام نمودم تا نفع آن به همهء برادران مسلمان برسد. و اين 

كتاب در لست و فهرست كتاب هاي دعوتي كه نفع آنها به همگان مي رسد درج و ثبت 

ر را به زبان گردد. و در وقت اعادهء طبع اين كتاب اين را در نظر گرفتم كه كتاب مزبو

ساده و سهل، به عبارت كوتاه و مختصر كه در برگير معلومات همه جانبه باشد برشتهء 

تحرير درآوردم. لذا از خداوند متعال استدعا دارم كه درين سعي و كوشش كمي كه من در 

تهيه اين كتاب نمودم بركت بگذارد، و تمام كساني را كه در جمع و ترتيب و تهيه اين 

  گرفته اند پاداش عنايت فرمايد.كتاب سهم 

  وصلى اهللا على نبينا محمد و على آله وصحبه وسلم.
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  يدوار آمرزش پروردگار خويش. ام

  عبد الرحمن بن عبد اللطيف المحمود

  اسالم آباد

  هـ1427/  3/  28



  پيشگفتار

  فضيلت علم

  از ديدگاه قرآن مجيد: -الف

  خداوند متعال ميفرمايد:

�  ô̈Βr& uθèδ ìMÏΖ≈s% u !$ tΡ#u È≅ ø‹©9 $# # Y‰ É`$y™ $ VϑÍ←!$ s% uρ â‘x‹ øt s† nο t�Åz Fψ$# (#θã_ ö� tƒuρ sπuΗ÷qu‘  Ïµ În/u‘ 3 ö≅è% ö≅ yδ 

“Èθ tG ó¡ o„ tÏ% ©! $# tβθ çΗs>ôè tƒ tÏ% ©! $# uρ Ÿω tβθ ßϑ n=ôè tƒ 3 $ yϑ‾ΡÎ) ã�©. x‹ tG tƒ (#θ ä9 'ρé& É=≈t7ø9 F{ سورهء الزمر،  � #$

  ). 9آيهء(

از شب را به عبادت، سجده وقيام ميگذراند، از  آيا كسيكه ساعاتي« ترجمه:

(محاسبهء) روز قيامت ميترسد وبه رحمت پروردگار خويش اميدوار است (با مشرك نا 

سپاس برابر است)؟ بگو آيا آنانيكه ميدانند وآنانيكه نميدانند برابر اند؟ همانا خردمندان 

  ».پند ميپذيرند

Æìsù � و خداوند متعال ميفرمايد: ö� tƒ ª! $# t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u öΝä3ΖÏΒ tÏ% ©!$# uρ (#θè?ρ é& zΟ ù=Ïè ø9 $# ;M≈y_ u‘yŠ 

  ).11سورهء المجادله: آيهء ( �

خداوند درجات كساني از شما را كه ايمان آورده اند وآناني را كه علم « ترجمه:

  ».داده شده اند باال ميبرد

  از ديدگاه حديث شريف: -ب

��C� D: �قال رسول اهللا  -1E 0, F29�) DG�: FH �2-�#IJ) KLM��� 
$�-� F���
D�N: �� F2�B '( ��%��� O<��� P, �+/��: Q-B ?�9�)�R  

همانا فرشتگان بالهاي خودرا براي طالب العلم «ميفرمايند:  �آنحضرت  ترجمه:

مي گسترانند سپس فرشتگان بعض شان باالي بعض ديگر قرار ميگيرند تا اينكه به آسمان 

  ».هء دوستي ايكه به علم دارند ميرسنددنيا بواسط
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S−  !� U+�  U�V�� :C 
� !� 82� 1, ?<�� 
�7 X�-�: ?�Y:�E A��: 8I  '( �(
K#Z� P, ?�Y:�E�R 

هيچ شخصي نيست كه راهي را بپيمايد كه در آن علم طلب كند، مگر « ترجمه:

  ».اينكه خداوند برايش راه جنت را سهل وآسان ميگرداند

�  U�V� !� U+�C : KV� '( :O��3� KH�H '( 1, 
��� [NY%� �5� ')� =�( �*,

� +��: \�� ��� �� ,
) [$-#: F�� �� ,K: �I�R 

چون انسان بميرد (ثواب) عمل او قطع ميگردد جز از «ميفرمايد:  �پيامبر اسالم 

ي كه برايش سه چيز: صدقهء جاريه، يا علمي كه از آن استفاده كرده باشد، يا فرزند صالح

  ».دعا كند

  سخنان علماء در مورد فضيلت علم:

علم فرا گيريد زيرا به علم صلهء رحم بجا آورده «ميفرمايد:  � معاذ ابن جبل

ميشود وحرام از حالل شناخته ميشود. علم پيشوا است وعمل كردن به آن متابعت از 

  ».آنست. از علم نيك بختان بهرور ميشوند وبد بختان محروم ميمانند

  ميفرمايد:) (رحمة اهللا عليهامام احمد بن حنبل 

مردم به آموختن علم از خوردني ونوشيدني بيشتر احتياج دارند، زيرا احتياج به «

خوردني ونوشيدني در روز يك ويا دو مرتبه پيدا ميشود اما احتياج به علم بشمارهء نفس 

  ».هاي انسانها است

  اجب است:اعات آنها بر طالب العلم وساموريكه مر

 اخالص:  - 1

 �براي طالب العلم ضروري است كه علم را خاص بمنظور رضاي خداوند 
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  چنين روايت شده است: �حاصل كند، زيرا در حديث صحيحي از آنحضرت 

 ]�#�� '��  :U�V 
%�C ?�^�� 
) D���� 1, 
���-: 1 !� 
I� 
) Q/-�: �_ ?<�� F��` '(
: K#Z� a�� �b c ��%��� '(K(��Y�� �+�R 

آنكه علمي را بياموزد كه بدان رضاي خداوند طلب كرده «ميفرمايد:  �آنحضرت 

ميشود ونمي آموزد آنرا مگر براي رسيدن به چيزي از دنيا بوي بهشت در روز قيامت به 

  ».مشامش نمي رسد

 U�V�� :C KH�H K(��Y�� �+:  �#�� Fd ���` '( U��–  F2#( �G*�– ���) 5� � ?���� O�#H 

F2B�(� e�#���R 

اولين كسيكه در روز قيامت به ايشان آتش دوزخ شعله ور «فرمود:  �آنحضرت 

عالمي است كه از آموختن علم خويش  –يكي از اين سه طائفه  –ميگردد سه طائفه اند 

  ».اراده دارد كه مردم اورا مدح وتوصيف نمايند

 U�V�� :C��� �� O�2$��� 
) 4 <�� F���� D�E '( .+I� a���� �� O<���� 
) f6�
 �#�� g +27 
��, e�#���R 
كسيكه علم را باين منظور طلب نمايد: تا با جاهالن «ميفرمايد:  �پيامبر اسالم 

مجادله كند، ويا با علماء مباحات وافتخار نمايد، ويا توجه مردم را بخود مبذول سازد او 

  ».در آتش دوزخ است

  عمل نمودن به علم: - 2
طالب العلم عمل نمودن به آنچه از علم ميداند ضروري است، چنانچه براي 

$ !¬ ™yx¬7y � ميفرمايد: �خداوند  tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# $tΒuρ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# ( uθ èδuρ â“ƒÍ• yè ø9 $# ÞΟŠÅ3pt ø:$# ∩⊇∪ 

$ pκš‰ r'‾≈tƒ tÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u zΝÏ9 šχθä9θ à) s? $ tΒ Ÿω tβθ è=yè ø" s? ∩⊄∪ u� ã9 Ÿ2 $ ºFø) tΒ y‰ΨÏã «!$# βr& (#θä9θ à)s? $tΒ Ÿω 
šχθè=yè ø" s?  �  3 – 1سورهء صف: آيهء.  
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همه چيزهاي كه در آسمانها ودر زمين اند خدا را بپاكي ياد ميكنند واو « ترجمه:

است صاحب قدرت (و) صاحب حكمت. اي مؤمنان! چرا چيزي را ميگوييد كه (به آن) 

  ».ه چيزيرا كه انجام نميدهيد بگوييدعمل نميكنيد. نزد خداوند خشم آور تر است ك

 &tΒuρ ß‰ƒÍ‘é& ÷βr$! � چنين حكايت ميكند: �و خداوند در قرآن مجيد از زبان شعيب 

öΝä3 x" Ï9%s{ é& 4’n< Î) !$tΒ öΝà69yγ÷Ρ r& çµ÷Ζtã 488سورهء هود: آيهء  ����ج.  

من اراده ندارم كه با شما مخالفت كنم در چيزي كه شما را از آن منع مي « ترجمه:

  ».نمايم

ميگويد: علم انسان را به عمل دعوت ميكند، اگر (گفتهء) اورا  �وحضرت علي 

  ».(كسي) اجابت كند باقي ميماند واگر به آن عمل نكند (علم) كوچ ميكند

  ودوري از تقليد: ����پيروي از سنت پيامبر اسالم  - 3

عين را غايه ونصب ال �بايد طالب العلم پيروي كتاب خدا وسنت پيامبر اسالم 

خويش قرار دهد واز تعصب بيجا در گفته هاي بدون دليل دوري گزيند، چنانچه خداوند 

θ#) �ميفرمايد:  � ãè Î7 ®?$# !$ tΒ tΑÌ“Ρé& Νä3øŠ s9 Î) ÏiΒ óΟä3În/ §‘ Ÿω uρ (#θãè Î7 −Fs? ÏΒ ÿ Ïµ ÏΡρßŠ u !$ u‹Ï9 ÷ρr& 3 
Wξ‹Î=s% $ ¨Β tβρã�©. x‹ s? ∩⊂∪  �  3سورهء اعراف: آيهء.   

را كه بشما از جانب پروردگار شما نازل شده است، پيروي كنيد آنچه « ترجمه:

  ».وبغير از او ديگري را بحيث دوست (وحامي) پيروي نكنيد. چقدر كم پند پذير هستيد

tΠ �و نيز خداوند متعال ميفرمايد:  öθ tƒuρ öΝÍκ‰ ÏŠ$ uΖãƒ ãΑθ à)u‹sù !#sŒ$ tΒ ÞΟ çGö6y_ r& tÎ=y™ö� ßϑø9 $#  � 

  .65سورهء القصص: آيهء 

و روزي را (بياد آوريد) كه خداوند ايشانرا صدا ميكند و ميگويد: پيامبران « ترجمه:

  ».را چه جواب داده بوديد؟



  21    ي در معارف اسالمي مطالعه  
  

 

  



    

  ي در معارف اسالمي مطالعه      22 
    

 

  اقوال علماء در پيروي از سنت وترك تقليد:

ياران شان اقوال متعددي روايت كرده اند كه رحمة اهللا عليه از امام ابو حنيفه  -1

  د را ترك ميكرد.ايشان به حديث شريف عمل مي نمود وتقلي

ايشان ميفرمودند: زمانيكه (مسئله يي) به حديث صحيح ثابت گرديد آن مذهب من 

است. وميفرمود: براي هيچ كس جواز ندارد كه بگفته ما عمل كند تا زمانيكه دليل ومأخذ آن 

  گفته را نداند.

  چنين نقل قول شده است:رحمة اهللا عليه ودر روايتي از امام 

  »يكه دليل فتوي من را نميداند وبگفتهء من فتوي ميدهدحرام است بر كس«

اگر من فتواي را داده بودم كه مخالف كتاب خد وسنت پيامبر «ونيز فرموده است: 

  ».بود به آن فتوي عمل نكنيد �اسالم 

من بشرم خطا ميكنم وحق را در «فرموده است:  - رحمة اهللا عليه-امام مالك  -2

ببينيد هر فتواي ايكه مطابق كتاب خدا وسنت رسول  مي يابم ازينرو شما در فتوي من

بود بĤن عمل كنيد وهر فتواي ايكه مخالف كتاب خدا وسنت رسول عليه الصالة والسالم 

  ».بود آنرا ترك دهيدعليه الصالة والسالم 

گفته اش قابل  �هر انساني بجز پيامبر اسالم «ودر روايتي چنين فرموده است: 

  ».قبول ورد است



  

  :اولفصل 

گرانبهاي هدايات ورهنمايي هاي 

  ����آنحضرت 



  دين نصيحت است -1

 4 ���� F�h '��  !� U+�  U�V :U�V� :CK���#�� ':��� ,K���#�� ':��� , ':���
F2-(��� ������ K�Mi� ,
�+���� ,
)�-L�� ,! :U�V ?!� U+�  �: '� :�+��V ,K���#�� R

�F��( .��  
فرمودند: دين  �روايت شده است كه: پيامبر اسالم  �از تميم داري « ترجمه:

عبارت از نصيحت وخير انديشي است، دين عبارت از نصيحت وخير انديشي است، دين 

عبارت از نصيحت وخير انديشي است، گفتند: براي چه كسي اي رسول خدا؟ فرمود: 

  ».سلمينبراي خدا، وبراي كتابش ورسولش وبراي پيشوايان مسلمانان، وبراي همه م

سه » دين عبارت از نصيحت وخير انديشي است«اين گفتهء خويش را  �پيامبر 

بار تكرار فرمودند، تكرار اين عبارت بيانگر ارزش واالي مقام نصيحت است. واز جانبي 

ارشاد ورهنمايي است براي پيشوايان مسلمانان تا به يقين كامل بدانند كه همهء دين 

حت بوده ونصيحت همانا عمل نمودن به همهء حقوق ظاهرش وباطنش منحصر در نصي

  پنجگانه اي است كه در حديث مبارك از آنها تذكر بعمل آمده است.

   نصيحت براي خدا:
نصيحت براي خداوند عبارت است از اعتراف نمودن به وحدانيت ويكتايي 

 خداوند متعال واينكه تنها خداوند مستحق صفات كمال بوده وهيچ فردي با خداوند

متعال به هيچ وجهي در صفات او شريك نميباشد واطاعت وفرمانبري از خداوند در 

ظاهر وباطن، و اورا پرستش نمودن با كمال تضرع و نيايش، وخواسته هاي خود را در 

حال رجاء و خوف همراه با ندامت وتوبه واستغفار به او پيشكش نمودن است. چرا كه 

ابر اوامر خداوند نبوده وخواهي نخواهي گناه را بنده خالي از تقصير و كوتاهي در بر

مرتكب شده است ازينرو مداومت به توبه واستغفار قصوري را كه در عبادتش پيدا شده 

  جبران مي نمايد ونا بساماني هاي اورا تالفي مي كند.

  نصيحت براي كتاب خدا: 
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فاظ ومعاني عبارت است از ياد كردن آيات كالم رباني وتدبر به آنها، وآموختن ال

آنها، ودر عمل نمودن به قرآن مجيد جديت وسعي نمودن، و ديگران را به اين امور 

  دعوت دادن است.

  نصيحت براي رسول خدا: 
عبارت است از ايمان آوردن به رسول خداوند ومحبت داشتن به ايشان وآنحضرت 

اصول و فروع را از جان ومال و اوالد خوز زيادتر دوست داشتن. وپيروي از ايشان در 

دين، و مقدم داشتن سخنان شان بر همهء سخنان ديگر، و در پيروي از دساتير گرانبهاي 

  شان نهايت سعي و جديت بعمل آوردن، و دين ايشان را ياري و نصرت دادن است.

  نصيحت براي پيشوايان مسلمانان: 
ضي هاي ايشان عبارت اند از: حكمرانان مسلمانان، والي ها، و رؤساي اداري، قا

محاكم و كسانيكه به ايشان صالحيت عام و خاص داده شده است. نصيحت ايشان همانا 

عقيده داشتن به زعامت آنها است و شنيدن سخنان شان، و اطاعت بردن از ايشان است، و 

مردم را به پيروي ايشان ترغيب نمودن، و به اندازهء توان خويش آنها را ارشاد ورهنمايي 

از چيزهائيكه به نفع خود شان ومسلمانان است آگاه ساختن وباآلخره، به  كردن، و آنها را

  اداي وظائف كه از جانب شان هدايت داده ميشود قيام نمودن است.

  نصيحت براي همهء مسلمانان:
اينست كه چيزي را كه بخود دوست ميدارد به ايشان نيز دوست داشته باشد. 

ايشان نيز نا پسند پندارد و درين رابطه حتي  وچيزي را كه بخود نا پسند مي پندارد به

اإلمكان كوشش وجديت نمايد زيرا زمانيكه انسان چيزي را دوست ميدارد در راه رسيدن 

نصيحت را به امور پنجگانهء ذيل تفسير نموده  �به وي نيز سعي مي ورزد. پيامبر اسالم 

  اند:
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دا، وحقوق همهء قيام نمودن به حقوق اهللا، حقوق كتاب خدا، حقوق رسول خ

مسلمانان، با اختالف كه در احوال وطبقات شان وجود دارد. حديث مبارك همه مسائل 

كلي دين را شامل ميشود و چيزي از امور اساسي اسالم نبوده كه درين ارشادات جامع 

  شامل نگردد. �گرانبهاي آنحضرت 
  

				  

  اركان اسالم -2 
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  روايت شده كه: �از ابو هريره 

آمد وگفت: اي رسول خدا مرا به عملي رهنمايي كن كه  �اعرابي خدمت پيامبر «

چون آنرا انجام دهم به بهشت داخل گردم. آنحضرت فرمود: خداي را عبادت كن وبه 

فرض شده را اداء  وي چيزي را شريك نياور، ونماز هاي فريضه را بر پا دار، وزكات

نماي، وماه رمضان را روزه بگير. اعرابي گفت: قسم به ذاتي كه جانم به يد او است بر 

 �اين چيزها نه مي افزايم واز آنها چيزي را هم كم نميكنم، وچون رفت آنحضرت 

  ».فرمود: آنكه خوشش مي آيد كه به مردي از اهل بهشت ببيند بايد بسوي اين مرد بنگرد

روايت شده است،  �ادي در بارهء اين فرائض از پيامبر اسالم احاديث زي

بنحويكه مفهوم ومعاني اين احاديث با هم متفق ويا قريب اند و همه بيانگر اين امر اند كه 

اگر كسي فرائض خداوند را خواه فرائض مشترك باشد و يا فرائض مخصوص به بعضي 

ه است اداء كند و از محرمات از اشخاص با اسباب و وسائل كه با وي واجب گرديد
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اجتناب ورزد مستحق بهشت ميگردد و از آتش دوزخ نجات مي يابد و كسانيكه اين 

فرائض را انجام ميدهند مستحق آن ميگردند كه ايشان را مؤمن و مسلمان نامند. و آنها از 

  جملهء بندگان متقي و رستگار بوده و در صراط مستقيم خداوند اند.

				  

  در دين استقامت    -3

 f$Yz�� !� ��� ') 0��$� '�� :l�V :U�V C 1 ?1+V ���{� g | 8V !� U+�  �:
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روايت شد كه گفت: گفتم يا رسول خدا براي من  �از سفيان ابن عبد اهللا الثقفي 

كسي مپرسم. آنحضرت فرمود: بگو: بخدا ايمان در اسالم سخن بگو كه بعد از تو از 

  اين حديث را امام مسلم روايت كرده است.» آوردم وسپس استقامت كن وپايدار باش

سؤال جامع و مفيديكه مشتمل بر  �از پيامبر اسالم  �سفيان پسر عبد اهللا الثقفي 

 �ل خدا همهء امور خير است و انسان را به رستگاري و فالح مي رساند، نمود و رسو

او را به ايمان به خداوند دستور دادند، ايمان به خداوند شامل همهء امور اعتقادي اي كه 

بر بنده واجب است ميگردد. و آنها عبارت است از ايمان داشتن به اشياء مؤمن به، و 

در ظاهر و  �اصول وفروع اسالم مانند اعمال قلوب وانقياد و تسليم شدن به خداوند 

 �ام دار وهميشگي و استقامت به اين امور تا دم مرگ، چنانچه خداوند باطن بشكل دو

β¨ � ميفرمايد: Î) š Ï% ©!$# (#θä9$ s% $oΨ š/ u‘ ª! $# §ΝèO (#θßϑ≈s) tFó™$# ãΑ̈” t∴tG s? ÞΟ ÎγøŠ n=tæ èπ x6Í×‾≈n=yϑ ø9 $# āω r& (#θèù$ sƒ rB 

Ÿω uρ (#θçΡ t“ øt rB (#ρ ã�Ï± ÷0r& uρ Ïπ ¨Ψ pgø: $$Î/  ÉL ©9$# óΟ çFΖä. šχρß‰ tãθè? �  :30سورهء فصلت: آيهء.  

همانا آنانيكه گفتند: پروردگار ما خدا است و باز استقامت كردند « ترجمه:

فرشتگان براي شان نازل ميشوند، وميگويند: نترسيد وغمگين مباشيد وبه بهشتي مژده 

  ».يابيد كه به شما وعده شده بود

همهء دوستي ها را  قرآنكريم سالمتي از همهء بدي ها، و داخل شدن به بهشت با
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در ايمان و استقامت مرتب نموده است. نصوص آيات قرآني، و بسياري از احاديث نبوي 

شريف بيانگر اين است كه ايمان شامل همهء مسائل صحيح اعتقادي و اعمال قلوب از 

قبيل رغبت به امور خير و دوري از امور شر، و اراده خير را در چيزها داشتن و از شر 

رت نمودن و عمل نمودن به اعضاء وجوارح را ميگردد، واين چيز بجز ثبات و دوري و نف

  استقامت بر ايمان بدست نمي آيد.

				  

  دعوت به هدايت -4
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  روايت است كه: �از ابو هريره  ترجمه:

آنكه به دعوتي رهنمائي كند درست مزد آناني را كه از «فرموده:  �پيامبر اسالم 

به گمراهي وي پيروي ميكنند در مي يابد، بدون اينكه از مزدش چيزي كاسته شود، وآنكه 

دعوت كند بر وي گناهيست مانند گناهان آنانيكه از وي پيروي ميكنند، و اين امر از 

روايت كرده رحمة اهللا عليه اين حديث را امام مسلم ». گناهان شان چيزي را نمي كاهد

  است.

درين حديث مبارك واحاديث شبيه آن ترغيب به دعوت به هدايت شده است 

ز دعوت بسوي گمراهي وضاللت مردم را بر حذر ساخته است. وفضيلت داعي را بيان، وا

وگناه آناني را كه مردم را به فساد وگمراهي دعوت مي نمايند، بسيار بزرگ وانمود كرده 

  است.

عبارت است از علم پر منفعت، وعمل نيكو. هر كس كه علم را فرا گيرد  هدايت:

رهنماي كند اين شخص داعي ويا مردم را بسوي طريقي كه توسط آن علم حاصل كنند 
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  بسوي هدايت گفته ميشود.

و هر كسيكه مردم را به عمل نيكوي كه تعلق به حقوق خدا و يا حقوق عامه مردم 

و يا تعلق به حقوق اشخاص معيني دارد دعوت نمايد او نيز از جملهء داعيان هدايت 

  بشمار مي آيد.

د نصيحت ديني ويا دنيوي و هر كسيكه مردم را در چيز هائيكه بدين تعلق ميگير

ميكند او هم داعي به هدايت گفته ميشود. و هر كسيكه در علم و عمل خويش پيشواي 

مردم ميگردد، و ديگران از وي پيروي ميكنند او نيز داعي هدايت ميباشد. و هر كسيكه از 

اين  ديگران به عمل خير سبقت ميجويد ويا كار عام المنفعه را بنيان ميگذارد او نيز شامل

حديث ميگردد. و به عكس آن، اشخاصيكه مردم رابه گمراهي و شقاوت دعوت ميكنند 

  داعي به فساد گفته ميشوند.

بناء دعوت گران هدايت ايشان از پيشوايان پرهيزگار ونخبه ترين افراد مسلمان 

اما دعوت گران بسوي گمراهي پيشوايان اند كه مردم را به آتش « جامعه بشمار مي آيند. 

  سوزان دوزخ دعوت ميكنند.

و هر كسيكه ديگري را به كار خير و تقوي مساعدت كند او نيز از جملهء داعيان 

هدايت محسوب ميگردد. و كسيكه مردم را به گناه و تجاوز به حقوق ديگران دعوت 

  ميكند او از زمرهء دعوت گران گمراهي و ضاللت بشمار مي آيد.

				  

  مؤمن قوي -5
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  روايت است كه: �بو هريره از ا ترجمه:

در نزد خدا مؤمن قوي ونيرومند از مؤمن ضعيف بهتر «فرمود:  �آنحضرت 

ومحبوب تر است، ودر هر دوي شان خير وجود دارد. حريص باش بĤنچه برايت نفع 

ميرساند، واز خداوند ياري خواسته و نا توان مشو، هرگاه ترا چيزي برسد مگو: اگر من 

« چنان ميشد ولي بگو خدا مقدر ساخته بود وآنچه خداوند بخواهدچنين ميكردم چنين و

اين حديث را امام » دروزاهء وسوسه شيطان را باز ميكند "اگر"انجام ميدهد، زيرا كلمهء 

  مسلم روايت كرده است.

  اين حديث مبارك مشتمل بر اصول اساسي وسخنان جامع وپر محتوي است.

واينكه اين صفت به چيزهاي  �ند ثبوت صفت محبت براي خداو از آنجمله:

كه خداوند به آنها محبت دارد وبه كسيكه به اجراي اين امور قيام ميكند تعلق ميگيرد و 

اين را نيز ثابت ميسازد كه اين صفات با اراده و مشيئت خداوند ارتباط دارد و نظر به 

محبتش به اشخاص فرق ميكند، به اين معني كه محبت خداوند به بندهء مؤمن قوي از 

  بندهء مؤمن ضعيف بيشتر ميباشد. 

و حديث مبارك دليلي است بر اينكه ايمان عبارت از مسائل اعتقادي و عملي و 

چيزهاي گفتني است، واين مذهب اهل سنت وجماعت است. چرا كه ايمان داراي هفتاد 

ادني  است و» ال إله إال اهللا«و چند شاخه است كه اعال ترين اين شاخه ها گفتن كلمه 

ترين آنها دور كردن چيزهائيكه باعث اذيت عابرين ميگردد از سر راه ها است. وحياء 

شاخهء بزرگي از ايمان است. اين شاخه هاي ايمان شامل اعمال باطني و ظاهري هر دو 

ميگردد، و كسيكه به همهء اين شاخه ها عمل كند، و خويشتن را به علم پر منفعت و 

ديگران را نيز توصيه به حق و توصيه به صبر نمايد، از زمرهء عمل صالح مكمل سازد، و 

مؤمنان قوي بشمار مي آيد وحائز اعال ترين مراتب ايمان ميگردد، و كسيكه به چيز هاي 

  متذكره عمل نكند از مؤمنان ضعيف بشمار مي آيد.

اين حديث از جمله دالئلي است كه علماء از آن حجت بر زيادت ونقص ايمان 
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به اين معني كه ايمان به طاعت زياد وبه معاصي كم ميگردد. اما قوت ايمان  جسته اند

مؤمن قوي بقدر معلومات وي به اشياء مؤمن به وشناختن از مسائل ايمان و عمل نمودن 

به اين امور مي باشد. اين اصل را بسياري از آيات قرآن مجيد واحاديث نبوي تأييد مي 

  نمايد.

دارد كه مؤمنان در كار هاي خير، ومحبت خداوند و واين حديث به اين داللت 

9e≅à6 �ميفرمايد:  �پاي بندي بدين خدا با هم متفاوت اند. چنانچه خداوند  Ï9uρ ×M≈y_ u‘yŠ 

$−Ι ÊeΕ (#θè=ÏΗxå ( �  :19سورهء احقاف: آيهء.  

براي هر كدام شان مطابق به اعماليكه انجام داده اند درجاتي تعين شده  ترجمه:

  است.

  ديث متذكره فوق حالت سه طائفه از مردم بيان شده است:در ح

        سبقت كنندگان بسوي خيرات:
آنها كساني اند كه به اداي واجبات و مستحبات قيام ميكنند. و از محرمات و 

مكروهات اجتناب مي ورزند، و حتي مباحاتي كه در آنها اسراف ديده ميشود ترك 

  ميدهند.

ورا مكمل ميسازند و ايشان متصف به تمام وهر عملي را كه شروع مي نمايند ا

  صفات كمال ميباشند.

  ميانه روان:

  .كساني اند كه تنها به واجبات عمل ميكنند و ممنوعات راترك ميدهند

        ستمگاران بر خويشتن:
همان هاي اند كه اعمال نيكوي خودرا با سيئات خلط كردند. اين فرمودهء پيامبر 
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سخني » نفع مي رساند واز خداوند ياري بخواه باش به آنچه برايتحريص « �اسالم 

  است نهايت جامع ومفيد كه شامل سعادت دنيا وآخرت ميگردد.

  امور پر منفعت به دو قسم است: امور ديني، وامور دنيوي
انسان همان طوريكه محتاج به امور ديني خود است به امور دنيوي خود نيز احتياج 

، كوشش و جديت اش به يكي از اين دو امر دارد، ومدار سعادت و تو فيقش در حرص

پر منفعت به استعانت خداوند صورت ميگيرد، و زمانيكه انسان براي امور پر فائده 

كوشش و جديت كند و اسباب و طرق آنرا بپيمايد، و از خداوند خويش براي حصول و 

ده اكمال اين امور كمك و ياري بخواهد، همين بخودي خود كمال و فالح برايش شمر

  ميشود. 

و اگر يكي از اين امور سه گانه از وي ترك شود در حقيقت او به اندازهء آن از 

خير زيادي محروم شده است. و كسيكه براي بدست آوردن امور پر منفعت حريص 

نباشد و كسالت و تنبلي نمايد چيزي را حاصل نميكند. كسالت بذات خويش زيان و 

خير را بدست مي آورد، و نه به عزتي ميرسد، و ناكامي است و شخص كسول و تنبل نه 

نه هم خط و بهره اي ديني و دنيوي حاصل ميكند. و اگر حرص به كار هاي غير مفيد 

نمايد اين كارها يا از چيزهاي ضررناك بوده و يا از كارهاي است كه باعث پس ماندگي 

عقب ماندگي از  وي از كمال انسانيت ميگردد، و ثمرهء كوشش وي جز زيان وتبهكاري و

كار هاي خير، و مبتال شدن به شر و ضرر چيز ديگري نيست. چه بسا از كسانيكه در راه 

هاي غلط وكار هاي غير مفيد حريص بودند و از حرص شان جز رنج و خستگي و بد 

  بختي چيز ديگري عايد حال شان نگرديده است. 

حصول اين راهها اگر انسان راههاي مفيد و صحيحي را انتخاب كند و براي 

حريص باشد، و جديت وتالش نمايد (پيمودن مسير حق ورسيدن به درجهء كمال انساني 

جز به صدق و راستي و التجا به خدا واستعانت از جناب او تعالي ممكن نيست و شخص 

كه اين راه را جستجو ميكند نبايد هيچگاه تنها اعتماد بزور وقوت خود داشته بلكه در 
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خداي خويش اعتماد و توكل داشته باشد) درين وقت است كه برايش تمام ظاهر و باطن ب

مصائب ومشاكل سهل و آسان گرديده و كارش به گونه احسن و با ثمرات پاكيزهء به 

پايان مي رسد. او درين حالت شديداً احتياج به معرفت اموري دارد كه مناسب است براي 

در دين به دو امر اساسي نياز دارد وآنها  رسيدن به آنها تالش وجديت نمايد. امور نافع

  عبارت است از علم نافع وعمل صالح.

امر اول كه همانا علم نافع است عبارت از علمي است كه بداشتن آن براي انسان 

تزكيه قلب و روح حاصل ميشود، و باعث سعادت دارين او ميگردد، و آن عبارت از 

و احاديث نبوي و فقه اسالمي براي ما  از قرآن مجيد �علمي است كه پيامبر اسالم 

  ارشاد فرمودند و نيز گرفتن علوم عربي بحيث ممد علوم متذكره ضرور پنداشته ميشود. 

براي طالب علم حفظ كردن جزوه اي از جزوهائيكه در هر فن تعليم ميگيرد نيز 

نمايد و  الزم است. واگر حفظ آن برايش دشوار ميگرديد بايد آن جزوه ها را بسيار تكرار

معاني و مفهوم آنها را بدقت تحت مطالعه قرار دهد تا در ذهن وقلبش جايگزين شود. 

انسان اگر اصول هر علم را حفظ نمايد و مطالبش در ملكه وي مستقر گردد، سائر كتاب 

هاي آن علم از كوچك وبزرگ برايش سهل وآسان ميگردد. واگر به اصول هر علم اهتمام 

  ساخت از استفاده آن علم محروم ميشود.  نه نمود وآنرا ضايع

اگر طالب علم بر چيزهاي متذكره فوق حرص نمايد، واز خداوند درين مورد 

كمك وياري بخواهد، بدون شك خداوند اورا ياري ومدد ميكند و در عملش بركت 

  مياندازد.

و راه را كه انتخاب نموده است برايش سهل وآسان ميسازد. واگر طالب علم 

ديگري را بجز ازين طريقه اختيار كند، اوقات وي ضايع ميگردد وبغير از تعب  طريقهء

ورنج چيزي ديگري عائد حال وي نميشود، چنانچه اين كار به تجربه ثابت شده است و 

واقعيت حال شاهد اين امر است. واگر خداوند برايش معلمي را مهيا سازد كه به وجه 

ا بداند در اين وقت است كه اسباب و وسائل احسن طريقه تعليم و راههاي فهم آن ر
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  تحصيل علم برايش آسان ميگردد.

امر دوم: عمل صالح است. و آن عملي است كه توأم با اخالص بوده، ومتابعت از 

در آن صورت بگيرد. وتقرب جستن به خداوند و اعتقاد داشتن بر اينكه  �پيامبر 

اوار عبادت، وتنزيه و پاكي خداوند از خداوند داراي صفات كمال بوده و تنها او است سز

چيزهائيكه اليق شأن خدا نيست، و تصديق نمودن رسول خدا است به تمام چيزهاي كه 

از جانب خداوند از گذشته وآينده از پيامبران، كتابها، فرشته ها، احوال آخرت، بهشت و 

  دوزخ، ثواب و عذاب وغيره اموريكه خبر داده است. 

اداي چيزهائيكه خداوند بر بندگان خود از حقوقش و سپس سعي ورزيدن در 

حقوق مخلوق خود فرض نموده است. واين فرائض را به اداي سنن ونوافل مكمل نمايد. 

مخصوصاً اداي سنت هاي مؤكده در اوقات آنها و در بسر رسيدن اين امور از خداوند 

ساني به اكمال ياري بخواهد وآنها را با اخالص كامل، و بدون غرضي از اغراض نف

برساند. و به همين منوال به ترك محرمات مخصوصاً محرماتي كه نفس به وي تمايل 

مينمايد مبادرت ورزد، و ترك اين محرمات تقريب به خداوند حاصل كند مثليكه به فعل 

مأمورات به خداوند تقرب جسته است. وزمانيكه انسان توفيق عمل به اين راهها را 

ورا درين امر ياري نمود او در واقع رستگار و كامياب گرديده حاصل كرد وخداوند ا

  است.

        امور پر منفعت در دنيا:
انسان ناچار است كه در طلب رزق سعي ورزد، درين صورت مناسب حال او اين 

خواهد بود كه از مفيد ترين اسباب و وسايل دنيوي كه اليق حال وي است استفاده بعمل 

پوره كردن چيزهاي مورد ضرورت خودش، و كسانيكه آورد و مقصد از كسب و كارش 

تحت سر پرستي وي است، واشخاصيكه كفالت آنها را بدوش دارد بگرداند، و باين نيت 

باشد كه روزي كفاف بدست آورد و از سؤال كردن مردم بي نياز گردد، و از كسب و 

ات نافله، و كارش اين هدف را نيز داشته باشد كه به عبادت مالي مانند: زكات، صدق
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  نفقات خيريه عامه و خاصه بپردازد. و زمانيكه انسان به همين هدف عالي 

و پاك در طلب روزي خويش سعي ورزد. و از راههاي مناسب و مفيد استفاده بعمل 

  آورد. تمام حركات و كوشش وي در راه خدا، و وسيلهء تقرب به خدا محسوب ميگردد.

ه قوت، ذكاوت و نيرو و فهم دانش خودش و يا و در همهء اين امور نبايد انسان ب

بمعرفتش به اسباب وادارهء امور اتكاء و اعتماد نمايد بلكه از خداوند ياري و كمك 

خواسته و به او توكل كند، و به اين اميد باشد كه همهء امور را خداوند برايش سهل و 

و از خداوند بخواهد كه  آسان سازد و اورا موفق وپيروز گرداند و به مرادش نايل گرداند.

در رزق وي بركت گذارد. و اولين بركت رزق اين است كه اساس كارش بر تقوي و نيت 

نيكو باشد، و اين نيز از جملهء بركت رزق بشمار مي آيد كه خداوند اورا توفيق به اداي 

واجبات و مستحبات عنايت فرمايد و از بركت در رزق اين هم گفته ميشود كه در 

خويش احسان وخير خواهي را فراموش ننمايد، چنانچه خداوند متعال  معامالت

Ÿω � ميفرمايد: uρ (# âθ|¡Ψ s? Ÿ≅ ôÒ x"ø9 $# öΝä3uΖ÷� t/ �  237سورهء بقره: آيهء.  

  ».ونيكوي را در ميان خويش فراموش ننمائيد« ترجمه:

بر فراخ دستان آساني نمودن، وبر تنگ دستان مهلت دادن، و در وقت خريد و 

ه اندازهء توان خود از كم و زياد بخشش نمودن، انسان خير بسياري را بدست فروش ب

  مي آورد.

  كدام كار وكسب بهتر است؟
دانشمندان درين مورد آراء ونظريات مختلفي ارايه داده اند، بعضي اشتغال به 

زراعت را بهتر دانسته ودستهء تجارت وخريد و فروش را افضل تر، و عدهء حرفه و 

  لي تر گفته اند.صنعت را او

مگر اين حديث مبارك حد فاصل براي اين منازعه بشمار مي آيد وآن اين فرمودهء 

)� :#$�C���A است كه ميفرمايد: �پيامبر اسالم  �� ��B�R  نچه برايتĤ(حريص باش ب
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نفع ميرساند. واز خداوند ياري خواسته ونا توان مشو...). وحريص باش بĤنچه برايت نفع 

ين گفته نظر به احوال و اشخاص فرق ميكند. به دستهء از مردم اشتغال به مي رساند، ا

زراعت و كشت وكار بهتر و براي عدهء ديگر تجارت و خريد و فروش اشياء و بعضي 

حرفه و صناعت در صورتيكه آنرا بوجه احسن بداند افضل بشمار مي آيد، زيرا اين كار 

  مي رسد.هم براي خودش مفيد بوده وهم بديگران نفعش 

كه خداوند برايشان چنين سخنان  �صالت وسالم خدا بر پيامبر بزرگوار اسالم 

  جامع ونافع را ارزاني نموده است.

�(C���O� A و در جزء اخير حديث� 0,�R  برسد...) » بدي«(هرگاه ترا چيزي

بر رضاء به قضاء وقدر خداوند ترغيب نموده اند. اگر انسان سعي  �رسول خدا 

هايي خودرا در كسب و كار پر منفعت مبذول داشت ولي برايش چيزيكه باعث وكوشش ن

نفرت و كراهت وي ميگردد رسيد سبب آنرا ترك نمودن بعضي از اسباب و وسايلي كه 

بگمان وي انجام دادن آنها برايش مفيد ثابت ميشد نداند بلكه آنرا به قضا وقدر خداوند 

آيد، سكون و اطمئنان روحي برايش حاصل  نسبت دهد تا در ايمان وي زيادت بعمل �

در همچو وقتي دروازهء وسوسه شيطان را باز ميكند و » اگر«شود زيرا استعمال لفظ 

برايش شك و شبهه در مورد قضا وقدر بوجود مي آيد، و يا حد اقل در بارهء قدر در 

م كه ذهنش اعتراض خطور ميكند كه باعث نقص ايمان وي ميشود، و دروازه اندوه و غ

  باعث ازدياد تشويش خاطر وي ميگردد برويش باز مشود. 

3�C8�7 O است �و اين فرموده آنحضرت  �(� !�  �V 8VR  بگو خدا مقدر)

ساخته بود وآنچه خداوند بخواهد انجام ميدهد) از بهترين چيزهاي راحت كننده قلب و 

ي آيد. واين است از مفيد ترين عالج براي قناعت انسان در زندگي پاكيزه بشمار م

حريص بودن براي حصول امور پر منفعت وسعي ورزيدن جهت فراهم آوردن اين امور و 

استعانت جستن از خداوند بر چيز هائيكه برايش در اين امور آساني بعمل آمده وراضي 

  بودن است بر چيزهائيكه از دست داده است. 
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نظر به مقاصديكه استعمال » اگر«يعني » لو«واين را بايد فهميد كه استعمال لفظ 

ميشود فرق ميكند به اين معني كه اگر لفظ (لو) (اگر) در حالتي استعمال ميگردد كه 

امكان جبران چيزهاي از دست رفته به آن شود درين وقت دروازه وسوسهء شيطان باز 

در كارهاي شر و » اگر» «لو«ميگردد چنانچه قبالً هم تذكر رفت به همين قسم اگر لفظ 

ه استعمال گردد تكرار اين لفظ مذموم بوده و گوينده آن گنهكار ميگردد اگر چه گنا

گناهي را هم مرتكب نشده باشد زيرا وي آرزوي گناه كردن را نموده است اما اگر اين 

لفظ در كار خير ودر شرح و بيان چيز هاي مفيد استعمال شود خوب وپسنديده است. 

درين  �دن به اهداف استفاده ميگردد، پيامبر خدا چرا كه از وسائل واسباب بمنظور رسي

حديث مبارك بين ايمان به قضاء و قدر و عمل نمودن به اسباب و وسايل مفيد جمع 

كرده اند وبر اين دو اصل قرآنكريم و احاديث شريف در بسا مواضع رهنمايي وارشاد 

بجز اين دو نموده است و ايمان بدون اين دو اصل كامل نميگردد وحتي مقاصد مهم 

بر چيزهائيكه برايش نفع مي : «�اصل اتمام پذير نيست زيرا اين گفتهء پيامبر اسالم 

دستوري است كه شامل اسباب ديني ودنيوي هر دو ميگردد. ...» رساند حرص نما 

وعالوه بر آن هدايتي است براي جديت و حريص بودن در نيت و عمل و تدبير و اين 

ايمان به قضاء وقدر را ثابت ميسازد، » از خداوند ياري بجوي....« �فرمودهء پيامبر اسالم 

وهدايتي است بر توكل نمودن به خداوند و اعتماد كامل بر قدرت و تواناي او تعالي در 

جلب مصالح و دفع ضررها به اميد و اطمئنان بر پيروزي از جانب خداوند. كسيكه از 

در امر دين ودنياي خود بر خداوند توكل  پيروي مي نمايد بر او است كه �پيامبر اسالم 

كند و از اسباب و وسائل مفيد به اندازهء علم و فهم خويش كار بگيرد. خداوند يار 

  ومددگار است.

				  

  اتحاد مسلمانان -6
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  روايت است كه: �از ابو موسي اشعري  ترجمه:

يعني رابطه مسلمانان با همديگر در -مسلمان براي مسلمان «فرمود:  �رسول خدا 

مانند ساختماني است كه برخي ديگر را محكم ميسازد سپس  –تعاون وهمكاري 

ا اين حديث ر» انگشت هاي خود را به همديگر در آوردند (شبكه كردند) �آنحضرت 

  بخاري ومسلم روايت كرده اند.

اوصاف  �حديث مبارك نهايت عظيم و پر محتوي است درين حديث پيامبر اسالم 

مؤمنان را بيان نموده ومسلمانان را ترغيب به مراعات اين اوصاف نموده اند. و اينكه 

مسلمانان با همديگر مانند دو برادر دوستي، صميميت، مهرباني و عاطفه داشته باشند و 

هر يك از ايشان چيزي را كه بخود دوست ميدارد به برادر مسلمان خويش نيز دوست 

داشته باشد و در اجراء اين امر تالش وجديت نمايد و بر مسلمانان الزم است كه مصالح 

عامهء خود را در نظر داشته و همهء ايشان به مصالح يكديگر بكوشند وهمه داراي اين 

داراي ديوارها، بنا، سقف، دروازه و تمام ملحقات و صفت باشند زيرا منزل مسكوني 

چيزهاي مورد ضرورت خود ميباشد. و هيچ يك از اين ها به تنهايي خود وظيفه يك 

منزل مسكوني را انجام نداده تا يكي بديگري پيوست و مددگار نگردند. بر مسلمانان نيز 

خويش را رعايت  واجب است كه هم چنين باشند وايشان بايد اساسات ديني وشريعت

  كنند ودين خود را تقويت بخشند وموانع را از سر راه خود دور سازند.

  فرض هاي عيني:
فرض هاي عيني را هر شخص مكلف بايد اداء كند و براي هيچ فرد مكلفي كه 

قادر بر اداي اين فرائض باشد روا نيست كه آنها را ترك و يا در انجام دادن آنها قصور 

  نمايد.
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  فايي:فرض هاي ك
در فرض هاي كفايي حسب معمول عدهء از مسلمانان به اداي آنها قيام مي نمايند 

به  �تا فرضيت آنها از عهدهء ديگران ساقط شود ومقصود هم بر آورده گردد. خداوند

ياري نمودن به نيكو كاري و تقوي دستور داده است. هدف و مطلب مسلمانان يكي است 

ي ودنيوي است و بدون آن دين تكميل نميشود. هر طائفه و آن قيام نمودن به مصالح دين

اي جهت بر آورده ساختن هدف شان به تناسب توان وقدرت خود مطابق به شرائط وقت 

سعي مي نمايد. واين كار به تنهائي نتيجه خوب نميدهد ازينرو بايد همهء شان در مصالح 

باب استفاده نمايند و راهها عمومي خود به بحث ومشاورت بپردازند واز تمام وسائل و اس

وطرق رسيدن به هدف خويش را به پيمايند و هر دسته در فهم، تدبير، گفتار، و عمل 

خويش و در دور ساختن موانع و مشكالت دسته ديگر را ياري وهمكاري نمايند. دستهء 

از ايشان علم فرا گيرند، وعدهء از ايشان به صنعت و ساختن اسلحهء مناسب وقت و 

مبادرت ورزند و بعضي به زراعت و كشت و كار بپردازند و دستهء به تجارت و زمان 

خريد و فروش اشياء مورد ضرورت خود قيام نمايند. وعدهء در مسايل اقتصادي وطن 

خود سعي وجديت نمايند، ومجموعهء از ايشان به دروس سياسي و مسائل صلح و سلم 

م ميباشد اشتغال ورزند. و درين مورد بايد واموريكه مورد نياز شان در برابر دشمنان اسال

  اعلي ترين مصالح را بر ادني ترين آنها ترجيح دهند. 

به همين قسم بلند ترين مضرات را بر ادني ترين مضرات دفع نمايند و ميان امور 

موازنه بر قرار كنند به قسميكه به حقيقت مصالح امور ومضرات و مراتب آنها شناخت 

  حاصل شود.

سخن همهء مسلمانان جهت تحقق بخشيدن مصالح ديني و دنيوي خود  خالصهء

بايد سعي وجديت نمايند ودرين مورد همه با هم تعاون وهمكاري كنند و هدف وغايهء 

خود را يك چيز قرار دهند از اينكه راهها ووسائل شان از هم فرق ميداشته باشد مهم 

با ثمر است عمل نمودن به اين نيست زيرا مقصود و هدف همه يكي است. چقدر مفيد و
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مسلمان براي «امت خويش را بدان ارشاد نموده اند كه  �حديث مبارك كه پيامبر اسالم 

مسلمان مانند ساختماني است كه برخي برخي ديگر را محكم ميسازد ومسلمانها به 

همديگر مانند يك جسد است، كه هرگاه عضوي از آن بدرد آيد ديگر اعضاي جسد در 

  ».دار خوابي با آن همراهي ميكنندتب وبي

ازينرو شريعت اسالم بر چيزهائيكه سبب تقويت مسلمانان وباعث ايجاد الفت و 

محبت ميان شان ميگردد، و توسط آنها همكاري و مساعدت تمام عيار بر منافع مسلمانان 

صورت ميگيرد، تشويق و ترغيب نموده است، واز تفرقه و دشمني با يكديگر وپراگندگي 

در بسا از نصوص قرآني واحاديث نبوي نهي فرموده است. بنحويكه اين امور اصلي از 

اصول عظيم اسالم بشمار مي آيد و براي هر فرد مسلمان رعايت اين امور واجب است و 

بايد مسلمانان وحدت را اصل واساس قرار دهند و بر امور ديگر مقدم نمايند و براي 

  مايند. رسيدن به آن نهايت سعي وجديت ن

از خداوند متعال مسئلت منديم كه مسلمانانرا در بجا آوردن اين اصل اسالمي ياري 

كند و ميان قلبهاي شان ايجاد الفت ومحبت نمايد و همهء شانرا بمنزله يد واحد در برابر 

  دشمنان شان قرار دهد. همانا خداوند يار وياور مهرباني است.

																  

  پاداش از جنس عمل است -7

k� '� K(� �  !� U+�  U�V :U�V�C : !� y3 ��3 '(� ,
) !� � �^ � �^ '(

��� R�
I�( ')�� �t(��� .��  

  روايت شده كه: �از ابو صبرمه  ترجمه:

كسيكه (به ديگران) ضرر رساند خداوند بوي ضرر مي «فرمود:  �آنحضرت 

اين حديث را امام ». يكندرساند، وكسيكه (به ديگران) سخني كند خداوند به او سختي م

  ترمذي وابن ماجه روايت كرده اند.
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پاداش هر انسان از جنس عملش صورت ميگيرد. به اين معني كه اگر  اصل اول:

عملش خير باشد پاداش وي نيز خير ميباشد، و اگر عملش شر باشد مجازاتش نيز شر 

ر انسان عملي را ميباشد. واين از حكمت خداوند بوده و قابل ستايش است ازينرو اگ

انجام دهد كه خداوند آن عمل را دوست داشته باشد خداوند آن شخص را نيز دوست 

ميداشته باشد، و اگر عملي را انجام دهد كه خداوند آن عمل را نمي پسندد خداوند نيز 

اورا مورد پسند خويش قرار نميدهد. وكسيكه بر مسلماني آساني كند خداوند بر او در 

آساني ميكند، و كسيكه مشكل مسلماني را حل كند خداوند در برابر آن دنيا و آخرت 

مشكلي از مشكالت روز قيامت اورا حل ميسازد. وخداوند در بر آوردن حاجت بنده 

خود است تا زمانيكه بنده در صدد بر آوردن نيازمندي وحاجت برادرش باشد. به همين 

رر مي رساند، وكسيكه همراه قسم كسيكه به مسلماني ضرر رساند خداوند به وي ض

خداوند مكر وحيله كند خداوند نيز با او مكر وحيله ميكند، وكسيكه بديگران سختي كند 

خداوند نيز بر وي سختي ميكند. همين نوع مثال هاي ديگري هم در داخل اين اصل 

  وجود دارد.

  منع بودن ضرر رساندن بديگران ومتحمل شدن ضرر از غير. اصل دوم:

نه بديگران  C �� 1�  � 1R ميفرمايد: �كلي است كه آنحضرت وقاعدهء 

ضرر برسان ونه هم ضرر ديگران را تحمل نما. واين گفته همهء انواع ضرر ها را شامل 

ميشود. ضرر به يكي از اين دو امر باز گشت ميكند، يا مصالحي ترك ميگردد، ويا به وجه 

م مستحق ضرر نباشند نبايد به ايشان از وجوه ضرري عائد حال شخص ميشود. اگر مرد

ضرر رسانده شود. بلكه بر هر انسان واجب است كه ضرر واذيت خويش را حتي الوسع 

  از مردم باز دارد. 

  چيزهاي آتي الذكر از مضرات بحساب مي آيد:
تزيين ظاهري مال و متاع و پوشيدن عيب آن، خدعه و فريب در خريد و فروش، 
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در قيمت متاع تا مشتريان آنرا خريداري نمايند. وبر فروش و كتمان عيب، زياد نمودن 

خريد برادر مسلمان خود خريد و فروش نمودن، سائر معامالت و اجاره نيز همين حكم 

را دارد. بر خواستگاري برادرش خواستگاري كردن وطلب نمودن وظائف اشخاصيكه به 

ين چيزها از امور ضررناك منهي آنها گماشته شده واهليت آن وظيفه را نيز دارند. همهء ا

عنه بشمار مي آيد. هر معاملهء كه به همين شكل صورت ميگيرد خداوند در آن بركت 

نميگذارد زيرا كسيكه مسلماني را ضررناك سازد خداوند اورا ضررناك ميسازد وكسي را 

كه خداوند ضررناك نمايد خير وبركت از وي گرفته ميشود وشر و فساد اورا احاطه 

  ند و اين جزاي كسي است كه به همچو عملي دست يازد. ميك

در تحت همين دستور ضررهاي شريك براي شريك و همسايه به همسايه چه در 

گفتار باشد و يا در عمل داخل ميگردد. تا بحديكه براي يك مسلمان جواز ندارد كه به 

رسد از ملك شخصي خود چيزي را ايجاد كند كه در آن همسايه اش متضرر گردد چه 

رساندن ضرر به همسايه به همين گونه نبايد در وصيت به كسي ضرر برسد چنانچه 

‰ÏΒ Ï. � خداوند ميفرمايد: ÷èt/ 7π §‹Ï¹uρ 4 |»θãƒ !$ pκÍ5 ÷ρ r& A øyŠ u�ö� xî 9h‘!$ŸÒ ãΒ 4 �  12سورهء النساء: آيه.  

(از بعد از اداي آنچه متوفي وصيت كرده وبعد از اداي دين بشرط آنكه « ترجمه:

  ».طريق وصيت) (به كسي) زياني نرسد

به اينكه به يكي از اعضاي وارث خود بيشتر مال خويش را وصيت نمايد ويا از 

تعداد وارثان كم كند، ويا بغير وارث خود بمنظور ضرر رساندن به وارثين وصيت كند. 

همچين براي شوهر جواز ندارد كه همسر خويش را ضررناك سازد وراههاي ضرر 

ن به همسر زياد است مثالً اورا بگونهء ستم تحت فشار قرار دهد تا همسر مجبور رساند

گردد به دادن بدل الخلع خودرا از ظلمش رهايي بخشد و يا بعد از طالق رجعي بوي 

مراجعه كند تا همسر ضررناك شود و يا به يكي از همسر هاي خود آنقدر ميالن كند كه 

  همسر ديگر بحال تعليق قرار گيرد. 

وبدين ترتيب به وي زيان برساند. از آنجمله است ميالن به يكي از طرفين بمنظور 
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نفع رساندن به جانب مقابلش در داوري، گواهي وتقسيم اشياء ميان افراد وغيره. همهء 

اينها در حساب ضرر رساندن بديگران داخل ميگردد و فاعل آن مستحق عذاب ميشود 

تر از آنها كسي گفته ميشود كه مردم را به حكام وامراء وخداوند او را متضرر ميسازد. وبد

ميكشاند تا حكام وامراء مردم را مورد عذاب قرار دهند و يا مال هاي شانرا بظلم بگيرند 

ويا مانع حق مسلم شان شوند. كسيكه چنين عملي را انجام دهد باغي گفته ميشود او بايد 

  باشد. به انتظار عذاب عاجل دنيا وعذاب روز واپسين 

اشخاص مريض را از داخل شدن به نزد افراد سالم  �به همين سبب رسول خدا 

منع نموده تا كسي متضرر نگردد. ونيز افراديكه مصاب به مرض جذام (بند خوره) وديگر 

امراض ساري اند از مخالطت با اشخاص تندرست نهي شده اند اين افراد وامثال شان در 

t �يگردند كه ميفرمايد: تحت اين دستور خداوند داخل م Ï% ©!$# uρ šχρèŒ ÷σ ãƒ šÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# 

ÏM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ Î�ö�tó Î/ $ tΒ (#θç6|¡ oKò2$# Ï‰ s) sù (#θ è=yϑ tFôm $# $ YΖ≈ tFôγç/ $ VϑøOÎ)uρ $YΨ� Î6•Β �  سورهء األحزاب: آيهء

58 .  

ن وآنانيكه مردان مؤمن وزنان مؤمنه را بي سبب مي رنجانند، بيگمان بهتا« ترجمه:

از ايجاد خوف ورعب ميان مسلمانان  �وپيامبر خدا ». وگناه آشكاري را متحمل شدند

اگرچه بگونهء مزاح هم باشد نهي فرموده اند. از آنجمله است استهزاء وتمسخر نمودن به 

مردم، وآبروي مردم را ريختاندن، وميان شان وسوسه ايجاد كردن زيرا تمام اينها از امور 

  بحساب مي آيد وفاعل آنها مستحق عذاب خداوند ميگردد.ضررناك ومشقت آور 

چنانكه منطوق حديث شريف بيانگر اينست كه اگر كسي بديگري ضرر ومشقت 

مي رساند خداوند برايش ضرر ومشقت را مقرر مينمايد، مفهوم حديث مبارك اين را مي 

ومشقت را رساند كه اگر كسي ضرر ومشقت را از مسلماني دور ميكند خداوند نيز ضرر 

از وي دفع نموده ودروازه هاي خير را برويش ميگشايد، اين پاداشي است از جنس 

  عملش خواه اين پاداش بخودش تعلق بگيرد ويا بغيرش.
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  خوبي ها بدي ها را محو مينمايد -8

 4 �$/��  * k� '��  !� U+�  U�V :U�V� :C K>���� [�`�� l#G <z�B !� y`�
 ,�2�h K#���'�B y��) e�#�� y��m�R�t(���� ��� ��({� .��  �.  

  روايت شده است كه: �از ابو ذر غفاري 

از خدا بترس هر كجايي كه بودي وبه دنبال بدي نيكي كن «فرمود:  �پيامبر خدا 

حديث را امام احمد » تا آنرا محو نمايد، وبا مردم به شيوهء نيكو واخالق حسنه رفتار كن

  ت كرده اند.وامام ترمذي رواي

درين حديث مبارك ميان  �اين حديث نهايت عظيم وپر محتوي است آنحضرت 

حق خدا وحق العباد جمع نموده اند. حق خدا بر باالي بندگانش اينست كه از خداوند 

چنانكه الزم است بترسند واز عذاب وخشم او بپرهيزند. به اين معني كه از منهيات 

مبادرت نمايند، و اين وصيت خداوند است. و اين اجتناب ورزند وبه اداي واجبات 

وصيت خداوند براي بنده هاي اولين وآخرينش بوده، و وصيت هر پيامبر براي قومش 

ميباشد. هر پيامبري به قوم خود ميگويد كه تنها خداوند را عبادت كنيد و خاص از او 

§{ � فرمايد:بترسيد. خداوند خصلت هاي تقوي را درين آيه مباركه توضيح داده مي øŠ©9 §�É9ø9$# 

βr& (#θ—9uθ è? öΝä3 yδθã_ ãρ Ÿ≅t6 Ï% É−Î� ô³yϑ ø9$# É>Ì�øóyϑ ø9$# uρ £ Å3≈s9 uρ §� É9ø9$# ôtΒ ztΒ# u «! $$Î/ ÏΘ öθu‹ ø9$# uρ Ì�ÅzFψ $# 

Ïπx6 Í× ‾≈ n=yϑ ø9 $# uρ É=≈tGÅ3 ø9$# uρ z↵Íh‹ Î;̈Ζ9$# uρ ’ tA# uuρ tΑ$ yϑø9$# 4’ n? tã ÏµÎm6ãm “ÍρsŒ 4† n1 ö�à) ø9$# 4’ yϑ≈ tGuŠ ø9$#uρ 

t Å3≈|¡yϑ ø9$# uρ tø⌠$# uρ È≅‹ Î6¡¡9$# t,Î#Í← !$¡¡9$# uρ ’Îûuρ ÅU$s%Ìh�9$# uΘ$s%r&uρ nο4θn= ¢Á9$# ’ tA# uuρ nο4θ Ÿ2 ¨“9 $# 

šχθ èùθ ßϑ ø9$# uρ öΝÏδÏ‰ ôγ yèÎ/ # sŒ Î) (#ρß‰ yγ≈ tã ( tÎ� É9≈ ¢Á9 $# uρ ’ Îû Ï!$y™ù't7 ø9$# Ï!# §� œØ9$# uρ t Ïn uρ Ä ù̈'t7 ø9 $# 3 y7Í× ‾≈ s9'ρé& 

tÏ%©! $# (#θ è%y‰ |¹ ( y7 Í× ‾≈s9'ρé&uρ ãΝèδ tβθ à) −Gßϑ ø9$#  � 177: آيهء ةسورهء البقر.  

نيكي (تنها) اين نيست كه روي خودرا بسوي مشرق ومغرب بگردانيد « ترجمه:

مگر نيكي (واقعي) از آن كساني است كه به خداوند وروز جزاء، فرشتگان، كتاب 
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وپيامبران ايمان آورده اند مال خودرا با وجود محبت به آن به خويشاوندان، يتيمان، 

ان در راه، سايالن وبراي رهايي بردگان پرداختند نماز را به تمام وكمال مسكينان، واماندگ

اداء كردند زكات را پرداختند وكساني كه چون پيمان بستند به عهد خويش وفا كردند 

ودر برابر سختي ها وبيماري ودر هنگام كار زار از خود شكيبائي نشان دادند همين هايند 

  ».گاركه راست گفتند وهمين هايند پرهيز

þθ#) �و خداوند متعال ميفرمايد:  ããÍ‘$ y™uρ 4’ n<Î) ;ο t�Ï" øótΒ ÏiΒ öΝà6În/ §‘ >π ¨Ψy_ uρ $ yγàÊó� tã 

ßN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# ÞÚ ö‘F{ $# uρ ôN£‰ Ïã é& tÉ) −Gßϑ ù=Ï9 ∩⊇⊂⊂∪ tÏ% ©!$# tβθ à)Ï"Ζãƒ ’ Îû Ï !# §�œ£9 $# Ï!# §�œØ9 $# uρ tÏϑÏà≈x6ø9 $# uρ 

xá ø‹tó ø9$# tÏù$ yèø9 $# uρ Ç tã Ä¨$ ¨Ψ9 $# 3 ª! $# uρ �=Ïtä† šÏΖÅ¡ ós ßϑ ø9 سورهء آل عمران: آيه هاي  �  #$

133 - 134.  

براي (بدست آوردن) آمرزش پروردگار خود وبهشتي بشتابيد كه پهناي « ترجمه:

  ».آن به اندازهء تمام آسمانها وزمين است (و) براي پرهيزگاران آماده شده است

   سپس خصلت هاي تقوي را ذكر نموده ميفرمايد:

� t Ï% ©! $# tβθà) Ï"Ζãƒ ’Îû Ï !#§� œ£9 $# Ï !# §�œØ9$# uρ tÏϑÏà≈x6 ø9 $# uρ xá ø‹tó ø9 $# tÏù$ yèø9 $# uρ Çtã Ä¨$̈Ψ9 $# 3 ª! $# uρ 

�=Ït ä† šÏΖÅ¡ ós ßϑø9$# �  134سورهء آل عمران: آيهء.  

آنهاي كه در رفاه وعسرت (با دست و دل فراخ) خرچ ميكنند وخشم « ترجمه:

  ».ند و مردم را عفو ميكنند و خداوند نيكو كاران را دوست ميدارد(خود) را فرو ميخور

خداوند متقين را به اين اوصاف توصيف نموده است. به اصول واساسات ايمان 

عقيده دارند، وبه اعمال ظاهري و باطني مي پردازند، عبادت هاي بدني ومالي را انجام مي 

م كار و زار از خود شكيبايي نشان دهند، ودر برابر سختي ها و بيماري ها و در هنگا

ميدهند، مردم را عفو ميكنند، واذيت هاي شانرا متحمل ميشوند، وبه مردم احسان ميكنند، 

و چون مرتكب فعل فحشاء شوند و يا بر خود ستم كنند به توبه و استغفار مبادرت مي 

  ورزند.
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صيه نموده اند، بنده هاي خدا را به پاي بندي به تقوي امر و تو �پيامبر اسالم  

بنده هاي خداوند در هر جاي كه باشند و به هر مكاني كه قرار داشته باشند و در هر 

وقت و زمان به تقوي نهايت احتياج دارند بگونه ايكه در هيچ حالي از تقوي مستغني 

  شده نميتوانند.

وچون انسان خالي از تقصير و كوتاهي در امور تقوي و واجبات كه بر ذمه اش 

به چيزيكه وسيلهء محو اين تقصير ميشود كه آن  �دارد نبوده، ازينرو آنحضرت  قرار

  عبارت از: نيكوي نمودن به دنبال بدي ميباشد، دستور داده است. 

كلمه جامع است و شامل همه چيزهايي كه وسيلهء قرب به خداوند » حسنه«و

ميسازد توبهء محسوب ميشود ميگردد. وبزرگترين حسنات كه سيئات را محو ونابود 

نصوح، آمرزش خواستن از خداوند وانابت و رجوع به خدا، و ياد نمودن و محبت كردن 

به خدا، وترس و خوف از او تعالي و اميد به فضل و رحمت او داشتن است. واز جمله 

چيز هائيكه گناه ها را محو مينمايد كفار هاي مالي وبدني است كه شريعت آنها را من 

وده است، و عفو نمودن مردم و احسان كردن به ايشان نيز از جملهء حيث حد تعيين نم

حسناتي گفته ميشود كه وسيلهء دفع سيئات ميگردد. به همين منوال است مشكلي از 

مشكالت مردم را حل كردن و بر تنگدستي سهلگيري نمودن و زائل ساختن ضرر و 

¡|βÎ) ÏM≈uΖ¨ �سختي از همه كسان چنانچه خداوند ميفرمايد:  ptø:$# t ÷Ïδ õ‹ãƒ ÏN$ t↔ÍhŠ¡¡9 $# 4 y7Ï9≡sŒ 

3“t� ø. ÏŒ š Ì�Ï.≡©%# Ï9  �  114سورهء هود: آيهء.  

  ».حسنات، سيئات را ميزدايد اين پندي است به مردم پند پذير« ترجمه:

 !� U+�  U�V� :C 0�9(  P, 0�9( � ,K��Z� P, K��Z�� ,X��� =�+����
�L�� l�#-I� �( '2#�) �� =��$L(�M��R 

نماز هاي پنجگانه وجمعه تا جمعه ورمضان تا «فرمود:  �آنحضرت  ترجمه:

رمضان كفاره اي است براي گناهاني كه در ميان شان واقع شود (مراد گناهان صغيره 
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  ».است) تا ماداميكه گناهان كيره انجام نشود

از جمله چيزهاييكه باعث آمرزش خطاها ميگردد مصائب ورنجهاي است كه به 

سان از جانب خداوند ميرسد، هيچ غم اندوه و اذيتي نيست حتي خاريكه وجود انسان ان

را آبله ميكند مگر اينكه خداوند بوسيله آن خطاهاي اورا محو ميكند، واز آنجمله است: 

دوست داشتني اي كه از دستش رفته است، ويا چيزي را كه از آن كره دارد به گونه ايكه 

موده است ويا ضرر مالي بوي رسيده است ويا ضرر داخلي و به جسم ويا قلب وي اثر ن

خارجي اورا نا راحت ساخته است. اينها همه وسيلهء محو خطاها ميگردد. و اين ها از 

مصائب است كه بغير فعل وي صورت گرفته است اما مصائب كه توسط خودش بوقوع 

زمانيكه حقوق خدا  �آمده است اورا بايد به نيكويي واحسان جبران نمايد. رسول خدا 

را كه همانا وصيت به تقوي است وشامل عقائد ديني واعمال باطني و ظاهري ميگردد 

با مردم به شيوهء نيكو واخالق حسنه «بيان فرمود، سپس به حقوق عباد پرداخته فرمود: 

واولترين روش نيك اينست كه شخصي از مردم اذيت خويش را بشكل عموم » رفتار كن

بدي و اذيت هاي شانرا مورد عفو قرار دهد، و در گفتار وعمل با ايشان روش باز دارد، و 

نيك نمايد، وبرازنده ترين چيز در همچو حالتي اين خواهد بود كه با سينهء گشاده وحلم 

با مردم برخورد نمايد، ودر برابر كردار هاي شان صبر وحوصله كند، وبا ايشان به جبين 

و گفته هاي خوش آيندي كه باعث سرور وشادماني شان باز مالقات نمايد، وسخن نرم 

شود بگويد، مزاح و شوخي در بعضي اوقات و به بعضي از مصلحت ها پسنديده ميباشد 

و نبايد كه در مزاح كردن افراط گردد، زيرا مزاح در سخن مانند نمك در طعام است، كه 

ود باعث بي رغبتي ميگردد. اگر طعام نمك نداشته باشد ويا نمكش از اندازهء الزم زياد ش

واينهم از خلق نيك بشمار مي آيد كه انسان همراه هر كس مطابق لياقت ومناسب حالش 

معامله كند چه شخص مقابلش كوچك باشد ويا بزرگ، خردمند باشد و يا بي خرد، عالم 

باشد و يا جاهل، كسيكه از خدا بترسد وحق تقوي را اداء كند، و با مردم با وصف 

طبقات شان خلق نيك نمايد، در حقيقت همهء انواع خير را انجام داده است،  اختالف
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زيرا وي قيام بحق خدا وحقوق عباد نموده است. واز جملهء بندهاي نيكوكار در برابر 

  خدا و بندگان او محسوب ميگردد.

				  

  عاقبت ظلم -9

 ��� ') !� ��� '�–  <2#� !� � –  !� U+�  U�V :U�V� :C� �+: =<�� F�w�
K(��Y��R�
��� y$-( � 

فرمود:  �روايت شده كه: آنحضرت  –رضي اهللا عنهما  –از عبد اهللا پسر عمر 

  ظلم تاريكي هاي روز قيامت است.

در حديث مبارك مردم از ظلم بر حذر ساخته شده وبر عدل كه ضد ظلم است 

پيروان خود را به  ترغيب وتشويق گرديدند. شريعت اسالم همهء آن عدل است. اسالم

≅ö �عدل امر و از ظلم نهي مينمايد، چنانچه خداوند ميفرمايد:  è% z÷s∆ r& ’În1 u‘ ÅÝó¡ É) ø9 $$ Î/  � 

  .29سورهء اعراف: آيهء 

 ونيز خداوند متعال ميفرمايد:». بگو پروردگار من به انصاف امر كرده است« ترجمه:

� ¨βÎ) ©! $# ã�ãΒ ù' tƒ ÉΑô‰yè ø9 $$Î/  � 90يه سورهء نحل: آ.  

t � ميفرمايد: �، و خداوند »همانا خداوند به انصاف امر ميكند« ترجمه: Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u 

óΟ s9 uρ (#þθ Ý¡Î6ù=tƒ Ο ßγuΖ≈yϑƒÎ) AΟ ù=Ýà Î/ y7Í×‾≈s9 'ρ é& ãΝßγs9 ßøΒF{$# Νèδuρ tβρß‰ tG ôγ•Β �  82سورهء االنعام: آيهء.   

ك نيالودند ايشان اند كه وكسانيكه ايمان آوردند وايمان خودرا به شر« ترجمه:

  (براستي) در امن اند وهم ايشانند كه هدايت شده اند).

اصول و فروع ايمان، باطن و ظاهر آن، عدل است و عكس آن ظلم است، اصل و 

اساس و اعلي ترين مراتب عدل اقرار بوحدانيت خداوند و خالص ساختن توحيد براي خدا 

وند، و خالص گردانيدن دين و عبادت براي است. و ايمان به صفات و اسماء حسني خدا
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است چنانچه  �خدا است و بزرگترين و شديد ترين ظلم شريك گرفتن به خداوند 

āχÎ) x8÷�Åe³9 � خداوند متعال ميفرمايد: $# íΟù=Ýà s9 ÒΟŠÏàtã �  13لقمان: آيهء سورهء.   

سب زيرا عدل نهادن هر چيز به جاي منا» واقعاً شرك ظلم بزرگي است« ترجمه:

  آن، وپاي بند بودن به فرائض وواجبات، وظلم عكس آن است.

از بزرگترين حقوق و مهمترين واجباتي كه خداوند باالي بندگان خويش دارد 

اينست كه او را بشناسند، و خاص اورا عبادت نمايند، و به او هيچ چيزي را شريك 

ج پاي بندي نمايند، و نسازند، سپس به اصول وشرائع اسالم مانند نماز، زكات، روزه، ح

  در راه خدا جهاد بدني ولساني نمايند، و توصيه به حق و صبر كنند. 

وخلل وارد كردن به چيزي ازين امور ظلم گفته ميشود، واز جملهء عدل پاي بند 

است مانند: ايمان آوردن بĤنحضرت، ومحبت شانرا بدل  �بودن به حقوق پيامبر 

سائر مردم ترجيح دادن است. همچنان اطاعت و پروراندن، و محبت شانرا بر محبت 

فرمانبري از ايشان و احترام وتجليل از مقام آنحضرت و تقديم نمودن اوامر و گفته هاي 

 �شان بر گفته هاي مردم است. و از بزرگترين ظلم اينست كه شخص در حقوق پيامبر 

و مشفق تر ميباشد وهر  كوتاهي كند پيامبريكه به مسلمانان از خود شان اولي تر، مهربانتر

چيزيكه به مسلمانان از مسائل دين رسيده است توسط آنحضرت رسيده است. و از انواع 

عدل احسان نمودن به والدين، بجا نمودن صلهء رحم، و اداء نمودن حقوق احباء و 

دوستان وزير دستان انسان است و كوتاهي نمودن درين امور ظلم گفته ميشود، و از 

داء نمودن هر يك از همسران حق همسر ديگر است. وكسيكه درين امر جملهء عدل ا

كوتاهي كند ظالم گفته ميشود و ظلم ميان مردم انواع و اقسام زيادي دارد كه در خطبهء 

�C ���B FL��� FL^����� FL��+(�� FGO حجة الوداع از آنها چنين تذكر رفته است:(0 5,
FG��) g �t6 FG�23 g �t6 FL(+: K(��G �t6R� 

همانا خونهاي شما و مالهاي شما وآبروي شما، بر شما حرام است مانند « ترجمه:

  ».حرمت اين روز شما، درين ماه شما و درين شهر شما
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ظلم به تمام انواع خود از تاريكي هاي روز قيامت بشمار مي آيد و هر شخص به 

از نيكي هاي ظالم  اندازهء ظلمي كه مرتكب شده است مجازات ميگردد. و به مظلوم ها

ها داده ميشود. و اگر براي ظالم ها حسناتي نبود، ويا حسنات شان تمام شده بود از 

  گناهان مظلومان باالي ظالمها انداخته ميشود.

tΠöθ � عدل همه اش در روز قيامت نور است. چنانچه خداوند متعال ميفرمايد: tƒ 

“t� s? tÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# ÏM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ 4 të ó¡ o„ Νèδâ‘θ çΡ t ÷t/ öΝÍκ‰ É‰ ÷ƒr& /ÏS ÏΖ≈yϑ ÷ƒr' Î/ uρ ãΝä31t� ô± ç0 tΠ öθ u‹ø9 $# ×M≈̈Ζy_ 

“Ì� øg rB ÏΒ $ pκÉJ øt rB ã�≈pκ÷ΞF{ $# t Ï$ Î#≈yz $ pκ� Ïù 4 š�Ï9≡ sŒ uθèδ ã—öθ x" ø9 $# ãΛÏà yèø9   .12سورهء الحديد: آيهء  � #$

ني كه نور ياد كن) روزي را كه مردان مسلمان وزنان مسلمان را مي بي«( ترجمه:

مژده باد بر شما،  )شان در جلو شان واطراف شان مي شتابد (وبراي شان گفته ميشود

امروز نصيب شما باغهاي است كه زير (درختان) آنها جويبار ها جريان دارد و در آن 

خداوند جل مجده ظلم را بر ». جاودانه بسر مي بريد واين است همان پيروزي بزرگ

ت، وآنرا در ميان بنده هاي خود نيز حرام ساخته است. نفس خويش حرام نموده اس

خداوند در افعال وگفتار ومجازاتش به حق است. و اين عدل گفته ميشود، و به بندگان 

خود راه مستقيم را نشان داده است كه منتهي اش عدل است، و كسيكه از صراط مستقيم 

  ر انجامش دوزخ است.عدول كند او در واقع به ظلم و ستم ميالن نموده ظلميكه س

   ظلم بر سه نوع است:
نوعي است كه خداوند آنرا هرگز نمي آمرزد وآن شريك گرفتن به خداوند است. 

!© (βÎ¨ �چنانچه خداوند متعال ميفرمايد:  $# Ÿω ã�Ï" øótƒ βr& x8 u� ô³ç„  ÏµÎ/ �  سورهء النساء: آيهء

  ».است نمي آمرزدهمانا خداوند گناه كسي را كه بوي شرك گرفته «ترجمه: . 48

نوع دوم: عبارت از ظلمي است كه بعضي از بندگان به بعضي انجام ميدهند، اين 

نوع ظلم را هيچ گاه خداوند معاف نمي نمايد تا اينكه شخص مظلوم انتقام خويش را از 
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  ظالم به اندازه ظلم كه بر آن نموده است بگيرد. 

تعلق دارد به اين معني كه اگر نوع سوم: ظلمي است كه به مشيئت و اراده خداوند 

خداوند بخواهد اورا مي آمرزد، و اگر بخواهد عذاب مي نمايد، و آن عبارت از گناهاني 

  است كه بنده در برابر پروردگار خويش انجام ميدهد، و آن و گناه غير از شرك است.

				  

  سنت هاي فطري -10

 K�M�� '�–  �2#� !� � –  !� U+�  U�V :l��V� :C sV :��N$�� '( q�
 �-%� ,FI���� 8��� , �$�i� sV� ,O��� ���#-��� ,p�+���� ,K����� O�$�,� ,� ����

O��� ��Y-%�� ,K%���� y�B� ,�){� R :4����� U�V ,O��#-�1� f#�:" 0� 1, �&���� l��%�
K9�9�� 0+L`" �F��( .��  

  روايت شده كه: –رضي اهللا عنها  –از بي بي عائشه 

ده چيز از فطرت است: كوتاه نمودن سبيل (بروت)، نگاه «فرمودند:  �آنحضرت 

داشتن ريش، مسواك نمودن، استنشاق كردن، كوتاه نمودن ناخن ها، مفاصل وانگشتان را 

پاك ونظيف كردن، موي زير بغل را كندن، موي زير ناف را تراشيدن، استنجاء به آب 

نمودم وفكر ميكنم كه عبارت از مضمضه  كردن، راوي حديث گفت: دهمي را فراموش

  ».نمودن به آب باشد

فطرت عبارت از سرشتي است كه خداوند بندگان خويش را به آن آفريده است، و 

ايشانرا بدان سرشت به نحوه اي آفريده است كه به امور خير و ايثار در راه خدا محبت 

ك وخالي از انحراف آفريده است داشته، واز شر و فساد متنفر ميباشند، ايشانرا بگونهء پا

كه استعداد قبول نمودن هر نوع خيري را دارند، و به خداوند اخالص داشته و به او 

  تقرب مي ورزند،
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  خداوند شريعت فطرتي را به دو نوع گردانيده است:
نوعي است كه قلب و روح را پاكيزه ميسازد، و آن عبارت از ايمان به خداوند  -1

همانا خوف، رجاء، محبت ونيايش به خداوند است ميباشد چنانچه  ومتعلقات ايمان كه

  خداوند متعال ميفرمايد:

 � óΟ Ï%r' sù y7yγô_ uρ ÈÏe$# Ï9 $ Z"‹ÏΖym 4 |Nt� ôÜ Ïù «!$#  ÉL ©9 $# t� sÜ sù }̈ $ ¨Ζ9 $# $ pκö� n=tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ ö7s? È, ù=y⇐Ï9 «! $# 4 
š�Ï9≡sŒ ÚÏe$!$# ÞΟ ÍhŠs) ø9$# �∅ Å3≈s9 uρ u�sYò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω tβθ ßϑn=ôè tƒ ∩⊂⊃∪  tÎ6� ÏΨ ãΒ Ïµ ø‹s9 Î) çνθà) ¨? $#uρ 

(#θßϑŠÏ% r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# Ÿω uρ (#θ çΡθä3s? š∅ÏΒ t Å2Î�ô³ ßϑø9   . 31 – 30سورهء الروم: آيهء  � #$

پس روي خودرا بدين خالص و پاك راست كن به همان سرشتي كه « ترجمه:

داوند هيچ تقصيري صورت گرفته خداوند مردم را بر آن آفريده است، ودر آفرينش خ

نميتواند اين است آيين استوار، اما اكثر مردم نميدانند. به او روي آرنده (باشيد) واز او 

  ».بترسيد نماز را با تمام و كمال اداء كنيد واز مشركان مباشيد

اينست تزكيه نفس و پاكيزگي و نموي قلبي كه بوسيلهء آن آفت هاي رذيله از بين 

نسان به اخالق حسنه مزين ميگردد، كه همهء آنها به اصول ايمان و اعمال مي رود، وا

  قلب باز گشت مينمايد.

نوع دوم: عبارت از پاكيزگي ظاهر بدن و نظافت آن وزايل ساختن كثافات  -2

وپليدي ها است. واينها ده فطرت است كه از محاسن دين اسالم بشمار مي آيد. وهمهء 

نظيف نموده و عالوه بر آن نظافت را بدرجهء اكمال مي رساند. آنها اعضاي بدن انسان را 

تا بدن صحت ياب گرديده وبراي هر چيزيكه از آن اراده شود آماده گردد. مضمضه 

واستنشاق در طهارت خورد (وضوء) وكالن (جنابت) به اتفاق همهء فقهاء مشروع است. 

دد. زيرا دهن و بيني و در وضوء و غسل فرض است. تا دهن و بيني پاك و نظيف گر

زياد تر اوقات توسط لعاب و گندگي ها كثيف ميگردد. ازينرو انسان ناچار ميشود تا آنها 

را پاك و نظيف نگهدارد. استعمال مسواك دهن را پاكيزه ميسازد، و سبب رضاي خداوند 
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نيز ميگردد، از همين جهت در هر نماز مشروع گرديده است. مخصوصاً در وقت وضوء، 

  ، بيدار شدن از خواب و زمانيكه دهن تغيير پيدا ميكند و يا دندانها زرد ميگردد.نماز

اما كوتاه نمودن بروت و يا تراشيدن آنها بحديكه لب ها ديده شود نيز ضرور 

پنداشته شده است. چرا كه در آن عالوه بر نظافت باعث حفظ چيزهاييكه از بيني خارج 

د. و وقتيكه موي هاي بروت ها باالي لب ها را ميگردد و صورت را كثيف ميسازد ميشو

بگيرد، خواهي نخواهي همراه با نوشيدني ها وخوردني ها داخل دهن ميگردد. و نيز در 

دراز بودن بروت خلقت ظاهري انسان تغيير پيدا ميكند. اگر چه كسانيكه بي باك اند آنرا 

  مستحسن مي پندارند.

ود زيرا خداوند ريش را وقار و زينت واما ريش به عكس بروت نبايد تراشيده ش

براي مردها آفريده است. و اين زينت و جمال در وقت كالن سالي به زيبايي موي هاي 

را مينمايند تراشيدن  �ريش بسيار خوش آيند است. و كسانيكه نا فرماني رسول خدا 

  ريش را براي خويش زينت و جمال مي پندارند. 

ار و زينت ميباشد در حاليكه زينت شان كه چگونه تراشيدن ريش براي شان وق

همانا موي هاي شان بوده است از بين برده اند مخصوصاً اشخاص كالن سال در تراشيدن 

ريش مانند زنهاي پير وسالخورده به نظر مي آيند كه زيبايي و زينت خود را از دست داده 

عادات وتقليد انسان را  اند اگر چه در ايام جواني خود از حسين ترين زنها بوده اند مگر

نا بينا مي سازد وبه سرحدي كه خوبي برايش بدي، وبدي ها برايش خوبي جلوه گر 

  ميشود.

اما كوتاه نمودن ناخن ها ودور نمودن موي زير بغل، وپاك ونظيف ساختن مفاصل 

انگشتان، چون جاه هاي مخفي و پوشيده بدن است، و در آنها كثافات جمع ميگردد، 

نظافت و پاكيزگي آنها سعي بليغ الزم است. به همين وتيره است پاك نمودن و ازينرو در 

  تراشيدن موي زير ناف.

اما استنجاء عبارت از دور ساختن چيزهايي است كه از پيش و يا پس انسان خارج 
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ميگردد، خواه بوسيلهء آب باشد ويا سنگ، و مانند آن. اين كار الزم و ضروري بوده و 

  ط هاي طهارت محسوب ميگردد.بلكه شرطي از شر

از خالل گفته ها دانستي كه عمل نمودن به اين چيز ها ظاهر انسان را كامل 

ميسازد، و اورا نظيف و پاكيزه ميگرداند، و چيزهاي زشت و ضررناك را از وي دور 

  ميسازد، و عالوه بر آن نظافت از ايمان است. 

ريعت ميگردد، و چيزهاي مقصود اينست كه چيزهاي فطرتي شامل همهء امور ش

باطني و ظاهري آنرا در بر ميگيرد، زيرا باطن انسان را از اخالق رذيله پاك ميگرداند، و 

اورا به اخالق پسنديده مزين ميسازد، اخالق پسنديده اي كه از ايمان، توحيد و اخالص 

  به خدا و نيايش و رجوع بذات او تعالي سر چشمه ميگيرد.

جود انسان را از نجاسات و كثافات، واسبابش پاكيزه وطهارت ظاهري اعضاي و

فرموده  �ميگرداند و طهارت معنوي باطن اورا پاك ميسازد. از همين سبب آنحضرت 

 (βÎ¨ � ميفرمايد: �وخداوند » طهارت نصف ايمان است« C0<:{� �N3  +2N��Rاست: 

©! $# �=Ït ä† t Î/≡§θ −G9$# �= Ït ä†uρ šÌ�ÎdγsÜ tF ßϑø9$# � 222ء البقرهء: آيه سوره.  

همانا خداوند توبه كنندگان را دوست ميدارد و پاكيزه كنندگان را دوست « ترجمه:

  ».ميدارد

شريعت همه اش پاكي، نظافت و سترگي است و سبب رشد و نمو و كمال 

  انسانيت ميباشد و بر مطالب عالي ترغيب واز كارهاي پست و حقير انسان را باز ميدارد.

				  

  اندن گناهانريخت -11

 ��:�6 k� '��  !� U+�  U�V :U�V� :C K��Z� P, K��Z�� X��� =�+����
�M��L�� l�#-I� �( '2#�) �� =��$L( 0�9(  P, 0�9( � R�F��( .��  
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نماز هاي پنجگانه « فرمود:  �روايت شده كه آنحضرت  �از ابو هريره  ترجمه:

است براي گناهاني كه در ميان شان واقع وجمعه تا جمعه ورمضان تا رمضان كفاره اي 

  ». شود (مراد گناهان صغيره است) تا ماداميكه انسان مرتكب گناهان كبيره نشود

اين حديث مبارك داللت بر فضل و كرم بي منتهاي خداوند دارد براي اينكه اين 

ر سه عبادت بسيار پر ارزش را به بندگان خويش ارزاني نموده است، و اين عبادت ها د

  نزد خداوند منزلهء بسيار عالي دارد، و داراي فوائد زيادي است كه تحت شمار نمي آيد.

از جمله فوائد آنها اينست كه خداوند اين عبادت ها را مكمل دين بندگان خويش 

و اسالم شان گردانيده، و سبب نشو ونمو ايمان شان ساخته است، و درخت ايمان را آب 

درخت ايمان را در دلهاي بندگان مؤمن خويش به قدر  �ياري ميكند. زيرا خداوند 

ايمان شان شانده است و به فضل و مرحمت خود واجبات و سنن را وسيله نمو وآب 

ياري اين درخت ها گردانيده است، و آفات را از آنها دفع نموده تا اين درخت ها نمو 

  ن بدهند. كند و ميوه هاي خود را در هر وقت و زمان به اجازه پروردگار شا

ضرر گناه بسيار عظيم است بحديكه ايمان را كم قوت ميسازد، و اين گفته به همگان 

معلوم است. كسيكه اين فرائض سه گانه را اداء ميكند، و از گناهان كبيره اجتناب مي ورزد، 

 (βÎ¨ � خداوند گناهان صغيره و خطاهاي اورا محو و نابود ميسازد، چنانچه خداوند ميفرمايد:

ÏM≈ uΖ|¡ptø: $# t÷ Ïδõ‹ãƒ ÏN$ t↔ÍhŠ¡¡9   .114سورهء هود: آيهء  � 4 #$

وخداوند به لطف خود اجتناب از كبائر را ». حسنات، سيئات را ميزدايد« ترجمه:

 (βÎ �سبب ريختاندن گناهان صغيره گردانيده است چنانكه خداوند متعال ميفرمايد: 

(#θç6Ï⊥ tFøg rB t�Í←!$ t6Ÿ2 $ tΒ tβöθ pκ÷] è? çµ ÷Ψtã ö� Ïe" s3çΡ öΝä3Ψ tã öΝä3Ï?$ t↔Íh‹y™ Νà6 ù=Åz ô‰çΡ uρ Wξyz ô‰ •Β $ VϑƒÌ� x. �  سورهء

  .31النساء: آيهء 

اگر شما از گناهان كبيره ييكه از ارتكاب آنها نهي شده ايد اجتناب « ترجمه:

اما گناهان ». ورزيد، گناهان شما را از شما ميزداييم، وشما را به جاي كرامي داخل ميكنيم
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از آنها توبه صورت بگيرد. از حديث مبارك دانسته ميشود كه هر نص كه در كبيره بايد 

آن تذكر گرديده است كه بعضي از اعمال صالحه گناهان را پاك ميكند مراد از گناهان، 

گناهان صغير بوده بدليل اينكه اين عبادت هاي اساسي زمانيكه گناهان كبيره را محو كرده 

  ا محو ميكند. نتواند بالضرور گناهان صغيره ر

و حديث شريف دليل واضح است بر اينكه گناهان بر دو قسم است: كبيره و 

صغيره. و علماء در رابطهء فرق ميان گناهان كبيره و صغيره مطالب زيادي را ارائه داده 

اند. و بهترين مطلبي كه درين مورد بيان شده است اينست كه گناه كبيره عبارت از گناهي 

مورد آن حدي را در دنيا تعين نموده است، و يا در آخرت  است كه شريعت در

بخصوص آن وعيدي آمده است، و يا مرتكب آن گناه مردود لعنت و غضب و مانند آن 

قرار گرفته است. وما سوي آنها گناهان صغيره گفه ميشود. و دستهء از علماء گفته اند كه 

و گناه صغيره به وسائل و اسباب  گناه كبيره همان گناهي است كه به مقاصد تعلق ميگيرد

مانند نظر نمودن به زن اجنبي. و كبيره مانند زنا وصغيره مانند خوردن سود زيادت وكبيره 

  مانند خوردن سود نسيئه. واهللا اعلم.

				  

  صفت نماز -12

 ��:+�� ') A��( '��  !� U+�  U�V :U�V� :C �*,� ,�� �+�-:�  <G �+�
o��7 ����� =�BFG�G� FL(o��� ,FG�B� FL� 0* R�
��� y$-( 

فرمود: نماز را  �روايت شده است كه: آنحضرت  �از مالك پسر الحويرث 

همانطور اداء كنيد كه مرا ديديد اداء نمودم، و هنگاميكه وقت نماز فرا رسيد بايد يكي از 

  ».شما براي تان اذان بگويد و كالنتر شما امامت دهد

جمله را احتوا نموده است. جمله اول از همه عظيم تر اين حديث مبارك سه 

هنگاميكه وقت نماز فرا رسيد بايد يكي از شمايان براي تان «است، اين فرموده آنحضرت 
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مشروعيت ووجوب اذان را ثابت ميسازد، و اينكه اذان بايد بعد از دخول وقت » اذان دهد

اذان وي بخوريد وبياشاميد تا  بالل اذان ميدهد در«فرمود:  �داده شود زيرا آنحضرت 

اينكه عبد اهللا ابن ام مكتوم اذان دهد زيرا وي اذان نميدهد تا اينكه برايش گفته شود صبح 

  ».داخل شده صبح داخل شده

اذان فرض كفايه است نه فرض عين. اگر به اوامر شريعت هر شخصي مكلف 

د اين امر فرض عين مورد خطاب قرار گيرد، و از وي اطاعات در آن امر خواسته شو

ميباشد و اگر تنها اطاعات از امر گردد، واشخاص معين نشود اين امر فرض كفايه گفته 

الفاظ اذان معروف است احتياج » بايد يكي از شما اذان دهد«ميشود. و در اينجا گفته شد 

  به ذكر ندارد. 

د، و اوقات و مناسب حال مؤذن اينست كه آواز رسا و بلند داشته باشد، و امين باش

اذان را بداند، و تعقيب كند. زيرا اين كار براي رسيدن به هدفش بهتر ميباشد. وهمينكه 

اذان را اكثريت مردم بشنوند كافي پنداشته ميشود. حديث شريف دليلي است براي واجب 

بودن اذان در سفر و اقامت. اقامت نيز مكمل اذان است چرا كه اذان اعالم نمودن براي 

  وقت است و اقامت اعالم براي بر پا بودن نماز است. داخل شدن

احاديث فراواني در مورد فضيلت و ثواب مؤذن و مستحب بودن اجابت مؤذن در 

كلماتي كه تكرار ميكند وارد شده است. و اينكه شنونده همان كلماتي را تكرار نمايد كه 

� �fB �� fB �� � مؤذن در اذان خويش تكرار مينمايد. مگر زمانيكه مؤذن����
بگويد كه درين وقت بر شنونده الزم است كلمهء را تكرار كند كه در آن  ���$��

U+B 1 � استعانت از خداوند بر حضور نماز ورستگاري خواسته شود و آن كلمه گفتن
!�) 1, �+V 1��  نحضرتĤدرود بفرستد و اين دعاي مأثوره را بخواند: �است. سپس ب 

�� .t6 �  F2��� 5+�@ ?�(�Y( 
z�)�� K��9$��� K���+�� ?���@ =� K�M�Y�� ������ K(�-�� �+���

`��� 4t�� 0�  بعد از آن براي خود دعا كند زيرا اين وقت ازجمله وقتهاي اجابت دعا

  است پس بايد دعا كننده وقت را غنيمت شمرده به دعا بپردازد.
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اجب بودن جماعت را ثابت و» كالنتر شما امامت دهد«جملهء دوم حديث مبارك 

ميسازد. و اقل جماعت دو نفر است بنام امام و مقتدي. واولي تر به امامت كسي است كه 

در امور نماز آگاهي بيشتري داشته باشد. واين گفته درين حديث صحيح آمده است كه 

���#Cميفرمايد: ) F2���J7 O�+� �O��Y�� g �+%�G 0�7 ,!� ��-L� F6��V� �+Y�� �o: �+%�G 0�7 ,K
 ?�(��,� ���6 F2(�VJ7 O�+� K#��� gR  قرآن) امامت مردم را كسي بدهد كه به كتاب خدا)

مجيد) خواننده تر باشد، واگر همه درين امر مساوي بودند، كسي حق اوليت را دارد كه 

به سنت پيامبر عالم تر باشد، و اگر هه درين امر مساوي بودند، كسي بايد امامت دهد كه 

  حيث هجرت و اسالم از ديگران مقدم تر باشد).  از

واگر همه درين امر مساوي بودند بايد كالن سال تر امامت دهد چنانچه در حديث 

گذشته بيان گرديد. پيش كردن كالن ساالن در همهء امور كه در آن ها ترتيب مراد است 

اشد چنانچه مشروع ميباشد مگر اينكه براي خورد ساالن فضل ومزيتي ديگري ثابت ب

از كالن شروع كن، از كالن شروع كن. وقتيكه  »كبر، كبر«ميفرمايد  �آنحضرت 

جماعت توسط امام و مقتدي ها بر پا شد بايد مقتدي ها از امام در همه مسائل نماز 

پيروي كنند زيرا امام به همين منظور تعيين شده است تا به وي اقتداء شود، و زمانيكه 

مقتدي ها هم بايد تكبير بگويند وهمچنين زمانيكه ركوع و سجده  امام تكبير ميگويد

ميكند ويا از سجده سر خودرا باال ميكند. خالصه در همهء اركان نماز بايد مقتدي ها از 

عقب امام افعال نماز را انجام دهند. نبايد اين افعال را همراه با امام عملي كنند و نه هم از 

كوع و يا سجده، و يا در وقت بلند شدن از ركوع و يا امام سبقت جويند، و اگر در ر

سجده، و يا در وقت رفتن به ركوع و يا سجده، مقتدي ها از امام خويش پيشي گيرند 

  نماز شان باطل و اين عمل شان حرام است. 

مقتدي ها مكلف اند كه در همهء افعال از امام پيروي كنند. انجام دادن افعال نماز 

يا سبقت جستن بر امام و يا تخلف زياد نمودن از امام در نماز ممنوع همراه با امام و 

است. اگر مقتدي ها دو نفر ويا زيادتر از دو بودند بهتر آنست كه در عقب امام صف 
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بسته كنند. و اگر به جانب راست امام و يا به هر دو طرف امام استاده شوند نيز مانع 

راست امام ايستاده شود. وزنها در عقب صف  ندارد، و اگر مقتدي يك نفر باشد به طرف

مردها صف بسته كنند. و اگر يك زن هم باشد بايد در عقب صف مردها استاده شود 

واگر چندين زن هم بود بايد نيز مانند مردها در عقب شان صف بسته كنند. واگر يكنفر از 

ام ويا عقب مقتدي ها بدون عذر در صورتيكه در صف جاي هم باشد به تنهايي عقب ام

صف ها استاده شود نمازش باطل ميگردد. امام بايد تكبيرهاي انتقالي وسمع اهللا لمن 

حمده را به آواز بلند بگويد و در نمازهاي جهريه قرآنكريم را به آواز بلند بخواند. امام 

بايد رعايت حال مقتدي ها را در اوقات نماز بنمايد و نماز خويش را با در نظر گرفتن 

  ساختن نماز، طوالني نكند. كامل 

نماز را همان طوري «جملهء سوم كه جزء اول حديث مبارك است كه ميفرمايد: 

در قول وفعل چنانچه  �تعليمي است از آنحضرت » اداء كنيد كه مرا ديده ايد اداء نمودم

��CFLL زمانيكه به اداي افعال آن پرداختند فرمودند: �در حج آنحضرت #( f#� ��tmR 
نماز را همانطوري اداء « �حج خودرا از من فرا گيريد. واين سخن پيامبر خدا  افعال

همهء افعال واركان نماز را شامل ميشود. ازينرو بايد نماز » كنيد كه مرا ديده ايد اداء نمودم

گذار همهء شرطهاي نماز را بجا آورد يعني روي خود را بطرف قبله نمايد ونمازي را كه 

د نيت آن نماز را در قلب بنمايد سپس اهللا اكبر بگويد وسبحانك اللهم ميخواهد اداء نماي

.... ويا ادعيهء ديگري كه در حديث آمده است بخواند وبعد اعوذ باهللا وبسم اهللا بگويد و 

سورهء فاتحه را با سورهء طوالني ديگري در نماز صبح بخواند ودر نماز مغرب سوره 

ها سوره هاي متوسط را قرائت نمايد. و گفتن يك بار هاي كوتاه را بخواند ودر سائر نماز

 0�����F�w��� k � در ركوع ويك بار ���i� k  0�در سجود واجب است وسه  ����

بار ويا زياده از آن مستحب ميباشد. ودر وقت بلند شدن از ركوع امام ومنفرد اين جمله را 

� � بگويند:#)  .�� '� !� [���A�  ?��� ����zG~ ?�
�7 ?�G ��( ?���E��  واما مقتدي ها به

� �گفتن #) �A�  ?��� ����~zG ?�
�7 ?�G ��( ?���E�  اكتفاء كنند. سپس امام اهللا اكبر گفته به
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سجده رود و سجده به هفت اعضاي بدن صورت ميگيرد هر دو قدم، هر دو زانو، هر دو 

ده همهء اين اعضاء در زمين كف دست وپيشاني و بيني نماز گذار. بايد در وقت سج

تمكن پيدا كند، و پهلوي هاي خود را از شكم خود دور بگيرد و بازو هاي خود را در 

زمين فرش ننمايد، سپس تكبير گفته سر خود را از سجده بلند كند و پاي چپ خود را 

به فرش نمايد و بر باالي آن بنشيند و پاي راست خودرا استاده كند وانگشتان پاي خود را 

طرف قبله نمايد مگر در تشهد كه بر سرين چپ خود بنشيند. ودر ميان هر دو سجده اين 

�� دعا را بخواند�I�� f#Vu �� ��6�� f#� �� | �$�� � �  سجدهء دوم خود را نيز

مانند سجدهء اول انجام دهد و به همين منوال همهء نماز هاي خود را اداء كند. و بايد 

همچنين بعد از بلند شدن از ركوع طمأنينه نمايد به اين معني كه  ميان هر دو سجده و

را تا أخر بخواند  = !��-�����خود را استوار نموده لحظهء مكث كند سپس در قعده 

ت) اگر نماز سه ركعتي ويا چهار ركعتي باشد استاده شود وبقيه لتحياوبعد از خواندن (ا

ميل نمايد و در تشهد اخير اين درود ابراهيمي را ركعت ها را تنها به خواندن الحمد هللا تك

8  بخواند F2������ �������@ سپس اين دعا را بخواند , F2����A) *+�� �  ��t� '(
� K#-7 '(� ,�Y�� ��t� '(� ,F#2I���� � K#-7 '(� ,=<���\��� �U�I���  وبعد از آن هر

دهد. وبعد از سالم نيز دعاهاي مأثوره دعايي مأثوره يي را كه دوست دارد بخواند وسالم 

وارد شده است بخواند. تمام افعال واعمالي را كه نماز گذار در نماز  �كه از آنحضرت 

نماز را همانطوري «ميگردد كه ميفرمايد:  �انجام ميدهد داخل اين فرمودهء آنحضرت 

م دادن اين افعال يا كه شخص نماز گذار در انجا» اداء كنيد كه مرا ديده ايد اداء نموده ام

  به امر وجوبي و يا استحبابي نظر به قرينه و مقام مكلف ميگردد.

هر عمل نماز، كه از نماز گذار نه به سهو و نه به قصد و نه هم به سبب اينكه در 

آن علمي ندارد اگر ترك نمايد و آن عمل از ذمه اش ساقط نگردد آنرا ركن ميگويند، 

دن الحمد هللا، قعدهء اخير، سالم دادن، قيام، قرائت، ركوع، مانند: تكبير تحريمه، خوان

  سجده وغيره.
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وهر عملي كه در نماز سهواً ترك شود و سجدهء سهو اورا جبران نمايد واجب 

گفته ميشود، مانند: خواندن التحيات در قعده اول ونشستن به آن، وتكبيرهاي انتقالي 

سه » سبحان ربي العظيم«گذار. و گفتن  براي امام و تنها» سمع اهللا لمن حمده«وگفتن 

  سه مرتبه در سجده.» سبحان ربي األعلي«مرتبه در ركوع و گفتن 

وما سواي فرائض و واجبات سنت ها و مستحبات نماز گفته ميشود و از جمله 

مكمالت نماز بشمار مي آيد. روح ولب نماز حضور قلب در نماز و تدبر و تفكر در 

ماز خويش قرائت ميكند، و ذكر و دعاهايي كه در قيام، ركوع آيات كه نماز گذار در ن

وسجده خويش ميخواند، وخضوع و خشوعي كه در برابر پروردگار خويش انجام ميدهد 

  ميباشد.

ومباحث ديگري كه در حديث مبارك داخل ميشود اجتناب نمودن از اعمالي است 

ن، سخن زدن، تحرك زياد بغير كه در داخل نماز ممنوع قرار گرفته است، مانند: خنده كرد

ضرورت، زيرا نماز بدون اداء نمودن شرائط و اركان و واجبات و ترك چيزهاي كه آنرا 

باطل ميسازد صورت نميگيرد وباطل كننده هاي نماز بدو نوع است: اخالل واقع كردن به 

  افعال الزمي نماز، وانجام دادن عمل ممنوع در نماز، مانند سخن زدن وغيره.

				  

  دين اسالم دين آساني است -13

 ��:�6 k� '��  f�#�� '��  :U�VC ,
��� 1, �B� ':��� 5��: '�� ,~�: ':��� 0,
KZ��� '( O�� KB����� ���/��) �+#��-��� ��q)�� �+) �V� ��5��7 R �$� ]7� 
��� y$-(

C�+/��` ��Y�� ��Y����R 
  فرمود: �روايت شده كه آنحضرت  �از ابو هريره 

در دين آساني است، و كسيكه با دين بمقابله بر خيزد و سختگيري كند ناكام و «

مغلوب ميگردد، پس حق را طلب نموده و خودرا به آن نزديك ساخته و شادمان باشيد، 
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وبا حركت صبحگاهي و شامگاهي و آخر شب ياري جوييد (يعني در اوقات نشاط به 

يتي آمده است: ميانه روي كنيد، ميانه روي انجام دادن اعمال صالحه بپردازيد) ودر روا

  كنيد تا به مقصد برسيد.

اين حديث مبارك نهايت عظيم و پر محتواي است و مشتمل بر امور خير و 

در جزء اول حديث اين قاعدهء  �وصاياي مفيد و اصول اساسي ميباشد. رسول خدا 

م در عقايد، اعمال و دين اسال» اين دين آسان است«بزرگ را اساس قرار داده فرمودند 

افعال خود سهل وآسان ميباشد. اساس عقايد وي را ايمان به خدا، فرشته هاي خدا، 

  كتابهاي خدا، پيامبران خدا، روز آخرت وايمان به قدر (اندازه) خير وشر تشكيل ميدهد. 

اينست عقائد صحيح كه با ايمان آوردن به آن اطمئنان قلبي براي شخص حاصل 

هء اين عقيده به اعلي ترين هدف و افضل ترين غايه خويش نائل ميگردد. ميشود و دارند

وداراي بهترين اخالق و صالح ترين اعمال ميشود، و دين و دنيا و آخرتش درست 

ميگردد، واگر اين عقيده را از دست بدهد خير وصالحش بكلي از بين ميرود. همهء امور 

ادر به عمل نمودن به آن ميباشد و دين سهل وآسان بوده به نحويكه هر شخص مكلف ق

درين مورد هيچ مشقتي و تكليفي را احساس نميكند. عقايد دين اسالم صحيح وبسيط 

وآسان است هر عقل سليم آنرا مي پذيرد و مطابق ذوق وفطرت مستقيم ميباشد. وعمل 

  نمودن به فرائض خيلي ساده و بسيط است. 

در اوقات معينش تكرار ميگردد نماز هاي پنچگانه در هر شبانه روز نماز: 

وخداوند خبير ومهربان اداء نمودن اين نماز ها را با جماعت واجب گردانيده، ازينرو در 

بجا آوردن آنها تسهيالت وجود دارد زيرا عبادت در اجتماع نشاط وسرور را براي عبادت 

  كنندگان ايجاد ميكند، و ثقل عبادت را بر وي سهل ميگرداند.

ده در اداي اين نماز ها صالح دين و دنيا، و ثواب دنيوي و خداوند جل مج

اخروي را وعده داده است. لذا براي بنده مسلمان واجب است كه اين نماز ها را در 

را شكر و سپاسگزاري نمايد كه اين نماز ها را  �اوقات معين آنها اداء كند، و خدا 
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  نياز شده نميتواند.برايش فرض گردانيده است زيرا هيچ بندهء از نماز بي 

زكات تنها بر اغنياء فرض ميباشد و بر فقيري كه داراي نصاب نباشد  زكات:

زكاتي نيست. زكات بر اغنياء ازينرو فرض گرديده است تا بوسيله آن دين و اسالم شان 

كامل گردد واموال شان نمو كند، و اخالق شان بهتر گردد، و خود شان ومالهاي شان از 

مصئون بمانند، وگناهان شان محو گردد، وبه فقراء و محتاجان مساعدت و آفات و بليات 

همكاري كنند، وبه مصالح خويش بپردازند. عالوه بر آن زكات جزء بسيار كوچكي از 

  سرمايه اي است كه خداوند به اغنياء ارزاني نموده است.

روزه در سال يكماه فرض ميباشد. درين ماه مسلمانان گردهم جمع  روزه:

يگردند، خوردني ها و آشاميدني ها و همبستر شدن به همسران خويش را در روز ترك م

ميدهند. خداوند به فضل و احسان خود در برابر اين عمل شان دين وايمان شانرا كامل 

ميسازد، واجر وپاداش زيادي را نصيب شان ميگرداند، و در گرفتن روزه خير زيادي را 

كه اساس همهء افعال خير وترك همهء زشتي ها وبدي ها روزه دار كمائي ميكند، وتقوي 

  است برايش پيدا ميشود.

حج را خداوند تنها به اشخاص مستطيع (توانگر) فرض گردانيده است، ودر  حج:

عمر يكمرتبه فرض ميباشد. و در حج منافع دنيوي و اخروي زيادي وجود دارد كه تحت 

ρ#) �: شمار وحصر نمي آيد، چنانچه خداوند ميفرمايد ß‰ yγô±uŠ Ïj9 yìÏ"≈oΨ tΒ öΝßγs9 �  سورهء

منافع ديني و دنيوي. وسائر مسائل ». تا به منافع خويش دسترسي يابند«، 28الحج: آيهء 

شرعي در نهايت آساني و سهولت ميباشد خواه اين مسائل از حقوق خداوند باشد ويا 

 �خداوند حقوق عباد، و همهء اينها در اصل خود سهل و آسان است. چنانچه 

!ß‰ƒÌ�ãƒ ª � ميفرمايد: $# ãΝà6 Î/ t�ó¡ ãŠø9 $# Ÿω uρ ß‰ƒÌ� ãƒ ãΝà6 Î/ u�ô£ ãèø9  185سورهء البقره: آيهء  � #$

با وصف آن اگر به ». خداوند براي شما ارادهء آساني دارد وارادهء دشواري را ندارد«

و حتي انسان عوارض از قبيل: بيماري، سفر وغيره پيش آيد خداوند بوي تخفيف نموده 
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بعضي از واجبات را از ذمه اش ساقط گردانيده است ويا اوصاف آنها را تغيير داده است 

  مثالً نماز چهار ركعتي فرض را دو ركعت گردانيده است كه به همگان معلوم است. 

انسان اگر به اعمال متنوع روزمره خويش از فرائض، نوافل، روزه صدقات وغيره 

است ببيند در بجا آوردن اين اعمال به پيامبر بزرگوار اسالم  كه به انجام دادن آنها مكلف

كه كاملترين انسانها وامام ومقتداي ما ميباشد اقتداء نمايد مي بيند كه عمل نمودن به  �

اين اشياء مشقت آور نبوده، و مانع مصالح دنيوي وي نميشود. بلكه به اداي همهء حقوق، 

و دوستانش و حق هر كسيكه بر ذمه اش حقوق خدا وحقوق خودش و حقوق خانواده 

  ميباشد به آساني و سهولت دسترسي پيدا ميكند. 

به آن اكتفاء نموده  �واما كسيكه بر خود سختگيري ميكند وبر چيزيكه آنحضرت 

اكتفاء نميكند، ونه هم به دستوراتي كه آنحضرت بر امت خويش ارشاد وتعليم نموده اند 

و كار ميگيرد، و در عبادت نيز غلو مينمايد درين حالت عمل ميكند، بلكه از افراط وغل

دين بر وي غالب مي آيد، و در نهايت امر عاجز و نا توان ميگردد. وعملي را كه انجام 

در دين آساني است وكسيكه با دين به «فرمود  �ميداد ترك ميكند، ازينرو آنحضرت 

  ».مقابله بر خيزد وسختگيري كند ناكام ومغلوب ميگردد

يكه در مقابله با دين شدت نمايد و غلو وافراط كند، و راه متوسط را اختيار كس

نكند، دين  بر وي غالب مي آيد، بناء آن شخص حسرت و ندامت ميكشد  و سير 

به ميانه روي دستور داده و بر آن تشويق و ترغيب  �قهقرايي مينمايد ازينرو آنحضرت 

  ».يد، و ميانه روي كنيد تا به مقصد برسيدميانه روي كن«نموده است، چنانچه فرموده: 

به قبول نمودن و نزديك شدن به آن و تقويت نمودن قلب ها،  �سپس آنحضرت 

به مژدگاني به خير و عدم يأس توصيه فرمودند و قبول نمودن حق باين معني است كه 

ت انسان سخن حق را بگويد، و به حق عمل كند، و راه مستقيم را بپيمايد،  و اين اس

رسيدن به حق از حيث قول و عمل. و اگر انسان حق را به تمام معني دريافت نكرد بايد 

به قدر توان خود تقوي وخدا ترسي نمايد، و به هدفي كه پيشرو دارد خودرا نزديك 
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سازد، و اگر حق را به تمام وكمال دريافت نكرد، و همين كه به حق نزديك شده و حق 

و اگر از عمل نمودن به تمام معني عاجز ماند بقدر توان را دانسته است اكتفاء كند. 

  خويش عمل نمايد. 

از حديث مبارك قاعدهء مفيدي بدست مي آيد كه قرآن مجيد هم بر آن داللت مي 

?̈(θà#) � كند چنانچه خداوند متعال ميفرمايد: $$ sù ©!$# $tΒ ÷Λä÷èsÜ tFó™$# �  سورهء التغابن: آيهء

در زمينه چنين  �وپيامبر اسالم ». ود از خداوند بترسيدبقدر توان خ« ترجمه:. 16

� ��-CF-�N ميفرمايد:( 
#( �+-M�7 �(J) FL`�(� �*, R زمانيكه شما را به كاري دستور ميدهم)

آنرا بقدر توان انجام دهيد). ومسائل كه برين قاعده بنا يافته است تحت حصر نمي آيد و 

:���, �C ��q)� ,����` 1 ه ميفرمايد:چنين دستور داد �در حديث ديگري آنحضرت 
���$#` 1�R .(آساني نمائيد، سختگيري نكنيد، مژدگاني دهيد، ومردم را متنفر نسازيد)  

به وصيت نهايت مفيدي كه عمل نمودن به آن  �سپس سخن خود را آنحضرت 

 وبا حركت صبحگاهي وشامگاهي«بر نفس سهل و آسان بوده خاتمه ميدهند. ميفرمايند: 

». وآخر شب ياري جوييد (يعني در اوقات نشاط به انجام دادن اعمال صالحه بپردازيد)

اين اوقات سه گانه همانطوريكه يگانه وسيلهء براي كوتاه ساختن سفر هاي نزديك و دور 

بشمار مي آيد، و مسافر راحت خود وراحت مركب سواري خود را در آن مشاهده ميكند، 

خويش را به پايان مي رساند، به همين منوال يگانه وسيلهء و به آرامش واطمئنان سفر 

براي پايان رساندن سفر آخرت وسير نمودن بر طريق مستقيم وسير إلي اهللا محسوب 

ميشود. بشرطيكه انسان اين اوقات مناسب را در وظائف خير واشتغال به اعمال صالحه 

ويش را مخصوصاً حصهء سپري نمايد. به اين معني كه اول وآخر روز وحصهء از شب خ

اخير شب را به عبادت و راز ونياز با خداوند خويش بگذراند. درينصورت از خير و 

باقيات الصالحات بگونه كامل ووافر بهره مند ميگردد، وسعادت و فوز وفالح و كاميابي 

همه جانبه توأم با راحت واطمئنان كامل برايش ميسر ميگردد و به مقاصد دنيوي واغراض 

ني نايل مي آيد، و اين از بزرگترين دالئل رحمت پروردگار به بندگانش بحساب مي نفسا
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آيد. كه همچو دين كاملي كه مصدر واساس سعادت ابدي است به ايشان ارزاني نمود، و 

توسط پيامبران خويش آنرا شرح و توضيح داده، و سهل و آسان گردانيده، و برعمل كردن 

و بر اشخاصيكه باين دين عمل ميكنند لطف و مرحمت  به آن توفيق و اعانت كرده است

فرموده ايشانرا از چيزهاييكه باعث قطعيت و محروميت شان ميگردد محافظت نموده 

  از حديث مبارك چندين قاعده استنباط ميگردد:است، 

  در دين اسالم به شكل عموم آساني وجود دارد. قاعدهء اول:

  ب ميكند.حصول مشقت آساني را ايجا قاعدهء دوم:

به امري دستور دهد اطاعت از آن به قدر  �وقتيكه آنحضرت  قاعدهء سوم:

  توان ضروري پنداشته ميشود.

كسانيكه اعمال خير را انجام ميدهند نشيط بوده مژدگاني ثواب  قاعدهء چهارم:

  وپاداش اعمال براي شان داده ميشود.

ي اهللا كه هيچ بنده وصيت جامع وشامل در چگونگي سير وسلوك إل قاعدهء پنجم:

  مسلماني از آن مستغني شده نميتواند.

كه خداوند برايش كلمات جامع  �صلوات وسالم خداوند بر روان پاك آنحضرت 

  ومفيدي را ارزاني نموده است.

				 

  حقوق مسلمان -14

 ��:�6 k� '��  !� U+�  U�V :U�V�: C r'6 �(� :8�V ,l� F���� �� F���� yB
!� U+�  �: �*,� ,
� \�%�7 A��#-�� �*,� ,
�IJ7 p��5 �*,� ,
��� Fr��7 
-�Y� �*, :U�V ?


��`�7 =�( �*,� ,.��7 ��( �*,� ,
-��7 !� ���7 XN� R�F��( .��  
فرمود: حق مسلمان بر مسلمان  �روايت شده كه: رسول خدا  �از ابو هريره 
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فرمود: زمانيكه با  �حضرت شش چيز است: گفته شد اي رسول خدا آنها كدام اند؟ آن

برادر مسلمان خود روبرو ميشوي بر او سالم بده، وچون ترا به طعامي دعوت ميكند 

دعوت او را بپذير، و وقتيكه از تو مشورت ميخواهد به او مشورت درستي ارائه نما، و 

چون عطسه زند و الحمد هللا بگويد جواب عطسه اورا مسترد نما، (يعني بگو يرحمك 

و وقتيكه مريض ميگردد از وي عيادت كن، وزمانيكه مي ميرد جنازه اش را مشايعت اهللا) 

  ».نما

كسيكه به اداي حقوق شش گانه متذكرهء برادر مسلمان خويش قيام كند بدون 

شك به حقوقات ديگر بهتر رسيدگي مينمايد. ودر اداي اين واجبات و حقوق خير زياد و 

  يش كمايي ميكند.پاداش بزرگي را از جانب خداوند برا

  ».زمانيكه با برادر مسلمان خود مقابل ميشوي بر وي سالم بده« اولي:

سالم دادن از روي محبت كه ايمان آنرا واجب گردانيده است دخول جنت را 

  ميفرمايد:  �واجب ميگرداند چنانچه آنحضرت 

 ��:�6 k� '��  !� U+�  U�V :U�V�: 
CK#Z� �+�m�` 1 .��) v$% 4t���  �� FL�5� �7� ,�+r)�� Q-B �+#(o` 1� ,�+#(o` Q-B

FL#�) ����� �+�7� ?F-�)�� F-��7 �*, O� R�F��( .��  
  فرمود: �روايت شده كه آنحضرت  �از ابو هريره 

قسم بذاتي كه جانم بيد او است به بهشت داخل نميشويد تا اينكه ايمان بياوريد، «

همديگر دوستي كنيد، آيا رهنمائي نكنم شما را به  ومؤمن شمرده نميشويد تا اينكه با

آنچه كه هرگاه آنرا انجام دهيد با هم دوست ميگرديد؟ سالم را در ميان خويش آشكار 

سالم دادن به يكديگر از محاسن وخوبي هاي دين مقدس اسالم بشمار مي آيد، و ». كنيد

و سالمتي از بدي ها در سالم دادن هر يك از طرفين به طرف مقابل خويش دعاي خير 

مينمايد، و رحمت و بركات را بوي از خداوند ميخواهد، و اين كلمات سالم را به منتهاي 

خوشي و سرور و الفاظ متناسب به يكديگر نثار وتحيه مي نمايند، كه باعث جلب محبت 
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  و دوري از نفرت و جدايي ميگردد.

زمانيكه ترا برادر » وچون ترا به طعامي دعوت ميكند دعوت اورا بپذير« دوم:

مسلمان تو بخوردني ها، و نوشيدني ها، دعوت ميكند اجابت كن وخاطرهء برادرمسلمان 

خود را كه ترا دعوت نموده و اكرام كرده است به اجابت نمودن دعوتش مسرور بگردان، 

  و به مهماني اش حاضر شو مگر اينكه عذري داشته باشي.

  ».د به او مشورت درستي ارائه نماو وقتيكه از تو مشورت ميخواه« سوم:

زمانيكه در كاري از كار ها كسي از تو مشورت ميخواهد، كه آيا آن كار را انجام 

دهد يا خير؟ همان قسم به آن مشورت بده كه خودت براي خويشتن دوست ميداري، 

واگر در كاري كه از تو نظر ميگيرد از هر حيث اورا مفيد تلقي مي نمودي پس او را در 

نجام دادن آن كار تشويق كن، واگر آن كار را مضر مي پنداشتي او را از عواقب نا ا

فرجامش بيم بده، واگر كاري بود كه داراي نفع وضرر هر دو بود برايش موضوع را شرح 

وتوضيح داده، و جوانب مثبت و منفي آنرا بيان كن، و در ميان مفاسد و مصالح آن موازنه 

نيك عرضه كن. وهمچنين اگر با تو در مورد معامله نمودن با  بر قرار نما، وباو مشورت

كسي، ويا به نكاح گرفتن كسي، و يا به نكاح دادن كسي، مشورت خواست از خير 

خواهي و نصيحت در مودر دريغ مكن. وبه او آن رأي ومشورتي بده كه به خود مي 

غش وخيانت نمايد پسندي، واز خيانت وغش نمودن حذر نما، زيرا كسيكه به مسلمانان 

از جملهء مسلمانان بشمار نمي آيد، و عالوه بر آن مشورت و خير خواهي كه يكي از 

  واجبات اسالمي است آنرا ترك داده اي.

اين مشورت ها مطلقاً واجب بوده و زمانيكه از تو در مورد مشورت و رأي مفيدي 

  خواسته ميشود واجب بودن آن مؤكد ميگردد.

(يعني » ند والحمد هللا بگويد جواب عطسه را مسترد نماچون عطسه ز« چهارم:

  بگو يرحمك اهللا). 

اين از اين سبب است كه عطسه نعمتي از جانب خداوند بشمار مي آيد، و بوسيله 
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آن بادهاي موذي بدن خارج ميگردد. خداوند براي باد هاي بدن منفذي را آماده كرده 

ه زننده آرامش پيدا كند، ازينرو برايش است تا به آساني آن بادها خارج گردد، و عطس

مشروع شده كه (الحمد هللا) بگويد، وكسيكه عطسه او را ميشنود. (يرحمك اهللا) بگويد، و 

عطسه زننده در جواب وي (يهديكم اهللا ويصلح بالكم) بگويد، و كسيكه الحمد هللا نگويد. 

ش كسي را مالمت مستحق گفتن (يرحمك اهللا) نميگردد. درين حالت نبايد او بجز خود

نمايد زيرا خودش سبب شده كه از نعمت حمد و نعمت دعاي برادر مسلمان خويش 

  محروم بماند.

عيادت مريض از حقوق » ووقتيكه مريض ميگردد، از وي عيادت كن« پنجم:

مسلمان بشمار مي آيد، مخصوصاً كسيكه بر ذمهء انسان حقي دارد در عيادتش تأكيد زياد 

د اقارب و دوستان انسان، و عيادت مريض از جملهء افضل ترين تري شده است. مانن

اعمال صالحه محسوب ميشود، و كسيكه از برادر مسلمان خويش عيادت ميكند، شامل 

رحمت خدا ميگردد. و زمانيكه انسان نزد مريض مي نشيند رحمت خداوند اورا احاطه 

ي خداوند تا شام برايش ميكند، وكسيكه در اول روز مريض را عيادت ميكند، فرشته ها

درود مي فرستند. واگر در آخر روز از مريض عيادت ميكند تا طلوع صبح فرشته بر وي 

درود مي فرستند. براي عيادت كننده مناسب است كه براي مريض دعاي شفا نمايد، و او 

را اطمئنان وتسلي دهد، و خاطرهء اورا خوش سازد، وبه او مژدگاني صحتي وسالمتي 

  دهد.

ه او ياد دهاني كند تا توبه وتضرع به خداوند نمايد، وبه وي توصيه هاي مفيد وب

نمايد، و در نزدش زياد نه نشيند بلكه به اندازهء كه عيادت به آن صورت بگيرد كافي 

است. مگر اينكه تردد ونشستن براي مريض مفيد واقع شود. براي هر مقامي گفتهء 

  مناسب حالش الزم است.

  ».ميميرد جنازه اش را مشايعت نما زمانيكه« ششم:

زيرا كسيكه جنازهء را مشايعت ميكند تا اينكه نماز بر وي خوانده ميشود خداوند 
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متعال برايش به اندازهء يك قيراط مزد ميدهد. واگر تا دفن ميت به اشتراك خود دوام 

حقوق دهد خداوند برايش به اندازهء دو قيراط مزد ارزاني ميكند. مشايعت جنازه از 

  خداوند و حقوق ميت و حقوق اقارب زندهء ميت بحساب مي آيد.

				  

  ����اخالق آنحضرت  -15
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  فرمود: �شده كه: آنحضرت  روايت �از ابو سعيد 

كسيكه طلب عفت كند خداوند او را عفيف ميگرداند، و كسيكه از مردم استغناء «

كند خداوند او را بي نياز ميسازد، و كسيكه از خداوند شكيبائي بخواهد خداوند او را 

صابر ميگرداند، وبراي هيچ كس عطيه اي بهتر و وسيع تر از عطيه اي صبر داده نشده 

  ».است

  اين حديث مبارك مشتمل بر چهار جملهء جامع و مفيد ميباشد:

  كسيكه از خداوند طلب عفت نمايد خداوند او را عفيف ميگرداند. اول:

 كسيكه از مردم استغناء كند خداوند او را بي نياز ميسازد. دوم:

زيرا بنده زماني كامل ميگردد كه اخالص، رغبت، خوف و تعلقاتش بشكل عموم با 

قائم بوده و از مخلوق استغناء داشته باشد. ازينرو بر شخص الزم  است كه جهت  خداوند

تحقق يافتن اين كمال سعي وررزد واسبابي را كه باعث رسيدن به آن ميشود جستجو 

كند. تا اينكه بندهء حقيقي خداوند گردد. و از بردگي مردم آزاد شود. و اين كار به توجه 

  :نمودن به دو امر صورت ميگيرد

تعلقات خود را از مخلوق قطع نموده به اين معني كه از چشم داشتن به دست  -1 

مردم بكلي خود را بي نياز گرداند، واز كسي نه به زبان حال ونه هم به سؤال 
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�,*� C فرمود: �براي حضرت عمر  �چيزي بخواهد. از همين جهت آنحضرت 
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(واگر ازين مال برايت چيزي بيايد بدون اينكه تو چشم داشتي بر آن داشته باشي، 

  و يا آنرا بطلبي آنرا بگير ورنه در طلب آن خودرا خسته نساز).

عدم چشم داشت به مال كسي از تهه دل، وسؤال نكردن به زبان، بمنظور عفت 

ايل قلبي به ايشان وسيلهء بسيار قوي براي پيدا شدن وبي نياز بودن از منت مردم، واز تم

عفت ميگردد، وبايد شخص توجهء خود را با مرد دومي مبذول دارد و آن اينكه نياز 

خويش را تنها به خداوند عرضه نمايد و به او توكل و اعتماد كند، وكسيكه به خداوند 

ي وامر اولي در توكل كند خداوند او را بسنده است. واين است هدف وغرض اساس

حقيقت وسيلهء براي امر دومي ميگردد. زيرا كسيكه از چشم داشت بدست ديگران خود 

را نگاه كند درين وقت برايش الزم ميگردد. كه تعلق وطمع و اميد خويش را تنها به فضل 

و احسان خداوند نمايد و به پروردگار خويش حسن ظن و اعتماد كند، و خداوند در نزد 

ه اش بوده. به اين معني كه اگر به خداوند خويش حسن ظن نمايد، به مفاد حسن ظن بند

خودش تمام مي شود واگر سوء ظن نمايد ضررش عائد حال خودش ميگردد، وهر يك 

از اين دو امر ديگري را مدد و تقويت مي بخشند. وهر قدر كه تعلق بنده به خداوند قوي 

  ه ميشود وهمچنين است عكس آن.گردد، به همان اندازه تعلقش از مخلوق گسست

   است كه ميفرمايد: �واين از دعاهاي مأثوره آنحضرت 

C��� A�J�� �, F2���} Q#/��� a�$���� QY-����R 
  ».اي بار الها! از تو هدايت، تقوي، عفت وبي نيازي را مسئلت مي نمايم«

همهء امور خير را درين دعا جمع نموده است. هدايت عبارت از  �آنحضرت 

علم نافع و مفيد، و تقوي عبارت از عمل صالح و ترك محرمات به تمام معني بوده، كه 

توسط آن صالح دين صورت ميگيرد. و سر چشمهء همهء آنها قلب است. و به عفت از 

مردم آرامش و غناي قلبي براي انسان حاصل ميشود، و كسيكه از خداوند غناء وبي نيازي 
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را بدست آورده است. ولو كه عوائدش كم هم باشد.  بخواهد او در واقع غناي حقيقي

غني به زيادتي مال و ثروت نبوده بلكه غناء همان غناي نفس است. و به عفت وغني 

براي بنده مسلمان زندگي پاكيزه مهيا ميگردد و از نعمت هاي دنيوي محفوظ ميشود، وبه 

  چيزيكه خداوند برايش داده است قانع ميگردد.

سپس در » خداوند شكيبائي بخواهد خداوند او را شكيبا ميگرداندكسيكه از « سوم:

اگر خداوند به بندهء صبر را اعطاء كند همانا به وي افضل «جملهء چهارم گفته است: 

ترين و وسيع ترين و بزرگترين عطيهء اعطاء نموده است. تا اورا به انجام دادن امور ياري 

θ#) � كند چنانچه ميفرمايد: ãΖŠÏè tFó™$# uρ Î� ö9¢Á9$$ Î/ Íο 4θ n=¢Á9 $#uρ �  از خداوند «. 45سورهء بقره: آيهء

صبر مانند سائر مسائل اخالقي به مجاهدت و تمرين ». به صبر و نماز ياري بجوييد

فرمود: كسيكه شكيبائي كند يعني با نفس خود به  �احتياج دارد. ازينرو آنحضرت 

د اورا صابر ميسازد. چه صبر از جملهء مبارزه بپردازد و اورا مجبور به صبر نمايد، خداون

بزرگترين اعطاهاي خداوند بشمار مي آيد. زيرا كه صبر به همهء امور انسان تعلق ميگيرد، 

و انسان به صبر نمودن كامل ميشود ودر هر حال انسان احتياج به صبر دارد تا بتواند به 

  .اداي وظائف خويش قيام كند، وآنها را به صورت صحيح انجام دهد

و ترك معاصي نيز به صبر احتياج دارد. و قضا وقدر خداوند كه باعث درد ورنج 

انسان ميگردد نيز ضرورت به صبر دارد. تا انسان خود را از غضب نگاه كند وحتي نعمت 

هاي خداوند و چيزهاي دوست داشته شدني انسان نيز احتياج به صبر دارد. تا جلو 

مت ها زياد مسرور نگردد، واز مسير خويش تجاوز خواهشات نفس خود را بگيرد و به نع

ننمايد بلكه نفس خويش را مشغول به ذكر خداوند بسازد. خالصهء كالم انسان در هر 

وقت و در هر حالت زندگي خويش احتياج به صبر دارد. وبه صبر نمودن به فالح 

 � :اوصاف بهشتيان را بيان نموده ميفرمايد �ورستگاري ميرسد چنانچه خداوند 

èπ s3Í×‾≈n=yϑ ø9 $# uρ tβθè=äzô‰ tƒ ΝÍκö� n=tã ÏiΒ Èe≅ ä. 5>$ t/ ∩⊄⊂∪ íΝ≈n=y™ /ä3ø‹n=tæ $ yϑÎ/ ÷Λän÷�y9 |¹ 4 zΝ÷è ÏΨ sù  t<ø)ãã Í‘# ¤$!$# � 

فرشتگان بر ايشان از هر دروازهء داخل ميشوند وميگويند: . «24 – 23سورهء الرعد: آيهء 
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ونيز ». چه نيكو است جزاي آن سرايسالم بر شما به خاطر صبر (و استقامت) شما پس 

  خداوند متعال ميفرمايد: 

� š� Í×‾≈s9 'ρ é& šχ ÷ρ t“øg ä† sπ sù ö� äóø9$# $ yϑÎ/ (#ρ ç�y9 هم ايشان اند «. 75سورهء الفرقان: آيهء  � ¹|

  ».كه به (جزاي) آنكه صبر كردند بهشت برين را صاحب ميشوند

د، و منازل عالي و ايشان بواسطهء صبر به جنت پر نعمت خداوند داخل ميشون

مرتفع جنت را دريافت ميكنند. بندهء مسلمان بايد از خداوند عافيت بخواهد كه او را به 

بليه اي مبتال نسازد. بليه ايكه انجام آنرا نميداند. واگر به بليه اي مبتال شد بايد صبر كند. 

به صبر عافيت مطلوب وغرض اصلي در ابتالء وامتحان بشمار مي آيد. وزماني انسان 

  مأمور ميگردد كه اسباب و متعلقات آن موجود باشد وخداوند ياري دهنده و ياور است.

خداوند براي صابران در كتاب خويش و به زبان رسول خود چيزهاي بسيار عالي 

و گرامي را وعده داده است. وبه ايشان وعدهء همكاري را در همهء امور شان داده است. 

ته است كه عنايت و توفيقش هميشه رفيق راه بندگان صابرش واينرا نيز خاطر نشان ساخ

  ميباشد.

و خداوند ايشانرا دوست ميدارد، ودلها وقدمهاي شانرا ثابت و استوار ميسازد. وبه 

ايشان آرامش و اطمئنان خاطر ارزاني ميكند، وطاعات و عبادات را براي شان سهل و 

زد، و رحمت، بركات و هدايت خويش آسان ميگرداند و از مخالفت ايشانرا محفوظ ميسا

را در وقت مصيبت نثار شان ميسازد. و مقام شانرا در دنيا و آخرت بلند ميگرداند، وبه 

ايشان ياري ومدد ميكند، و راه را براي شان هموار ميسازد، واز دشواريها نجات شان 

نرا كامل و ميدهد، وبه ايشان وعدهء سعادت، رستگاري و كاميابي را داده است، ومزد شا

بدون حساب مي پردازد، و در دنيا براي شان عوض بيشتر وبهتر از آنچه را از ايشان از 

  چيزهاي دوست داشته شدني شان گرفته است مي پردازد. 

خداوند براي صابران در برابر نا گواريهاي كه متحمل شده اند در دنيا چندين برابر 

نج ها. صبر در اول مصيبت خيلي عوض ميدهد، عوض عاجل در برابر مصيبت ها ور
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دشوار و سخت است، ولي در انجام نهايت امر سهل وآسان شده و عواقب خوشگواري 

  را همراه دارد، چنانچه شاعري گفته است:

  صبر مانند اسمش نهايت مزه تلخ دارد

  ولي انجامش از عسل هم لذيذ تر است

				  

  الصالحات (اعمال نيكوي دوام دار)باقيات  -16

 '� ��:�6 k��  !� U+�  U�V :U�V� :C :��H '( 1, 
��� [NY%� 0��%{� =�( �*,

� +��: \�� ��� �� ,
) [$-#: F�� �� ,K: �I KV� R�F��( .��  

زمانيكه انسان «فرمودند:  �روايت شده كه گفت: آنحضرت  �از ابو هريره 

از آن نفع بر داشته  ميميرد عملش قطع ميشود. مگر سه عمل: صدقهء جاريه، علميكه

  ».ميشود، و فرزند صالح كه برايش دعاي (مغفرت) ميكند

دنيا را دار عمل گردانيده است كه در آن انسان براي دار آخرت خود  �خداوند 

از عمل خير ويا شر توشهء فراهم ميكند. وآخرت سراي پاداش است آنانيكه جهت 

ديده اند وقتيكه ازين دنيا انتقال سعادت خويش در دنيا توشهء براي آخرت خود تهيه ن

ميكنند نادم وپشيمان ميگردند. ولي ندامت براي شان فائده ندارد زيرا در آخرت جيره 

نمودن اعمال ممكن نمي باشد وامكان ندارد به اندازهء يك ذره انسان در حسنات خويش 

اعمال سه گانه بيفزايد ويا از گناهان خود كم كند. تمام اعمال بنده قطع ميشود بجز اين 

  كه آثار آنها باقي ميماند.

        صدقهء جاريه: -اول
وآن صدقه اي است كه نفعش مستمر است مانند: وقف نمودن زميني كه مردم از 

حاصلش نفع بر ميدارند، ويا وسايل وآالتي كه از استعمال آنها مردم مستفيد ميگردند، 

ا وقف كردن كتابهاي ديني ويا ومركب سواري كه مردم از سواري آن بهره مند ميشوند، وي
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قرآن مجيد كه مردم از خواندن ومطالعه آنها سودمند ميگردند، ويا ساختن مساجد ويا 

مدارس ديني و مسافر خانه هاي كه مردم از آنها استفاده ميكنند. تمام اين چيزها تا زماني 

ها از بزرگترين كه مردم از آنها استفاده نمايند پاداش آنها به صاحبان شان ميرسد، واين

وسائل وقفي به شمار مي آيند مخصوصاً اوقافي كه از آنها در امور دين مانند جهاد، 

تعليم، ساختن مدارس، ومساجد استفاده بعمل آيد. از همين جهت علماء در چيزهاي 

وقفي اين را شرط گذاشتند كه بايد استفاده از آنها در امور خير وتقرب به خداوند 

  صورت بگيرد.

        ::::نافع علم - دوم
كه مردم بعد از مرگ شخص از آن استفاده ميكنند مانند: علمي كه علمي است 

طالب علم را تعليم داده و علمي كه ميان مردم پخش نموده است، و كتابهاي را كه در 

علوم و فنون مفيد و نافع تأليف نموده است. به همين قسم است هر علمي كه سلسلهء 

ه چه از طريق تعليم و چه توسط نوشتن، مردم از آنها استفاده تعليم آن مفيد و مثمر بود

بعمل مي آورند. ثواب همهء اينها برايش ميرسد. بسياري از علماء صدها سال قبل مردند 

اما از كتابهاي شان تا بحال مردم استفاده ميكنند وشاگردان شان به تدريس، و تعليم 

  اين فضل خداوند است.اشتغال دارند. خير ونفع شان به مردم ميرسد، 

  فرزند صالح: -سوم

خواه فرزند خودش باشد ويا فرزند فرزندش، ويا دخترش، خواهي از طبقهء ذكور 

باشد ويا اناث، پدرش از نيكوكاري و دعاي فرزندش مستفيد ميگردد. و فرزند در همهء 

اوقات براي والدينش دعاي آمرزش و مرحمت مي نمايد. واز خداوند ميخواهد كه 

جات شانرا بلند گرداند، وبه پاداش شان بيفزايد. مطالب اين حديث مبارك در مضمون در

Ρ‾$ �اين آيهء مباركه تذكر گرديده كه ميفرمايد:  Î) ß øtwΥ Ì ÷∏ çΡ 4†tA öθ yϑø9 $# Ü=çG ò6 tΡ uρ $ tΒ (#θãΒ £‰ s% 
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همانا مرده ها را زنده ميگردانيم واعمالي را كه از خود بيشتر فرستاده اند « ترجمه:

و (نيز) آثاري را كه به عقب خود گذاشته اند (همهء آنها را) در كتاب روشن احصائيه 

  ». گرفته ايم

اعمالي كه از بيش فرستادند: همان اعمال حسنه وسيئه اي است كه انجام داده اند. 

ري را كه به عقب خود گذاشته اند: چيزهاي است كه به اعمال شان مرتب ميگردد اما آثا

ديگران آنها را انجام داده اند ويا از آنها نفع برداشته اند وتمام چيزهاييكه به شخص از 

  آثار عملش مي رسد سه چيز است:

اموري است كه ديگران به آن عمل نمودند لكن عمل شان به سبب ارشاد  -1

  نمايي و توصيات اين شخص صورت گرفته است.وره

اموري است كه ديگران از آنها نفع برداشته مگر ايشان در انجام دادن اين امور  -2

 خير بوي اقتداء نموده اند.

اموري است كه ديگران به آنها عمل نمودند اما ثواب آن عمل را به وي اهداء  -3

داختند، و يا برايش دعا نمودند، كرده اند، و يا صدقه اي است كه از عوض وي پر

خواه اين عمل توسط اوالد هاي حقيقي وي صورت گرفته باشد، و يا توسط 

اوالدهاي روحي و معنوي اش. آنانيكه از وي علم فرا گرفتند وبه ارشادات 

ورهنمايي هايش عمل نمودند. و يا آنها از اقارب و دوستانش و يا عموم مسلمانان 

زهء مقامش در اسالم و به قدر خير و نفعي كه از وي به ايشان بوده اند. كه به اندا

رسيده است به وي نثار نموده اند. ويا اين شخص سبب فعل خير در جامعه و 

محيط شده است كه خداوند بواسطهء اين عملش محبت وي را در دلهاي مردم 

عا انداخته است. وبه همان اندازه آثاري را مرتب ساخته است كه از آنجمله د

وآمرزش خواستن مردم به وي ميباشد. و تمام اين چيز ها در مفهوم حديث مبارك 

داخل ميشود. گاهي انسان در انجام دادن يك عمل حايز چنيدن منافع ميگردد مانند 



  77    ي در معارف اسالمي مطالعه  
  

 

فرزند صالح عالمي كه به كوشش و سعي پدرش عالم گرديده است و مانند 

 نموده است. كتابهاي ديني ايكه جهت منافع مردم وقف ويا هبه 

از حديث مبارك استدالل به ترغيب به زواج ميگردد كه ثمرهء اين زواج پيدا شدن 

اوالد صالح، وبدست آوردن مصالح ديگر ميگردد. مانند صالحه شدن همسر و تعليم دادن 

 وي تا خودش و ديگران از وي نفع بردارند.

				 

  فرمانبرداري در چيزهاي پسنديده -17

 �� '�� �V :U�V !� U+�  U� :Ca����� g K��N�� <%, ,K���( g K��E 1 R y$-(
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فرمانبرداري در «فرمود:  �روايت شده كه: آنحضرت  �از حضرت علي 

  ».معصيت نيست، همانا فرمانبرداري در چيزهاي پسنديده است

در حديث مبارك كسانيكه اطاعت آنها واجب است بيان گرديده است و آنها 

د از: حكمرانان مسلمان، والدين، شوهر، وغيره از كسانيكه بر ذمهء انسان حق عبارت ان

اطاعت دارند. زيرا شريعت دستور به فرمان برداري از ايشان داده است، و اطاعت هر يك 

  از آنها مطابق حالش ميباشد. و آنهم در امور معروف و پسنديده. 

ر داده كه مطابق عرف شريعت اسالم در بسا امور مردم را به چيزهاي دستو

وعادات شان بوده مانند احسان به والدين، بجا آوردن صلهء رحم، عدل ونيكو كاري به 

عموم مردم وهمچنين فرمانبري از كسي كه اطاعت آن واجب است، وهمهء آنها مقيد به 

اينست كه اطاعت بايد در امور پسنديده صورت بگيرد و اگر كسي به معصيت خداوند 

ا بترك واجبي دستور دهد، اگر كسي از آن فرمان برد درين حالت فرمانبري از امر كند، وي

  معصيت خداوند ميشود و اين فرمانبري روا نيست. 

مثالً اگر كسي دستور دهد كه شخص بي گناه را به قتل برساند، و يا اورا مورد 
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واجبي از ضرب وشتم قرار دهد و يا مال اورا تصرف كند، و يا به ترك حج و يا به ترك 

واجبات اسالمي، و يا به قطع نمودن صلهء رحم دستور دهد. درين صورتها همه اطاعت 

  آن شخص جواز ندارد و فرمان خداوند بر فرمان مردم مقدم ميشود.

از حديث مبارك فهميده ميشود كه اگر زماني اطاعت اشخاص متذكره با نفلي از 

مقدم ميگردد، زيرا كه ترك نمودن  نوافل تعارض نمايد اطاعت آنها بر چيزهاي نفلي

  نوافل معصيت نميباشد. 

اگر شخصي همسر خودرا از روزه نفلي، و يا حج نفلي منع نمايد بر زن الزم است 

كه از شوهر خويش اطاعت نمايد. ويا حكمران مسلمان به امري از امور سياسي دستور 

ك گردد و اوامر دهد وامرش با مستحبي تصادم نمايد الزم است كه آن مستحب تر

حكمران مسلمان مورد اجراء قرار گيرد، زيرا تقديم واجب واجب ميباشد. فرمودهء 

همچنانكه شامل مطالب متذكره » فرمانبرداري در امور پسنديده ميباشد: «�آنحضرت 

ميگردد به همين قسم عمل كردن به آنها به قدر توان و استطاعت الزم است. چنانچه 

به اصل شريعت تعلق ميگيرد. ودر حديث شريف آمده است  عمل نمودن به واجبات

CF-�N-�� <�7 K��N��� [����) FL���R  بر شما است شنيدن واطاعت باندازهء تواني كه)

  داريد) واهللا اعلم.

				  

  فتنهء دنيا -18

 4 ��� ���� k� '��  !� U+�  U�V :U�V�C : !� 0,� ��m �+�B ��%��� 0,
 ,�2�7 FL$��-�( 8�M�x, f#) K#-7 U�� 0�7 ,O��#�� �+Y`�� ,��%��� �+Y`�7 ,0+���` ��G �w#�7

O��#�� g l%�GR �F��( .��  
  روايت شده كه: �از ابو سعيد الخدري 

دنيا شرين و سبز است وخداوند شما را در آن خليفه «فرمود:  �آنحضرت 
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وبترسيد از زنان، همانا اولين گردانيده تا ببيند كه چگونه عمل ميكنيد پس بترسيد از دنيا، 

  ».فتنه كه در بني اسرائيل واقع شد در زنان بود

در حديث مبارك از حال و صفت دنيا كه بينندگان ولذت مندان را  �پيامبر اسالم

به شگفت مي آورد، واز اينكه خداوند دنيا را محل ابتالء و آزمايش بندگان خود قرار داده 

به استفاده نمودن از اسباب و وسايل كه انسان را از  �خبر داده اند. سپس آنحضرت 

دنيا : «�واقع شدن به فتنه دنيا حفاظت مي نمايد امر نموده است اين گفتهء آنحضرت 

همهء اوصاف دنيا را احتوي ميكند. طعم و مزه دنيا حالوت دارد. » شرين وسبز است

لكش جلوه ميكند. شهوت ولذت هاي دنيا از نظر حسن و زيبايي ظاهري خود سبز و د

  ميفرمايد: �چنانچه خداوند 

� z Îiƒã— Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 �=ãm ÏN≡uθ yγ¤±9 $# š∅ ÏΒ Ï !$|¡ ÏiΨ9 $# tÏΖt6ø9 $# uρ Î�� ÏÜ≈oΨ s) ø9 $# uρ Íο t� sÜΖs) ßϑ ø9 $# š∅ ÏΒ 

É=yδ©%!$# ÏπāÒ Ï"ø9 $# uρ È≅ ø‹y‚ ø9 $# uρ Ïπ tΒ§θ|¡ ßϑø9 $# ÉΟ≈yè ÷Ρ F{$#uρ Ï^ ö� ysø9 $# uρ 3 š�Ï9≡sŒ ßì≈tFtΒ Íο 4θ u‹ys ø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# ( ª! $#uρ 

…çν y‰Ψ Ïã Ú∅ ó¡ ãm É>$ t↔ yϑø9   .14سورهء آل عمران: آيهء  � #$

براي مردم محبت (چيزهاي) مرغوب از (قبيل) زنان، فرزندان، ذخاير توده «ترجمه: 

شده از طال و نقره و اسپهاي نشاني شده (اصيل) مواشي و(زمين هاي صالح) زراعت زيبا 

متاع زندگي دنيا، در حاليكه سر انجام نيك در نزد جلوه داده شده است، اين است 

  ».خداوند است

$ � ميفرمايد: �و خداوند  ‾Ρ Î) $ oΨù=yè y_ $tΒ ’ n?tã ÇÚ ö‘F{ $# Zπ oΨƒÎ— $oλ°; óΟ èδuθ è=ö7oΨ Ï9 öΝåκš‰ r& ß|¡ ôm r& 

Wξyϑtã �  7سورهء الكهف: آيهء.  

ا ايشان (بندگان) ما هر آنچه در زمين است آنرا برايش زينتي قرار داديم، ت«ترجمه: 

  ».را بيĤزماييم، كه كدام يك شان از حيث عمل نيكوتر اند

اين لذت هاي متوع، واين مناظر دلكش و زيبا را، خداوند براي ابتالء و آزمايش 

آفريده است، وبندگان خويش را در دنيا خليفه گردانيده است تا ببيند كه چگونه عمل 
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ا استفاده كند، واز آنها بصورت صحيح، و ميكنند. كسيكه از چيزهاي حالل اين دني

پسنديده كار بگيرد، واز آنها جهت قيام نمودن به عبادت خداوند ياري بجويد، اين وسائل 

و اسباب دنيوي برايش توشه و زاد آخرت ميگردد، آخرتي كه به مراتب از دنيا بهتر و 

  ي ميكند.باقي ماندگارتر ميباشد وعالوه بر آن سعادت دنيا و آخرت را كماي

وكسيكه  دنيا را بزرگترين غايه وهدف و مراد خويش قرار دهد، از دنيا بقدري به 

وي داده ميشود كه در ازل برايش نوشته شده است اما مĤلش بعد از مرگ شقاوت و بد 

بختي است،  و از لذت ها وشهوات دنيا بجز مدت كمي بهره نميگيرد، چه لذتي زود 

  . گذري وچه حزني طويل المدتي

در تمام لذت هاي دنيوي انسان مورد امتحان و آزمايش قرار ميگيرد اما بزرگترين 

وسخت ترين اين فتنه ها زن است. فتنه زنها زياد بزرگ و واقع شدن در آن خطر بسيار 

عظيم وضرر بسيار بزرگي دارد. زيرا زنها زياد تر وسيلهء شكار شيطان اند. وشيطان توسط 

يش مي آورد، ازينرو بسياري از مردهاي پاك دامن شكار زنها شان مرد ها را بدام خو

گرديده و اسير شهوات شده ودر گرو گناه مانده اند، كه خالص شان بسيار دشوار گرديده 

است. در حقيقت اين گناه خودش بوده زيرا از فتنهء زنها حذر نه نموده واگر از فتنهء 

جست، و در معرض فتنه خود را قرار  شان بر حذر ميگرديد، واز مواقع اتهام دوري مي

نميداد و به خداوند التجاء مي نمود واز وي ياري و مدد ميخواست، بدون شك ازين 

 �مصيبت نجات مي يافت و ازين بليه خالص حاصل ميكرد. از همين جهت آنحضرت 

درين حديث مبارك بخصوص اين امر تحذير نمودند، و مارا از عواقب بد اين فتنه كه 

اي گذشته بدان مبتال شده اند بر حذر ساخته اند. واين عبرتي است براي پند امت ه

  پذيران و موعظه اي است براي پرهيزگاران. واهللا اعلم.

				  
  



  :فصل دوم

  رحمت براى جهانيان -1

  ستاره هاى فضيلت -2

  امام هاي مجتهد -3



  انيجهان ىرحمت برا -1

  ����مختصر سيرت رسول خدا 
  

سرور جهانيان، پيشواي پيامبران، و خالصه و زبدهء همهء انبياء، آنحضرت سردار و 

و رحمت براي جهانيان مبعوث شده اند. ايشان بشارت دهنده و بيم دهنده و چراغ 

روشن، و سردار فرزندان آدم ميباشند. نام گرامي شان محمد پسر عبداهللا پسر عبد المطلب 

از قبيلهء عرب است. وآنحضرت از  پسر هاشم بوده، و هاشم از قبيلهء قريش، وقريش

  اند.  –والسالم  ةعليهما الصال –ذريهء اسماعيل پسر ابراهيم 

در روز دو شنبه دوازدهم ماه ربيع األول در سال عام الفيل در مكه  �آنحضرت 

  مكرمه متولد شدند. بعضي از علماء والدت با سعادت شانرا نهم ماه ربيع األول گفته اند. 

هر مكه معظمه به يتيمي نشو و نمو كردند، زيرا پدر شان عبد در ش �آنحضرت 

اهللا قبالً وفات نموده بود، و سپس مادر شان بي بي آمنه نيز وفات نمود. و سر پرستي شان 

به پدر كالن شان عبد المطلب رسيد. و بعد پدر كالن شان نيز وفات نمود، و سر پرستي 

  شان به كاكاي شان ابو طالب تعلق گرفت.

در دوران خورد سالي خود گوسفند چراني ميكردند. ودر مكه معظمه  �حضرتآن

ايشان به خلق نيك، و فطرت پسنديده مشهور گرديده بودند. خداوند ايشانرا از سائر مردم 

صادق «به خلق نيك، راستگويي، و امانت داري متمايز ساخته بود، ازينرو مردم ايشانرا 

بسيار مهمان نواز بودند، صلهء رحم بجا مي آوردند، به لقب داده بودند. آنحضرت » األمين

فقراء و محتاجان همكاري و مساعدت ميكردند، و مردم را در مشكالت شان ياري 

  ميدادند.

آنحضرت هيچگاه بت را سجده نه نمودند، زيرا فطرت و سرشت بسيار پاكي 

پسند، و عقايد  داشتند، و هيچگاه آلوده به شرك نشدند. از كار هاي زشت و اخالق نا

سوء اهل جاهليت بد مي بردند. از همين جهت به غار حراء خلوت مي گزيدند. وبه دين 

  عمل ميكردند. �پدر كالن خود حضرت ابراهيم 

  :����اوصاف آنحضرت 
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بهترين انسان ها از نظر آفرينش و اخالق بودند. كسي مانند اشان را  �آنحضرت 

ش نه در گذشته ديده است، ونه هم در آينده از حيث قيافه و چهره و از نگاه خلق خو

خواهد ديد. قد مبارك شان نه بسيار دراز ونه هم كوتاه بوده است. سر مبارك شان كالن 

بوده، و ريش انبوه داشتند، كف هاي دست و قدم هاي شان پهن بود، چهرء مبارك شان 

تند گويا ايشان به سفيد و مايل به سرخي بود، ودر رفتار خويش نهايت تمكين و وقار داش

سمت بلندي حركت ميكردند. سفيدي چشم هاي شان بي نهايت سفيد، وسياهي چشم 

هاي شان بي نهايت سياه بود، موي هاي رهايي داشتند. داراي رخسارهء نرم و ماليمي 

بودند، وگردن شان مانند صراحي نقره اي بود، عرقهاي رخسارهء شان مانند لؤلؤ خوشبو 

هر دو شانهء مبارك شان مهر نبوت بود، وآن عبارت از يك توتهء  و معطر بود، ميان

بي نهايت  �گوشتي بود كه در اطراف وي موي هاي مقبولي بر آمده بود. آنحضرت 

  حياء داشتند، متواضع و فروتن بودند، نفع شان به همهء مردم مي رسيد. 

. اما زمانيكه كسيكه ايشانرا در اول بار ميديد خوف وهيبت شان در دلش مي افتاد

همراه ايشان مي نشست ايشانرا نهايت دوست ميداشت. ام المؤمنين بي بي عائشه صديقه 

خلق آنحضرت «چنين تمثيل ميكنند:  �از خلق خوش آنحضرت  –رضي اهللا عنها  –

  ».قرآن عظيم الشأن بود �

  ابتداء نور:

اب وقتيكه خواب ميشدند خو �زمانيكه طلوع رسالت قريب گرديد آنحضرت 

ميديدند، خوابهاي شان مانند روشني صبح روشن مي بود، (يعني: هر خوابي را كه ميديدند 

به همان قسم در بيداري هم صورت ميگرفت) سپس دوست ميداشتند كه به غار حراء 

خلوت گزينند. ازينرو شب هاي متوالي را در غار حراء به عبادت خداوند سپري ميكردند، 

نزد شان آمد. آنحضرت  �ار حراء بودند فرشتهء بنام جبرئيل و در حالي كه ايشان به غ

ايشانرا در آغوش گرفت، وبسوي  �از وي احساس خوف و ترس نمودند. جبريل  �

  ».من خواننده نيستم«آنحضرت فرمود: » بخوان«خود فشار داد وگفت: 
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بشارت شروع  �جبرئيل اين عمليه را سه بار تكرار نمود. سپس براي آنحضرت 

%ù&t�ø � را اعالن نموده گفت:وحي  $# ÉΟ ó™ $$Î/ y7 În/u‘ “ Ï%©!$# t,n= y{ �  بخوان «. 1سورهء العلق: آيه

به نزد همسر خويش بي بي  �بعد از آن، آنحضرت ». بنام پروردگار خويش آنكه آفريد...

را بواسطهء  �باز گشتند. بي بي خديجه زني بود كه آنحضرت  –رضي اهللا عنها  –خديجه 

، امانت داري، و خلق نيك شان به حيث همسر خويش انتخاب نموده بود. راستگويي

را پوشيدند تا آرامش براي شان  �آنحضرت » مرا بپوشيد، مرا بپوشيد«فرمود:  �آنحضرت

پيدا شد. سپس بي بي خديجه آنحضرت را با خود گرفته نزد ورقه بن نوفل كه يك تن از 

ن را به وي بازگو كرد، درين وقت ورقه به علماء نصاري و يكتا پرست بود برد و جريا

آنحضرت گفت: كسي كه به نزد تو آمده بود فرشته اي است كه از جانب خداوند به انبياء 

گذشته وحي آورده است وچيزي را كه بتو قرائت نموده است وحي است از جانب خداوند. 

ن آيهء مباركه اي �ايمان آورد و بعد به آنحضرت  �درين وقت بي بي خديجه بĤنحضرت 

$ �نازل گرديد:  pκš‰ r' ‾≈ tƒ ã� ÏoO £‰ßϑ ø9$# ∩⊇∪ óΟ è% ö‘É‹Ρr' sù ∩⊄∪ y7−/ u‘uρ ÷�Éi9s3sù �  1سورهء المدثر: آيهء – 

اي رو پوش بر خود پيچيده، بر خيز و جهانيان را بيم بده، و پروردگار خود را تعظيم «. 3

  ».كن

يد نمود، وعبادت كردن دعوت به توح �بعد از نزول اين آيات مباركه آنحضرت 

را كه  �ابو بكر صديق  �بت هاي دورهء جاهليت را ممنوع قرار داد. سپس آنحضرت 

بدون شك و  �رفيق و دوستش بود دعوت به اسالم نمود. حضرت ابو بكر صديق 

ترديد دين اسالم را قبول كرد. به همين قسم حضرت علي كرم اهللا وجهه و زيد بن حارثه 

ف شدند. تعداد مسلمانان همه روزه زياد شده مي رفت تا اينكه بدين اسالم مشر �

اي گروه عرب «روزي بر فراز كوه صفا باال رفته چنين خطاب نمودند:  �آنحضرت 

كفار مكه در جواب چنين گفتند: (آيا » كلمهء (ال إله إال اهللا) را بگوييد رستگار ميشويد

ن بياوريم اين چيز بسيار شگفت آوري خداهاي زيادي را ترك نموده تنها به يك خدا ايما
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  است).

ازين روز به بعد كشمكش و نزاع ميان حق وباطل و نور و تاريكي، شروع شد 

و پيروان مستضعف شان ريختند.  �وكفار جام هاي غضب خويش را بر رسول خدا 

عدهء از مسلمانان كشته شد، ودستهء مورد شكنجه و آزار كفار قرار گرفت. با اينهم 

نان از دين خود باز نگشتند، و به خود شك و ترديد را راه ندادند بلكه بر عكس مسلما

مانند كوههاي مستحكم در مقابل هجوم كفار ثابت قدم ماندند، واز دين و ايمان خود 

  دفاع نمودند. كه تاريخ بيانگر ثبات و استقامت شان است. 

اميه بن خلف است كه ايشانرا  �مؤذن رسول خدا  �از آنجمله حضرت بالل 

در روي ريگستان هاي سوزان وداغ مكه مكرمه در وسط روز دراز ميكشيد، وباالي شكم 

شان سنگ سوزان ثقيلي را ميگذاشت. و ايشانرا شكنجه ميداد تا از دين خود باز گردند. 

درين حالت نداي (أحد أحد) (خدا يگانه ويكتا است، خدا يگانه  �مگر حضرت بالل 

  ميداد.ويكتا است) را سر 

آزار و اذيت هاي روحي و جسمي زيادي را از مشركان مكه  �رسول خدا 

ديدند، هم از اقارب و نزديكان خويش و هم از بيگانه گان، گاهي ايشانرا تهديد به قتل 

مي نمودند، وزماني به اخراج نمودن از مكه مكرمه، تا اينكه خداوند براي ياران آنحضرت 

شه را داد. سر زمينكه كسي در آن مورد ظلم قرار اجازه هجرت به سر زمين حب �

نميگيرد و نجاشي پادشاه اين سر زمين مرد نيك وصالحي بود كه بعداً به آنحضرت ايمان 

آورد ومظلومان را ياري داد، و ظالمان را مورد قهر و غضب خويش قرار داد. مسلمانان 

همراه  �اران رسول خدا اين سر زمين را بروي خود گشاده ديدند ازينرو بسياري از ي

كاكايي  �فاميل هاي خود باين سر زمين هجرت نمودند. درين اثناء سيدنا حمزه 

ايمان آوردند وبه ايمان شان دين اسالم قوي  �آنحضرت و حضرت عمر پسر خطاب 

  از آزار و اذيت مشركان رهايي يافتند.  �گرديد. وپيامبر خدا 

خود را نصرت داد. و پيامبر گراميش خداوند جل مجده بسبب اين دو شخص دين 
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را ياري نمود. زمانيكه كفار مكه دعوت آنحضرت را اجابت نه نمودند ايشان به دعوت 

قبائل عرب و وفد هاي كه از خارج مكه مكرمه جهت اداء حج و عمره مي آمدند 

، پرداختند. رسول خدا ايشانرا به توحيد و يكتا پرستي و ايمان به خداوند دعوت نمودند

و اين دعوت را بشكل سري و پوشيده در اماكن و منازل شان انجام ميدادند. تا اينكه 

خداوند به اهل مدينه قبيلهء اوس و خزرج امتنان نمود. ايشان براي قبول نمودن دين 

اسالم از سائر قبائل عرب سبقت جسته به آنحضرت ايمان آوردند. و رسول خدا را ياري 

ويش را نثار دين اسالم و پيامبر بزرگوارش كردند. ازينرو ونصرت دادند ومال وجان خ

  ثواب و بهرهء دنيا و آخرت را كمايي نمودند.

با مردم مدينه منوره ميثاق نامه همكاري و نصرت را به امضاء  �زمانيكه آنحضرت 

بيعت نمودند كه از آنحضرت حمايت كنند، و ايشانرا ياري  �رساندند، ايشان با پيامبر خدا 

د واز رسول خدا و ياران شان دفاع نمايند، ودر عوض خداوند به ايشان جنت را ارزاني دهن

دنيا را طلب ننمودند، ونه هم آرزوي  �نمايد. ايشان درين بيعت خويش از پيامبر خدا 

نعمت هاي دنيا را كردند، درين وقت آنحضرت ايشانرا به محبوب ترين اسماء والقاب يعني 

  (انصار) لقب دادند. 

سپس به ياران خود دستور هجرت صادر نمودند كه جوان و پير و مرد و زن به 

يثرب هجرت نمايند واين شهر را دار اإلسالم قرار دهند. كه بعداً اين شهر پاكيزه بنام 

  مشهور شد وقلعهء مستحكم وپناهگاه اسالم ومسلمانان گرديد. مدينة النبي)(

ويش مكه مكرمه در حاليكه به فراقش وبعداً آنحضرت از دوست داشته ترين وطن خ

زياد محزون وغمناك بودند همراه رفيق با تجربه ويار سفر و حضر خود حضرت ابو بكر 

بقصد هجرت بسوي خدا از مكه بر آمدند. كفار مكه در  �صديق عبد اهللا پسر عثمان 

ا عقب شان در حاليكه با اسپهاي خويش سوار بودند تعقيب شان مي نمودند تا آنها ر

در تمام دوره سفر  �دستگير نمايند. وبه قتل برسانند اما آنحضرت با ابو بكر صديق 

حراست، دفاع وحمايت مي كرد. گاهي از پيشروي ايشان  �هجرت خويش از پيامبر اسالم 
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خسته ميگرديدند سر مبارك  �وگاهي از پشت سر ايشان مي رفت و زمانيكه آنحضرت 

مي نهادند واستراحت مي نمودند وحضرت ابو  �كر خود را باالي پاهاي حضرت ابو ب

بكر براي آنحضرت آب وطعام تهيه ميديد، ومشكالت شانرا مرفوع ميساخت واز ترس اينكه 

  مبادا بĤنحضرت زياني برسد خواب نميشد. 

ايشان در غار ثور بودند كه كفار مكه به دروازهء غار آمدند، واطراف غار را احاطه 

گفت: اگر يكي از آنها بطرق قدم  �بĤنحضرت  �و بكر صديق نمودند، درين وقت اب

هاي خويش نظر كند مايان را مي بيند. پيامبر بزرگوار اسالم كه اعتماد ويقين كامل به 

اي ابو بكر در مورد دو نفري كه نزد هم «خداوند داشت به حضرت ابو بكر چنين گفت: 

خداوند جل مجده پيامبر خويش ». قرار دارند چه گمان ميكني خداوند سومي شان ميباشد

وابو بكر را حفاظت نمود، ترس و خوف حضرت ابو بكر را زائل ساخت وآرامش و 

همراه با ابو بكر صديق از غار ثور بر  �اطمئنان به ايشان بخشيد. سپس آنحضرت 

آمدند، و رهسپار سر زمين انصار گرديدند، انصاري كه خدا و رسولش را نهايت دوست 

در سر راهها به انتظار آنحضرت بسر ميبرند انتظاريكه از شعله اخگر هاي آتش  ميدارند و

به نزديك مدينه منوره رسيدند و انصاري ها  �گرم تير ميباشد و زمانيكه آنحضرت 

ايشانرا ديدند از اشتياق زياد از چشم هاي شان اشك جاري گرديد. و دلهاي شان از 

ثنية الوداع ء پرواز كند وآواز هاي شان بر خوشي وسرور زياد نزديك بود كه در هوا

  پيچيده و با خود اين اشعار را سر ميدادند:

 �#���  ������� [�E    �5+�� =��#H '( 
�#��� �L��� DI�    �5 ! Q�5 ��(  

  ثنية الوداعدر كوههاي   ماه شب چهارده بر ما درخشيد 

  گرديد تا دعاگوي بخدا دعا كندبر ما شكر اين نعمت واجب 

وقتي كه به قباء رسيدند. در آنجا منزل زدند. ومسجد قباء را بنا  �سول خدا ر

نمودند. واين اولين مسجدي است كه اساس آن بر تقوي گذاشته شده است. سپس 
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به سمت شهر مدينه روان شد، وبه مدينه منوره در برابر يك  �قصوي اشتر آنحضرت 

زمين را مسجد ساختند كه بنام  اين �قطعه زميني توقف نمود و زانو زد. آنحضرت 

  مسجد نبوي در مدينه منوره شهرت دارد. 

ميان ياران واصحاب خويش مهاجر و انصار پيمان الفت و محبت  �پيامبر اسالم 

بستند، و مدينه منوره را صفا و رونق دادند، سپس لشكر هاي ايمان وعساكر توحيد به 

فار را منهدم و بنيان و اساس بت غزوات و كار زارهاي مردانه وار خويش قصرهاي ك

پرستي را در هم شكستند. غزواتي كه تاريخ آنها ثبت نموده و داستانهاي اين راد مردان 

تاريخ را در غزوه هاي بدر، احد، احزاب، خيبر، مؤته وحمراء األسد بيان وشرح داده 

هنوز هم  است. بعضي از اين مردان ذمه داري خود را اداء كردند و بعضي از ايشان تا

  منتظر بودند. 

ولشكر  �وسائر قبائل عرب به انتظار معركهء فيصله كن ميان حضرت محمد 

شان، وقبيلهء قريش وحزب شان بودند تا اينكه خداوند مكهء مكرمه را توسط آنحضرت 

فتح نمود، و پيامبر خدا درين معركه فاتح وپيروز گرديدند. آنحضرت به كسانيكه ايشان را 

شما در مورد من چه فكر ميكنيد؟ « و آزار و اذيت قرار داده بودند فرمود: مورد شكنجه 

من با شما چه معامله خواهم كرد؟ مردم مكه در جواب گفتند: برادر صاحب كرم و پسر 

اساسات عدل، مهرباني، دوستي و خير  �برادر صاحب كرم، درين وقت آنحضرت 

يت اساس عملي و نظري اين دين را خواهي را در ميان شان عملي نموده وبه عالم بشر

�CO اعالن فرموده چنين گفت:Y�N�� F-%� �+�6*�R  (برويد آزاديد) سپس مردم در دين خدا

دسته دسته و فوج فوج داخل شدند، فتح و نصرت خداوند رسيد همهء شان به دين 

سالم اسالم گرائيدند وجزيره عرب دار اسالم و مركز توحيد قرار گرفت، و زمانيكه دين ا

سر تاسر جزيره عرب شايع و انتشار يافت. و بعد از اينكه آنحضرت رسالت پروردگار 

خويش را به مردم رساندند ودر اداي رسالت صبر، حوصله، و مجاهدت نمودند ومردم را 

نصيحت و تربيت كردند. وبه ايشان خوبي هاي دين را تعليم داند وجامعه ايشانرا نظم 
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تماعي، اقتصادي و امنيتي و فضائل اخالق، عدل، انصاف ونسق بخشيدند، ومسايل اج

ومساوات را به ايشان درس دادند. وهيچ چيزي را كه براي مردم مفيد بود فرو گذاشت 

نكردند، واز كاري هاي شر وضررناك مردم را بر حذر ساختند، وهمهء احكام اسالم 

حاب و ياران شان در حجة ودين را به مردم تعليم دادند، تا اينكه دين كامل گرديد، واص

الوداع نيز به رساندن تبليغ و دعوت آنحضرت اقرار و اعتراف نمودند، وآنحضرت ايشانرا 

tΠöθu‹ø9 �بحيث شاهد دعوت خويش بر گزيدند. درين وقت اين آيهء مباركه نازل گرديد:  $# 

àMù=yϑø. r& öΝä3 s9 öΝä3 oΨƒÏŠ àMôϑoÿøCr& uρ öΝä3 ø‹n=tæ  ÉLyϑ÷èÏΡ àMŠ ÅÊu‘uρ ãΝä3s9 zΝ≈n=ó™M}$# $ YΨƒÏŠسورهء المائده:  �ج

  . 3آيهء 

امروز براي شما دين شما را كامل نمودم، ونعمت خود را بر شما تمام « ترجمه:

  ».كردم و اسالم را براي شما (بحيث) دين بر گزيدم

زمانيكه به مدينه منوره عودت  �وبعد از اداي مراسم حجة الوداع آنحضرت 

ديد شكايت داشتند وتب شان نيز شديد گرديد، ودرد شان نيز زياد نمودند، از درد سر ش

شده رفت و زهري كه زن يهودي در خيبر به ايشان خورانده بود به ايشان اثر كرد. ودر 

تمام وجود شان پراگنده شد ازينرو مرض شان بي نهايت شديد گرديد، بناء از زنهاي 

سپري  –رضي اهللا عنها  –ي بي عائشه خود خواستند تا ايام مريضي خويش را در خانه ب

,� 0���C �) !� .~m ? نمايند، بعداً آنحضرت به مسجد رفته باالي منبر بلند شده فرمودند:
.�#� �( �)� ��%���R  خداوند بندهء را مخير گردانيد چيزي را كه نزد خداوند است انتخاب)

 �ء آنحضرت را ندانستند اما ابو بكرنمايد ويا دنيا را) ياران پيامبر خدا هدف از اين گفته

غرض ازين سخن را فهميد ازينرو گريان نموده گفت: پدر ومادرم فدايت اي رسول خدا. 

به حجرهء مباركهء خود باز گشت ودرد شان شدت پيدا نمود  �سپس آنحضرت 

وخانوادهء شان مشك پر آب را باالي جسم شان مي ريختند تا حرارت وجود شان 

بعداً بي بي فاطمه زهراء » باالي بدنم آب بريزيد«آنحضرت مي فرمود: تخفيف يابد و
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وبي بي فاطمه » پدرت از دنيا رحلت ميكند«دختر خويش را خواستند وبه وي گفتند: 

  اولين اقارب شان بود كه وي را نزد خويش طلب نمودند. 

: اي آنحضرت اين كلمات را با خود تكرار كرد ءبي بي فاطمه بعد از شنيدن گفته

بعد از اين براي پدرت «درد و غم و اندوه، واي درد پدرم. آنحضرت در جوابش فرمود: 

آنحضرت سر مبارك خويش را بر آغوش همسر پاكيزهء خود بي بي » اندوه و غمي نيست

اي بار «گذاشتند، واين گفته را سه بار تكرار نمودند:  –رضي اهللا عنها  –عائشه صديقه 

  سپس دنياي فاني را ترك داده وبه رفيق اعلي پيوستند.» ي خواهمالها! رفيق اعلي را م

در تكه پيچيده  �نزد آنحضرت آمد در حاليكه آنحضرت �حضرت ابو بكر 

بودند روي مبارك شانرا باز نمود وبوسه زد وگفت: پدر ومادرم فدايت اي رسول خدا، 

  چقدر خداوند ترا در زندگي ومرگ خوشبو ومعطر نموده است.

 ¡2 ¢��� , £F¤� ¥6� £� ¤)¥, ¥U� � £� £� £F¤� ¥6� £�¤)¥, £� £� £l¤� ¢� £ £< £G , ¦� ¢�£ ¡@ ¥U� £� £� £� ¦� ¢�£ ¡@ £� £� §8 £ ¢F
 £� £� £F¤� ¥6� £� ¤)¥, £� £� £l¤G £ � £) £< £G , ¦� ¢�£ ¡@ ¥U� £� £� £� ¦� ¢�£ ¡@ £� £� ¤p ¥ � £) ¢F ¡2¢��� ��̈¤� ¥ £© �̈¤�¥ £� £A¢%¥, ¥U� £�

 ¤� ¥6� £� ¤)¥,��̈¤� ¥ £© �̈¤�¥ £� £A¢%¥, , £F 
در ميان باغهاي جنت و در كنار جويبار ها  �اي بار الها! ما را همراه آنحضرت 

  در مجلس صدق نزد پادشاه مطلق جمع نما. آمين يا رب العالمين.

				  

  ستاره هاى فضيلت -2

  ����ن  و نيكو كردار  آنحضرت يفضيلت  و مقام  ياران راست

  قرآن كريم:

‰pκš$ � ميفرمايد: �خداوند  r' ‾≈tƒ ÷ É<̈Ζ9 $# š� ç7ó¡ ym ª! $# ÇtΒuρ y7yè t7̈? $# zÏΒ šÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# � 

  .64سورهء األنفال: آيهء 
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اي پيامبر، براي تو خدا وكساني از مسلمانان كه ترا پيروي ميكنند بسنده « ترجمه:

  ».است

≈ÇÅ3 �وميفرمايد:  s9 ãΑθß™§�9 $# šÏ% ©!$# uρ (#θãΖtΒ# u …çµ yè tΒ (#ρß‰yγ≈y_ óΟÏλÎ;≡uθ øΒr' Î/ óΟ ÎγÅ¡à"Ρ r& uρ 4 
š� Í×‾≈s9 'ρ é& uρ ãΝßγs9 ÝV≡u�ö� y⇐ ø9$# ( y7Í×‾≈s9 'ρ é& uρ ãΝèδ tβθ ßs Î=ø" ßϑø9 $# ∩∇∇∪ £‰ tãr& ª! $# öΝçλm; ;M≈̈Ζy_ “Ì� øg rB ÏΒ 

$ pκÉJøt rB ã�≈yγ÷ΡF{ $# t Ï$ Î#≈yz $pκ� Ïù 4 y7Ï9≡sŒ ã—öθ x" ø9$# ãΛÏà yè ø9   .89 – 88ات سورهء التوبه: آي � #$

ولي پيامبر، و مسلمانان همراه او به مال و جان خود جهاد كردند و هم « ترجمه:

ايشانند كه همهء خوبي ها از آن ايشان است، و هم ايشان اند رستگار، خداوند به ايشان 

بهشت هاي را آماده ساخته كه در زير (درختان) آن جوي بار ها جريان دارد، در آن 

  ».رند، اينست رستگاري بزرگجاودانه بسير ميب

šχθ � و ميفرمايد: à)Î6≈¡¡9 $# uρ tβθä9 ¨ρ F{ $# z ÏΒ tÌ� Éf≈yγßϑø9 $# Í‘$ |ÁΡF{$# uρ t Ï% ©!$# uρ Νèδθ ãèt7̈? $# 

9≈|¡ ôm Î* Î/ š† ÅÌ §‘ ª! $# öΝåκ÷] tã (#θàÊ u‘uρ çµ ÷Ζtã £‰tãr& uρ öΝçλm; ;M≈̈Ζy_ “Ì�ôf s? $ yγtFøtrB ã�≈yγ÷Ρ F{ $# tÏ$ Î#≈yz !$pκ�Ïù 

# Y‰t/ r& 4 y7Ï9≡sŒ ã—öθ x" ø9 $# ãΛÏà yè ø9   .100سورهء التوبه: آيهء  � #$

پيش آهنگان نخستين (اسالم) از مهاجران و انصار، وكسانيكه ايشان را به « ترجمه:

نيكي پيروي كردند، خداوند از ايشان خوشنود گرديد، و ايشان (نيز) از خداوند خوشنود 

ت كه در زير (درختان) آنها جويبار ها شدند. براي شان بهشت هاي را آماده كرده اس

  ».جريان دارد، در آنجا جاودانه بسير ميبرند، اينست رستگاري بزرگ

Ó‰£ϑpt] �و خداوند متعال ميفرمايد:  ’Χ ãΑθß™§‘ «! $# 4 t Ï% ©!$#uρ ÿ…çµ yètΒ â !# £‰Ï© r& ’ n? tã Í‘$ ¤" ä3 ø9 $# 

â !$uΗxqâ‘ öΝæη uΖ÷� t/ ( öΝßγ1t� s? $Yè©. â‘ #Y‰ £∨ ß™ tβθ äótG ö6tƒ WξôÒ sù zÏiΒ «! $# $ ZΡ≡uθôÊ Í‘uρ ( öΝèδ$ yϑ‹Å™ ’ Îû ΟÎγÏδθ ã_ ãρ ôÏiΒ 

Ì� rOr& ÏŠθàf �¡9 $# 4 y7Ï9≡sŒ öΝßγè=sVtΒ ’ Îû Ïπ1 u‘öθ −G9 $# 4 ö/àS è=sVtΒuρ ’ Îû È≅ŠÅgΥM}$# ?íö‘t“ x. ylt� ÷zr& …çµ t↔ôÜ x© …çνu‘y—$ t↔sù 

xá n=øó tG ó™$$ sù 3“uθ tFó™$$ sù 4’n? tã  Ïµ Ï%θß™ Ü=Éf ÷è ãƒ tí#§‘–“9 $# xáŠÉóu‹Ï9 ãΝÍκÍ5 u‘$ ¤" ä3ø9 $# 3 y‰ tãuρ ª! $# t Ï%©! $# (#θ ãΖtΒ# u 
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(#θè=Ïϑ tãuρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# Νåκ÷] ÏΒ Zο t� Ï"øó̈Β # ��ô_ r& uρ $Jϑ‹Ïà tã[ �  39سورهء الفتح: آيهء.  

محمد پيامبر خدا است و آنانيكه با او هستند در برابر كافران سر سخت و « ترجمه:

قوي و در ميان خود شان مهربان اند (همواره) ايشانرا ركوع كنان و سجده كنان ميبيني و 

فضل و خوشنودي خدا را ميجويند. نشانه هاي شان در روهاي شان از اثر سجده 

ست. اينست صفت شان در تورات و صفت شان در انجيل، همانند دانهء تخمي (آشكار) ا

كه جوانهء خود را بيرون آرد، سپس آنرا نيرومند گرداند، و باز سخت شود و بر ساقهء 

خود استوار گردد، (بحديكه) كشتمند را (نمو و بزرگ شدن شگرف و بيدرنگ آن) به 

شرفت بيدرنگ) ايشان (كافران) را بخشم شگفت مي آرد، تا (خداوند) بوسيلهء (اين پي

آرد خداوند آنعده از ايشان را كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند به آمرزش و 

  ».پاداش بزرگي وعده داده است

%tÏ � ميفرمايد: �و خداوند  ©!$# (#θ ç/$yf tG ó™$# ¬! ÉΑθß™§�9 $#uρ -∅ÏΒ Ï‰ ÷è t/ !$tΒ ãΝåκu5$ |¹ r& 

ßyö� s) ø9$# 4 t Ï% ©#Ï9 (#θ ãΖ|¡ ôm r& öΝåκ÷] ÏΒ (# öθs) ¨?$# uρ í�ô_ r& îΛÏà tã ∩⊇∠⊄∪ t Ï% ©!$# tΑ$ s% ãΝßγs9 â¨$̈Ζ9 $# ¨βÎ) }̈ $ ¨Ζ9 $# ô‰ s% 

(#θ ãèuΚy_ öΝä3 s9 öΝèδöθt± ÷z $$ sù öΝèδ yŠ# t“ sù $ YΖ≈yϑƒÎ) (#θ ä9$s% uρ $uΖç6ó¡ ym ª!$# zΝ÷è ÏΡuρ ã≅‹Å2uθ ø9 $# ∩⊇∠⊂∪ (#θç7n=s)Ρ $$ sù 

7πyϑ ÷è ÏΖÎ/ zÏiΒ «! $# 9≅ ôÒsù uρ öΝ©9 öΝæηó¡ |¡ ôϑtƒ Öþθ ß™ (#θ ãè t7̈? $# uρ tβ≡uθ ôÊ Í‘ «! $# 3 ª! $#uρ ρ èŒ @≅ôÒ sù AΟŠÏà tã � 

  .174 – 172سورهء آل عمران: آيات 

آنهاييكه حكم خدا و پيامبر او را، بعد از اينكه به ايشان زخم رسيد، (نيز) « ترجمه:

اجابت كردند، براي نيكو كاران و پرهيزگاران شان مزدي بزرگ است. آنهاييكه چون مردم 

رسيد (اين سخن) برايشان گفتند: مردم براي (مقابله) شما تجمع ورزيده اند، از ايشان بت

ايمان شان را قوي گردانيد، وگفتند: خدا بما كافي است و بهترين كار ساز. ايشان به 

نعمت و فضل خداوند باز گشتند كه گويي هيچ زياني به آنها نرسيده، و خوشي خداوند 

  ».را پيروي كردند. و خداوند صاحب فضل بزرگ است
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#$!©%šÏ � ميفرمايد: �و خداوند  uρ (#θãΖtΒ# u (#ρ ã� y_$yδuρ (#ρ ß‰ yγ≈y_ uρ ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# 

t É‹ ©9 $#uρ (#ρ uρ# u (# ÿρ ç�|Ç tΡ ¨ρ š� Í×‾≈s9 'ρ é& ãΝèδ tβθ ãΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# $y) ym 4 Νçλ°; ×οt� Ï" øó ¨Β ×−ø—Í‘uρ ×ΛqÌ� x. �  :سورهء األنفال

  . 74آيهء 

وآنانيكه ايمان آوردند و هجرت كردند و در راه خدا جهاد نمودند و « ترجمه:

انيكه (بمهاجران) پناه و كمك دادند همانهايند مسلمان واقعي، براي شان آمرزش و آن

  ».روزي سخاوتمندانه اي است

(s‰ � و خداوند جل مجده ميفرمايد: ©9 šU$ ¨? ª! $# ’ n?tã Äc É<̈Ζ9 $# šÌ� Éf≈yγßϑø9 $# uρ 

Í‘$ |ÁΡF{ $# uρ šÏ% ©!$# çνθ ãèt7̈? $# ’ Îû Ïπ tã$y™ Íο t� ó¡ãè ø9 $# .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $ tΒ yŠ$Ÿ2 àbƒÌ“ tƒ Ü>θ è=è% 9,ƒÌ� sù óΟ ßγ÷Ψ ÏiΒ ¢Ο èO 

z>$ s? óΟÎγøŠn=tæ 4 …çµ ‾ΡÎ) óΟ ÎγÎ/ Ô∃ρ â u‘ ÒΟŠÏm§‘ �  117سورهء التوبه: آيهء.  

همانا خداوند رحمت خويش را شامل حال پيامبر، مهاجرين و انصار كه « ترجمه:

اينكه نزديك بود  در لحظات دشوار (غزوهء تبوك) از پيامبر پيروي كردند، نمود بعد از

دلهاي عدهء از ايشان منحرف شود. سپس ايشان را شامل رحمت (خويش) ساخت همانا 

  ».خداوند به ايشان رؤف (و) مهربان است

‰ô � ميفرمايد: �و خداوند  s) ©9 š_ ÅÌ u‘ ª! $# Çtã š ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# øŒ Î) š� tΡθ ãèÎƒ$ t7ãƒ |Møt rB 

Íοt�yf ¤±9$# zΝÎ=yèsù $tΒ ’ Îû öΝÍκÍ5θ è=è% tΑt“Ρr'sù sπuΖŠ Å3 ¡¡9$# öΝÍκö�n=tã öΝßγ t6≈ rO r&uρ $[s ÷Gsù $Y6ƒ Ì�s% ∩⊇∇∪ zΟ ÏΡ$ tótΒuρ Zοu��ÏV x. 

$pκ tΞρä‹ è{ù' tƒ 3 tβ%x. uρ ª! $# # ¹“ƒ Ì“tã $Vϑ‹ Å3 ym �  19 – 18سورهء الفتح: آيات.  

واقعاً خداوند از مسلمانان خوشنود شد هنگاميكه با تو در زير درخت « ترجمه:

يزي را كه در دلهاي ايشان بود ميدانست. ازينرو برايشان آرامش فرو بيعت كردند، و چ

فرستاد و ايشان را به پيروزي فوري پاداش داد، و(نيز) به غنيمت هاي بسياري كه بدست 

  مي آورند و خداوند صاحب قدرت (و) با حكمت است.
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  احاديث نبوي شريف: - 1

ª−  4 ��� ���� k� '��  !� U+�  U�V :U�V� :C1 4t�� +7 ,k��� �+��` 

$��% 1 � F6�B� �( p 5� �( ?��6* �B� 8z( y$%� FG�B� 0� +� .��) v$% R .�� 

�F��( 
  فرمود: �روايت شده كه آنحضرت  �از ابو سعيد الخدري 

ياران من را دشنام ندهيد، قسم بذاتي كه جانم بيد او است اگر يكي از شمايان به «

راه خدا خرچ كنيد به قدر مد (تقريباً سه كيلو) يكي از ايشان  اندازهء كوه احد از طال در

  ».نميشود وحتي نصف اين اندازه هم نميگردد

1 −  4 ��� ���� k� '��  !� U+�  U�V :U�V� :C �n/�7 0�(u e�#�� �� «J:
 FH F� \-$�7 ,F�% :F� 0+�+Y�7 ?!� U+�  DB� '( FL�7 :0+�+Y�7 e�#�� '( ��>7

� «J: U+�  ���� DB� '( FL�7 :U�Y�7 e�#�� '( ��>7 �n/�7 0�(u e�#�� �
 :U�Y�7 e�#�� '( ��>7 �n/�7 0�(u e�#�� �� «J: FH ,F� \-$�7 ,F�% :0+�+Y�7 ?!�

F� \-$�7 ,F�% :0+�+Y�7 ?!� U+�  DB� '( DB� '( FL�7 R�� ����� .��  
  فرمود: �ت روايت شده كه آنحضر �از ابو سعيد الخدري 

زماني بر مردم مي آيد كه دستهء از ايشان در جهاد شركت ميكنند، براي شان «

ميگويند: آيا در ميان شما از ياران رسول خدا كسي ميباشد؟ ايشان در جواب ميگويند: 

بلي هست، براي شان فتح و گشايش پيدا ميشود. سپس براي مردم زماني مي آيد كه 

كت مي كنند، براي شان گفته ميشود: آيا در ميان شما كسي دستهء از ايشان در جهاد شر

هست كه با ياران رسول خدا يار باشد؟ آنها ميگويند: بلي هست، براي شان فتح و 

گشايش حاصل ميشود، سپس براي مردم زماني مي آيد كه دستهء از ايشان در جهاد 

با يار ياران رسول  شركت ميكنند براي شان گفته ميشود: ايا در ميان شما كسي هست كه

  ».خدا يار باشد؟ ايشان ميگويند: بلي هست، براي شان فتح وگشايش پيدا ميشود
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1 −  ��B ')� 0���� '��  !� U+�  U�V :U�V�: 
CF¬+�: ':t�� FH ,F¬+�: ':t�� FH ,��V f-(� ~m R�F��(� � ����� .��  

  رمود:ف �روايت شده كه گفت: رسول اهللا  �از عمران پسر حصين 

بهترين امت من كساني اند كه با من هم قرن اند، سپس بهترين شان كساني اند كه «

  ».با ايشان نزديك اند، سپس بهترين شان كساني اند كه با ايشان نزديك اند

ثابت ميگرداند.  �احاديث فوق الذكر خير وبهتري را براي ياران رسول خدا 

وده اند. و ايشان از تابعين و اتباع تابعين ايشان كساني اند كه با رسول خدا هم قرن ب

برتري و فضل دارند ولو كه تابعين هر قدر اعمال خير و نيكو انجام دهند. بناء فضيلت 

  صحابه بر سائر مردم ظاهر وآشكارا است.

ª−  
�)� '� �5�) k� '��  :U�V !� U+�  [( ��/�� �#������  �#��I +� :�#�V FH
V ,O����� 
�( ��% Q-B �: :�#�V ?�#26 F-�u�( :U�Y7 �#��� ��7 ��#���7 :U�

 :U�V ,O����� A�( ��% Q-B X��% :�#�V FH A�( ��/�� �#�� !� U+� 
 O<��� P, 
��  [7�: �_ ?�~zG 0�G� O<��� P, 
��  [7�7 :U�V ,F-�� �� F-#�B�

+` �( O<��� Q`� �+�#�� l�6* �*�7 O<��� K#(� �+�#�� :U�Y7 K#(� �%�� ,��
 D6* �*�7 f-(i K#(� k���� ,0���+: �( k��� Q`� l�6* �*�7 k��i

0���+: �( f-(� Q`� k��� R�F��( .��  
روايت ميكند كه پدرش گفت: نماز شام را همراه با  �ده از پدر خود ابو بر

فتن را نيز اداء نموديم، سپس با خود گفتيم اگر در مسجد بنشينيم تا نماز خ �آنحضرت 

اداء نماييم. گفت: نشستيم آنحضرت وارد مسجد گرديد فرمود: تا  �همراه آنحضرت

بحال شما اينجا ميباشيد؟ گفتيم: اي رسول خدا نماز شام را همراه شما اداء نموديم سپس 

 �با خود گفتيم: در مسجد مي نشينيم تا نماز خفتن را نيز با شما اداء نمائيم. آنحضرت 

سر مبارك  �نيكي كرديد و يا فرمود: به حق رسيديد. سپس آنحضرت فرمود: كار 
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خويش را به سمت آسمان بلند نمود وآنحضرت بسا اوقات سر خويش را بسمت آسمان 

بلند مي نمود. فرمود: ستاره ها امين آسمان اند، زمانيكه ستاره ها بروند به آسمان چيز 

ران خويش ميباشم و زماني كه من هاي كه وعده داده شده است مي رسد، ومن امين يا

بروم به يارن من چيزهاي كه وعده داده شده است مي رسد. وياران من امين امت من 

ميباشند و زماني كه ياران من بروند به امت من چيزهاي كه وعده داده شده است مي 

  ».رسد

  تعريف صحابي:

ان آورده، را مالقات كرده، وبه آنحضرت ايم �صحابي كسي است كه رسول خدا 

و با همين ايمان خود وفات كرده باشد. افضل ترين اصحاب بطور مطلق حضرت ابو 

  ميباشند. �بكر، وبعد حضرت عمر فاروق، و بعد حضرت عثمان، و سپس حضرت علي 

وبعد سائر ده يار بهشتي، وبعد كسانيكه در بيعت الرضوان به آنحضرت بيعت 

شتراك نموده بودند. و همه ايشان از نظر نمودند. و سپس اصحابي كه در غزوه بدر ا

علماء عادل وثقه و داراي اعتماد اند. مسلماني كه به خدا و رسولش ايمان دارد بايد يقين 

كامل داشته باشد كه همين ياران رسول خدا اين دين را به مردم رساندند واز طريق همين 

مايان رسيده است. واز ياران پيامبر خدا قرآن مجيد و احاديث گرانبهاي آنحضرت به 

فضل و برتري ايشان جز مردم نادان و جاهل كسي ديگري انكار نميكند. و ايشانرا غير از 

مردم گمراه و بد بخت كسي ديگري لعن وسب نمي نمايد زيرا ايشان اند بهترين مردم. و 

  آنها اند كه فيض صحبت بهترين افراد بشر را حاصل نمودند. 

ا دشنام دهد، او در واقع دين خدا را دشنام ميدهد زيرا كسيكه ياران رسول خدا ر

  همين ياران رسول خدا بودند كه دين را بما نقل داده اند. 

دالئل زيادي از قرآن مجيد و احاديث نبوي و گفته هاي سلف صالح و خلف شان 

درين رابطه موجود است سلف صالح و پيروان شان كساني را كه ياران پيامبر خدا را مذمت 

نموده اند بد گفته و از اين آيه مباركه در رابطه استدالل جسته اند كه خداوند متعال 
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t<� ميفرمايد: Ï% ©!$#uρ šχρ èŒ÷σ ãƒ š ÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ÏM≈oΨÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ Î� ö� tóÎ/ $tΒ (#θç6 |¡oK ò2$# Ï‰s)sù (#θ è=yϑ tF ôm $# 

$ YΖ≈tFôγ ç/ $ Vϑ øOÎ) uρ $ YΨ�Î6 •Β �  58سورهء احزاب: آيهء.  

و آنانيكه مردان مؤمن و زنان مؤمن را بي سبب مي رنجانند واقعاً بهتان و « ترجمه:

  ».گناه بزرگي را متحمل شدند

  :����سخنان علماء در مورد ياران آنحضرت  - 3

از خدا « �حضرت علي كرم اهللا وجهه ميفرمايد: در مورد اصحاب آنحضرت  -1

  ».خير و خوبي توصيه نموده است بترسيد، از خدا بترسيد، زيرا پيامبر خدا در مورد ايشان

ياران پيامبر خدا را «ميفرمايد:  –رضي اهللا عنهما  –حضرت عبد اهللا پسر عباس  -2

  ».دشنام ندهيد، زيرا خداوند دستور به آمرزش خواستن ايشان را داده است

را دشنام  �ياران آنحضرت «ميفرمايد:  –رضي اهللا عنهما  –عبد اهللا پسر عمر  -3

  ».را مقام يكي از ايشان از همهء اعمال شما بهتر استندهيد، زي

امام مالك رحمة اهللا عليه در مورد كسانيكه ياران رسول خدا را دشنام ميدهند  -4

اينها مردمي اند كه ميخواستند پيامبر خدا را لكه دار و متهم سازند و «چنين گفه است: 

طعن قرار دادند تا اينكه العياذ باهللا  چون به اين كار موفق نگرديدند بناء ياران شانرا مورد

  ».چنين گفته شود: پيامبر خدا اگر خودش خوب مي بود ياران خوبي را تربيه مينمود

اگر كسي را ديديد كه ياران پيامبر «امام احمد بن حنبل رحمه اهللا ميفرمايد:  -5

  ».خدا را متهم به بدي ميكند، شما در مسلمان بودنش شك نماييد

اگر كسي را ديديد كه در رابطه به ياران «ه رازي رحمه اهللا ميگويد: ابو زرع -6

است، بدليل اينكه رسول خدا حق  )1(گستاخي ميكند بدانيد كه او زنديق  �رسول خدا 

است، وقرآن مجيد حق است، قرآن مجيد و احاديث پيامبر خدا را همين ياران شان به 

                                         
زنديق بكسي گفته ميشود كه به ازليت دنيا عقيده داشته باشد ونيز به هر فرد ملحد و بي ديني كه به   -1

  دين اسالم عقيده نداشته باشد زنديق ميگويند. مترجم.
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هان ما را عيب ناك بگردانند، تا بدين وسيله مايان رساندند، و اين مردم ميخواهند كه گوا

  ».كتاب خدا و احاديث رسولش را باطل قرار دهند

  امام هاى مجتهد -3

  :-اهللا عليه  هرحم –امام ابو حنيفه نعمان پسر ثابت 
پيشواي فقهاء ودريايي پر از علم، و عالم رباني بود، عالمهء وشعار دين ايشان 

ثابت پسر زوطي، پيشهء شان تجارت لباس هاي ابريشمي  گفته ميشد. امام ابو حنيفه پسر

) هجري 150) هجري ديده بدنيا گشود، ودر سال (80بوده و در شهر كوفه در سال (

  ) سال عمر نمود. 70وفات نمود و (

  پيدايش امام: 

در اوائل دورهء زندگي خويش تجارت لباس  –رحمة اهللا عليه  –امام ابو حنيفه 

ودر تجارت خود نهايت امانت دار بود، وهيچ نوع خيانت و غش و  ابريشمي را مينمود،

فريب كاري در معامالت خود نمي نمود، بحديكه رئيس تاجر هاي ابريشم گرديده بود. و 

در امانت داري و صداقت شهرت كاملي داشت و تجارت شان آنقدر وسعت يافته بود كه 

دي ازمردم به نزد شان من حيث از خود فابريكه لباس ابريشمي داشتند. و تعداد زيا

  مستخدم و اجير مشغول كار بودند.

  اوصاف امام:
حضرت امام ابو حنيفه بسيار زبان فصيحي داشتند، و خوش قيافه بودند، چهرهء 

شان مايل به گندمي بود، و خوش منظر بودند، لباس هاي نظيف به تن مي نمود هميشه 

بوي عطر شان زمانيكه از منزل خويش  خوشبو و معطر بود، بحديكه مردم ايشانرا از

  خارج و يا داخل ميگرديدند ميشناختند. 

  در وصف شان چنين ميگويد: –رحمة اهللا عليه  –امام ابو يوسف 
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امام ابو حنيفه ميانه قامت بود نه قدش كوتاه ونه هم دراز بود بهترين مردم از نظر 

ود، و آگاه تر ايشان در مسائل نطق و بيان و شيرين تر شان از نگاه لذت كالم و سخن ب

  كه ارادهء فهمش را داشت پنداشته ميشد.

  از پدرش چنين توصيف ميكند: –رحمة اهللا عليه  –حماد پسر امام 

پدرم خوب صورت، چهره اش مايل به گندمي بود، هيئت و منظر دلكشي داشت، 

ضرورت  عطر را زياد استعمال مينمود شخصي با هيئت و با وقاري بود. جز به وقت

  سخن نميزد، و در چيزهاي بي فائده هيچگاه غور و دقت نميكرد.

  در مورد امام چنين ميگويد: –رحمة اهللا عليه  –شريك 

د، اما زياد عمل ميكرد بسيار خاموش وساكت بو –رحمة اهللا عليه  –امام ابو حنيفه 

زگار بود، وبه همسايگان خود زياد احسان و نيكويي مينمود، بسيار خدا خوان و پرهي

خوف خدا را در دل خويش زياد مي پروراند، ودر برار محرمات نهايت غيرت داشت، به 

مال و دنيا و متاعش هيچ رغبتي نداشت، مال و دنيا به وي عرضه گرديد اما امام هيچ به 

آن اعتناء نكرد، منصب قضاء به ايشان پيشنهاد شد ولي ايشان مسترد نمود، حتي درين 

ورد اما به رأي خود اصرار نمود، و سبب امتناع امام از قضاء ازين جهت مورد تازيانه خ

  بودكه مبادا از طرف شان در احكام خداوند بي عدالتي ويا ظلمي صورت بگيرد. 

به اندازهء نماز ميخواند و عبادت خداوند را مي نمود كه  –رحمة اهللا عليه  –امام 

  ايشان را ميخ زمين لقب داده بودند. 

دند و در راه ترقي علم، و علماء بسيار بو دام ابو حنيفه زياد سخي و جواحضرت ام

انفاق مينمود وبر طالب علم شفقت و مهرباني داشت و با ايشان همكاري و تعاون ميكرد، 

و خدمت شانرا مينمود. مخصوصاً به طالب علم بي بضاعت كه همواره بايشان همدردي 

بسيار پر عمل و كم حرف و داراي اخالق حميده مي نمود، خالصهء سخن امام ابو حنيفه 

  و فضائل ستوده بوده است.

  :–رحمة اهللا عليه  –علم امام ابو حنيفه 
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علم فرا  �در ايام خورد سالي خود از بعضي از ياران پيامبر خدا امام ابو حنيفه 

 – رضي اهللا عنهما –گرفته است مانند: حضرت انس پسر مالك، و عبد اهللا پسر ابي أوفي 

ايشان بيشتر ازينجاه عالم از علماء دين را كه در وقت و زمان خويش پيشواي مردم 

  بشمار مي آمدند شاگردي نموده است. كه مشهور ترين ايشان اينها اند:

حضرت حماد پسر ابي سليمان، و طاؤوس پسر كيسان، عامر الشعبي، عبد اهللا 

وديگر علماء اسالم  �ابن عمر  پسر دينار، عطاء پسر ابي رباح، عكرمه و نافع مولي

  رحمهم اهللا تعالي.

  شاگردان امام ابو حنيفه:
امام رحمه اهللا تعالي شاگردان زيادي را تربيه نموده كه توسط شان مذهب حنفي 

  در ميان مردم انتشار و گسترش يافت. 

و ايشان از حاميان و خدمت گذاران دين اسالم بشمار مي آيند كه تعداد شان زياد 

  و مشهور ترين ايشان اينها اند: بوده

حضرت حماد پسر امام، حمزه زياد، امام زفر تميمي، عبد اهللا پسر مبارك، عبد 

  الرزاق پسر همام، امام محمد پسر حسن شيباني، قاضي ابو يوسف رحمهم اهللا تعالي.

امام ابو حنيفه از علوم شرعي بهرهء كامل داشت و درين علوم نابغه زمان خود شده 

حديث شريف و فقه را از محدثين و فقهاء رباني تعليم گرفته بودكه به اين علم و  بود،

  زكاوت سر شار خود امام و پيشواي جهان گرديد.

  سخنان علماء در مورد امام:

امام شافعي رحمه اهللا تعالي ميفرمايد: كسيكه ارادهء فرا گرفتن علم فقه را دارد بايد 

  فه و ياران شان نمايد.مالزمت و همراهي با امام ابو حني

  عبد اهللا ابن مبارك ميگويد: امام ابو حنيفه فقيه ترين مردم بود.

حنيفه از نظر در مورد امام چنين ميفرمايد: امام ابو  –رحمة اهللا عليه  –امام احمد 
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علم، پرهيزگاري، زهد و برگزيدن دار آخرت مقام بسيار ازندهء داشت. وبه سبب اباء 

  ازيانه خورد و با اينهم قضاوت را نه پذيرفت.آوردنش از قضاوت ت

  حسن پسر صالح رحمه اهللا تعالي از امام چنين توصيف ميكند:

نعمان پسر ثابت رحمه اهللا تعالي شخص فهميده، عالم و راسخ قدم در علم بود، و 

برايش مي رسيد در آن عمل مي نمود واز گفته  �زمانيكه حديث صحيحي از آنحضرت 

  روي نميكرد.هاي ديگران پي

  شيخ االسالم ابن تيميه در مورد امام چنين ميفرمايد:

  هيچ كس به فهم، فقه وعلم امام ابو حنيفه نميرسد.

  امام شمس الدين ذهبي از امام چنين خبر ميدهد:

امام ابو حنيفه عالم، پرهيزگار و بي اندازه خدا خوان بود هديهء هاي پادشاهان را 

  قبول نميكرد.

  بينا رحمه اهللا تعالي از امام چنين اطالع ميدهد: ابو معاويه نا

  محبت امام ابو حنيفه از سنت بشمار مي آيد.

  مصادر فقه امام:
امام ابن عبدالبر در كتاب (اإلنتقاء) از مصادري كه امام در فقه خود از آنها استفاده 

  بعمل آورده است چنين ميگويد:

ن فقه خودرا از قرآن مجيد استنباط امام ابو حنيفه رحمه اهللا تعالي گفته است: م

نموده ام و مسائل را كه در قرآن كريم حكم آنها را نيافته ام از احاديث گرانبهاي 

استفاده بعمل آورده ام واگر در حديث هم نيافتم از اقوال ياران آنحضرت  �آنحضرت 

امام ابو حنيفه استفاده نموده ام، و نيز امام ابو حنيفه فرموده است: كسانيكه ميگويند:  �

قياس را بر احاديث مقدم نموده است به خدا قسم است كه دروغ گفته و بر ما افتري 

  نموده اند. آيا در وقت موجود بودن نص شرعي احتياج به استفاده از قياس ميباشد.

ابن قيم جوزي رحمه اهللا ميگويد: همهء ياران امام ابوحنيفه بر اين اجماع نموده اند 
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مام عمل نمودن به حديث ضعيف از عمل كردن به قياس و آراء اشخاص كه در مذهب ا

بهتر و اولي تر است. و بر همين اصل ايشان مذهب خودرا اساس گذاشته اند. امام ابو 

  حنيفه رحمه اهللا تعالي خودش چنين ميفرمايد:

زمانيكه حديث صحيح را يافتم به آن عمل ميكنم، و عمل كردن به حديث صحيح 

شاگردان خود را از فرا گرفتن علم كالم و  –رحمة اهللا عليه  –ست. وامام مذهب من ا

فلسفه ممانعت مي فرمود چنانچه شاگرد شان امام محمد پسر حسن شيباني رحمه اهللا 

ميگويد: امام ابو حنيفه مايان را به فرا گرفتن علم فقه تشويق مي نمود و از تعليم گرفتن 

  علم كالم منع مي كرد.

را مورد رحمت خويش قرار دهد ودر  –رحمة اهللا عليه  –ام ابو حنيفه خداوند ام

  جنت الفردوس جاي گزين سازد. آمين.

				  

  –رحمة اهللا عليه  –امام مالك پسر انس 
امام مالك پسر انس اصبحي رحمه اهللا تعالي عالم دين، و عالمهء زمان خويش و 

) هجري تولد يافته و در 95در سال (امام دار الهجرت بوده است. ايشان در مدينه منوره 

  ) سال عمر كرده است. 84( ) هجري وفات نموده است و179سال (

از علماء بزرگ و امام هاي وقت و زمان خويش كسب علوم نموده و در علم فقه 

قابليت بسزاي پيدا كرده بود بحديكه در حديث و فقه اسالمي حجت و امام گفته ميشد و 

و بلكه در زمان خويش قبله و كعبه علماء حديث و فقه و فتوي  مرجع علماء بوده است،

  بشمار مي آمد.

  اوصاف و اخالق امام مالك رحمه اهللا تعالي:
امام رحمه اهللا تعالي چهرهء سفيد و مايل به سرخي داشت و سر شان كالن بود، و 

ف لباس هاي نظيف و پاك مي پوشيد، و با وقار و تمكين حركت ميكرد، و نهايت عفي
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را زياد تعظيم مي نمود بحديكه هيچ وقت احاديث  �بود، احاديث و سنت پيامبر اسالم 

شريف را بي وضوء نميخواند، و از حدود خداوند تجاوز نمي نمود، و در برابر شبهه 

هاي مخالفين سنت و بدعت كاران استاده ميشد، واز سنت رسول خدا دفاع ميكرد. و اگر 

نت رسول خدا را  ميكنيد غضبش طاري ميگرديد و اثر شخصي را ميديد كه مخالفت س

  غضب در چهرهء شان نمايان ميشد.

  مقام علمي و شخصيت امام مالك رحمه اهللا تعالي:
امام مالك حجتي از حجت هاي خداوند به مخلوق گفته ميشد و احاديث صحيح 

و  �خدا را از راويان ثقه روايت ميكرد و اصول مذهبش را قرآن مجيد واحاديث رسول 

  تشكيل ميداد. �گفته هاي ياران پيامبر اسالم 

امام مالك ميگويد: بسيار كم از علماء بودند كه من از نزد ايشان علم فرا گرفته 

بودم مگر اينكه پيش از مرگ خود ايشان به نزدم مي آمدند، واز من در مورد بعضي از 

  مسائل استفتي مي نمودند.

مفتي هاي اسالم بشمار مي آمد، وحتي در مورد امام در عصر خويش از بزرگترين 

شان چنين گفته شده است: تا زمانيكه امام مالك در مدينه باشد هيچ كس حق فتوي دادن 

  را ندارد.

شاگردان زيادي از امام مالك كسب علوم نمودند، وبعضي از شاگرد هاي شان 

  نشر نمودند.  بدرجه اجتهاد رسيده بودند، علوم و آثار شانرا ميان مردم پخش و

مؤلفات و كتابهاي مفيد و جامع را به امت اسالمي  –رحمة اهللا عليه  –امام مالك 

قرار دارد. ابن مهدي » المدونه«و كتاب » الموطأ«به ميراث گذاشتند كه در رأس آنها كتاب 

  رحمه اهللا ميفرمايد: كسي را از امام مالك با هيبت تر عاقل تر ومتقي تر نديده ام.

  امام مالك را شامل رحمت وسيع خويش بگرداند. خداوند
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  تعاليمحمد بن ادريس شافعي رحمه اهللا امام 
امام شافعي پيشوا، عالم، عالمهء عصر و زمان خويش، آفتاب علماء وامام محققين 

بوده است. كنيت ايشان ابو عبد اهللا و نام مبارك شان محمد پسر ادريس قريشي شافعي 

) هجري در خانواده فقيري در 150 تعالي در غزه (فلسطين) در سال (است. امام رحمه اهللا

ادر امام ايشانرا بعد از سن دو سالگي همراه خود به مكهء حاليكه يتيم بود متولد گرديد. م

مكرمه برد، چون مادر ايشان بيوه بود ازينرو به همكاري مالي اقارب نزديك امام از قبيلهء 

ي را تأمين ميكرد. امام شافعي هنوز به سن رشد و بلوغ قريش زندگي خود وامام شافع

نرسيده بود كه ذكاوت و دانايي شان به مردم آشكار گرديد درين وقت قرآن مجيد و 

من هفت ساله «دروس عربي را فرا گرفت. امام شافعي از حال خود چنين خبر ميدهد: 

امام مالك را حفظ » موطأ«بودم كه قرآن مجيد را حفظ كردم وده سال داشتم كه كتاب 

  ».نمودم

را ازحفظ » موطأ«سپس امام شافعي به مدينه منوره نزد امام مالك رفت وكتاب 

اگر كسي به فالح و رستگاري نائل آيد «خود به ايشان خواند، امام مالك رحمه اهللا فرمود: 

  ».همين پسر خواهد بود

داد در اطراف امام هجري به بغداد سفر نمود و علماء بغ 195امام شافعي در سال 

جمع شده از ايشان استفاده علمي نمودند. كه در جملهء شاگردان شان امام احمد بن 

  حنبل نيز بود. 

امام شافعي با امام حسن شيباني شاگرد امام ابو حنيفه رحمه اهللا نيز در بغداد 

ر هجري به مص 199مالقات نمود و مسائل قياس را از ايشان تعليم گرفت. سپس در سال 

را بحيث مسكن دائمي خود » الفسطاطه«مراجعت نمود، و در آنجا اقامت گزين شد و 

فقه جديد خويش را اساس گذاشت، و به عبادت » مسجد جامع عمرو«اختيار كرد ودر 

و تدريس و تأليف پرداخت تا اينكه به جوار رحمت پروردگار خويش انتقال  �خداوند 

  كرد و در قاهره دفن گرديد.
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  اخالق امام شافعي رحمه اهللا تعالي:اوصاف و 
  ».من از امام شافعي شخص خوش چهره تري را نديده ام« امام المزني ميگويد: 

 �امام شافعي از جملهء دانشمند ترين مردم در قرآن مجيد و احاديث رسول خدا 

بشمار مي آمد، و در علم اصول فقه، و فقه از همه اقران خود برتري داشت، ودر علم لغت 

  ربي دليل و برهان گفته ميشد، ودر علم نسب و اخبار آيت خدا بحساب مي آمد.ع

هيچ كس بعد از امام شافعي قلم بدست نگرفته مگر «امام احمد بن حنبل ميگويد: 

  ».اينكه ممنون احسان امام رحمه اهللا تعالي ميباشد

دش خداوند امام شافعي را غريق رحمت خود بسازد مانن«امام ذهبي گفته است: 

در راستگويي، عزت نفس، شرافت، و علم وافر، و ذكاوت سرشار، و ياري دادن حق، و 

  ».بسياري از مناقب وفضائل كجا پيدا ميشود

امام شافعي رحمه اهللا تعالي اولين كسي بود كه در علم اصول فقه قوانيني را وضع 

  نمود، ودرين رابطه كتابي را تأليف كرد.

خير و بركت در پنج چيز است: «عي است كه ميفرمايد: از سخنان گرانبهاي امام شاف

عزت نفس، دوري جستن از آزار و اذيت مردم، كسب حالل، تقوي و پرهيزگاري، و 

  ».اعتماد به خداوند جل مجده

  خداوند امام شافعي را مشمول رحمت واسع خويش بگرداند. آمين.

				  

  رحمه اهللا تعاليامام احمد بن حنبل 
ام اهل سنت، وشيخ االسالم بوده، كنيت شان ابو عبد اهللا ونام احمد بن حنبل ام

) هجري در بغداد 64گرامي شان احمد بن محمد بن حنبل شيباني است. كه در سال (

  ) هجري وفات نموده است.241تولد يافته و در سال (

  اوصاف و اخالق امام احمد بن حنبل رحمه اهللا تعالي:
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رت شان زياد گندمي رنگ بود، و چهره و قيافه امام احمد قد طوالني داشت، و صو

  مقبولي داشت و محاسن خويش را حناء مي نمود.

زمانيكه من از بغداد بر آمدم از امام «امام شافعي در توصيف شان چنين ميگويد: 

  ».احمد بن حنبل شخصي را متقي تر، عالم تر در بغداد نگذاشتم

و ترك دنيا و پاي بندي زياد به  امام احمد بن حنبل در ورع، پرهيزگاري، زهد،

  مشهور و معروف بود. �سنت پيامبر خدا 

  حنبل رحمه اهللا تعالي: بن علم و دانش امام احمد
من هيچ كسي را كامل و جامع تر از نظر علم، زهد، و «مهني ابن يحيي ميگويد: 

  ».پرهيزگاري از امام احمد بن حنبل نديده ام

  مشهور يمن از امام احمد چنين توصيف ميكند:امام عبد الرزاق ابن همام عالم 

احمد بن حنبل اگر زندگي اش دوام كند خلف و جاي نشين علماء ميگردد، و من «

  ».از امام احمد كسي را پرهيزگار تر و عالمتر نديده ام

بهترين اهل زمان خود عبد اهللا ابن مبارك و امام احمد بن «شيخ قتيبه ميگويد: 

  ».كه امام احمد را دوست داشته باشد از اهل سنت بشمار مي آيدحنبل بوده اند. وكسي 

امام احمد حجتي است ميان خدا و «امام اسحاق بن راهويه چنين گفته است: 

  ».مخلوق

امام احمد در راه دين مورد ابتالء و اذيت قرار گرفت، ابتالء كه هيچ كس تاب 

شماري از علماء ثابت قدم  تحمل آنرا نداشت، درين ابتالء بزرگ امام و عدهء انگشت

مانده اند. و امام در رأس اين فتنه قرار گرفت. وآن فتنهء خلق قرآن بود. امام درين رابطه 

نهايت مورد آزار و اذيت قرار گرفت، شكنجه و تعذيب شد، ودر زندان انداخته شد، و 

عت را چندين بار در معرض مرگ قرار گرفت، تا از گفتهء خود بگردد، و گفتهء اهل بد

كه ميگفتند: قرآن مخلوق است، تأييد نمايد. اما امام بر عكس درين راه ثبات و استقامت 

از خود نشان داد، و در راه حق صبر نمود تا اينكه خداوند بفضل و رحمت بي كران 
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خويش اين مصيبت را رفع نمود، و حق در مقر خود استقرار پيدا كرد، از همان روز به 

بن حنبل را به امام اهل السنت لقب دادند زيرا ايشان جهت تأييد  بعد مردم امام احمد

  سنت وازالهء بدعت ثبات و پايداري نمودند.

خداوند دين خويش را به ابو بكر صديق «امام علي بن المديني رحمه اهللا ميگويد: 

در مقابله با مرتدين در روز ردت، و به امام احمد بن حنبل در برابر بدعت كاران در  �

  ».وز محنت تقويت نمودر

امام احمد بن حنبل اساس مذهب خويش را از قرآن مجيد و احاديث رسول خدا 

و گفته هاي ياران شان گرفته است. و عمل نمودن به حديث ضعيف را بر قياس و  �

 �آراء مردم مقدم ساخته است. امام احمد از احترام زيادي كه به احاديث پيامبر خدا

دوست ميداشت منع ميكرد از اينكه شاگردان و ياران شان را  �داشت و آنحضرت 

از من و امام «مسائل مذهبي خود را از ايشان نوشته نمايند. و به ايشان چنين ميگفت: 

». مالك و سفيان چيزي را ننويسيد شما از جايي مذهب خود را بگيريد كه آنها گرفته اند

  بود.  �نحضرت هدفش از اين گفته قرآن مجيد و احاديث گرانبهاي آ

علماء و عامهء مردم امام احمد را زياد دوست ميداشتند و در روزيكه امام احمد 

) هزار از مردم بغداد به جنازهء شان شركت نمودند. دكانها و ماركيت 800وفات نمود (

هاي تجارتي كالً مسدود گرديد و همهء شان در مرگ امام احمد محزون و اندوهگين 

  شدند.

  انرا شاد و مشمول رحمت خويش بگرداند، آمين.خداوند روح ش

				 



  :فصل سوم

 اسالم دين خدا است 



  اسالم دين خدا است -1

  معني اسالم:
اسالم عبارت از تسليم شدن به خداوند به يگانگي و يكتايي، و منقاد بودن  -1

  به وي در اطاعت و فرمانبرداري، و بيزاري جستن از شرك و اهل آن است.

  و نوع است:اسالم به د

  اسالم عام: - 1
  اسالم عام عبارت از دين همهء انبياء عليهم السالم ميباشد. 

4 � ميفرمايد: �چنانچه خداوند  œ»uρ uρ !$pκÍ5 ÞΟ↵Ïδ≡t� ö/Î) Ïµ‹Ï⊥ t/ Ü>θ à)÷è tƒuρ ¢ Í_t6≈tƒ ¨βÎ) ©!$# 

4’ s∀ sÜô¹$# ãΝä3s9 t Ïe$!$# Ÿξsù £è?θßϑs? āωÎ) Ο çFΡr& uρ tβθßϑÎ=ó¡ •Β �  132البقره: آيهء سورهء.  

ابراهيم فرزندان خود را با اين وصيت كرد و يعقوب نيز (عين وصيت را «ترجمه: 

نمود) اي پسران من، همانا خداوند دين (اسالم) را براي شما بر گزيد، پس نميريد مگر 

  ».در حاليكه مسلمان باشيد

ود، ولي در ميان امت هاي گذشته موجود ب �اسالم عام پيش از بعثت رسول خدا 

  اسالم عام منسوخ گرديد، واسالم خاص باقي ماند. �بعد از بعثت پيامبر اسالم 

  اسالم خاص: - 2

آنرا از جانب خداوند آورده است، و آن  �عبارت از اسالمي است كه آنحضرت  

بجز از وي دين ديگري را  �بعد از بعثت رسول خدا  �ديني است كه خداوند

  متعال ميفرمايد: قبول نميكند، چنانچه خداوند 

�  tΒuρ Æb tGö; tƒ u�ö� xî ÄΝ≈n=ó™M}$# $YΨƒÏŠ  n=sù Ÿ≅ t6ø) ãƒ çµ ÷ΨÏΒ uθ èδuρ ’Îû Íο t� ÅzFψ$# zÏΒ zƒÌ� Å¡≈y‚ ø9 $# � 

  .85سورهء آل عمران: آيهء 

و كسيكه جز اسالم ديني را بجويد، پس هر گز از او پذيرفته نميشود و او « ترجمه:

  ». در آخرت از زيان كاران است
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���C K(i� .t6 '( �B� k [��: 1 .��) ��@ X$% 4t ميفرمايد: �آنحضرت و
 �#�� ���� '( 0�G 1, 
) l>I <) '(o: c� =+�: FH ��®% 1 � 45+;�R 

قسم به ذاتي كه نفس محمد به يد او است از من هيچ فردي از اين امت « ترجمه:

ه چيزي كه من آورده ام ايمان نياورد، نميشوند، يهودي باشد يا نصراني، و سپس بميرد و ب

  ».مگر اينكه از اصحاب دوزخ ميگردد

ودين اسالم، خاتم اديان بوده واز كامل ترين شرايع و بهترين اديان بشمار مي آيد، 

ديني است كه مردم را به رحمت، عاطفه، عدل، احسان ونيكوكاري بجا آوردن صلهء 

  ز دروغ و فحشاء و اخالق بد باز ميدارد.رحم، و خوبي هاي اخالق فرا ميخواند، و ا

آنرا آورده است، و شريعتي است كه  �و آن عبارت از ديني است كه آنحضرت 

   ميفرمايد: �خداوند به آن دستور داده است، چنانچه خداوند

� ¢Ο èO y7≈oΨ ù=yè y_ 4’ n?tã 7π yèƒÎ�Ÿ° zÏiΒ Ì�øΒF{$# $ yγ÷è Î7̈? $$sù Ÿω uρ ôìÎ7®Ks? u !#uθ ÷δr& t Ï% ©!$# Ÿω tβθ ßϑn=ôè tƒ � 

  .18سورهء الجاثيه، آيهء 

سپس ترا براهي راست از امر (دين) قرار داديم آنرا پيروي كن، از هوا « ترجمه:

  ».(نفس) كساني كه نميدانند پيروي منما

اسالم بر پنج چيز بنا شده است، شهادت دادن به اينكه معبود بر حقي جز اهللا 

ل و فرستادهء خدا است، و بر پا داشتن نماز، و دادن رسو �وجود ندارد، و اينكه محمد 

زكات، و روزه رمضان، وحج خانه كعبه بر كسيكه استطاعت آنرا دارد، و بجز از قيام 

  نمودن به همهء اين اركان، و عمل كردن به آنها اسالم قائم نميگردد.

آنها در اينجا امور بسيار مهم و اساسي است كه براي هر مسلمان مناسب است از 

  حذر كند، و دوري بجويد، زيرا داخل شدن به آنها انسان را از دائره اسالم خارج ميسازد. 

 � ميفرمايد: �است چنانچه خداوند  �بزرگترين اين امور شرك به خداوند 

¨βÎ) ©!$# Ÿω ã� Ï"øó tƒ βr& x8 u� ô³ç„  Ïµ Î/ ã� Ï" øótƒuρ $ tΒ tβρ ßŠ y7Ï9≡sŒ yϑÏ9 â !$t± o„ � 48يهء سورهء النساء: آ .  
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خداوند هرگز اين را نمي آمرزد كه به او شريك آورده شود، و جز اين « ترجمه:

  ».(هر گناهي را) براي هر كسيكه بخواهد مي آمرزد

از جمله امور شركي اينست كه شخصي بعضي از مخلوقات را وسيله ميان خود 

يا از آنها طلب قرار دهد وبه آنها توكل كند و يا از آنها چيزي بخواهد و  �وخداوند 

$ � از حال مشركان خبر ميدهد ميفرمايد: �شفاعت كند چنانكه خداوند  tΒ öΝèδß‰ ç6÷è tΡ āωÎ) 

!$ tΡθ ç/Ìh� s)ã‹Ï9 ’ n<Î) «! $# #’s∀ ø9ã— �  3سورهء الزمر: آيهء.  

و (ميگويند) ما اينها را پرستش نمي كنيم جز براي آنكه ما را به خداوند « ترجمه:

  ».نزديكتر گردانند

جملهء امور كفري اين است كه شخصي اعتقاد داشته باشد كه هدايات و  واز

بهتر، و يا مانند هدايات  �از هدايات و ارشادات آنحضرت  �ارشادات غير پيامبر اسالم 

و ارشادات پيامبر خدا است. و همچنين است حكم كسي كه بغير شريعت خداوند حكم 

Ÿξ � كند چنانچه خداوند ميفرمايد: sù y7În/ u‘uρ Ÿω šχθ ãΨÏΒ ÷σ ãƒ 4 ®L ym x8θ ßϑ Åj3ys ãƒ $ yϑŠ Ïù t� yf x© óΟßγoΨ÷�t/ 

§Ν èO Ÿω (#ρ ß‰Åg s† þ’Îû öΝÎη Å¡à"Ρ r& % [` t�ym $ £ϑ ÏiΒ |MøŠ ŸÒs% (#θ ßϑ Ïk=|¡ç„ uρ $ VϑŠ Î=ó¡n@ �  65سورهء النساء: آيهء .  

اما، نخير، به پروردگار تو سوگند كه ايشان ايمان نمي آورند (مؤمن « ترجمه:

ده نميشوند) تا ترا در تمام منازعات خود حكم نسازند و سپس در برابر راستين شمر

فيصله هاي تو هيچ احساس دلتنگي نكنند، و (به اين فيصله ها) با كمال انقياد تسليم 

  ».شوند

 �و بر شخص مسلمان الزم است كه به هيچ حكمي از احكاميكه آنحضرت 

ايع شدن عملش ميگردد. چنانچه آورده اند به كراهت نه بيند. زيرا اين كار سب ض

y7Ï9≡sŒ óΟ � خداوند ميفرمايد:  ßγ‾Ρ r' Î/ (#θèδÌ� x. !$ tΒ tΑ t“Ρr& ª! $# xÝt7ôm r' sù óΟßγn=≈yϑôãr& �  :سورهء محمد

  .9آيهء 

اين از سببي است كه آنچه را خداوند نازل گردانيد نا خوش آيند مي « ترجمه:
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  ».انگاشتند پس اعمال شان را حبط كرد

ه است استهزاء نمودن به چيزي از دين خدا، و يا استهزاء نمودن به واز آنجمل

 � ثواب و يا عقابي كه از جانب خداوند تعيين شده است، چنانچه خداوند ميفرمايد: È⌡s9 uρ 

óΟ ßγtFø9 r' y™ �∅ ä9θ à)u‹s9 $ yϑ ‾ΡÎ) $̈Ζà2 ÞÚθ èƒwΥ Ü=yè ù=tΡ uρ 4 ö≅è% «! $$Î/ r&  Ïµ ÏG≈tƒ# u uρ  Ï&Î!θ ß™u‘ uρ óΟçFΨ ä. 

šχρ â Ì“ öκtJ ó¡ n@ ∩∉∈∪ Ÿω (#ρ â‘É‹ tG ÷ès? ô‰ s% Λänö� x" x. y‰÷è t/ óΟ ä3ÏΨ≈yϑƒÎ) 4 βÎ) ß#÷è ‾Ρ tã 7πx" Í←!$ sÛ öΝä3ΖÏiΒ ó>Éj‹ yè çΡ 

Oπ x" Í←!$ sÛ öΝåκ̈Ξr' Î/ (#θçΡ$Ÿ2 šÏΒÌ�øg èΧ �  66 – 65سورهء التوبه: آيه هاي.  

زديم و مزاحي و اگر از ايشان بپرسي، با تأكيد ميگويند: ما صرف حرفي مي« ترجمه:

ميكرديم، بگو: آيا به خدا، آيات او، و پيامبر او تمسخر ميكرديد؟ بهانه نكنيد، بيگمان بعد 

از ايمان خود كافر شديد، اگر ما گروهي از شما را عفو كنيم، گروهي (ديگر) را كه 

  ».گناهكار بودند عذاب ميكنيم

نان از كفار پشتيباني ونيز از جملهء امور نا پسند به حساب مي آيد اينكه مسلما

 tΒuρ � كنند، و يا كفار را عليه مسلمانان كمك و ياري نمايند. چنانچه خداوند ميفرمايد:

Νçλ°; uθ tG tƒ öΝä3ΖÏiΒ …çµ ‾ΡÎ*sù öΝåκ÷] ÏΒ �  54سورهء المائده: آيهء.  

  ».و كسي كه از شما (بدوستي) به آنها رو مي آورد واقعاً وي از آنها است« ترجمه:

زم است اي برادر مسلمان كه به اين عقيده نباشي كه كسي ميتواند از دين و بر تو ال

 � ميفرمايد: �آورده است خارج گردد، چنانچه خداوند  �و شريعتي كه آنحضرت 

!$tΒuρ y7≈oΨ ù=y™ö‘r& āω Î) Zπ©ù!$Ÿ2 Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9 # Z��Ï±o0 #\�ƒ É‹ tΡuρ �  28سورهء سبأ: آيهء.  

  ».گر مژده دهنده و بيم دهنده براي همهء مردمو ما ترا نفرستاده ايم م« ترجمه:

$ %ö≅è � وخداوند متعال ميفرمايد: yγ•ƒ r' ‾≈tƒ ÚZ$̈Ζ9 $# ’ ÎoΤÎ) ãΑθß™u‘ «! $# öΝà6 ö‹s9 Î) $ �èŠÏΗsd � 

  .158سورهء األعراف: آيهء 

  ».بگو اي مردم من فرستادهء خدايم بسوي همهء شما« ترجمه:
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به اين معني كه نه دين اسالم را  واز آنجمله است اعراض نمودن از دين اسالم،

 �تعليم ميگيرد، ونه به ديگران تعليم ميدهد و نه هم به آن عمل ميكند، چنانچه خداوند 

ô � ميفرمايد: tΒuρ ãΝn=øß r& £ϑ ÏΒ t� Ïj.èŒ ÏM≈tƒ$ t↔Î/  Ïµ În/u‘ ¢ΟèO uÚ {� ôãr& !$ yγ÷Ψ tã 4 $ ‾Ρ Î) zÏΒ šÏΒÌ� ôfßϑ ø9 $# 

tβθ ßϑ É)tFΖãΒ �  :22آيهء سورهء السجده.  

وكيست ستمگار تر از كسيكه به آيات پروردگار خويش پند داده شود و « ترجمه:

  ».باز از آن روي بر تابد؟ حقا كه ما از گنهكاران انتقام گيرنده ايم

t � و خداوند متعال ميفرمايد: Ï% ©!$# uρ (#ρã�x" x. !$£ϑtã (#ρ â‘É‹Ρé& tβθ àÊÌ� ÷èãΒ �  سورهء

  . 3األحقاف: آيهء 

  ».كافران از آنچه بيم داده ميشوند (التفاتي نميكنند و از آن) روي گردانند« ترجمه:

آنرا آورده  �اي برادر مسلمان از خداوند ثبات بر اسالم حقيقي ايكه آنحضرت 

� )+�Y�� D�Y� Cدر دعاي خود ميفرمايد:  �است مسئلت نما. چنانچه پيامبر اسالم :
A#:5 �� f��V l�H  ��)i��R ده قلب ها و بينائي ها قلب من را در دين خود (اي گردانن

  ثابت بگردان).

				  

  ه فرشته هاايمان ب

 �مقصود از ايمان آوردن به فرشته ها، اعتقاد جازم داشتن است به اينكه خداوند 

فرشته ها را از نور آفريده است. وفعال هم وجود دارند، و ايشان از اوامر خداوند متعال نا 

به وظائفي كه از جانب خداوند به ايشان محول گرديده است پاي بندي فرماني نميكنند. و

  اند. �مينمايند. وآنها نيز از جملهء مخلوقات خداوند 

شخص تا زمانيكه به وجود فرشتگان، و به صفات و اعماليكه در حق شان وارد 

  شده است يقين نداشته باشد ايمانش صحيح نميگردد.
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ztΒ#u ãΑθ �خداوند عز وجل ميفرمايد:  ß™§�9 $# !$ yϑÎ/ tΑ Ì“Ρ é& Ïµ ø‹s9 Î)  ÏΒ  Ïµ În/§‘ tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑø9$# uρ 4 
<≅ ä. ztΒ# u «!$$ Î/  Ïµ ÏFs3 Í×‾≈n=tΒuρ  Ïµ Î7çFä. uρ  Ï&Î# ß™â‘uρ Ÿω ä− Ìh� x" çΡ š÷t/ 7‰ ym r&  ÏiΒ  Ï&Î# ß™•‘ 4 (#θä9$s% uρ $ uΖ÷è Ïϑy™ 

$ oΨ÷è sÛ r&uρ ( y7tΡ# t� ø"äî $ oΨ −/u‘ š� ø‹s9 Î)uρ ç��ÅÁ yϑø9$# �  285سورهء البقره: آيهء.  

پيامبر به چيزي كه به او از طرف پروردگارش نازل شده است ايمان دارد، « ترجمه:

و مؤمنان نيز همه به خدا، فرشتگان، كتاب هايش، و پيامبرانش ايمان آورده اند، (آنها 

رديم ميگويند) ميان هيچ يك از پيامبران او فرق نمي گذاريم وگفتند: شنيديم و فرمان ب

  ».(خواهان) آمرزش تو هستيم، اي پروردگار ما، و بسوي تو است باز گشت

�� و در حديث شريف چنين آمده است:N�� ') ��� '��  8:�I UJ� �(�#�
�  U�V 0<:{� '�� :C '(o`� ,�m¯� �+���� 
�� � 
�-G� 
-LM�(� !�) '(o` 0�

.&� .~m  �Y��) R�F��(� � ����� .��  
از ايمان پرسيد  �روايت شده زمانيكه جبرئيل �عمر بن الخطاب از حضرت 

اينكه به خداوند، فرشته هاي او، كتاب هاي او، پيامبران «در جوابش فرمود:  �آنحضرت 

  ».او، وبه روز آخرت ايمان آوري و به قدر خير و شرش ايمان داشته باشي

چ گونه شك و وجود فرشته ها به دليل قطعي اي ثابت شده است كه در آن هي

ترديد راه ندارد، از همين سبب انكار از وجود مالئكه در نص قرآن مجيد كفر پنداشته 

‰pκš$ � شده است، چنانچه خداوند متعال ميفرمايد: r' ‾≈tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΨ tΒ# u (#θãΨ ÏΒ# u «! $$ Î/  Ï&Î!θ ß™u‘ uρ 

É=≈tFÅ3 ø9 $# uρ “Ï% ©!$# tΑ̈“tΡ 4’ n?tã  Ï&Î!θ ß™u‘ É=≈tFÅ6ø9 $# uρ ü“Ï% ©!$# tΑt“Ρ r& ÏΒ ã≅ ö6s% 4 tΒuρ ö�à" õ3tƒ «! $$Î/ 

 Ïµ ÏFs3 Í×‾≈n=tΒuρ  ÏµÎ7çFä. uρ  Ï&Î# ß™â‘uρ ÏΘöθ u‹ø9 $# uρ Ì�ÅzFψ$# ô‰ s) sù ¨≅|Ê Kξ≈n=|Ê # ´‰‹Ïèt/ �  سورهء النساء: آيهء

136.  

اي مؤمنان، بخدا، به پيامبرش و به كتابي كه به پيامبرش نازل گردانيده « ترجمه:

كتابي كه پيش از اين نازل كرده است ايمان آريد و هر كسي از خدا، فرشتگان  و(نيز) به
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  ».او، كتابهاي او، پيامبران او، و روز آخرت انكار ورزد واقعاً بسيار زياد گمراه شده است

بما خبر داده است كه فرشتگان پيش از آدم آفريده شده است زيرا  �و خداوند 

ه فرشتگان خبر داد كه به زودي انسان را مي آفريند، ب �در قرآن آمده است كه خداوند 

 øŒÎ)uρ � و اورا در روي زمين خليفه خويش قرار ميدهد، چنانچه خداوند متعال ميفرمايد:

tΑ$s% š� •/ u‘ Ïπ s3 Í×‾≈n=yϑù=Ï9 ’ ÎoΤÎ) ×≅ Ïã%ỳ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# Zπ x"‹Î=yz ( (#þθ ä9$s% ã≅ yèøg rB r& $pκ� Ïù tΒ ß‰Å¡ ø" ãƒ $pκ� Ïù à7Ï" ó¡ o„uρ 

u !$tΒÏe$!$# ßøt wΥuρ ßxÎm7 |¡ çΡ x8 Ï‰ ôϑpt¿2 â¨ Ïd‰ s) çΡuρ y7s9 ( tΑ$s% þ’ÎoΤÎ) ãΝn=ôã r& $ tΒ Ÿω tβθ ßϑn=÷è s? �  :سورهء البقره

  .30آيهء 
بياد دار كه چون پروردگار تو به فرشتگان گفت: من در روي زمين خليفه « ترجمه:

ليفه) ميگرداني كه در آن فساد مي يي را مي آفرينم، فرشتگان گفتند: آيا كسي را در آن (خ

كند و خون مي ريزد؟ در حاليكه ما تسبيح تو را ميگوييم و ترا ستايش مي كنيم و ترا 

  ».گفت: من چيزي را ميدانم كه شما نميدانيد �تقديس مي نماييم، خداوند 

در حديثي از  �ماده ايكه فرشتگان از آن آفريده شده اند نور است چنانچه پيامبر 

�K�M   بر داده اند ميفرمايند:آن خ� '�–  �2#� !� � –  !� U+�  0��  :U�VC lY�m
FL� �� �_ �5� y�m� , �% '(  �( '( 0�Z� y�m� , +% '( KLM��� R�F��( .��  

فرشته «فرمود:  �روايت شده كه آنحضرت  –رضي اهللا عنها  –از بي بي عائشه 

از شعله هاي آتش آفريده شده اند، و آدم از چيزيكه  ها از نور آفريده شده اند، و جنيات

  ».به شما توصيف گرديده است آفريده شده است (يعني خاك)

  صفات مالئكه

  فرشته ها مخلوق نوراني اند: - 1
فرشته ها مخلوق نوراني بوده و داراي جسم مادي اي نيستند كه توسط حواس 
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نه مي خورند، و نه مي آشامند، و نه انسان درك شوند، آنها مانند انسانها نمي باشند، 

خواب ميشوند، ونه هم ازدواج ميكنند، از شهوات حيواني پاك اند، و از خطاها و گناهها 

  منزه اند، و به هيچ صفتي از اوصاف مادي ايكه انسانها به آنها متصف اند صفت نميشوند.

  فرشته ها مي توانند خود را به اشكال مختلف بسازند: - 2 
فرشته ها قدرت آنرا دارند كه به اذن خداوند متعال خود را بصورت بعضي از 

حكايت ميكند كه وي بصورت انساني به  �انساني بسازند چنانچه خداوند از جبريل 

.ö�ä � نزد مريم عليها السالم آمد: øŒ $#uρ ’Îû É=≈tG Å3 ø9 $# zΝtƒö� tΒ ÏŒÎ) ôN x‹t7oKΡ $# ôÏΒ $ yγÎ=÷δ r& $ZΡ%s3tΒ $ wŠÏ% ÷�Ÿ° 

∩⊇∉∪ ôN x‹ sƒ ªB$$ sù  ÏΒ öΝÎγÏΡρ ßŠ $ \/$pg Éo !$ oΨ ù=y™ö‘r' sù $ yγøŠs9 Î) $ oΨ ymρ â‘ Ÿ≅ ¨Vyϑ tFsù $yγs9 # Z�|³ o0 $wƒÈθ y™ �  :سورهء مريم

  .17 – 16آيه هاي 

در (اين) كتاب از مريم ياد كن هنگاميكه از خانوادهء خويش خود را به « ترجمه:

فت. درين حال بسوي او روح ناحيهء شرقي به كنار كشيد، و در برابر ايشان پرده گر

  ».خودرا فرستاديم كه درست مانند بشري بر وي ظاهر شد

زمانيكه بمنظور  �در حديث مشهور به حديث جبرئيل آمده است كه جبرئيل

نزد شان آمد و به ايشان معني اسالم، ايمان، احسان  �تعليم دادن ياران رسول خدا 

راوي حديث ماجرا را چنين حكايت  �وعالئم قيامت را تعليم داد، عمر بن الخطاب 

ميكند: نا گهان مردي در برابر ما پديدار شد كه لباس هايش بسيار سفيد، و مويهايش 

بسيار سياه بود، نه اثر سفر به چهرهء وي هويدا بود، و نه هم كسي از ما اورا مي شناخت، 

تكيه داده، و هر  �نشسته زانو هايش را به زانو هاي پيامبر  �تا اينكه نزد رسول خدا 

دو دستش را به زانوهاي خود گذاشته سپس شروع به سؤال كرد. وآنشخص جبرئيل امين 

  بود.

  فرشته ها داراي بالها اند: - 3 
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خداوند براي فرشتها ها بالها آفريده است و آنها از نگاه تعداد بالهاي خويش از 

  :يكديگر تفاوت دارند، قرآن مجيد از فرشته ها چنين خبر ميدهد

� ß‰ ôϑptø: $# ¬! Ì�ÏÛ$ sù ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ È≅ Ïã%ỳ Ïπ s3Í×‾≈n=yϑø9 $# ¸ξß™â‘ þ’ Í<'ρ é& 7πys ÏΖô_ r& 4‘oΨ ÷V̈Β 

y]≈n=èOuρ yì≈t/ â‘uρ 4 ß‰ƒÌ“ tƒ ’ Îû È, ù=sƒø:$# $ tΒ â !$ t± o„ 4 ¨βÎ) ©! $# 4’n? tã Èe≅ ä. &ó x« Ö�ƒÏ‰ s% �  1سورهء فاطر: آيهء.  

ت كه آفرينندهء آسمانها و زمين است آنكه فرشتگان ستايش خداي را اس« ترجمه:

را پيام آوراني گردانيده كه داراي دو دو بال، سه سه بال، و چار چار بال اند در آفرينش 

  ».هر چه را بخواهد مي افزايد همانا خداوند بر هر چيز توانا است

  فرشته ها خداوند سبحانه و تعالي را عبادت ميكنند: - 4 
فرشته ها بندگي كامل از خداوند بوده، و فرمانبرداري تمام  بزرگرتين صفات

عياري را از اوامر خداوند مينمايند. عبادت فرشته ها منحصر به تسبيح، تمجيد وتقديس 

خداوند جل مجده نبوده بلكه شامل تنفيذ ارادهء خداوند به امور كائنات، و رعايت اين 

  جود دارد تعلق ميگيرد.امور بوده، وبه همهء مخلوقاتيكه در كائنات و

و همهء حركات و خوشي ها زنده جانها، و جمادات را شامل ميشود، ودر بر گير 

همهء قوانين و نواميس كائنات ميباشد، و فرشته ها قدر و اندازهء خداوند را طبق قضاء و 

قدر او تعالي در كائنات جاري ميسازند، و ارادهء حق سبحانه و تعالي را در مراقبت و 

اني امور وثبت نمودن همه چيزهاي كه در كائنات وجود دارد تنفيذ مينمايند. چنانچه نگر

/ÏN≡t�În � خداوند متعال ميفرمايد: y‰ ßϑø9$$ sù # X÷ö∆ r& �  5سورهء النازعات: آيهء.  

  ». قسم به آنهائيكه كار (ها) را به تدبير مي رسانند« ترجمه:

ÏM≈yϑ � وميفرمايد: Åb¡s)ßϑ ø9 $$ sù #�� øΒ r& � 4ورهء الذاريات: آيهء س.  

  ».باز به تقسيم كنندگان (به) امر (خداوند)« ترجمه:

قرآن مجيد و احاديث شريف بر اين داللت دارد كه تعداد فرشته ها زياد اند و آنها 
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دستهء از فرشته ها  �همراه همهء مخلوقات خداوند معاونت و همكاري دارند. خداوند 

، وعده يي را با همكاري با افالك و ستاره ها را به خورشيد و ماهتاب مؤظف ساخته

وظيفه داده است و بعضي از آنها مصروف كار هاي كه در كوهها است ميباشند، و دستهء 

همراه ابرها همكاري دارند، و بعضي ها با باران مؤظف اند، و بر رحم فرشته هاي مؤكل 

بر قبض روح انسانها فرشته اند كه امور نطفه را تدبير ميكنند تا خلقت وي كامل گردد. و 

  ها مؤظف اند.

و با هر انسان فرشتهء مؤكل است كه او را حفظ ميكند، و به همهء مخلوق خداوند 

  فرشته ها مؤظف ميباشند. و در همهء اطراف جهان فرشته هاي وجود دارند.  �

عالوه بر وظائف متذكره براي فرشته ها اعمال ديگري در زندگي انسانها نيز از 

تفويض گرديده است، مانند: هدايت و سعادت بشر و همكاري و  �خداوند  جانب

كمك نمودن به انسانها بر اينكه هدايت و صالح را اختيار كنند و از شر و فساد و 

  گمراهي اجتناب ورزند. 

خالصهء سخن فرشته ها را خداوند رب العالمين جهت رساندن هدايت به 

لسالم مؤظف ساخته است و فرشته ايكه براي مخلوق از طريق انبياء كرام عليهم ا

 ميباشد، چنانچه خداوند متعال ميفرمايد: �اين امر مهم انتخاب شده است جبرئيل 

� … çµ‾ΡÎ) uρ ã≅ƒ Í”∴tGs9 Éb>u‘ t ÏΗs>≈yèø9 $# ∩⊇⊄∪ tΑt“tΡ ÏµÎ/ ßyρ”�9$# ß ÏΒF{$# ∩⊇⊂∪ 4’ n?tã y7Î7 ù=s% tβθ ä3tGÏ9 zÏΒ tÍ‘É‹Ζ ßϑø9 $# 

  .194 – 192شعراء: آيه هاي سورهء ال �

واقعاً كه اين (قرآن) فرود آوردهء پروردگار عالميان است، آنرا روح « ترجمه:

  ».األمين فرود آورده است، بر دل تو تا از پند دهندگان باشي

2�7� )+^] C أنه قال: �عن أبي ذر عن النبي  �( ,�>` 0� �� yB� O<��� lrE�
�I�� A�( 
���� 1, [)�� [) �R .أخرجه الترمذي، وابن ماجه، والبزار  

  فرمود: �روايت شده است كه آنحضرت  �از ابو ذر 
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آسمان به صدا و نعره در آمد، و آسمان حق دارد كه صدا و نعره زند، چرا كه در «

  ».آن به اندازهء هر چهار انگشتي يك فرشته اي سجده ميكند

  حقيقت ايمان به فرشته ها بگونه تفصيلي و اجمالي:

ايمان به فرشته هاي كه نام هاي شان در قرآن مجيد و احاديث نبوي آمده است 

بگونهء تفصيلي واجب است. واز اين فرشته ها سه تن از جمله رؤساي فرشته ها 

 �ميباشند، و آنها عبارت اند از: جبرئيل، ميكائيل و اسرافيل عليهم السالم. جبرئيل 

وحي ايكه دلها و روح ها را زنده ميكند. ونام  فرشته اي است كه  پيام وحي را مي آورد

≅ö � هاي جبرئيل و ميكائيل در قرآن مجيد آمده است، چنانچه خداوند كريم ميفرمايد: è% 

tΒ šχ%x. # xρ ß‰ tã Ÿ≅ƒÎ� ö9Éf Ïj9 …çµ ‾ΡÎ* sù …çµ s9 ¨“tΡ 4’ n?tã y7Î6ù=s% ÈβøŒÎ*Î/ «!$# $ ]% Ïd‰ |ÁãΒ $ yϑÏj9 š ÷t/ Ïµ ÷ƒy‰ tƒ “Y‰ èδ uρ 

2” u� ô³ç0uρ tÏΨ ÏΒ÷σßϑ ù=Ï9 ∩∠∪ tΒ tβ%x. # xρ ß‰ tã °!  Ïµ ÏG x6Í×‾≈n=tΒuρ  Ï&Î# ß™â‘uρ Ÿ≅ƒÎ�ö9 Å_ uρ Ÿ≅8s3‹ÏΒuρ �χÎ* sù 

©! $# Aρ ß‰ tã zƒÌ� Ï"≈s3 ù=Ïj9 �  98 – 97سورهء البقره: آيه هاي.  

بگو هر آنكه دشمن جبرئيل شد پس به تحقيق هم او است كه (وحي را) «  ترجمه:

و نازل گردانيد در حاليكه (آن وحي) تصديق كننده سخني است به حكم خداوند به دل ت

كه قبل (از آمدن وحي به تو) نازل شده بود، و رهنما و بشارت دهنده يي است براي 

مؤمنان. هر آنكه دشمن خداوند، فرشتگان، پيامبران خداوند، جبرئيل و ميكائيل باشد 

  ».(كافر است) پس بي گمان خداوند دشمن كافران ميباشد

خداوند در قرآن مجيد از جبرئيل امين به بهترين وجه مدح و ثناء نموده و اورا به 

خوبترين اوصاف صفت كرده است، از آنجمله اين فرمودهء خداوند متعال است كه 

… � ميفرمايد: çµ ‾Ρ Î) ãΑ öθ s)s9 5Αθß™ u‘ 5Οƒ Ì�x. ∩⊇∪ “ÏŒ >ο§θ è% y‰ΖÏã “ ÏŒ Ä ö̧� yè ø9 $# &Å3 tΒ ∩⊄⊃∪ 8í$ sÜ•Β §Ν rO &ÏΒ r& 

  .21 – 19سورهء التكوير: آيهء  �

بيگمان اين كالم رسول (فرشته) عالي قدري است، صاحب قدرت نزد «  ترجمه:
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  ».(خداوند) صاحب عرش واال، فرمانروا، و امانتكار

çµ… � و قرآن مجيد در جاي ديگري در وصفش چنين فرموده است: uΗ©>tã ß‰ƒÏ‰x© 

3“uθ à) ø9 $# ∩∈∪ ρèŒ ;ο §� ÏΒ 3“uθ tG ó™$$ sù �  6 – 5سورهء النجم: آيه هاي.  

شخصيت) نيرومندي به او آموخت، صاحب قوت و نيرو چون استقرار «( ترجمه:

  ».يافت

به قطرات باران كه به آنها حيات زمين، گياها و زنده جانها  �اما ميكائيل 

  بستگي دارد مؤظف ميباشد. 

يدي به مؤكل به نفخ صور است و به دميدن صور زندگي جد �اسرافيل 

  مخلوقات بعد از مرگ شان داده ميشود.

از جمله فرشته هاي كه ذكر شان در قرآن مجيد آمده است (مالك) خازن دوزخ 

ρ÷#) � است، چنانچه خداوند متعال ميفرمايد: yŠ$ tΡuρ à7 Î=≈ yϑ≈ tƒ ÇÙø)u‹ Ï9 $ uΖ øŠ n= tã y7 •/u‘ ( tΑ$ s% /ä3 ‾ΡÎ) 

šχθ èW Å3≈̈Β �  77سورهء الزخرف: آيهء.  

و فرياد ميكنند كه اي مالك (خازن دوزخ) بايد پروردگار تو بر (مرگ) ما « ترجمه:

  ».حكم كند، (مالك) ميگويد: (نه خير شما درينجا) هميشه بسر ميبريد

  ونام اين فرشته در حديث صحيح نيز آمده است. 

ايمان آوردن به اين فرشته ها وفرشته هاي ديگريكه ذكر شان در احاديث صحيح 

ست واجب ميباشد. و همچنين است ايمان آوردن به وظائف و اعمالي كه ثابت گرديده ا

بر اين فرشته ها مؤول شده است. وبه فرشته هايكه ذكر شان در قرآن كريم و احاديث 

نبوي نيامده است نيز بصورت اجمالي ايمان آوردن واجب است. و نيز ايمان آوردن به 

ديث شريف از آنها تذكر بعمل آمده است تمام اقسام فرشته هاي كه در قرآن مجيد و احا

و به اعمالي كه اين فرشته ها انجام ميدهند ايمان آوردن ضروري پنداشته شده است. 

آنها را  �ازينرو مايان به فرشته هائيكه كاتب اعمال ما ميباشند، و فرشته هائيكه خداوند 
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ان خبر ميدهد و محافظ ما قرار داده است ايمان داريم. چنانچه قرآنكريم از حال ش

(βÎ¨ � ميفرمايد: uρ öΝä3ø‹n=tæ tÏà Ï"≈pt m: ∩⊇⊃∪ $YΒ# t�Ï. tÎ6ÏF≈ x. ∩⊇⊇∪ tβθ çΗs>ôè tƒ $tΒ tβθ è=yè ø" s? �  سورهء

  .12 – 10االنفطار: آيه هاي 

واقعيت اينست كه برشما نگهبانان (گماشته شده) اند، نويسندگان گرامي « ترجمه:

  ».ام ميدهيد ميدانندقدري كه (همهء) كار هاي را كه انج

çµ… � و خداوند متعال ميفرمايد: s9 ×M≈t7Ée) yè ãΒ . ÏiΒ È ÷t/ Ïµ÷ƒy‰ tƒ ôÏΒ uρ  Ïµ Ï"ù=yz …çµ tΡθÝà x" øt s† ôÏΒ 

Ì� øΒr& «!   .11سورهء الرعد: آيهء  � #$

براي انسان نگهباناني اند كه پياپي (از پيش رو و پس) پشت او را به « ترجمه:

  ». حكم خدا نگاه ميدارند

tβθ م& � و خداوند متعال ميفرمايد: ç7|¡øts† $‾Ρr& Ÿω ßìyϑ ó¡nΣ öΝèδ§� Å� Ο ßγ1 uθøg wΥuρ 4 4’n? t/ $uΖè=ß™ â‘ uρ 

öΝÍκ ö‰ y‰s9 tβθç7çF õ3 tƒ �  80سورهء الزخرف: آيهء.  

آيا مي پندارند كه اسرار و راز شانرا نميدانيم، چنين نيست و فرستادگان « ترجمه:

  ».(كردار و رفتار شانرا) مي نويسندما (فرشتگان) با ايشان اند و 

وهمچنين مايان به ملك الموت كه قبض ارواح انسانها را مينمايد ايمان داريم 

ö≅è% Νä39©ù �ميفرمايد:  �چنانچه خداوند  uθ tG tƒ à7n=̈Β ÏNöθ yϑø9 $# “Ï% ©!$# Ÿ≅Ïj. ãρ öΝä3Î/ ¢ΟèO 4’ n<Î) öΝä3 În/ u‘ 

šχθãè y_ö� è? �  11سورهء السجده: آيهء.  

بگو فرشتهء مرگ كه بر شما مؤكل شده شما را مي ميراند سپس بسوي « :ترجمه

  ».پروردگار خويش بر گردانيده ميشويد

به همين گونه به فرشته هاي حاملين عرش كه قرآن مجيد از آنها خبر داده است 

à7n=yϑø9 � ايمان داريم چنانچه خداوند متعال ميفرمايد: $# uρ #’n? tã $ yγÍ←!%y` ö‘r& 4 ã≅ Ïϑ øts† uρ z̧ ó� tã y7În/ u‘ 
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öΝßγs% öθ sù 7‹ Í×tΒöθ tƒ ×π uŠÏΖ≈oÿsS �  17سورهء الحاقه: آيهء.  

و فرشتگان بر كنار هاي آن قرار ميگيرند و هشت (فرشته) در آن روز « ترجمه:

  ».عرش پروردگار تو را باالي خود حمل ميكنند

ميگويند كه » انيهالزب«و به فرشته هاي كه مؤظف به دوزخ اند نيز ايمان داريم و ايشانرا 

$tΑ � ميفرمايد: �فرشته قرار دارد، چنانچه خداوند  19در رأس آنها  s% uρ tÏ%©! $# ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# ÏπtΡ t“ y‚ Ï9 

zΟ ¨Ψyγ y_ (#θãã ÷Š $# öΝ ä3−/ u‘ ô#Ïe" sƒä† $ ¨Ζtã $ YΒöθtƒ z ÏiΒ É># x‹ yèø9   .49سورهء غافر: آيهء  � #$

پروردگار خويش بخواهيد براي  دوزخيان به پاسداران دوزخ ميگويند از«  ترجمه:

  ».يك روز عذاب ما را تخفيف بدهد

‰pκš$ �و خداوند متعال ميفرمايد:  r' ‾≈tƒ tÏ% ©! $# (#θãΖtΒ# u (# þθè% ö/ä3|¡ à"Ρr& ö/ä3‹Î=÷δ r& uρ # Y‘$ tΡ $yδßŠθ è% uρ 

â¨$ ¨Ζ9 $# äο u‘$ yf Ït ø:$# uρ $ pκö� n=tæ îπs3 Í×‾≈n=tΒ ÔâŸξ Ïî ×Š# y‰Ï© āω tβθ ÝÁ ÷ètƒ ©! $# !$ tΒ öΝèδ t� tΒr& tβθ è=yè ø" tƒuρ $ tΒ tβρ â÷s∆ ÷σ ãƒ 

  .6سورهء التحريم : آيهء  �

اين مؤمنان خود را و خانواده هاي خود را از آتشي كه هيزم آن آدميان و «  ترجمه:

  ».سنگ ها اند نگهداريد، (آتشي كه) بر آن فرشته گان درشت خو (و) سختگير مقرر اند

$ � ونيز خداوند متعال ميفرمايد: pκö� n=tæ sπyè ó¡Î@ u� |³tã ∩⊂⊃∪ $tΒuρ !$uΖù= yè y_ |=≈pt õ¾ r& Í‘$̈Ζ9 $# āωÎ) 

Zπ s3Í× ‾≈n= tΒ �  31 – 30سورهء المدثر: آيه هاي.  

بر آن نزده (فرشته عذاب مقرر) است. و مؤكالن دوزخ را جز فرشتگان نه «ترجمه: 

  ».گماشتيم

ي براي به همين قسم مايان به فرشتگاني كه مؤكل به جنت ميباشند، و مهمان

بهشتيان، و نوشيدني ها، و خوردني ها، و مصنوعات، و چيزهاي ديگريكه كه نه كسي به 

چشم خويش آنها را ديده و نه شنيده و نه هم به دل كسي اين چيز ها خطور نموده 

  است، تهيه مي بينند ايمان داريم.
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  ايمان به كتاب هاي آسماني

بر انبياء عليهم  �ه كتابهاي كه خداوند از جملهء اركان ايمان اينست كه مايان ب

السالم، و رسول هاي خويش نازل فرموده است. ايمان بياوريم، همان قسم كه خداوند 

نازل نموده است به همين شكل كتاب هاي آسماني  �قرآن مجيد را بر حضرت محمد 

اين كتابها  ديگر را بر سائر پيامبران گذشته نيز نازل فرموده است. كه از نامهاي بعضي از

در قرآن كريم تذكر رفته است، و از بعضي ها هيچ يادي نشده است. از جملهء كتاب 

  هاي كه خداوند در قرآن مجيد از آنها نام گرفته است تورات است.

  تورات: -1

نازل گرديده است، چنانچه خداوند  �تورات كتابي است كه بر حضرت موسي  

ΡÎ) $uΖø9‾$! � متعال ميفرمايد: t“Ρr& sπ1 u‘öθ −G9 $# $pκ� Ïù “W‰èδ Ö‘θçΡuρ 4 ãΝä3øt s† $pκ Í5 šχθ–ŠÎ; ¨Ψ9 $# t Ï%©!$# 

(#θßϑ n=ó™ r& t Ï%©# Ï9 (#ρßŠ$yδ tβθ–ŠÏΨ≈−/§�9 $# uρ â‘$t6 ôm F{$# uρ $yϑ Î/ (#θÝà Ï" ós çGó™ $# ÏΒ É=≈ tF Ï. «! $# (#θ çΡ%Ÿ2uρ Ïµø‹n= tã 

u !# y‰pκ à− 4 Ÿξ sù (# âθ t±÷‚ s? }̈ $̈Ψ9 $# Èβ öθt±÷z $# uρ Ÿωuρ (#ρ ç�tI ô±n@ ÉL≈tƒ$t↔Î/ $YΨ yϑrO WξŠÎ= s% 4 tΒ uρ óΟ ©9 Ο ä3 øts† !$yϑÎ/ 

tΑt“Ρr& ª! $# y7Í×‾≈ s9 'ρ é' sù ãΝèδ tβρ ã�Ï"≈ s3 ø9   .47سورهء المائده: آيهء  � #$

به تحقيق كه ما تورات را فرستاديم، و در آن هدايت و روشني است. « ترجمه:

بودند، به آن براي يهود حكم ميكردند و پيامبران (بني اسرائيل) كه (به فرمان خدا) تسليم 

علماي رباني و دانشمندان يهود (نيز) به سبب اينكه به (كار) حفاظت كتاب خدا گماشته 

شده بودند، و بر آن گواه بودند. بنابر آن از مردم مترسيد بلكه از من بترسيد، و آيات مرا 

ا فرو فرستاده حكم نكنند هم در برابر بهايي نا چيز نفروشيد. كسانيكه مطابق به آنچه خد

  ».ايشان اند كافر
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  انجيل: - 2

نازل شده است، خداوند متعال  �انجيل كتابي است كه بر حضرت عيسي  

$ � ميفرمايد: uΖø‹¤" s% uρ #’ n?tã ΝÏδ Ì�≈rO# u  |¤ŠÏè Î/ È ø⌠ $# zΝtƒó� tΒ $ ]%Ïd‰ |Á ãΒ $yϑÏj9 t ÷t/ Ïµ ÷ƒy‰ tƒ zÏΒ Ïπ1u‘öθ−G9 $# ( 
çµ≈oΨ ÷� s?# u uρ Ÿ≅ŠÅgΥM}$# ÏµŠÏù “W‰ èδ Ö‘θ çΡ uρ $ ]% Ïd‰|Á ãΒuρ $ yϑÏj9 t ÷t/ Ïµ ÷ƒy‰ tƒ z ÏΒ Ïπ1u‘öθ −G9 $# “Y‰ èδ uρ Zπsà Ïã öθtΒuρ 

tÉ) −G ßϑù=Ïj9 �  49سورهء المائده: آيهء.  

و به تعقيب شان عيسي، پسر مريم را بحيث تصديق كننده آنچه پيش از « ترجمه:

را داديم كه در آن هدايت و روشنايي بود. و او تورات آمده بود فرستاديم. براي او انجيل 

آنچه را پيش از آن از تورات نازل شده بود تصديق ميكرد و هدايت و پندي بود براي 

  ».پرهيزگاران

  زبور: - 3

 �نازل شده است، چنانچه خداوند  �زبور كتابي است كه بر حضرت داود  

/y7š � ميفرمايد: u‘uρ ÞΟ n=ôãr& yϑÎ/ ’ Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ 3 ô‰ s)s9 uρ $uΖù=āÒ sù uÙ ÷è t/ z↵ ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# 4’ n?tã 

<Ù ÷è t/ ( $ oΨ ÷� s?# u uρ yŠ…ãρ# yŠ # Y‘θ ç/ y— �  55سورهء االسراء: آيهء.  

و پروردگار تو به آنچه در آسمانها و زمين است آگاه تر است، و همانا ما « ترجمه:

  ».زبور را داديمبعضي پيامبران را بر بعضي ديگر فضيلت داديم، و به داود 

 ����و حضرت موسي  ����صحيفه هايي است كه برحضرت ابراهيم  - 1 

 � از آنها در قرآن مجيد خبر داده است، ميفرمايد: �نازل شده است كه خداوند 

¨βÎ) #x‹≈ yδ ’ Å∀s9 É#ßs ÷Á9$# 4’ n<ρW{$# ∩⊇∇∪ É# çtà¾ tΛ Ïδ≡ t�ö/Î) 4y›θ ãΒuρ �  سورهء األعلي: آيه هاي

18 – 19.  

اين (امر) در صحيفه هاي سابق (آسمان درج) است، صحيفه هاي  و« ترجمه:
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  ».ابراهيم و موسي

و اما كتابهاي ديگري كه بر سائر انبياء و رسول ها نازل شده است، و خداوند ما را 

 �از نام هاي آنها با خبر نساخته است، و تنها بما اين را خبر داده است كه خداوند 

ه است كه به قوم خويش تبليغ نمايد، بر ما واجب است كه براي هر نبي رسالتي را فرستاد

  به اين كتابهاي كه نام آنها حتي بصورت اجمالي هم ذكر نشده است ايمان بياوريم.

tβ%x. â¨$̈Ζ9 � ميفرمايد: �چنانچه خداوند  $# Zπ̈Β é& Zο y‰Ïn≡ uρ y] yè t7sù ª! $# z↵ ÍhŠÎ; ¨Ψ9 $# š Ì�Ïe± u; ãΒ 

t Í‘É‹Ψ ãΒ uρ tΑt“Ρr& uρ ãΝßγ yè tΒ |=≈tGÅ3 ø9 $# Èd,ys ø9 $$Î/ zΝä3 ós uŠÏ9 t÷t/ Ä¨$̈Ζ9 $# $yϑŠ Ïù (#θà" n=tF ÷z$# ÏµŠÏù 4 $ tΒ uρ y#n=tG÷z$# ÏµŠ Ïù 

āω Î) t Ï%©!$# çνθè?ρ é& . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $tΒ ÞΟ ßγ ø?u !%y` àM≈ oΨ Éi� t6ø9 $# $JŠ øó t/ óΟ ßγ oΨ ÷� t/ ( “y‰ yγ sù ª! $# š Ï%©!$# (#θãΖtΒ# u $yϑÏ9 

(#θà" n= tF ÷z$# ÏµŠ Ïù zÏΒ Èd,ys ø9 $# ÏµÏΡøŒÎ* Î/ 3 ª! $# uρ “ Ï‰ôγ tƒ  tΒ â !$t±o„ 4’n< Î) :Þ≡ u� ÅÀ ?Λ É) tGó¡•Β �  سورهء البقره: آيه

  .213هاي 

مردم (در آغاز) امت واحد بودند سپس خداوند پيامبران را بحيث مژده « ترجمه:

لي كه مردم دهنده و بيم دهنده فرستاد و با ايشان كتاب را بحق نازل گردانيد، تا در مساي

در آن اختالف ورزيدند (پيامبران) در بين ايشان حكم كنند و تنها همان كساني به 

اختالف پرداختند كه به ايشان كتاب داده شده بود بعد از آنكه به آنها نشانه هاي روشني 

آمد (اين كار) از روي سر كشي (كه) در ميان شان (پديدار گرديد، واقع شد) پس خداوند 

هء خود مؤمنان را در مورد اختالف شان بسوي حق هدايت نمود و خداوند به اراد �

  ».كسي را كه بخواهد براه راست هدايت ميكند �

نيست دهيم كه خداوند خودش آنرا  �و براي ما جواز ندارد كتابي را به خداوند 

 بخود نسبت نداده است، چنانكه بر ما واجب است كه ايمان داشته باشيم به اينكه كتاب

هاي آسماني به حق نازل گرديد. و اين كتاب ها را براي ما نور و هدايت بشمار مي آيد 

و ايمان داشته باشيم به اينكه خداوند يگانه و يكتا است و در ربوبيت و  الوهيت و اسماء 

  و صفاتش شريك و همتايي ندارد.



    

  ي در معارف اسالمي مطالعه      126 
    

 

آنها از و اگر به خداوند چيز هاي نسبت داده شود كه مخالف اين گفته ها باشد 

تغييرات بشر و كار روايي هاي ايشان بشمار مي آيد. خداوند از كتاب تورات چنين خبر 

$! � ميدهد: ‾ΡÎ) $ uΖø9 t“Ρ r& sπ1u‘öθ −G9 $# $ pκ� Ïù “W‰ èδ Ö‘θ çΡ uρ 4 ãΝä3øt s† $ pκÍ5 šχθ–Š Î; ¨Ψ9$# tÏ% ©!$# (#θ ßϑn=ó™r& tÏ% ©#Ï9 

(#ρ ßŠ$ yδ tβθ–Š ÏΨ≈−/ §�9 $# uρ â‘$ t6ôm F{$# uρ $ yϑÎ/ (#θ Ýà Ï"ós çG ó™$# ÏΒ É=≈tFÏ. «! $# (#θçΡ%Ÿ2uρ Ïµø‹n=tã u !# y‰ pκà− 4 Ÿξsù 

(# âθ t±÷‚ s? }̈ $ ¨Ψ9$# Èβöθ t± ÷z$# uρ Ÿωuρ (#ρ ç�tIô± n@  ÉL≈tƒ$ t↔Î/ $YΨ yϑ rO WξŠÎ=s% 4 tΒuρ óΟ©9 Ο ä3øts† !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρr& ª! $# 

y7Í×‾≈s9 'ρ é' sù ãΝèδ tβρ ã� Ï"≈s3 ø9   .47سورهء المائده: آيهء  � #$

به تحقيق كه ما تورات را فرستاديم و در آن هدايت و روشني است « :ترجمه

پيامبران (بني اسرائيل) كه (به فرمان خدا) تسليم بودند، به آن براي يهود حكم ميكردند و 

علماي رباني و دانشمندان يهود (نيز) به سبب اينكه به (كار) حفاظت كتاب خدا گماشته 

ابر آن از مردم مترسيد و آيات مرا در برابر بهاي نا چيز شده بودند و بران گواه بودند. بن

  ».نفروشيد. كسانيكه مطابق به آنچه خداوند فرو فرستاده حكم نكنند هم ايشان اند كافر

   در بارة كتاب انجيل چنين بازگو ميكند: �و خداوند 

� $ uΖø‹¤" s% uρ #’ n? tã ΝÏδÌ�≈rO# u  |¤ŠÏè Î/ È ø⌠ $# zΝtƒó� tΒ $ ]% Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 t ÷t/ Ïµ ÷ƒy‰ tƒ zÏΒ Ïπ1u‘öθ −G9 $# ( çµ≈oΨ ÷� s?#u uρ 

Ÿ≅ŠÅgΥM}$# ÏµŠÏù “W‰ èδ Ö‘θ çΡ uρ $ ]%Ïd‰|Á ãΒuρ $ yϑÏj9 t ÷t/ Ïµ ÷ƒy‰ tƒ zÏΒ Ïπ1u‘öθ −G9 $# “Y‰ èδuρ Zπsà Ïã öθ tΒuρ t É)−G ßϑù=Ïj9 � 

  .49سورهء المائده: آيهء 

هء آنچه پيش از و به تعقيب شان عيسي پسر مريم را بحيث تصديق كنند« ترجمه:

او از تورات آمده بود فرستاديم، براي او انجيل را داديم كه در آن هدايت و روشنايي بود 

و آنچه را پيش از آن از تورات نازل شده بود تصديق ميكرد و هدايت و پندي بود براي 

  ».پرهيزگاران

 بر ما است كه ايمان داشته باشيم به اينكه قرآن مجيد آخرين كتاب آسماني

نازل شده است وخداوند اين  ����بر حضرت محمد  ����است كه از جانب خداوند 
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كتاب را از سائر كتاب هاي آسماني متمايز ساخته واين كتاب فضائل و بر تري هايي 

  دارد كه مهمترين آنها قرار آتي است:

قرآن مجيد خالصهء تعليمات اسالمي است، و تأييد و تصديق كننده كتاب  -1

وحيد و يكتايي خداوند، و عبادت او تعالي، و واجب بودن اطاعت هاي سابقه در ت

و فرمانبرداري از خداوند جل مجده ميباشد. و همهء خوبي ها و فضائل كه در 

سائر كتاب هاي آسماني بصورت متفرق ذكر شده است در قرآن كريم جمع شده 

عي آنها است و قرآن مجيد نگهبان و حافظ كتاب هاي سابقه بوده و موضوعات واق

را تأييد و تثبيت ميكند و تغييراتي را كه به آنها رو نما شده است واضح ميسازد، 

uΖø9$! � چنانچه خداوند متعال ميفرمايد: t“Ρ r& uρ y7ø‹s9 Î) |=≈tG Å3ø9 $# Èd,ys ø9 $$ Î/ $ ]%Ïd‰ |ÁãΒ $yϑÏj9 

š ÷t/ Ïµ ÷ƒy‰ tƒ z ÏΒ É=≈tG Å6ø9 $# $ �ΨÏϑ ø‹yγãΒ uρ Ïµ ø‹n=tã ( Νà6 ÷n$$ sù Ο ßγoΨ ÷� t/ !$yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& ª! $# ( Ÿωuρ ôìÎ6®Ks? 

öΝèδ u !# uθ÷δr& $ £ϑtã x8u !%y` zÏΒ Èd,ys ø9 $# 4 9e≅ ä3Ï9 $oΨ ù=yè y_ öΝä3ΖÏΒ Zπ tã ÷�Å° %[`$ yγ÷Ψ ÏΒuρ 4 öθs9 uρ u !$ x© ª!$# 

öΝà6 n=yè yf s9 Zπ ¨Βé& Zο y‰Ïn≡uρ  Å3≈s9 uρ öΝä. uθ è=ö7uŠÏj9 ’Îû !$ tΒ öΝä38 s?# u ( (#θ à) Î7tFó™$$ sù ÏN≡u�ö� y‚ø9 $# 4 ’ n<Î) «! $# 

öΝà6ãè Å_ ö� tΒ $ Yè‹Ïϑy_ Νä3 ã∞Îm6 t⊥ ãŠsù $ yϑÎ/ óΟçGΨ ä. ÏµŠÏù tβθ à"Î=tFøƒ rB �  48سورهء المائده: آيهء.  

و به تو كتاب را به راستي فرستاديم، آنچه را پيش از آن از كتاب نازل « ترجمه:

خدا نازل كرده شده بود تصديق ميكند، و بر آن نگهبان ميباشد. پس ميان ايشان به آنچه 

است حكم كن و به عوض احكام راستيني كه به تو آمده است از هوي (نفس) شان 

پيروي مكن به هر گروهي از شما شريعتي و راهي مقرر كرديم. اگر خداوند اراده ميكرد، 

شما را امت واحد قرار ميداد (ولي خواست او اينست) تا شما را در چيزهاي كه بشما 

د پس به نيكويي ها شتاب كنيد باز گشت همهء شما بسوي خدا داده است آزمايش كن

  ».است، سپس از آنچه در آن اختالف ميكرديد شما را آگاه ميسازد

خداوند شريعتي را براي عموم انسان ها نازل كرده است كه در آن چيز هاي است 

ي كه باعث فوز، فالح و سعادت هر دو جهان شان ميگردد و توسط آن همهء شرايع عمل
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اي اقوام سابقه را كه به قوم و ملت خاصي مربوط بوده منسوخ ساخته است، و احكام 

نهايت مفيد و جاوداني را كه صالحيت عمل كردن را در هر زمان و مكان دارد فرستاده 

  است.

قرآنكريم يگانه كتاب رباني است كه خداوند حفظ آنرا به عهده گرفته است  -2

Ρ‾$ �ميفرمايد:  �چنانچه خداوند  Î) ßøt wΥ $uΖø9 ¨“ tΡ t� ø.Ïe%!$# $ ‾Ρ Î)uρ …çµ s9 tβθÝà Ï"≈ptm: �  :سورهء الحجر

  .9آيهء 

  ».ما واقعاً قرآن را نازل كرديم و ما آنرا نگهبانيم« ترجمه:

çµ‾Ρ… �ميفرمايد:  �و خداوند  Î) uρ ë=≈tG Å3 s9 Ö“ƒÌ“ tã ∩⊆⊇∪ āω Ïµ‹Ï? ù' tƒ ã≅ ÏÜ≈t7ø9 $# .ÏΒ È÷t/ Ïµ÷ƒy‰ tƒ Ÿωuρ 

ôÏΒ  ÏµÏ" ù=yz ( ×≅ƒÍ”∴s? ôÏiΒ AΟŠÅ3ym 7‰Š ÏΗxq �  42 – 41سورهء فصلت: آيه هاي.  

همانا اين كتابي است نهايت پيروزمنده هيچ باطلي به آن راه ندارد نه از « ترجمه:

پيش روي آن و نه هم از عقب آن وحي است از جانب ذاتي صاحب حكمت (و) 

  ».ستوده

ميان آمده است و آن اينست كه قرآن اين برتري است كه از برتري ديگري به 

براي عموم مردم  �از طريق پيامبر بزرگوارش حضرت محمد  �مجيد را خداوند 

فرستاده است، و به قوم خاصي نازل نگردانيده است. مثليكه كتابهاي سابقه بر امت هاي 

  خاص نازل شده بود.

ظ گردانيده قرآن كريم را از تغيير و عبث كاري مردم محفو �ازينرو خداوند 

بر بندگانش باقي بماند. و اما كتابهاي سابقه هر  �است تا بحيث برهان ودليل خداوند 

  يكي از آنها براي قوم و ملت خاص نازل شده است.

گرچه همهء كتاب هاي آسماني در اصول دين با هم متفق اند با فرق اينكه كتابهاي 

وم خاص مربوط بوده و در زمان آسماني سابق احكام و شرايع را در بر داشت كه به ق

≅9e � ميفرمايد: �معيني عملي ميگرديد. چنانچه خداوند  ä3 Ï9 $ oΨ ù=yè y_ öΝä3ΖÏΒ Zπ tã ÷� Å° %[`$ yγ÷Ψ ÏΒuρ 
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  .48سورهء المائده: آيهء  �

  ».به هر گروهي از شما شريعتي و راهي مقرر كرديم«ترجمه: 

				  

  ايمان به پيامبران و رسوالن عليهم السالم
ه انبياء و رسوالن به اين معني است كه بندهء مسلمان به همهء انبياء و ايمان ب

رسوالني كه نام هاي شان در قرآن مجيد آمده است ايمان داشته باشد و به اين عقيده 

باشد كه خداوند رسوالن ديگري را بغير از اين پيامبران نيز فرستاده است كه عدد و نام 

Ρ‾$! � گري نميداند، چنانچه خداوند متعال ميفرمايد:كسي دي �هاي آنها را بجز خداوند  Î) 

y7≈oΨ ù= y™ö‘r& Èd,pt ø:$$Î/ # Z��Ï± o0 # \�ƒÉ‹ tΡuρ 4 βÎ) uρ ôÏiΒ >π̈Βé& āω Î) Ÿξ yz $ pκ� Ïù Ö�ƒÉ‹ tΡ �  24سورهء فاطر: آيهء.  

واقعاً ما ترا بحق مژده دهنده و بيم دهنده فرستاديم و هيچ امتي نيست « ترجمه:

  ». ان آن بيم دهنده اي گذشته استمگر اينكه در مي

≅Èe � و خداوند متعال ميفرمايد: à6 Ï9uρ 7π̈Β é& ×Αθß™§‘ ( # sŒ Î*sù u !$ y_ óΟßγä9θ ß™u‘ z ÅÓ è% Ο ßγoΨ ÷� t/ 

ÅÝó¡É) ø9 $$ Î/ öΝèδuρ Ÿω tβθ ßϑn=ôà ãƒ �  47سورهء يونس: آيهء.  

اف براي هر قومي پيامبري است. چون پيامبر شان آمد ميان شان به انص« ترجمه:

  ».فيصله ميشود و بر ايشان ستم نميشود

  وظيفهء ما در برابر پيامبران عليهم السالم:
بر هر فرد مسلمان واجب است كه به همهء پيامبران ايمان بياورد و رسالت شانرا 

تصديق كند، و ميان پيامبران فرق ننمايد، و اگر كسي به بعضي از پيامبران ايمان آورد و از 

د، و يا بعضي از پيامبران را تصديق نمود، و عده اي را تكذيب كند بعضي شان انكار كن

%βÎ) šÏ¨ � كافر ميگردد، چنانچه خداوند جل مجده ميفرمايد: ©!$# tβρ ã� à" õ3tƒ «! $$Î/  Ï&Î# ß™â‘uρ 
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šχρ ß‰ƒÌ� ãƒuρ βr& (#θ è%Ìh� x" ãƒ t ÷t/ «! $#  Ï&Î# ß™â‘uρ šχθ ä9θà)tƒuρ ßÏΒ ÷σ çΡ <Ù ÷è t7Î/ ã�à"ò6 tΡ uρ <Ù ÷è t7Î/ 

tβρ ß‰ƒÌ� ãƒuρ βr& (#ρ ä‹Ï‚ −G tƒ t ÷t/ y7Ï9≡sŒ ¸ξ‹Î6y™ ∩⊇∈⊃∪ y7Í×‾≈s9 'ρé& ãΝèδ tβρ ã� Ï"≈s3 ø9 $# $y) ymسورهء النساء: آيه  �ج

  .151 – 150هاي 

بيگمان آنانيكه از خدا و پيامبران او انكار مي ورزند و ميخواهند بين خدا « ترجمه:

: ما به بعضي ايمان داريم و از برخي ديگر و پيامبران او به جدايي قايل شوند و ميگويند

منكر هستيم و ميخواهند راهي را در وسط اين (دو راه) بگيرند، هم ايشان اند كافران 

  ».واقعي

هم چنان بر ما واجب است كه ايمان داشته باشيم به اينكه همهء رسوالن خداوند 

دم رساندند، و به امانت خويش را اداء نمودند و رسالت خود را بر وجه كمال به مر

  صورت واضح و صحيح به مردم شرح و توضيح دادند.

و بر ما الزم است كه از رسوالن خداوند اطاعت نمائيم و از گفته هاي شان 

گفته ميشود،  �مخالفت نكنيم. زيرا فرمان برداري از رسوالن، فرمان برداري از خداوند 

̈Β Æì � چنانچه خداوند ميفرمايد: ÏÜ ãƒ tΑθß™§�9 $# ô‰ s)sù tí$ sÛr& ©!$# ( tΒuρ 4’‾< uθ s? !$ yϑ sù y7≈oΨ ù=y™ö‘r& 

öΝÎγøŠn=tæ $ZàŠ Ï"ym �  80سورهء النساء: آيهء.  

هر كي پيامبر را فرمان مي برد او واقعاً خداوند را فرمان برده است و « ترجمه:

  ».كسيكه اعراض ميكند پس ما ترا (بحيث) نگهبان برايشان نفرستاديم

$! � ل ميفرمايد:ونيز خداوند متعا tΒuρ $ uΖù=y™ö‘r& ÏΒ @Αθ ß™§‘ āωÎ) tí$ sÜ ã‹Ï9 Âχ øŒÎ*Î/ «!$# � 

  .64سورهء النساء: آيهء 

ما هيچ پيامبري را نفرستاديم مگر براي اينكه مطابق به فرمان خدا از او « ترجمه:

  .)2(» اطاعت شود

                                         
فعالً از پيامبران گذشته و كتاب هاي  شان پيروي كنيم زيرا كتاب  گفته به اين معني نيست كه ما اين -2
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سالم كامل و بر ما واجب است كه اعتقاد داشته باشيم بر اينكه پيامبران عليهم ال

ترين انسانها از نگاه علم و عمل بوده و صادق ترين همهء انسانها و اعلي ترين شان از 

نگاه اخالق ميباشند، و خداوند سبحانه و تعالي ايشانرا به فضائل و خوبي ها اختصاص 

داده كه هيچ كس به آن نمي رسد، و خداوند متعال آنها را از دروغ، خيانت، كتمان و 

اه تبليغ دين و گناهان كبيره و صغيره پاك و مبرا ساخته است. وبه اين باور كوتاهي در ر

باشيم كه همهء رسوالن خداوند متعال از طبقهء ذكور انسانها بوده اند و از فرشته ها و 

$! � زنها هيچگاهي پيامبري مبعوث نگرديده است، چنانچه قرآن مجيد مي فرمايد: tΒuρ 

$ uΖù=y™ö‘r& ∅ ÏΒ y7Î=ö6 s% āω Î) Zω%ỳ Í‘ û Çrθ œΡ öΝÍκö�s9 Î) 4 (# þθ è=t↔ó¡ sù Ÿ≅ ÷δ r& Ì� ø.Ïe%!$# βÎ) óΟçGΨ ä. Ÿω tβθ çΗs>÷è s? �  سورهء

  .43النحل: آيهء 

و پيش از تو (نيز) جز مرداني را كه به ايشان وحي مي نموديم نفرستاديم « ترجمه:

  ».پس اگر آگاهي نداريد از مردم با خبر بپرسيد

كه خداوند جل مجده انبياء عليهم السالم را غير از طببيعت  و ما به اين ايمان داريم

بشري به طبايع ديگري نيافريده است. و خداوند جل جالله ايشان را از طبقهء مردان بر 

گزيده است و اينكه انبياء عليهم السالم مي خوردند، مي آشاميدند، در بازارها گشت و 

دند، مي نشستند و مي خيستند، خنده گذار مي نمودند، خواب ميشدند و بيدار ميگردي

ميكردند و گريه مينمودند. زن و فرزند داشتند، مورد آزار و اذيت كفار قرار ميگرفتند، و 

متأثر ميشدند، و از دنيا رحلت مي نمودند و گاهي بدون موجب به قتل هم ميرسيدند، و 

و داراي سائر  به ايشان درد و رنج مي رسيد، و مريض ميگرديدند، وصحت ياب ميشدند،

اعراض بشري ايكه باعث نقص مراتب عالي شان در ميان مردم نميگرديد بودند. درين 

                                                                                                         
هاي پيامبران گذشته به نزول قرآن عظيم الشان منسوخ گرديده است و پيروي از آنها به هـيچ وجـه   

زنده مي بود بايد متابعت من  �در حديثي ميفرمايد: كه اگر موسي �درست نيست و پيامبر اسالم 
پيروي از پيامبران گذشته  �يروي از قرآن مجيد و پيامبر بزرگوار اسالم محمد را ميكرد، و در واقع پ

  و كتابهاي كه به ايشان نازل شده است ميباشد. (مترجم)
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رابطه آيات متعددي داللت ميكند و از آنجمله اين فرمودهء خداوند متعال است كه 

$ � ميفرمايد: tΒ uρ î‰ £ϑpt èΧ āω Î) ×Αθß™u‘ ô‰s% ôMn=yz ÏΒ Ï&Î# ö7s% ã≅ ß™”�9$# 4  'Î*sù r& |N$ ¨Β ÷ρ r& Ÿ≅ ÏFè% ÷Λäö6 n= s)Ρ $# #’ n?tã 

öΝä3Î6≈s) ôãr& 4 tΒ uρ ó=Î=s)Ζtƒ 4’ n? tã Ïµ ø‹t6É) tã n=sù §�ÛØ tƒ ©! $# $\↔ø‹x© 3 “Ì“ ôf u‹y™uρ ª! $# tÌ� Å6≈¤±9 سورهء  � #$

  .144آل عمران: آيهء 

نيست محمد مگر پيامبري (بسا) پيامبراني پيش از او گذشته اند. آيا اگر « ترجمه:

ا كشته شود به عقب ميگرديد؟ اگر كسي به عقب خود بر گردد هيچ ضرري او بميرد و ي

  ».به خداوند رسانده نميتواند و به زودي خداوند متعال سپاس گزاران را پاداش ميدهد

tΒuρ $oΨ$! �و خداوند متعال ميفرمايد:  ù=y™ö‘r& š� n=ö6s% zÏΒ šÎ=y™ö� ßϑø9 $# HωÎ) öΝßγ‾Ρ Î) 

šχθ è=ä. ù' u‹s9 tΠ$ yè©Ü9 $# šχθ à±ôϑ tƒuρ ’Îû É−# uθó™F{ $# 3 $oΨ ù=yè y_ uρ öΝà6 ŸÒ÷è t/ <Ù ÷è t7Ï9 ºπ uΖ÷FÏù šχρ ç�É9 óÁs? r& 3 
tβ%Ÿ2 uρ y7•/ u‘ #Z�� ÅÁ t/ �  20سورهء الفرقان: آيهء.  

و پيش از تو (نيز) هيچكس از پيامبران را نفرستاديم مگر اينكه ايشان غذا « ترجمه:

و ما بعضي از شما را براي بعضي (وسيله) مي خوردند و در بازار ها رفت و آمد ميكردند 

آزمايش قرار داديم، (تا ديده شود كه) آيا صبر و شكيبايي مي ورزند؟ و پروردگار تو بينا 

  ».بوده است

¡Β ßxŠÅ̈$ �و خداوند متعال ميفرمايد:  yϑø9 $# Ú∅ ö/$# zΟ tƒö� tΒ āω Î) ×Αθß™u‘ ô‰s% ôMn=yz ÏΒ Ï&Î# ö7s% 

ã≅ß™”�9 $# …çµ •Βé& uρ ×πs)ƒÏd‰ Ï¹ ( $tΡ%Ÿ2 ÈβŸξ à2 ù' tƒ tΠ$yè ©Ü9$# 3 ö�ÝàΡ $# y#ø‹Ÿ2 ÚÎit6çΡ ÞΟßγs9 ÏM≈tƒFψ$# ¢ΟèO 

ö� ÝàΡ$# 4†‾Τr& šχθä3 sù÷σ ãƒ �  78سورهء المائده: آيهء.  

مسيح پسر مريم نيست مگر پيامبري، بدون شك بسا پيامبران پيش از او « ترجمه:

عام ميخوردند ببين كه چطور گذشته است. مادر او زني راستگوي بود، هر دوي شان ط

  ».براي ايشان آيات خود را بيان ميكنيم و باز ببين كه آنها چگونه از حق باز داشته ميشوند

  ».ولكني أصوم وأفطر، وأصلي و أرقد وأتزوج النساء«: �قال رسول اهللا 
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و من هم روزه ميگيرم، وهم نمي گيرم، و نماز ميخوانم و «فرمود:  �رسول خدا 

  ».يشوم، و زنان را به نكاح ميگيرمخواب هم م

مريض هم ميگرديد و درد و رنج به ايشان هم مي رسيد، و  �وآنحضرت 

احساس سردي و گرمي هم مينمود، و گرسنه و تشنه هم ميشد، و گاهي غضب به ايشان 

طاري ميشد، و زماني خسته و مانده هم ميشد، و ازين قبيل چيزهاي كه باعث نقص در 

  نميگرديد به ايشان عارض ميشد. رسالت پيامبران

ما ايمان داريم به اينكه پيامبران عليهم السالم مالك هيچ چيزي از چيز هايي كه از 

ميباشد شده نميتوانند، و نه هم مالك نفع و ضرر ميباشند و نه  �خصوصيات خداوند 

خداوند هم تصرفي در كائنات كرده ميتوانند و نه هم غيب را ميدانند مگر امور غيبي كه 

≅ � ايشان را از آنها با خبر ساخته است، چنانچه خداوند متعال ميفرمايد: è% Hω à7Î=øΒr& 

 Å¤ø" uΖÏ9 $ Yèø" tΡ Ÿω uρ #…� ŸÑ āωÎ) $tΒ u !$ x© ª! $# 4 öθ s9 uρ àMΖä. ãΝn=ôã r& |=ø‹tóø9 $# ßN ÷�sYò6 tG ó™]ω z ÏΒ Î�ö� y‚ ø9 $# $ tΒuρ 

zÍ_ ¡¡tΒ â þθ�¡9 $# 4 ÷β Î) O$ tΡr& āω Î) Ö�ƒÉ‹tΡ ×��Ï±o0uρ 5Θ öθ s)Ïj9 tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ �  188سورهء األعراف: آيهء.  

بگو (من) به رسانيدن نفع يا ضرري براي خود قادر نيستم، مگر آنچه را « ترجمه:

خداوند خواسته است. و اگر من غيب ميدانستم خيري بيشماري بدست مي آوردم و هر 

مژده دهنده براي گروهيكه ايمان گز به من زياني نميرسيد. نيستم من مگر بيم دهنده و 

  مي آورند.

ãΝÎ=≈tã É=ø‹tó � و نيز خداوند متعال ميفرمايد: ø9 $# Ÿξ sù ã�Îγôà ãƒ 4’ n? tã ÿ Ïµ Î7øŠxî # ´‰ tn r& ∩⊄∉∪ āωÎ) 

ÇtΒ 4|Ó s? ö‘$# ÏΒ 5Αθß™§‘ …çµ ‾Ρ Î*sù à7è=ó¡o„ .ÏΒ È ÷t/ Ïµ ÷ƒy‰ tƒ ôÏΒ uρ  ÏµÏ" ù=yz # Y‰|¹ u‘ �  سورهء الجن: آيه

  .27 – 26هاي 

خداوند) داناي غيب (است) پس بر (اسرار) غيبي خود هيچكس را آگاه «( ترجمه:

نمي سازد، مگر كسي از رسول را كه پسند نمايد پس درينحال از پيشروي و پشت سر او 

  ».پاسداراني مقرر ميگرداند
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پيامبران عليهم السالم را به خوبي ها، برتري ها، و فضائل اخالقي  �خداوند 

ص داده است كه اهليت گرفتن وحي، و تكليف گرانباري هاي رسالت را پيدا كنند اختصا

كه تا بتوانند شائسته مقام رهبريت و پيشوايي گردند و تا مردم به دين و دنياي خويش به 

  ايشان اقتداء نمايند. 

بر ما واجب است كه ايمان داشته باشيم به اينكه پيامبران عليهم السالم را خداوند 

ر نقص و عيبي كه منافي ديانت و فرمانبري شان از خداوند گردد و يا در تبليغ از ه

رسالت شان خللي وارد كند پاك و مبرا ساخته است. چنانچه خداوند متعال در مورد 

y7Í×‾≈s9 � ميفرمايد: 'ρ é& t Ï% ©! $# ãΝßγ≈oΨ ÷� s?#u |=≈tG Å3ø9 $# u/õ3çt ø:$# uρ nο §θç7‘Ζ9 $# uρ 4 βÎ*sù ö�à" õ3tƒ $ pκÍ5 Ï Iωàσ ‾≈yδ ô‰ s)sù $uΖù=©. uρ 

$ pκÍ5 $ YΒ öθs% (#θ Ý¡øŠ ©9 $pκÍ5 šÌ� Ï"≈s3Î/ ∩∇∪ y7Í×‾≈s9 'ρé& t Ï%©!$# “y‰ yδ ª!$# ( ãΝßγ1 y‰ ßγÎ6sù ÷ν Ï‰ tFø% $# 3 ≅è% Hω öΝä3 è=t↔ó™r& 

Ïµ ø‹n=tã # �� ô_r& ( ÷β Î) uθèδ āω Î) 3“ t� ø. ÏŒ šÏϑn=≈yè ù=Ï9 �  90 – 89سورهء األنعام: آيه هاي.  

آنها كساني اند كه به آنها كتاب، شريعت و پيامبري داديم. اگر اينها (اهل «مه: ترج

مكه) قرآن مجيد را تكذيب كنند ما قومي را به آن مي گماريم كه از آن انكار نمي كنند، 

آنها كساني اند كه خداوند ايشانرا رهياب ساخت پس بر روش شان اقتداء كن، بگو: در 

  ».ا مزدي نمي طلبم، اين نيست مگر پندي براي جهانيانبرابر اين (تبليغ) از شم

خداوند پيامبران عليهم السالم را در امانت داري، راستكاري، و صداقت فهم و 

دانش و رساندن تبليغ وغيره از چيز هائيكه براي شان در قيام نمودن به وظيفهء رسالت 

  واداي امانت ضروري پنداشته ميشود كامل نموده است.

پيامبران عليهم السالم را  �جب است كه ايمان داشته باشيم به اينكه خداوند بر ما وا

به معجزه هاي قوي و نشانه هاي واضح و روشني كه داللت بر راست بودن رسالت شان 

  نمايد تأييد نموده است.

  معجزه:
عبارت از امر خارق العاده اي است كه خداوند بدست پيامبران و رسول هاي 
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زد، و به ايشان توسط اين امر خارق العاده بنده هاي خداوند را به خويش جاري ميسا

مبارزه مي طلبد. مايان به همهء معجزه هاي كه در قرآن عظيم الشان از آنها تذكر بعمل 

به اثبات رسيده است ايمان داريم، و به  �آمده است و در احاديث صحيح پيامبر اسالم 

بوده  �وافضلترين همهء مخلوقات آنحضرت  اين باوريم كه افضل ترين اين پيامبران

  است.

 را ميدانند كه ميفرمايد: �بعضي از مفسران مراد از اين آيهء مباركه آنحضرت 

=� £I £ £5 F ¡2 £9�£) £[ £7   ».و درجات بعضي از ايشان (پيامبران) را بلند گردانيده است« �£ £

آنجمله  روايت گرديده است و از �درين رابطه احاديث صحيحي از آنحضرت 

  اين فرمودهء ايشان است كه ميفرمايد:

 ��:�6 k� '��  !� U+�  0��  :U�VC '( U��� ,K(��Y�� �+: �5� ��� ��� �%�
[$�( U��� [7�3 U��� ,.�V 
#� y�#:�R 

من سردار فرزندان آدم در «فرمود:  �روايت شده كه رسول اهللا  �از ابو هريره 

اشم كه قبر بر وي شق ميگردد، و اولين فردي ام كه روز قيامت بوده و اولين فردي ميب

  ».شفاعت مي نمايم، و اولين فردي ام كه بوي اذن شفاعت داده ميشود

بهترين  �اين حديث مبارك و امثال آن صراحتاً به اين داللت دارد كه آنحضرت 

د از افراد جهان اند. و مايان به اين عقيده قطعي و يقين كامل داريم كه هيچ انساني بع

خاتم األنبياء است. و هر  �بحيث پيامبر مبعوث نميگردد، و رسول خدا  �آنحضرت 

 ميفرمايد: �كسي كه بعد از ايشان ادعاء نبوت نمايد دروغ گو است. چنانچه آنحضرت 

C4��) f�% 1 O���%i� F`�m �%�� ,f�% 
%� F�n: F2�G ,0+)�tG 0+H�H f-(� g 0+L�� 
%,�R 
يان امت من سي تن از دروغگوياني پيدا شوند و هر يكي از زود است كه در م«

  ».آنها ادعايي نبوت نمايد، من خاتم النبيين ام، و نبي بعد از من نيست

امام و  �همچنان بر ما واجب است كه عقيده داشته باشيم بر اينكه آنحضرت 

ايشان اهليت ابن پيشواي پرهيزگاران اند كه به ايشان در تمام امور خير اقتداء ميگردد، و 
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≅ � كار را دارند، چنانچه خداوند متعال ميفرمايند: è% βÎ) óΟçFΖä. tβθ™7Ås è? ©!$# ‘ÏΡθ ãèÎ7̈? $$sù 

ãΝä3ö7Î6ós ãƒ ª! $# ö�Ï" øó tƒuρ ö/ä3 s9 ö/ä3t/θçΡ èŒ 3 ª! $# uρ Ö‘θ à" xî ÒΟ‹Ïm   .31سورهء آل عمران: آيهء  � ‘§

مرا پيروي كنيد تا خدا شما  بگو: اگر شما خداوند را دوست ميداريد، پس« ترجمه:

  ».را دوست بدارد، و گناهان شما را ببخشد. خداوند آمرزنده و مهربان است

حبيب پروردگار رحمان اند  �به همين قسم مايان ايمان داريم باينكه آنحضرت 

و ايشان حايز بلند ترين مراتب دوستي كه همانا مقام خلت است گرديدند، چنانچه 


 �C fm :ميفرمايند �آنحضرت #L�� ,?���m �L) �)� =t°1 ?���m ?�t�-( l#G +�
 ?���m FL�B� 8I� n� !� t°� �V� ,f�B���R  

اگر من خليلي را بخود انتخاب مينمودم ابو بكر را بحيث خليل خويش انتخاب «

يار شما (آنحضرت) را خليل  �مي نمودم، مگر ابو بكر برادر و يار من است، وخداوند 

  ».گزيده استخود بر 

را بحيث پيامبر بر طبقهء  �و همچنين مايان عقيده داريم كه خداوند آنحضرت 

جن و همهء افراد بشر فرستاده است، تا ايشانرا براي حق و هدايت رهنمون شوند چنانچه 

$! � خداوند متعال در قرآن مجيد از قول جن ها حكايت ميكند ميفرمايد: uΖtΒ öθ s)≈tƒ (#θç7Š Å_ r& 

z Åç# yŠ «!$# (#θãΖÏΒ# u uρ  ÏµÎ/ ö� Ï" øótƒ Νà6s9 ÏiΒ ö/ä3 Î/θ çΡ èŒ Νä. ö� Ågä† uρ ôÏiΒ A># x‹ tã 5ΟŠÏ9 r& �  :سورهء األحقاف

  .31آيهء 

گفتند) اي قوم ما! اين دعوتگر خدا را اجابت كنيد و به او ايمان آريد تا «( ترجمه:

  ».اك پناه دهد(خداوند) براي شما از گناهان شما بيامرزد و شما را از عذاب دردن

بر همهء طبقهء بشر  بحيث پيامبر مبعوث شده اند. دليلش  �واينكه آنحضرت 

tΒuρ y7≈oΨ$! � است كه ميفرمايد: �اين فرمودهء خداوند  ù=y™ö‘r& āω Î) Zπ ©ù!$ Ÿ2 Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9 # Z��Ï± o0 

# \�ƒÉ‹tΡ uρ £Å3≈s9 uρ u�sYò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω šχθ ßϑn=ôè tƒ �  28سورهء سبأ: آيهء.  
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ما ترا نفرستاده ايم مگر مژده دهنده و بيم دهنده براي همهء مردم، اما اكثر « ه:ترجم

  ».مردم نميدانند

				  

  و قدر ايمان به قضاء

  قدر:
قدر عبارت است از اندازه گيري خداوند در كائنات، مطابق به آنچه كه در علم 

يمان أن تؤمن اإل: «�در ازل گذشته، و حكمتش آنرا تقاضا نموده است. قال  �خداوند 

  ».اهللا ومالئكته و كتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره

، فرشته هاي او، كتابهاي او، �ايمان اينست كه به خداوند «ميفرمايند:  �آنحضرت 

  ».رسول هاي او و به قدر خير و شرش ايمان داشته باشي

ر ايمان حقيقت ايمان به قدر خير و شرش اينست كه مايان به مراتب چهارگانهء قد

  و مراتب قدر ازين قرار است:داشته باشيم. 

  علم: - 1
علم آنست كه يقين داشته باشي باينكه خداوند متعال بر همهء چيزهاي گذشته، و 

موجوده و آينده علم دارد. و همچنين به چيزهائيكه تا بحال بوجود نيامده اگر 

ا ميداند وبه آنها بوجود بيايد چگونه بوجود مي آيد. خداوند همهء اين چيز ها ر

  علم كامل دارد.

  نوشتن: - 2
نوشتن به اين معني است كه بداني كه خداوند همهء چيزهايي را كه در كائنات از 

حوادث بوقوع مي آيد كوچك و بزرگ آنها را در لوح محفوظ نوشته كرده است، 



    

  ي در معارف اسالمي مطالعه      138 
    

 

óΟ � چنانچه خداوند متعال ميفرمايد: s9 r& öΝn=÷è s? āχr& ©! $# ãΝn=÷è tƒ $ tΒ ’Îû Ï !$ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ 3 
¨βÎ) š�Ï9≡sŒ ’ Îû A=≈tFÏ. 4 ¨βÎ) y7Ï9≡sŒ ’ n? tã «! $# ×��Å¡ o„ �  70سورهء الحج: آيهء. 

آيا نميداني خداوند به آنچه در آسمانها و زمين است ميداند؟ واقعاً اينها « ترجمه:

  ».همه در كتاب (ثبت) اند همانا اين براي خدا آسان است

دليلي است بر اينكه خداوند به همهء اشياء علم دارد و اينكه آنها اين آيهء مباركه 

  را قبالً در لوح محفوظ نوشته كرده است.

  مشيئت: - 3
بر هر فرد مسلمان الزم و ضروري است كه اقرار نمايد بر اينكه هيچ چيزي در 

كائنات بدون خواست و ارادهء خداوند سبحانه و تعالي بوقوع نمي انجامد، خداوند 

=š�š/u‘uρ ß,è �عال ميفرمايد: مت øƒs† $tΒ â!$ t±o„ â‘$tF øƒs†uρ 3 �  68سورهء القصص: آيهء.  

  ».و پروردگار تو هر چه را بخواهد مي آفريند و بر مي گزيند« ترجمه:

≅ã � و نيز خداوند متعال ميفرمايد: yè ø"tƒ uρ ª! $# $tΒ â!$ t± tƒ �  27سورهء إبراهيم: آيهء.  

  ».د بخواهد انجام ميدهدآنچه را خداون« ترجمه:

  آفرينش: - 4

بر بندهء مسلمان الزم است كه اقرار نمايد بر اينكه خداوند آفريدگار همهء 

,t � كائنات و موجودات است چنانچه خداوند متعال ميفرمايد: n=yzuρ ¨≅ à2 & ó x« 

…çν u‘£‰ s)sù # \�ƒÏ‰ ø)s? �  2سورهء الفرقان: آيهء.  

  ».و آنرا دقيقاً اندازه گيري كرد خداوند هر چيز را آفريد« ترجمه:

ايمان به قضا و قدر خير و شر آن در زندگي بندهء مسلمان اثر مثبت ميگذارد او در 

تمام كار هاي خود اعتمادش را به خداوند مستحكم ميگرداند، و بر او تعالي توكل و 
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سد و تفويض امرش را مينمايد. وبه يقين كامل ميداند چيزيكه بوي نرسيده است نمي ر

آنچه كه بايد بوي برسد حتماً رسيدني است. او تنها اسباب را مؤثر در امور نميداند بلكه 

  از اسباب كار ميگيرد اما توكل خود را در رسيدن به مرام خويش به خداوند مينمايد.

همچنين ايمان داشتن به قضاء و قدر براي بندهء مؤمن آرامش خاطر ايجاد ميكند، 

يش پيدا ميشود، از چيزيكه بوي رسيده است راضي و خوشنود سكون و اطمئنان برا

ميگردد، در گذشته خويش محزون و اندوهگين نميگردد و به آيندهء خود اطمئنان پيدا 

ميكند. زيرا او به يقين ميداند كه هر چيز به قضاء و قدر خداوند تعلق دارد چنانچه 


Cميفرمايد:  �آنحضرت �G .�(� 0, '(o�� �(i ?����  �L3 O�x 
-)�� 0, :~m 
�

� ?�~m 0�L7 � O�� 
-)�� 0, � ,
� ?�~m 0�L7�R  

امر بندهء مؤمن شگفت آور است، و همهء امرش بخير او است، اگر برايش «

خوشي اي برسد شكر ميكند واين بخير او است، و اگر برايش بدي اي برسد صبر ميكند 

  ».و اين بخير او است

برايت از خير و شر  �بر تو است كه به چيزهاي كه خداوند  اي برادر مسلمان!

مقدر نموده است راضي باشي تا در دنيا به راحت زندگي كني، و در آخرت به جنت 

پروردگار خويش داخل گردي و بر تو است كه خداوند متعال خود را در هر حال حمد و 

  ي را ترك دهي.ستايش نمايي، و از اسباب و وسائل كار بگيري و غفلت و تنبل

				  

  ايمان به روز آخرت
ايمان به آخرت به اين معني است كه بندهء مسلمان به همه چيز هاييكه خداوند 

در احاديث گرانبهاي خويش از  �جل مجده در قرآن مجيد و پيامبر بزرگوار اسالم 

ست اموريكه به بعد از مرگ تعلق ميگيرد خبر داده اند ايمان آورد و آنها را حق و را

بداند. مانند: ابتالء و آزمايش قرار گرفتن ميت در قبر، عذاب و يا نعمت هاييكه به 
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شخصي در قبر مي رسد، زنده شدن بعد از مرگ، حشر، صحيفه هاي اعمال، حساب، 

به  �ميزان، حوض كوثر، پل صراط، شفاعت، بهشت و دوزخ و چيز هاييكه خداوند 

  آماده كرده است.بهشتيان و دوزخيان از نعمت و عذاب كه 

  دليل ايمان داشتن به روز آخرت:

و اجماع  �ايمان آوردن به روز آخرت، به قرآن مجيد و احاديث رسول خدا 

  مسلمانان ثابت شده است. عقل و فطرت سليم نيز ايمان آوردن به آخرت را ثابت ميسازد.

 قرآن مجيد: - 1

ª!$# Iω tµ≈s9 � ميفرمايد: �خداوند  Î) āω Î) uθèδ 4 öΝä3 ¨Ψ yè yϑ ôfu‹s9 4’ n< Î) ÏΘ öθtƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9 $# Ÿω |=÷ƒu‘ 

ÏµŠÏù �  87سورهء النساء: آيهء.  

خداوند معبوي  جز او نيست يقيناً همهء شما را در روز قيامت كه در آن « ترجمه:

  ».شكي نيست جمع ميكند

  حديث: - 2 

  !� U+�  U�V� :C���?1�� ��$B K(��Y�� �+: e�#�� q±�R  
  ».مردم در روز قيامت برهنه و ختنه شده حشر ميگردند«فرمود:  � رسول خدا

        اجماع: - 3
همهء مسلمانان به بر حق بودن قيامت اجماع دارند، و حكمت آنرا نيز اقتضاء 

ميكند كه خداوند معادي را بيافريند تا مردم در آن روز در برابر تكاليفي كه 

به ايشان آمده است جزاء و  � بوسيلهء پيامبران عليهم السالم از جانب خداوند

  پاداش خويش را ببينند.
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  ايمان آوردن به روز آخرت در بر گيرندهء سه چيز است:

  ايمان آوردن به زنده شدن بعد از مرگ: - 1

$ � و آن زمانيست كه صور دميده ميشود، چنانچه خداوند متعال ميفرمايد: yϑx. !$ tΡù& y‰t/ tΑ ¨ρr& 

9, ù=yz …çν ß‰‹Ïè œΡ # ´‰ôãuρ !$ oΨ øŠn=tã 4 $ ‾ΡÎ) $̈Ζä. šÎ=Ïè≈sù  �  104سورهء األنبياء: آيهء.  

به همان گونه كه نخستين آفرينش را آغاز كرديم آنرا باز ميگردانيم (اين) « ترجمه:

  ».وعده اي است بر ما، و چنين ميكنيم

  ايمان آوردن به حساب و جزاء اعمال: - 2
ند و مطابق به آن ايشان را خداوند متعال اعمال بندگان خويش را محاسبه ميك

مجازات و مكافات ميدهد. به اين معني كه اگر اعمال شان خير باشد، پاداش خير به 

ايشان داده ميشود و اگر اعمال شان شر باشد مجازات ميگردند، چنانچه خداوند متعال 

$! (βÎ¨ � ميفرمايد: uΖø‹s9 Î) öΝåκu5$ tƒÎ) ∩⊄∈∪ §ΝèO ¨βÎ) $ uΖøŠ n=tã Νåκu5$ |¡ Ïm �  26 – 25سورهء الغاشيه: آيه هاي.  

  ».همانا بازگشت شان بسوي ما است، و سپس حساب شان نيز بر ماست« ترجمه:

            ايمان داشتن به جنت و دوزخ:    - 3
جنت سراي پرهيزگاران و دوزخ جاي كساني است كه مورد غضب خداوند متعال 

%βÎ) tÏ¨ � قرار گرفته اند، چنانچه خداوند متعال ميفرمايند: ©! $# (#θ ãΖtΒ# u (#θè=ÏΗxåuρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9$# 

ôMtΡ%x. öΝçλm; àM≈̈Ζy_ Ä ÷̈ρ yŠö� Ï" ø9 $# »ωâ“ çΡ �  107سورهء الكهف: آيهء.  

واقعاً كسانيكه ايمان آوردند و كار هاي نيك كردند، براي شان بهشت « ترجمه:

  ».هاي فردوس بحيث مهمان سرا آماده شده است

θ#) � و خداوند جل مجده ميفرمايد: à) ¨?$# uρ u‘$ ¨Ζ9 $# û ÉL©9 $# ôN£‰ Ïã é& t Ì� Ï"≈s3ù=Ï9 �  سورهء آل
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  .131عمران: آيهء 

  ».از آتشي بترسيد كه براي كافران آماده شده است« ترجمه:

ايمان به آخرت شامل ايمان به ابتالء و آزمايش قرار گرفتن مرده ها در قبر، عذاب و 

يمان آوردن به پل صراط، حوض يا نعمت هاييكه در قبر به شخص ميرسد، و همچنين ا

كوثر، دميدن در صور، خواندن صحيفه هاي اعمال و غيره چيزهاييكه در قرآن مجيد و 

  آمده است ميگردد.  �احاديث پيامبر اسالم 

بر مسلمان واجب و الزم است كه براي همچو روزي آمادگي بگيرد. اعمال نيكو 

يشودترك دهد تا به بهشت خداوند انجام دهد و چيزهاييكه باعث غضب خداوند متعال م

  داخل و از عذاب دوزخ رهايي يابد. �

				  

  چيزهاي ضروري علوم اسالمي

  خصوصيت هاي شريعت اسالم:

  شريعت اسالم مصدر و اساس خويش را از پروردگار جهانيان ميگيرد: -1

اين شريعت اساس و مصدرش از جانب خداوند عالميان ميباشد، چنانچه خداوند 

Ο¢ �يفرمايد: متعال م èO y7≈oΨù= yè y_ 4’ n? tã 7π yèƒ Î�Ÿ° z ÏiΒ Ì�øΒF{ $# $ yγ÷è Î7 ¨?$$ sù Ÿω uρ ôì Î7 ®K s? u!# uθ ÷δ r& t Ï% ©! $# Ÿω 
tβθßϑ n= ôè tƒ �  18سورهء الجاثيه: آيهء.  

سپس ترا براهي راست از امر (دين) قرار داديم آنرا پيروي كن از هوي « ترجمه:

  ».(نفس) كساني كه نميدانند پيروي منما

پس وقتيكه اين شريعت اساس خود را از خداوند متعال ميگيرد معنايش اينست كه 

اين شريعت از همهء اديان براي بشر صالحتر و مفيدتر ميباشد، زيرا اين شريعت از جانب 

ذات با حكمتي كه پروردگار انسان ها است نازل شده است، و خداوند متعال به مصالح 
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است. اين برتري شريعت ايجاب آنرا مينمايد كه اين دين بندگان خويش از همه آگاهتر 

اصول و قواعد خويش را از وحي آسماني كه عبارت از قرآن مجيد و احاديث گرانبهاي 

گرفته است لذا اين دين از تبديل و تغيير و تصرف انسانها در امان بوده و  �آنحضرت 

ديل و تغيير سالم نمانده علماي تا روز قيامت باقي ميماند. اما سائر اديان سماوي از تب

  شان در كتاب هاي كه به ايشان نازل شده بود تحريف و تغيير آورده اند.

  دين اسالم كامل است: - 1
خداوند براي ما دين اسالم را پسنديده و اين دين را خاتم همهء اديان گردانيده 

د و اجتماع باشد و است. ازينرو او را كامل ساخته است تا در بر گيرندهء همهء جوانب فر

اين دين را بصورت دقيق منظم نموده است. دين اسالم به اين منظور آمده است تا مردم 

ايمان و عقيدهء خويش را درست نمايند و خداي واحد و يكتا را عبادت كنند وعالقهء 

خويش را به پروردگار خود مستحكم نمايند و به مصالح دنيا وآخرت خويش بپردازند، 

  انسانها بدون آن مستقيم نميگردد. زيرا حيات

  دين اسالم دين وسط و اعتدال است: - 2 

  دين اسالم در همهء امور خود به ميانه روي و اعتدال شهرت دارد، بطور مثال:

در مورد اعتقاد به پيامبران عليهم السالم حد وسط ميان يهود جفاگر كه عده اي از 

ند و ميان نصاري گمراه كه در مورد حضرت پيامبران عليهم السالم را به قتل رسانده ا

غلو و افراط نموده اند بگونه ايكه آنحضرت را خدا دانسته عبادت مينمايند  �عيسي 

اختيار نموده است. به اين معني كه دين اسالم از مقام پيامبران عليهم السالم تعظيم و 

نكه كسي را به عبادت تجليل مينمايد، و مردم را به پيروي از ايشان دعوت ميكند بدون اي

  پيامبران دستور دهد.

همچنين دين اسالم در مورد روح حد وسط را بر گزيده است. دين اسالم ماده را 

همه چيز قرار نميدهد بگونه ايكه روح را فاقد و بي محتوي بداند چنانكه ماده پرستان 
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ايد. به اين معني عقيده دارند و نه هم در مسائلي كه به روح تعلق دارد غلو و افراط مينم

  كه نيازمندي هاي جسم را نا ديده بگيرد بلكه رعايت حق روح و جسم را هردو مينمايد.

به همين قسم دين اسالم حد وسط را در مصالح فرد و اجتماع در نظر گرفته است، 

نه حقوق فرد را فداي مصالح اجتماع ميگرداند و نه هم در مورد حقوق فرد غلو و افراط 

ه ايكه حقوق اجتماع را ضايع بسازد اين ها مثال هاي از ميانه روي و اعتدال ميكند بگون

 � شريعت اسالم بشمار مي آيد كه از سائر اديان فرق دارد، خداوند متعال ميفرمايد:

y7Ï9≡x‹ x. uρ öΝä3≈ oΨ ù=yè y_ Zπ̈Βé& $VÜ y™uρ (#θçΡθà6 tGÏj9 u !# y‰pκà− ’ n?tã Ä¨$ ¨Ψ9 $# tβθä3 tƒuρ ãΑθ ß™§�9 $# öΝä3 ø‹n=tæ # Y‰‹Îγx© 

  .143سورهء البقره: آيهء  �

و بدينگونه شما را امتي ميانه ساختيم تا بر مردم گواه باشيد و پيامبر بر « ترجمه:

  ».شما گواه باشد

  ايمان داشتن به امور غيبي: - 3
شريعت اسالم بر مسائل ايماني استوار است كه در ظاهر امر در دنياي موجود 

كنه آنها را حواس و عقل ما درك ميكند. مهمترين آنها محسوس نمي گردد، و نه هم 

است، زيرا ذات عالي خداوند در دنيا از نظر ما غائب است  �ايمان آوردن به خداوند 

اگرچه آثار و دالئلي كه وجود خدا را ثابت ميسازد ظاهر و آشكار است. از همين قبيل 

ت و شياطين و عقيده داشتن است ايمان داشتن به فرشته ها و تصديق نمودن وجود جنيا

به موجود بودن بهشت و دوزخ وسائر چيزهاي عالم غيب كه بندهء مسلمان به آنها ايمان 

دارد و موجود بودن آنها را تثبيت مينمايد و اين از عالمهء صحيح بودن ايمان و نيكو 

  بودن اسالمش بشمار مي آيد.

Ο$ � چنانچه خداوند متعال ميفرمايد: !9# ∩⊇∪ y7Ï9≡sŒ Ü=≈tG Å6 ø9 $# Ÿω |=÷ƒu‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ “W‰ èδ 

zŠ É) −Fßϑù=Ïj9 ∩⊄∪ t Ï% ©!$# tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ Í=ø‹tó ø9 $$ Î/ tβθ ãΚ‹É) ãƒuρ nο 4θn=¢Á9 $# $®ÿÊΕuρ öΝßγ≈uΖø% y—u‘ tβθ à)Ï"Ζãƒ ∩⊂∪ t Ï% ©!$# uρ 
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tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ !$oÿÏ3 tΑ Ì“Ρé& y7ø‹s9 Î) !$ tΒuρ tΑ Ì“Ρ é&  ÏΒ y7Î=ö7s% Íοt� Åz Fψ$$ Î/uρ ö/ãφ tβθ ãΖÏ%θ ãƒ �  1سورهء البقره: آيه هاي 

– 4.  

آلم، اين كتاب، دران شكي نيست، هدايتي است براي پرهيزگاران، آنانيكه « ترجمه:

به غيب ايمان مي آرند، و نماز خودرا به تمام و كمال بر پا ميدارند، و از آنچه براي شان 

ردانيده شده و به آنچه روزي گردانيده ايم خرچ ميكنند، و آنانيكه به آنچه به تو نازل گ

  ».پيش از تو نازل گردانيده شده ايمان مي آرند و به آخرت يقين دارند

ايمان داشتن به امور غيبي يكي از خوبي ها و برتري هاي دين مقدس اسالم بشمار 

مي آيد، زيرا كه مذاهب فكري مادي بجز از چيزهاي محسوس به امور غيبي ايمان 

  ندارند.

				  

  ي علم تفسيرمسائل ابتدائ
پيش از اينكه در بارهء علم تفسير صحبت كنيم بحث مختصري در بارهء قرآن 

  مجيد و فضيلت آن ارائه ميدهيم.

  تعريف قرآن كريم:

نازل  �بواسطهء جبرئيل  �قرآنكريم كالم خداوند است كه بر آنحضرت 

معجزه آسا گرديده است، تالوت آن عبادت بوده، و الفاظ آن به تواتر ثابت گرديده، و 

است كه از سورهء فاتحه آغاز، و به سورهء الناس ختم گرديده، و در مصاحف جمع شده 

است. قرآن مجيد كالم خداوند است مخلوق نيست. امت اسالمي به قرآن مجيد زياد 

احترام و تعظيم مي نمايند، زيرا قرآنكريم كالم پروردگار شان است و در آن هدايت، 

  ست.رهنمايي، نور و بركت ا

قرآن كريم انسان ها را از تاريكي نجات داده و به طرف روشنايي سوق ميدهد، 

امت اسالمي در هر عصر و زمان به حفظ، تالوت، فرا گرفتن و تعليم دادن و عمل نمودن 
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به قرآن مجيد سعي و جديت نموده اند. خداوند حفظ قرآنكريم را بعهده گرفته است، 

Ρ‾$ � چنانچه خداوند متعال ميفرمايد: Î) ßøt wΥ $ uΖø9 ¨“ tΡ t� ø.Ïe%! $# $ ‾Ρ Î)uρ …çµ s9 tβθ Ýà Ï"≈pt m: �  :سورهء الحجر

  .9آيهء 

  ».ما همانا قرآن را نازل كرديم و ما واقعاً آنرا نگهبانيم« ترجمه:

بر امت اسالمي الزم است كه به آيات قرآن عظيم تدبر نمايند و معاني آنها را درك 

Ÿξsù � ميفرمايد:كنند، چنانچه خداوند جل جالله  r& tβρ ã� −/ y‰tG tƒ šχ#u ö� à)ø9 $# ôΘ r& 4’ n?tã A>θ è=è% 

!$ yγä9$x" ø% r& �  24سورهء محمد: آيهء.  

پس آيا در قرآن فكر نميكنند؟ يا بر دلهاي ايشان قفلهاي نهاده شده « ترجمه:

  ».است

 �با قرآن زندگي كنند، ياران آنحضرت  �بايد مسلمانان مانند ياران پيامبر اسالم 

زماني ده آيت از قرآنكريم را فرا ميگرفتند تا آنها را حفظ نمي نمودند وبه آن عمل 

نميكردند به فرا گرفتن آيات بعدي شروع نمي نمودند. قرآن كتاب عظيم خداوند است، 

öθ �ميفرمايد:  �چنانچه خداوند  s9 $uΖø9 t“Ρ r& # x‹≈yδ tβ# u ö�à) ø9$# 4’n? tã 9≅ t6y_ …çµ tF÷ƒ r& t� ©9 $YèÏ±≈yz 

%Yæ Ïd‰ |Á tF•Β ôÏiΒ Ïπ uŠô± yz «!   .21سورهء الحشر: آيهء  � 4 #$

اگر اين قرآن را به كوهي نازل ميكرديم، بيگمان آنرا از ترس خدا در « ترجمه:

  ».تضرع و پاره پاره شده ميديدي

خداوند حفظ قرآن مجيد را بر امت اسالمي سهل و آسان ساخته است چنانچه 

(ô‰s �ميفرمايد:  s9 uρ $tΡ ÷� œ£o„ tβ# u ö� à) ø9$# Ì� ø.Ïe%# Ï9 ö≅ yγsù ÏΒ 9�Ï. £‰•Β �  17سورهء القمر: آيهء.  

ما در واقع قرآن را بمنظور پند گرفتن آسان ساختيم پس آيا پند پذيري « ترجمه:

  ».هست؟

حافظان قرآن كريم و كسانيكه قرآنكريم را حمل مينمايند اهل اهللا و بندگان خاص 
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C ميفرمايند: � خدا گفته ميشوند، چنانچه آنحضرت-�m� !� 86� 0��Y�� 86�R  اهل)

  ».قرآن اهل اهللا و بندگان خاص خدايند

و خداوند مزد بزرگي بر تالوت كنندهء قرآن و حافظ آن مرتب نموده است، 

�7
 C q�) K#��� � ,K#�B ميفرمايند: �چنانچه آنحضرت  !� ��-G '( ?�7�B ��V '(
L�� a�B c� U+V� 1 ,���z(�a�B �F�(� � a�B ��1�� a�B ����� 'R  سنن ترمذي و

  دارمي.

كسيكه حرفي از كتاب خدا (قرآن) را بخواند برايش به «ميفرمايند:  �آنحضرت 

آن (يك حرف) يك حسنه داده ميشود، و حسنه به ده چند است، من نمي گويم كه آلم 

يعني » تيك حرف است بلكه الف يك حرف و الم يك حرف و ميم حرف ديگري اس

  تالوت آلم سي حسنه دارد.

امت اسالمي بايد آمادگي كامل براي كتاب پروردگار خويش كه بمثابهء قانون و 

دستور العمل براي شان گفته ميشود بگيرند تا بدين وسيله عزت دنيوي وشرف اخروي را 

  كمائي كنند.

				  

  علم تفسير
لمي است كه توسط تفسير در لغت بمعني كشف و ايضاح است، و در اصطالح ع

آن الفاظ قرآن مجيد و معاني آن فهميده ميشود، و احكام قرآن و فوائد آن استنباط 

  ميگردد.

  ارزش علم تفسير:

عبادت و بندگي خداوند توسط قرآن انجام ميگيرد، قرآن مجيد شامل مسائل 

امكان اعتقادي، احكام و اخالقيات بوده و معرفت اكثر اينها به جز از طريق علم تفسير 

  پذير نيست. واين به سبب چند امر است:
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قرآن مجيد در اعلي ترين مرتبهء بالغت قرار دارد، معاني زيادي در داخل  -1

الفاظ كمي نهفته است. بناء احتياج به شرح الفاظ موجز و بيان و كشف الفاظ 

  مجمل دارد.

به  قرآنكريم عالوه بر معاني ظاهري مشتمل بر مقاصدي است كه احتياج -2

 توضيح و بيان دارد.

بعضي از آيات قرآن مجيد داراي اسباب نزول اند كه درك معاني اين آيات  -3

 بدون معرفت سبب نزول آنها امكان پذير نيست.

بيان سبب نزول راه بسيار قوي براي فهم معاني «ابن دقيق العيد رحمه اهللا ميفرمايد: 

  ».آيات قرآن مجيد بشمار مي رود

بن تيميه رحمه اهللا ميگويد: معرفت نزول آيات براي فهم معاني آنها شيخ االسالم ا

  كمك ميكند زيرا آگاهي به سبب وسيلهء آگاهي به مسبب ميگردد.

كسيكه قرآن را «ميفرمايد:  –رضي اهللا عنهما  –حضرت عبد اهللا پسر عباس  -1

ذيان ميخواند وآنرا تفسير نميكند به اعرابي اي ميماند كه در سرائيدن شعر ه

  ».ميگويد

دوست داشته ترين مردم به نزد خداوند «و مجاهد ابن جبير رحمه اهللا ميگويد: 

  ».عالمترين شان به اسباب نزول اند

  نشأت علم تفسير:

  :����تفسير در عهد آنحضرت  - 1

عرب خالص بودند، از سليقهء خود معاني قرآن مجيد را  �صحابهء پيامبر اسالم 

قرآن مجيد از سائر كالم عرب در الفاظ، اسلوب لغوي و مي فهميدند، با اينهم چون 

بالغي خود فرق دارد، و از نظر معاني خود در اعلي ترين درجهء كالم عربي قرار دارد، و 

در فهم و درك معاني قرآن با هم متفاوت بودند، ازينرو بعضي  �چون ياران آنحضرت 
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  و توضيح مينمودند.  از ايشان به بعضي ديگر مسائل غامض و پوشيده را تفسير

و اگر در الفاظ و معاني آيات قرآن مجيد به مشكلي روبرو ميگرديدند، از پيامبر 

  در زمينه سؤال مينمودند و آنحضرت براي شان شرح و بيان مي نمود. �خدا 

  تفسير در عهد صحابه: - 2

تفسير در عهد صحابه از تفسير در عهد رسالت مĤب چندان فرقي نداشت، زيرا 

نزديك بودند، و مشائخ و علماء شان از عالمترين  �ه كرام به عهد رسول خدا صحاب

مردم به تفسير قرآن و معاني آن بشمار مي آمدند، و همين براي شان كافي است كه نزول 

  قرآنكريم را مشاهده نموده و در عصر نزول قرآن زندگي ميكردند.

  تفسير در عهد تابعين: - 3
ا از اصحاب كرام رضوان اهللا عليهم اجمعين فرا گرفتند با تابعين تفسير قرآن مجيد ر

از تفسير  �اينهم از تفسير نمودن آيات احساس حرج ميكردند چنانكه ياران آنحضرت 

نمودن آيات احساس حرج داشتند. سعيد ابن مسيب رحمه اهللا تعالي زمانيكه از تفسير آيهء 

كه گويا سؤال را نشنيده است از  پرسان ميشد سكوت مي نمود. و اينطور وانمود ميكرد

همين جهت تفسير دورهء تابعين منحصر بر تفسير به مأثور است (يعني تفسير رسول خدا و 

  ياران شان).

  دورهء تدوين (جمع آوري) تفسير: - 4
تفسير به چندين مرحله جمع و تدوين گرديده است. در مرحلهء ابتدائي علماء 

ه تفسير آيات قرآن مجيد اختصاص دادند، رفته حديث در كتابهاي خود باب هاي را ب

جامع البيان في تأويل آي «رفته تفسير بشكل علم مستقل و خاص تدوين گرديد، و كتاب 

تأليف امام مفسران شيخ ابن جرير الطبري رحمه اهللا تعالي اولين كتابي بود كه در » القرآن

فكار متعددي ظهور كرد، هر جامعه اسالمي بميان آمد. در همين دورهء تفسير، آراء و ا
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شخص مطابق فكر و انديشهء خود آيات را تفسير مي نمود. درين وقت دو نوع از تفسير 

و تفسير به رأي) نيز عرض وجود كرد. و بعضي از  –تحت نامهاي (تفسير به مأثور 

تفاسير به شيوه اي مختلط ميان آراء و ذكر مسائل اهل بدعت حسب افكار مؤلفين آنها 

پيوست اما بعضي از پيشوايان و علماء محقق علم تفسير، اقوال و روايات را مورد  بظهور

  بحث و مداقه قرار داده روايات ضعيف را مسترد نمودند.

  انواع تفسير:

  تفسير قرآن مجيد به دو نوع است:

  تفسير به مأثور: - 1
مشتمل بر چيزهاي است كه در تفسير قرآنكريم از بيان و تفصيل بعضي آيات 

و يا از ياران شان در شرح و توضيح نمودن  �بوجود آمده است. و چيزهائيكه از پيامبر 

  در قرآن مجيد نقل شده است. �مراد خداوند 

  تفسير به رأي: - 2
  و اين به دو قسم است:

  تفسير پسنديده.  الف:

  تفسير نا پسند. ب:

ير نيز موجود عالوه بر تفسير هاي متذكره براي قرآن مجيد انواع ديگري از تفاس

است، مانند: تفسير فقهي، لغوي، علمي، اشاري و غيره از تفاسيريكه بعضي از آنها را 

علماء تفسير مذموم و نا پسند دانسته اند، زيرا در تفسير آنها يا نوعي از تكلف بنظر 

ميخورد و يا در آنها ميل و اعراض از اصول آيات شده است و يا آيات بر چيزها حمل 

ه احتمال آنرا ندارد، و يا نسبت نزول آيات بر جاهاي حمل ميشود كه شده است ك

  مناسب آيات نيست و نه هم به تفسيريكه مؤلفش اختيار نموده موافقت دارد.
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        راههاى تفسير قرآن كريم

  الف: تفسير قرآن به قرآن: 
اين نوع تفسير از بهترين و سالم ترين راههاي تفسير قرآن مجيد بشمار مي آيد. 

ا بعضي از آيات قرآن مجيد كه در بعضي از سوره ها مجمل ذكر گرديده در سوره زير

  هاي ديگر قرآن كريم تفصيل داده شده است.

مانند: داستانهاي پيامبران عليهم السالم و غيره. و گاهي آيهء مباركه در همان سوره 

Ï � اي كه آمده است تفسير گرديده است مثل اين فرمودهء خداوند متعال : !$ uΚ¡¡9 $#uρ 

É−Í‘$ ©Ü9 $#uρ ∩⊇∪ !$tΒuρ y71u‘÷Šr& $ tΒ ä−Í‘$ ©Ü9 $# ∩⊄∪ ãΝôf ¨Ψ9$# Ü=Ï%$ ¨W9   .3 – 1سورهء الطارق: آيه هاي  � #$

قسم به آسمان و آنچه در شب پديدار ميشود، و چه چيز ترا آگاه ساخت « ترجمه:

  ».كه پديدار شونده در شب چيست؟ ستاره ايست درخشان

  را دانسته است.» درخشان«ستاره اي » الطارق«مراد از  زيرا خداوند جل جالله

  :����تفسير قرآن مجيد بواسطهء احاديث پيامبر  -ب
بر بندهء مسلمان الزم است كه بمنظور آگاهي آيهء از آيات قرآن مجيد به خود 

 �قرآن مراجعه نمايد، و اگر تفسير آنرا در قرآنكريم نيافت به حديث پيامبر اسالم 

را به انتظار بردن نماز بعد از نماز، و » الرباط«لفظ  �طور مثال: رسول خدا مراجعه كند، ب

  تير اندازي تفسير نموده اند.» الرمي«را به » ةالقو«را به يوم نحر، و » يوم األكبر«

  :����تفسير قرآن مجيد به گفته هاي اصحاب  –ج 

نيافتيم. بناء  � اگر تفسير آيهء  را در قرآن مجيد، و احاديث گرانبهاي پيامبر اسالم

مي يابيم، مخصوصاً در سخنان كسانيكه رسول  �ناچار آن را در سخنان ياران آنحضرت 

به ايشان دعاء فهم تفسير قرآن مجيد را نموده است، مانند: حضرت عبد اهللا پسر  �خدا 
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  .-رضي اهللا عنهما  –عباس 

  شيخ االسالم ابن تيميه رحمه اهللا در مقدمه خود چنين ميگويد:

گر تفسير آيهء از آيات قرآن مجيد را در قرآن مجيد و احاديث نبوي شريف ا

مراجعت نما، زيرا ايشان از همهء مردم به تفسير  �نيافتي به سخنان ياران پيامبر خدا 

قرآن مجيد دانا تر اند، به سبب اينكه ايشان قرائن و احوال كه مختص به قرآنكريم بوده 

انبي ايشان داراي فهم كامل و علم صحيح اند مخصوصاً است مشاهده نموده اند، و از ج

  علماء صحابه و بزرگان شان.

امام زركشي رحمه اهللا ميفرمايد: تفسير صحابه حكم حديث مرفوع را دارد، اگر 

ايشان قرآن را از نظر لغت تفسير نمايند درين شكي نيست كه فهم شان بمراتب از فهم 

غت اند، و اگر قرآن را از حيث اسباب نزول، و قرائن و مايان باالتر است زيرا ايشان اهل ل

شواهد تفسير نمايند درين شكي نيست كه ايشان از همهء مردم بهتر ميدانند، زيرا آنها 

  بودند كه اسباب نزول، قرائن و احوال را مشاهده نمودند.

  مشهور ترين علماء تفسير:

  از صحابه: - 1
سعود، عبد اهللا بن عباس، و أبي بن كعب حضرت علي بن أبي طالب، عبد اهللا ابن م

  بشمار مي آيند. –رضي اهللا عنهم  –

  از تابعين: - 2
مجاهد بن جبر، سعيد بن جبير، عطاء، قتاده، ابو العاليه، عامر الشعبي، شعبه بن 

  مشهور اند. –رحمهم اهللا تعالي  –الحجاج و عبد بن حميد 

  مهم ترين كتابهاي تفسير به مأثور:
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 310تأليف محمد بن جرير الطبري متوفي سال » بيان في تفسير القرآنجامع ال« -1

  هجري.

  هجري. 516تأليف ابو محمد بن حسين البغوي متوفي سال » معالم التنزيل« -2

  هجري. 774تأليف حافظ ابن كثير متوفي سال » تفسير القرآن العظيم« -3

  مسائل مهم در بارهء تفسير:
ه بر مطالعه تفاسيري حرص نمايد كه از جانب بر طالب العلم ضروري است ك -1

علماء محقق مورد تأييد قرار گرفته باشد، و نيت مؤلفين آنها صحيح و درست بوده و در 

  علم فهم و دقت كامل داشته باشند.

بايد طالب العلم از مطالعهء تفاسيريكه مؤلفين آنها به عقايد بد و انحراف  -2

  شهرت دارند بپرهيزد.

				  

  ابتدائي علم سنت (حديث)مسائل 
  سنت در لغت به معناي طريقه و روش است خواه پسنديده باشد و يا نا پسند.

�7
 C است كه ميفرمايند: �از جملهء فرمودهء پيامبر اسالم  K#�B K#� '� '(
 �d 8�� '(  u�� �6 u� 
���7 K>�� K#� '� '(� ,K(��Y�� �+: P, �d 8�� '( �I� � �6�I�

Y�� �+: P,K(��R  كسيكه در اسالم روش و طريقهء نيكوي را اساس گذارد براي او است)

مزد آن و مزد كسي كه بعد از او آن كار را انجام ميدهد تا روز قيامت، و كسيكه در اسالم 

روش و طريقهء بدي را اساس گذارد بر وي گناه آنست و گناه كسي كه بعد از وي 

  مرتكب آن ميشود تا روز قيامت).

ر اصطالح محدثين عبارت است از آنچه از گفتار و كردار يا تأييد يا صفت سنت د

روايت شده باشد، خواه  �وجودي (جسمي) يا اخالقي و يا سيرت كه از آنحضرت 

  پيش از بعثت باشد و يا بعد از آن.
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(همانا » إنما األعمال بالنيات« �مثال سنت قولي: مانند فرموده آنحضرت  -1

  ت است).ط به نياعمال مربو

مثال سنت فعلي: همهء چيزهايئكه صحابه رضوان اهللا عليهم اجمعين در امور  -2

نقل  �عبادي و غيره مانند اداي نماز، مناسك حج، مسائل روزه از افعال آنحضرت 

  نموده اند.

مثال سنت تقريري و تأييدي: افعالي را كه بعضي از صحابه انجام داده اند و  -3

وتي فرموده اند كه داللت بر رضاي شان ميكند، مانند: دو ركعت در مقابل سك �پيامبر 

  بعد از وضوء اداء نموده است، و غيره. �نمازي كه حضرت بالل 

  مقام و منزلت سنت (حديث) در شريعت:
حديث شريف مصدر دومي از مصادر شريعت اسالم بشمار مي آيد، خداوند متعال 

šχ �ميفرمايد:  ö�à2 øŒ$# uρ $ tΒ 4‘ n=÷Fãƒ ’ Îû £ à6Ï?θã‹ç/ ô ÏΒ ÏM≈tƒ# u «! $# Ïπ yϑò6 Ïtø:$# uρ 4 ¨βÎ) ©! $# šχ%x. 

$ ¸"‹ÏÜ s9 #��� Î7yz � 34حزاب: آيهء سورهء األ.  

و آنچه بشما در خانه هاي شما از آيات خداوند، و حكمت خوانده « ترجمه:

  ».ميشود آنرا بياد گيريد همانا خداوند لطيف و آگاه  هست

ãΝßγßϑÏk=yè �و خداوند متعال ميفرمايد:  ãƒuρ |=≈tG Å3ø9 $# sπ yϑõ3 Ïtø:$# uρ �  2سورهء الجمعه: آيهء.  

  ».به ايشان كتاب و حكمت را تعليم ميدهد« ترجمه:

و  ميباشد، �احاديث پيامبر خدا حكمت «امام شافعي رحمه اهللا تعالي ميفرمايد: 

 � رمايد:فرمانبري رسول خويش امر نموده است، چنانچه ميف خداوند ما را به اطاعت و

!$ tΒuρ ãΝä39s?# u ãΑθ ß™§�9 $# çνρ ä‹ ã‚sù $ tΒuρ öΝä39pκtΞ çµ ÷Ψtã (#θßγtFΡ $$ sù 4 (#θ à) ¨?$# uρ ©! $# ( ¨βÎ) ©! $# ß‰ƒÏ‰ x© É>$ s) Ïè ø9 $# � 

  .7سورهء الحشر: آيه 

آنچه را پيامبر براي شما ميدهد بگيريد و از آنچه شما را منع ميكند « ترجمه:
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  ».، واقعاً خداوند سخت مجازات كننده استمنصرف شويد، و از خدا بترسيد

θ#) � و خداوند متعال ميفرمايد: ãè‹ÏÛr&uρ ©! $# tΑθ ß™§�9 $# uρ öΝà6 ‾=yè s9 šχθßϑym ö�è? � 

  .132سورهء آل عمران: آيهء 

  ».فرمان خدا و رسول خدا را ببريد تا باشد كه مورد رحمت قرار گيريد« ترجمه:

�C :�وقال ( �+�9` '� ':�(� FL�7 lG�` f-#�� !� ��-G :<d F-L�hR  بعد)

از خود ميان شما دو چيز را گذاشتم تا زمانيكه شما به اين دو چيز تمسك بجوييد (عمل 

  كنيد) گمراه نمي گرديد: كتاب خدا و سنت من).

مراجعت مي  �جهت آگاهي از قرآن مجيد به پيامبر اسالم  �صحابهء كرام 

م قرآن را تفسير و بيان نمايد، و آنقدر ايشان از به ايشان احكا �نمودند، تا آنحضرت 

پيروي كامل مي نمودند كه هر فعل و عملي را كه آنحضرت انجام ميداند،  �رسول خدا 

ايشان نيز انجام ميداند و هر فعل و عملي را كه آنحضرت ترك ميدادند ايشان نيز ترك 

  .مي نمودند، بدون اينكه ايشان سبب، علت و حكمت آنرا بدانند

 ��� ')� '�–  <2#� !� � –  :U�VC !� U+�  t°�����  t°�7 D6* '( ?�h�m
 f�#�� .t�% FH D6* '( F�`�+m e�#������ F2��`�+m e�#�� t�#7 R�� ����� 
I�m� 

  روايت شده كه گفت: –رضي اهللا عنهما  –از عبد اهللا پسر عمر 

ر هاي طاليي انگشتر طاليي گرفت (پوشيد) صحابه هم انگشت �رسول خدا «

انگشتر خودرا دور انداخت، صحابه هم انگشتر  �گرفتند (پوشيدند) سپس آنحضرت 

  اين حديث را امام بخاري روايت نموده است.» هاي خود را دور انداختند

 !� U+�  UJ� �V�����  :
� U�Y7 ?�*��(C?O�9V A� ��� �*, ²Y` ��G R :U�V
 :U�V ,!� ��-L) ²V�C-G g 'L: c 0�7!� �� R :U�V�����!� U+�  K#��7 �³:��� 

چگونه در مسئله اي حكم «سؤال كرد برايش فرمود:  �ز معاذ ا �رسول اهللا 

اگر به «ميكني وقتي كه بتو پيش كرده شود؟ معاذ گفت: به كتاب خدا، رسول خدا فرمود: 
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  معاذ گفت: به حديث رسول خدا.» كتاب خدا حكم آن را نيافتي

  ترك سنت:بيم دادن از 

بندگان خويش را از مخالفت امر رسول خدا بيم داده است فرموده  �خداوند 

›Í‘x �است:  ós uŠù=sù t Ï%©! $# tβθ à" Ï9$sƒä† ôtã ÿÍν Í÷ö∆ r& βr& öΝåκz:ŠÅÁ è? îπuΖ÷FÏù ÷ρr& öΝåκz:� ÅÁ ãƒ ë># x‹ tã íΟŠÏ9 r& � 

  .63سورهء النور: آيهء 

ي ورزند، بايد بترسند كه مبادا با فتنه پس كسانيكه از حكم پيامبر تخلف م« ترجمه:

  ».اي مواجه شوند يا عذابي دردناك به ايشان برسد

خداوند براي ما هيچ اختياري را در برابر حكم رسول خدا نداده است چنانچه 

$ �خداوند متعال ميفرمايد:  tΒuρ tβ%x. 9ÏΒ÷σ ßϑÏ9 Ÿω uρ >π uΖÏΒ÷σ ãΒ # sŒÎ)  |Ós% ª! $# ÿ…ã&è!θ ß™u‘uρ # ��øΒr& β r& tβθä3 tƒ 

ãΝßγs9 äο u�z� Ïƒ ø:$# ôÏΒ öΝÏδÌ� øΒr& 3 tΒ uρ ÄÈ ÷è tƒ ©! $# …ã& s!θ ß™u‘uρ ô‰ s) sù ¨≅ |Ê Wξ≈n=|Ê $YΖ� Î7•Β �  :سورهء األحزاب

  .36آيهء 

چون خدا و پيامبر كاري را فيصله كنند براي هيچ مرد مؤمن و هيچ زن « ترجمه:

ند، اگر كسي خداوند ورسول او مؤمن (جايز) نيست كه در امر خويش اختياري داشته باش

  ».را نافرماني كند، او واقعاً بگونهء آشكار گمراه شده است

Ÿξ � و خداوند حكم رسول خويش را از اصول ايمان قرار داده ميفرمايد: sù y7În/ u‘uρ 

Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ÷σãƒ 4 ®Lym x8θ ßϑÅj3ys ãƒ $ yϑŠÏù t� yfx© óΟßγoΨ ÷� t/ §ΝèO Ÿω (#ρ ß‰Ågs† þ’ Îû öΝÎηÅ¡ à"Ρ r& %[ t̀� ym $£ϑÏiΒ |MøŠ ŸÒs% 

(#θ ßϑÏk=|¡ç„uρ $ VϑŠÎ=ó¡n@ �  65سورهء النساء: آيهء.  

اما نه خير، به پروردگار تو سوگند كه ايشان ايمان نمي آورند (مؤمن « ترجمه:

راستين شمرده نميشوند) تا ترا در تمام منازعات خود حكم نسازند و سپس در برابر 

  ».د و (باين فيصله ها) با كمال انقياد تسليم شوندفيصله هاي تو هيچ احساس دلتنگي نكنن
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 U�V�� :C 
#� l�¬ �� 
) =�(� �_ �(i� 
�`J: 
-L: � �� �>L-( FG�B� �$�� 1
 ���B '( 
�7 �%�I� �(� .�#��B� U�B '( 
�7 �%�I� <7 0��Y�� FL#�)� �##�) :U+Y�7


�( 
�z(� 0��Y�� l�`�� �, 1, .�#(�B�R 
يكي از شمايان را تكيه زننده بر تخت اش نيابم كه به او «رمود: ف �رسول خدا 

امري از چيزهاي كه من به آن امر نمودم برسد. و يا آنكه از چيزهائيكه من منع فرمودم 

برسد. و او بگويد: در ميان ما و شما قرآن است چيزيكه در قرآن از حالل يافتيم اورا 

يافتيم اورا حرام ميدانيم (نه خير) آگاه باش كه به حالل ميدانيم، و چيزيكه در آن از حرام 

  ».من قرآن، و به اندازهء آن (احاديث) از جانب خداوند آمده است
  

  عمل نمودن به خالف حديث:

 !� ��� ') �)�I '�–  <2#� !� �  − f�#�� 0� :�  :DNm �*, U+Y: 0�GC :��) �(�
 4�6 4��� '�B� � !� ��-G ³:��� ��� 0�7 8G � ,�´�H�@  +(i� &� ��@

 �#�� g K��^ 8G� K��^ K��) 8G � K��) KH�@�R 
خطبه ميخواندند  �روايت است كه گفت: هنگاميكه رسول خدا  �از جابر 

اما بعد: همانا بهترين سخن كتاب خدا است وبهترين راه هدايت، راه هدايت «ميفرمود: 

نو پيدا باشد و هر امر نو پيدا بدعت است و محمدي است، و بد ترين امور آن است كه 

  ».هر بدعت گمراهي است و هر گمراهي در دوزخ است

  تعريف بدعت:

  بدعت از نظر لغت بدو معني است:

 %ö≅è � اختراع جديدي كه سابقهء نداشته باشد چنانچه خداوند متعال ميفرمايد: -1

$ tΒ àMΖä. %Yæ ô‰ Î/ zÏiΒ È≅ ß™”�9$# � 9هء سورهء األحقاف: آي.  
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  ».بگو: من اول فردي از پيامبران نيستم« ترجمه:

  اشتر خسته گرديد.» أبدعت اإلبل«خستگي و ماندگي، مثل اين گفته  -2

و بدعت در اصطالح: اختيار نمودن راه و روش جديدي است در دين كه در ظاهر 

ادن امر به مسائل شرعي همرنگي دارد، و شخصي كه آنرا انجام ميدهد قصدش از انجام د

آن تقرب جستن به خداوند است مگر براي انجام اين عملش دليل شرعي صحيحي 

  ندارد.

  انواع بدعت ها:

  بدعت حقيقي: - 1
عبارت از بدعتي است كه دليل شرعي اثبات آن نه در قران مجيد و نه هم در  

 حديث شريف موجود است و چون اين كارش چيزي جديدي است و سابقهء ندارد بناء

  قي ناميده شده است.بدعت حقي

  بدعت اضافي (يعني نسبتي): - 2

و آن عبارت از بدعتي است كه از يك نگاه مشروعيت اش ثابت بوده و از جانبي 

مشروعيت ندارد، مانند: استغفار نمودن (يعني استغفر اهللا) گفتن بعد از اداي نماز هاي 

د سنت بوده اما به هيئت فرائض به هيئت اجتماعي و آواز بلند، استغفار نمودن به ذات خو

  اجتماعي به آواز بلند بدعت است. 

  بدعت ترك شده: - 3
و آن عبارت از بدعتي است كه دالئل براي انجام دادن آن وجود دارد اما آنحضرت 

نيت زباني  �او را ترك نموده است مانند: نيت زباني در نماز ها، زيرا آنحضرت  �

  .ننموده و به نيت قلبي اكتفاء كرده است
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  اسباب بدعت كارى:
  بدعت كاري داراي سه سبب است:

  جهل و ناداني در احكام دين و دالئل - 1

  و عدم آگاهي به اجماع و قياس. �از قرآن مجيد و احاديث رسول خدا  آن 

  پيروي از خواهشات نفساني در احكام: - 2
انجام هوي نفس بعضي از مردم آنها را وادار ميكند كه دليلي براي اثبات عملي كه 

ميدهند بسازند، و سپس به دليلي كه به آن تمسك جستند اعتماد نمايند و بعد به استناد به 

  همان دليل همراه ديگران به مجادله بپردازند.

  ترجيح دادن دالئل عقلي بر دالئل نقلي: - 3
مانند كسانيكه رأي و چيز هاي پسنديدهء خويش را به مسائل كه مشروعيت آنها به 

  از قرآن مجيد و احايث نبوي به اثبات رسيده است مقدم مينمايند. دالئل واضحي

  ضرر هاي بدعت كاري:
ضرر بدعت كار تنها به خودش منحصر نبوده بلكه ضررش به دين مي رسد، 

است  �بدعت كار به عمل بدعت خود حق شريعت اسالم را كه مختص خداوند 

ته باشد و يا نداشته باشد. غصب مينمايد. خواه اين چيز را شخص بدعت كار قصد داش

عالوه بر اين او در انجام دادن عملش مردم را به چيزي معتقد ميگرداند كه آن چيز از 

  دين نيست.

كسيكه در دين بدعتي را ايجاد كند «در همين معني امام مالك رحمه اهللا ميفرمايد: 

در رسالت  �و اورا نيك پندارد او در واقع عقيده نموده است به اينكه پيامبر خدا 

 �الْيوم أَْكمْلت لَُكم ديَنُكم� ميفرمايد: �خويش خيانت نموده است زيرا خداوند 
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دين نبود، امروز هم  �(امروز دين را بشما كامل نمودم). چيزيكه در دوران آنحضرت 

دين شده نميتواند، پس بدعت كار به اين عمل خويش گمراه است و گناه عملش به 

و نيز گناهان كسانيكه به بدعت وي عمل ميكنند، و چيزهائيكه به خودش مي رسد، 

پيروانش مي رسد محروم بودن از ثواب است. زيرا آنها خدا را در عمل بدعتي عبادت 

نمودند كه براي ثبوتش دليل وجود نداشته است پس براي شان در انجام دادن اين بدعت 

  اده اند مي رسد.نصيبي از عملي كه براي از بين بردن دين انجام د

و بر اين عمل بدعت خود مجازات و عذاب ميگردند، اما ضرريكه به دين از عمل 

بدعت كار مي رسد عبارت از پوشيده شدن بسياري از احكام دين، و نا زيبا جلوه دادن 

جمال دين است و ضرريكه به امت اسالمي از ناحيه بدعت كار ميرسد همانا ايجاد 

  ن مسلمانان است.عداوت و كينه توزي ميا

 K�M�� l��V–  �2#� !� �  − 4�� ��B� � 
#:5 ��7 '� µ�) �V FL��% 0, 1� :
��` 
�+V l�`� �A�* g F�mP:    � ¨βÎ) tÏ% ©!$# (#θè% §� sù öΝåκs]ƒÏŠ (#θçΡ%x. uρ $Yè u‹Ï© |Mó¡ ©9 öΝåκ÷] ÏΒ ’ Îû 

> ó x« � 159ء األنعام: آيهء سوره.  

آگاه باشيد كه پيامبر شما از «ميفرمايد:  –هللا عنها رضي ا –بي بي عائشه صديقه 

كسانيكه در دينش تفرقه ايجاد ميكنند بيزاري جسته است و با آنها مخاصمه نموده است 

ميفرمايد: و ترجمه  �سپس بي بي عائشه اين آيهء مباركه را تالوت نمود كه خداوند 

ند و گروه گروه شدند ترا همانا كسانكيه دين خويش را پراگنده ساخت«اش چنين است: 

  ».به ايشان هيچگونه سر وكاري نيست

  اقسام علم حديث:

  علم حديث به دو نوع تقسيم ميگردد:

  علم حديث روايت: - 1
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  .�و آن علميست مشتمل بر گفتار، كردار، تأييد و صفات آنحضرت 

  علم حديث درايت: - 2

خته ميشود، و بر دو و آن علميست داراي قوانين كه به آن احوال سند، و متن شنا

  قسم است:

  علم تدريس اسناد: –الف 

  سند عبارت از راوياني است كه سلسلهء شان به متن حديث وصل ميشود.

  متن حديث: -ب
  و آن چيزي است كه سند حديث به آن منتهي ميگردد.

:¶��z(  :U�V 4 ����� }�  ��:�6 k� '� ��i� '� 5�%n�� k� '� A��( �#H�B
���� !� U+�  0� ����  !� U�V :U�V



 :CA��� y$%� �5� f#) �: y$%�R � 

درين حديث سندش امام بخاري، مالك، ابو زناد، اعرج و ابو هريره بوده و متنش 

CA��� y$%� �5� f#) �: y$%�R� .ميباشد  

فايده علم حديث روايت و درايت معرفت حديث صحيح از حديث ضعيف است 

  شود.تا از حديث صحيح احكام شرعي گرفته 

  :����يامبر اسالم پبعضي از كتاب هاي احاديث 
ـ كتب جوامع: مانند كتاب صحيح البخاري تأليف امام محمد ابن اسماعيل 1

  بخاري.

ـ كتب سنن: مانند كتاب هاي سنن چهارگانه، سنن ابو داود، سنن ترمذي، سنن 2

  نسائي و سنن ابن ماجه.

  ابن أبي شيبه.كتب مصنفات: مانند: مصنف عبد الرزاق، و منصف  -3
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  كتب مسانيد: مانند: مسند امام احمد بن حنبل. -4

  كتب مستدركات: مانند: مستدرك حاكم بر صحيح بخاري و صحيح مسلم. -5

وصحيح ترين كتابهاي حديث بعد از قرآنكريم كتاب صحيح بخاري و صحيح 

  مسلم است. 

و نام شان محمد امام بخاري: محدث مشهور و عالم رباني، كنيت شان ابو عبد اهللا 

  پسر اسماعيل پسر ابراهيم پسر مغيره بخارايي است كه به شهر بخاري نسبت داده ميشود.

و امام مسلم: كنيت شان ابو الحسين و نام شان مسلم پسر الحجاج قشيري 

  نيساپوري است.

  اقسام حديث از نگاه درجات:
  حديث صحيح. -1

  حديث حسن. -2

  حديث ضعيف. -3

				  

  ئي علم فقهمسائل ابتدا

$ÉΑ � ميفرمايد: �فقه در لغت بمعني فهم مي آيد چنانچه خداوند  yϑsù ÏIω àσ ‾≈yδ 

ÏΘ öθs) ø9 $# Ÿω tβρ ßŠ% s3tƒ tβθßγs) ø" tƒ $ ZVƒÏ‰ tn �  78سورهء النساء: آيهء.  

  ».پس اين مردم راچه شده است كه از فهم سخن به دور اند؟« ترجمه:

لي كه از دالئل تفصيلي اش گرفته ودر اصطالح: علم داشتن به احكام شرعي عم

  ميشود.

  مصادر فقه اسالمى:
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  قرآنكريم:  - 1
بنده مسلمان احكام و مسائل دين خويش را از قرآنكريم ميگيرد، بطور مثال: دختر 

و يا پسري كه تا بحال ازدواج نه نموده اند اگر هر يكي از ايشان مرتكب فعل زنا شود 

آين آيهء مباركه گرفته شده است كه خداوند متعال  بايد صد تازيانه بخورد. اين حكم از

èπ � ميفرمايد: u‹ÏΡ#̈“9$# ’ÎΤ#̈“9$#uρ (#ρà$Î# ô_$$ sù ¨≅ ä. 7‰Ïn≡uρ $yϑ åκ ÷] ÏiΒ sπsv($ ÏΒ ;ο t$ù# y_ �  :سورهء النور

  .2آيهء 

  ».هر يك از مرد زناكار و زن زنا كار را صد تازيانه بزنيد«

  حديث شريف: - 2
احكام و مسائل دين خويش را از احاديث پيامبر اسالم بندهء مسلمان بسياري از 

بدست مي آورد. به همين اصول مسائل را از احاديث استنباط ميكند، چنانچه پيامبر  �

�C � KMميفرمايند:  �اسالم ( ��I �L���) �L��� ���� '� 
�� 8�I �V :f#� ��tm f#� ��tm
K#� f$%R خودرا) بگيريد، خداوند براي زنها  (از من (دين خودرا) بگيريد، از من (دين

راهي را اختيار كرده است، بكر با بكر (زنا نمودن پسر با دختر بكر) زدن صد تازيانه و 

  تبعيد يك سال است).

7�C.+�-Vميفرمايد:  �وآنحضرت  
#:5 U�) '(R  كسيكه دين خودرا بدل ميكند

  (مرتد ميشود) او را بكشيد.

  اجماع: - 3

اع علماء امت در عصري از عصر هاي بعد از وفات رسول مقصود از اجماع، اجم

  بوده بر اينكه حكم اين مسئله اين چنين است. �خدا 

  و اجماع واجب است كه بر اساس قرآن مجيد و حديث شريف صورت بگيرد. 

و معني اجماع اينست كه علماء امت همهء شان بگونهء واحدي حكم شرعي را از 
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  دليل بفهمند. 

  قياس: - 4
  نمودن فرع به اصل به علتي كه ميان فرع و اصل هر دو را جمع نمايد. ملحق

مانند: حرام بودن مواد مخدر قياس نمودن آن بر شراب به علت مسكر بودن هر 

  دوي آنها.

در فقه اسالمي مصادر ديگري هم وجود دارد مانند: استحسان، مصالح مرسله،  -5

اختالفيكه ميان علماء در مورد عمل  سد ذرائع، قول صحابي، عرف، عمل اهل مدينه بر

  نمودن به اين مصادر وجود دارد.
� �

  ، و آنها زياد است از آنجمله:فقهىقاعده هاى 

اعتبار هر امر به مقاصد و اهدافش تعلق ميگيرد، بدليل اين فرموده پيامبر خدا  -1

�: C=��#��) U<�i� <%,R .(همانا ثواب اعمال به نيت وابستگي دارد)  

اينكه اگر كسي فعل مباحي را به قصد استعانت خواستن از آن به طاعت مانند 

  انجام ميدهد خداوند او را مزد ميدهد به سبب اينكه نيت وي صحيح است.

يقين به شك زائل نميگردد. دليل اين قاعده اين فرمودهء خداوند متعال است  -2

tΒuρ ßìÎ7−G$ �كه ميفرمايد:  tƒ óΟ èδ ç�sYø.r& āω Î) $ ‡Ζsß 4 ¨βÎ) £©à9$# Ÿω  Í_øó ãƒ zÏΒ Èd, ptø:$# $º↔ø‹x© 4 �  سورهء

  .36يونس: آيهء 

اكثر ايشان جز گمان چيز ديگري را پيروي نميكنند همانا گمان انسان را از حق «

 ».هرگز بي نياز ساخته نميتواند

 !� U+�  U�V� :C ?��) � �� �H�H� � FG  �: �7 
`� g FG�B� A3 �*,
�� ��N��7'Y�-�� �( �� '��� � A�R �F��( .��  

زمانيكه يكي از شمايان در نماز خود به شك مي افتد و «فرمود:  �رسول خدا 
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نميداند چند ركعت اداء نموده است، سه ركعت خوانده و يا چار ركعت؟ درين حالت 

  ».شك را از خود دور كند و نماز خود را بر چيزيكه به آن يقين دارد بناء نمايد
  

  ل مثال:بطو

زمانيكه بر ذمهء شخصي دين ثابت گرديد سپس برايش شك واقع شد كه آيا  -1

آن دين خود را اداء نموده است يا خير، بر وي است كه شك خود را بر يقين بناء نمايد و 

  بقاء دين است و عدم اداء آن، پس بر وي الزم است كه دين خويش را بپردازد.

او وضوء دارد، سپس برايش شك پيدا شد كه آيا زمانيكه انسان يقين نمود كه  -2

وضو اش شكسته است يا نه؟ شك خود را بر يقين بناء نمايد، و آن بقاء وضوء است لذا 

  بايد شك خود را دور نمايد كه آن عبارت از نقض وضوء است.

 #$!ß‰ƒÌ�ãƒ ª �مشقت آساني را جلب مينمايد: چنانچه خداوند متعال ميفرمايد:  -3

ãΝà6 Î/ t�ó¡ ãŠø9 $# Ÿω uρ ß‰ƒ Ì�ãƒ ãΝà6Î/ u�ô£ ãè ø9$# �  185سورهء البقره: آيهء.  

  ».خداوند بشما ارادهء آساني را دارد، نه ارادهء سختي را«

�M�� l��V� K–  �2#� !� �  − :" c �( �·�:�  �-m� 1, ':�(� �) !� U+�  ~m �(
<H, 'L:"� 

پيامبر خدا ميان دو امر مخير نگرديدند ميفرمايد:  –رضي اهللا عنها  –بي بي عائشه 

مگر اينكه آسانتر آنها را اختيار مي نمودند، در صورتيكه در آن گناهي را مرتكب 

  نميشدند.

  مثال ها:

خداوند جمع نمودن ميان دو نماز را براي مسافر مشروع ساخته است تا  -1

  مشقت از وي دور گردد.

ه ندارد جائز است كه نماز خود را براي مريض كه قدرت اداء نماز را استاد -2
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  نشسته اداء نمايد.

  ضرورت ها چيز هاي ممنوع را مباح ميگرداند: -4

�§ Çyϑsù �خداوند متعال ميفرمايد:  äÜôÊ$# u� ö�xî 8ø$t/ Ÿω uρ 7Š$tã Iξsù zΝøOÎ) Ïµ ø‹n=tã �  سورهء

  .173البقره: آيهء 

نكند پس گناهي بر چون كسي ناچار شد، در صورتيكه از حد نگذرد و تجاوز «

  ».وي عايد نميشود

زمانيكه انسان به خودرن چيز حرام از ترس مرگ ناچار گردد خوردن آن حرام 

  برايش جواز دارد، بلكه به نزد عدهء از علماء خوردن آن حرام برايش واجب ميباشد.

  نه از كسي ضرر را بپذيرد ونه هم بكسي ضرر برساند: -5

نه از كسي ضرر «فرمود:  �رسول خدا ». ال ضرارال ضرر و «: �قال رسول اهللا 

  ».را بپذيرد و نه هم به كسي ضرر برساند

اگر به خانه كسي سوراخ باشد كه باعث اذيت همسايه اش ميگردد بر وي الزم 

است كه آن سوراخ را مسدود نمايد، و اگر ميانه حويلي اش درختي باشد كه ضرر آن به 

قطع نمايد زيرا قاعده است كه نه از كسي ضرر را  همسايه اش برسد بايد آن درخت را

  بپذيرد و نه هم به كسي ضرر برساند.
				 

  عقيده مقدمات علم

  تعريف عقيده:
گرفته شده و بمعني گره زدن ريسمان، به » عقد الحبل«عقيده از نگاه لغت از 

  ريسمان ديگر مي آيد. 

خداوند به تنهايي پروردگار  و در شريعت: اعتقاد جازم و يقين صحيح داشتن به اينكه

هر چيز، و مالك و آفريدگار اشياء ميباشد و تنها خداوند جل مجده مستحق عبادت است، 
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و خداوند متعال متصف به تمام صفات كمال بوده، و منزه از هر عيب و نقص است. 

  همراه با پاي بندي به اين عقيده و عمل كردن به آن.

  اهميت و ارزش عقيده:

ساس سالم مجتمع اسالمي صحيح بوده و مجتمع كه اعتماد بر عقيده عقيده ا -1

  صحيح در همهء شئون خود داشته باشد مجتمع مستقيم و به هم پيوست گفته ميشود.

عكس آن مجتمع ايكه اساس آن بر انحراف عقيده بناء شده پارچه پارچه و پراگنده 

  ميباشد.

ت، چنانچه خداوند متعال عقيده اساس دين و شرط قبول و صحت هر عمل اس -2

tΒجج� ميفرمايد: uρ ö�à" õ3tƒ Ç≈ uΚƒM} $$ Î/ ô‰s) sù xÝÎ6 ym … ã&é# yϑ tã uθ èδuρ ’ Îû Íο t�Åz Fψ $# zÏΒ zƒ Î�Å£≈ sƒø:$# 

  .5سورهء المائده: آيهء  �

و كسيكه از چيز هايي كه بايد به آن ايمان آورده شود منكر گردد واقعاٌ عمل او «

  ».ز زيانكاران استحبط گرديده است و در آخرت ا

‰ô � وخداوند ميفرمايد: s)s9 uρ z Çrρ é& y7ø‹s9 Î) ’ n<Î)uρ t Ï% ©!$#  ÏΒ š�Î=ö6s% ÷ È⌡s9 |Mø. u�õ° r& £sÜ t6ós u‹s9 

y7è=uΗxå £ tΡθä3tG s9 uρ zÏΒ zƒÎ�Å£≈sƒ ø:$# �  65سورهء الزمر: آيهء.  

عمل تو حبط  همانا به تو وبه پيشينيان تو وحي شده بود كه اگر شرك آوري واقعاً«

  ».ميشود و بيگمان از زيانكاران ميگردي

بر هر فرد مسلمان الزم و ضروري است كه به اندازهء توان خويش به اصالح 

  عقيده خود بكوشد زيرا كه عقيده صحيح به اذن خداوند سبب نجاتش ميگردد.

  توحيد اساس دعوت انبياء عليهم السالم است: -3

(ô‰s � چنانچه خداوند متعال ميفرمايد: s9 uρ $ uΖ÷Wyè t/ ’Îû Èe≅ à2 7π ¨Βé& »ωθ ß™§‘ Âχ r& (#ρ ß‰ ç6ôã $# ©!$# 

(#θ ç7Ï⊥ tGô_ $#uρ |Nθ äó≈©Ü9   .36سورهء النحل: آيهء  � #$
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به تحقيق در هر امتي رسولي (باين فرمان) فرستاديم كه خدا را پرستش كنيد و از «

  ».(عبادت) بتان بپرهيزيد

ت سيزده سال را سپري كردند، و در مكه مكرمه مد �از همين جهت آنحضرت 

مردم را به توحيد، و يكتايي خداوند متعال، و ترك بت پرستي دعوت نمودند. و اين 

دعوت شان حتي بعد از هجرت هم دوام كرد وبلكه در ايام اواخر زندگي خويش مردم را 

ئل درين از اينكه قبر را بگونهء مساجد بخود عبادتگاه قرار دهند بيم داد ومنع نمود. و دال

  رابطه بسيار است.

  مصادر و مĤخذ اهل سنت و جماعت:
مصادريكه اهل سنت و جماعت از آنها در مورد عقيدهء خويش استفاده مينمايند 

است ازينرو در مسائل اعتقادي در  �قرآن عظيم الشان و احاديث صحيح پيامبر اسالم 

ه در مسائل فقهي ميان شان نزد اهل سنت و جماعت اختالفي وجود ندارد، مانند اختالفيك

  موجود است. 

از مصادر و مĤخذيكه اهل سنت در مسائل اعقتادي خويش از آنها استفاده بعمل 

از حضرات صحابه و تابعين و  �مي آورند يكي اجماع است و آن اجماع امت محمد 

در مورد شان  �كسانيكه در قرون سه گانه اولي زندگي مينمودند ميباشد. رسول خدا 

� CF¬+�: ':t�� FH F¬+�: ':t�� FHن ميفرمايد: چني�V 0��Y�� ~mR  بهترين قرن ها قرن)

من است سپس قرني كه به قرن من نزديك باشد و بعد قرني است كه به قرن قرن من 

��2�� ':�3���� O:� )' (��C �+9� ,4 نزديك است) و ميفرمايند:$��� K#� � f-#�) FL���
tI�+#��) �2���R  شما الزم است كه به سنت من، و سنت خلفاء راشدين هدايت گر من (بر

كه بعد از من آمده اند عمل كنيد. و اين سنت ها را به دندانهاي نواجذ (چهار دندان كه 

  در اخير ليثه قرار دارد) خود بگيريد يعني به آنها عمل نماييد).

ي هم عقل صحيح از مصادر كه استفاده مسائل اعتقادي از آنها صورت ميگيرد يك
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 �و سالم است كه مناقض و معارض با قرآن مجيد و احاديث گرانبهاي آنحضرت 

نباشد كه به زودي در مورد دور فعال عقل و منزلت آن در شريعت سخن بميان خواهد 

  آمد.

				  

  (ال إله إال اهللا) –كلمهء طيبه 
�U @��ال إله إال اهللا از افضل ترين كلمه ها بشمار مي آيد، V � :C �%� l�V �( ~m

 ��V 0+��#���!� 1, 
�, 1�R  

بهترين كلمهء كه من، و انبياء قبل از من گفته اند كلمهء «ميفرمايد:  �رسول خدا 

اين كلمه اساس دين است و اين را كلمهء توحيد ناميده اند. ». (ال إله إال اهللا) است

و فرشته ها و علماء راسخ در علم خداوند به اين كلمه گواهي به يگانگي خود داده است، 

!y‰Îγx© ª � نيز به اين كلمه گواهي و شهادت داده اند چنانچه قرآن مجيد ميفرمايد: $# …çµ‾Ρ r& 

Iω tµ≈s9 Î) āωÎ) uθ èδ èπ s3 Í×‾≈n=yϑø9 $# uρ (#θä9'ρ é& uρ ÉΟ ù=Ïè ø9$# $JϑÍ←!$ s% ÅÝó¡ É) ø9 $$Î/ 4 Iω tµ≈s9 Î) āω Î) uθèδ â“ƒÍ–yê ø9 $# ÞΟŠÅ6 y⇔ø9 $# � 

  .18رهء آل عمران: آيهء سو

خداوند گواهي داد بر اينكه جز او معبودي نيست و فرشتگان و كسانيكه از علم «

بهره اندوز اند (نيز) در حاليكه خداوند به عدالت قائم است جز او معبودي نيست، او 

  ».صاحب قدرت و با حكمت است

بر خداوند متعال مينمايد، اين كلمهء (ال إله إال اهللا) اعالن خضوع و انقياد را در برا

و عبادت را مختص ذات يگانه او تعالي ميگرداند، و به اين كلمه آسمان ها و زمين بر پا 

شد، و تمام مخلوق بواسطهء اين كلمه آفريده شده است، و به منظور رساندن اين كلمه به 

شان نازل شده جهانيان همهء انبياء عليهم السالم مبعوث شده اند، و كتابهاي آسماني به اي

است، و شريعت انبياء قائم و برپا شده است، و به گفتن همين كلمه مردم در روز قيامت 

به دو دسته تقسيم ميگردند: دستهء به جنت مي روند و دستهء به دوزخ، زيرا گفتن اين 
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�U+�  U �!  بر بندگانش ميباشد. �كلمه از جملهء حقوق خدا V�  *���� :C 86
!� yB �( 4 �` 0�7 :U�V ,F��� 
�+�  � !� :U�V ?!� �� 5����� yB �( � ,5����� �� 

 �*, Fdt�: 1� !� �� 5����� yB � ?�>�3 
) �+Gq: 1� .����: 0� 5����� �� !� yB
A�* �+��7R ��F��( \��� 4 ��) \��� 
��� y$-( 

ش و حق بندگانش را بر بندگان �آيا حق خدا «گفت:  �به معاذ  �رسول خدا 

را بر خداوند متعال ميداني؟ معاذ فرمود: خدا و رسولش دانا تر است، آنحضرت فرمود: 

حق خداوند بربندگانش اينست كه تنها اورا عبادت كنند و به او تعالي كسي را شريك 

نسازند، و حق بندگان بر خداوند اينست كه اگر ايشان اين كار را نمودند آنها را عذاب 

  .»ننمايد

وقتيكه اين كلمه (ال إله إال اهللا) آنقدر عظمت دارد و داراي مقام عالي و برجسته 

اي است تعليم اين كلمه و دانستن معناي حقيقي آن و فرا گرفتن اركان و شروط آن بر 

هر فرد مسلمان واجب است. اما معني آن قسميكه از دالئل قرآني و احاديث نبوي فهميده 

بر حق جز اهللا جل مجده نبوده و مايان هيچ نوع عبادت را بجز ميشود اينست كه معبود 

به خداوند وحده ال شريك له به كسي ديگري نمي نماييم چنانچه خداوند متعال 

tΒuρ (#ÿρ$! � ميفرمايد: â÷É∆ é& āω Î) (#ρ ß‰ ç6÷èu‹Ï9 ©!$# t ÅÁÎ=øƒèΧ ã&s! t Ïe$!$# u !$x" uΖãm (#θßϑ‹É) ãƒuρ nο4θ n=¢Á9$# (#θè? ÷σ ãƒuρ 

nο 4θ x.̈“9 $# 4 y7Ï9≡sŒ uρ ßƒ ÏŠ Ïπ yϑ ÍhŠs)ø9   .5سورهء البينه: آيهء  � #$

در حاليكه) مأمور نشده اند مگر بانيكه خداوند را بكمال اخالص بپرستند «(

(وعقيده داشته باشند) كه دين از (جانب) اوست و در عين حال از هر نوع انحرافي بر 

د و زكات بدهند، و اين است دين صحيح كنار باشند، نماز را به تمام وكمال اداء كنن

  ».استوار

$ tΒuρ$! �و خداوند متعال ميفرمايد:  uΖù=y™ö‘r& ÏΒ š� Î=ö6s% ÏΒ @Αθß™§‘ āωÎ) û Çrθ çΡ Ïµø‹s9 Î) …çµ ‾Ρ r& 
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Iω tµ≈s9 Î) HωÎ) O$ tΡ r& Èβρ ß‰ ç7ôã $$ sù �  25سورهء األنبياء: آيهء.  

وي وحي كرديم (كه) نيست هيچ پيامبري را پيش از تو نفرستاديم مگر اينكه ب«

  ».معبودي بجز من پس مرا پرستش كنيد

 ��� ') !� ��� '��–  <2#� !� �  −  !� U+�  U�V :U�V� :C �� ���{� f#)
³:��� ��� !� U+�  ?���@ 0� � !� 1, 
�, 1 0� �5�23 :X¸�R 

 �رسول اهللا  روايت شده كه گفت: –رضي اهللا عنهما  –از عبد اهللا پسر عمر 

اسالم به پنج چيز بنا شده است: گواهي دادن باينكه جز خداوند معبودي نيست «فرمود: 

  ».فرستاده شدهء خدا است.... �ومحمد 

 :K:��  g�C����!� �B+: 0� �� X¸ �� ���{� f#)�R 
انه اسالم به پنج چيز بنا يافته است: بر اينكه خدا را يگ«ودر روايتي آمده است كه: 

  ».و يكتا بگرداني...

 :K:��  g�C ?�>�3 
) pq: 1� .�B� !� ���: 0� �� :X¸ �� ���{� f#)�R 
اسالم به پنج چيز بنا يافته است: بر اينكه تنها خداوند «ودر روايتي آمده است كه: 

  ».عبادت و پرستش شود وبه خداوند كسي شريك ساخته نشود

  روايت كرده است. اين هر سه روايت را صحيح مسلم

عباداتي كه مختص به ذات خداوند يگانه ويكتا است انواع زيادي دارد، از آنجمله 

است: دعاء، خوف، اميد، توكل، رغبت و ترس، خشوع و تواضع، ياري خواستن، و پناه 

  بردن، و مدد طلب نمودن و ذبح و نذر و.....

1 ,�
C تنكلمهء طيبه داراي دو ركن است: نفي و اثبات. نفي درگفR  يعني نفي

يعني ثابت ساختن عبادت خاص براي  C!� 1,R نمودن تمام معبودان، و اثبات در گفتن

خداوند يگانه و يكتا، چنانكه مالكيت مخصوص خداوند ال شريك له ميباشد. براي هر 

فرد مسلمان مناسب است كه اركان كلمهء طيبه را بداند و آنها را در زندگي خود تطبيق 
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1 ,�
 ,C!� 1يد تا اينكه از گفتن نماR .بهره ور گردد  

چنانكه براي اين كلمه اركاني وجود دارد به همين قسم براي آن شروطي ميباشد 

و اين شروط در قرآن مجيد كه گفتن اين كلمه بدون شروط و اركان آن صحيح نميشود، 

  و احاديث نبوي شريف آمده است و اينها است:

  منافي جهل باشد:داشتن علمي كه  - 1

çµ… � چنانچه خداوند متعال ميفرمايد: ‾Ρr& Iω tµ≈s9 Î) āω Î) ª! $# ö� Ï"øótG ó™$# uρ š�Î7/Ρ s% Î! �  سورهء

  .19محمد: آيهء 

  ».بدان كه معبودي بجز خداوند نيست و از گناهان خود آمرزش بخواه«

 U�V�� :CK#Z� 8m5 !� 1, 
�, 1 
%� F��: +6� =�( '(�R 
كسيكه در حالي بميرد كه او بداند كه معبودي بجز خداوند «فرمود:  �رسول اهللا 

  ».نيست به جنت داخل ميگردد

معناي اين شرط اينست كه شخص بداند كه معبود بر حق تنها و تنها خداوند است 

  وبس. 

  داشتن يقين كه منافي شك باشد: - 2

1 �!1 ,�
 ,C بايد مايان يقين قطعي و جازم به مفهوم و معني كلمهء R داشته باشيم

$ � بگونهء كه به قلب مايان شك و ترديد راه نيابد، چنانچه خداوند متعال ميفرمايد: yϑ‾Ρ Î) 

šχθãΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u «! $$Î/ Ï&Î!θ ß™u‘uρ §ΝèO öΝs9 (#θ ç/$s? ö�tƒ (#ρß‰ yγ≈y_ uρ öΝÎγÏ9≡uθ øΒr' Î/ óΟ ÎγÅ¡à"Ρr& uρ ’ Îû 

È≅‹Î6y™ «! $# 4 y7Í×‾≈s9 'ρ é& ãΝèδ šχθ è%Ï‰≈¢Á9$# �  15سورهء الحجرات: آيهء.  

واقعاً آناني مؤمن اند كه به خداوند و پيامبران او ايمان آوردند و سپس به شك «

  ».نيفتادند، و به مال و جان خود در راه خدا جهاد كردند هم ايشان اند راستگوي
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 U�V��  ��:�6 ki� :C�2�: +6� �M��� �t6 O� � '( l�Y� '(  �!� 1, 
�, 1�
K#Z�) .q�7 
��V �d £�#Y�-�(�R 

در عقب اين ديوار با هر كسيكه مالقات «فرمودند:  �براي ابو هريره  �پيامبر 

نمودي و او گواهي داد كه معبودي بجز خداوند نيست در حاليكه باين كلمه از صدق دل 

  ».يقين نمايد او را به بهشت مژده بده

  بان و تصديق كردن آن به قلب:اقرار نمودن به ز - 3
چيزهاي را كه كلمهء طيبه از گوينده آن تقاضا دارد بايد بندهء مسلمان به قلب 

خود تمام چيزهاي را كه به گويندهء اين كلمه الزم است قبول نمايد و به زبان خود اقرار 

ال كند، و رد نمودن مقتضيات كلمهء طيبه منافي شرط آن ميباشد، چنانچه خداوند متع

#) (öΝåκ̈ΞÎ � ميفرمايد: þθçΡ%x. # sŒÎ) Ÿ≅‹Ï% öΝçλm; Iω tµ≈s9 Î) āω Î) ª! $# tβρ ç�É9 õ3tG ó¡ o„ ∩⊂∈∪ tβθ ä9θà) tƒuρ $̈ΖÍ←r& (# þθä. Í‘$ tG s9 

$ oΨÏG yγÏ9# u 9� Ïã$t± Ï9 ¥βθ ãΖøg ¤Χ �  36 – 35سورهء الصافات: آيه هاي.  

ي نيست تكبر آري) ايشان چنين بودند، چون به آنها گفته ميشد جز خدا معبود«(

  ».ميورزيدند و ميگويند: آيا خدايان خود را به خاطر شاعر ديوانهء ترك گوييم

  تسليم شدن به اين كلمه: - 4
بايد بندهء مسلمان به قلب و همهء جوارح و اعضاي بدن خود به تمام چيزهاي كه 

د و اين كلمه آورده است منقاد و تسليم گردد و به همين انقياد و تسليم شدن به توحي

 �يگانگي خداوند است كه اساس اين كلمه را تشكيل ميدهد، چنانچه خداوند 

tΒuρ öΝÎ=ó¡ç„ ÿ…çµ � ميفرمايد: yγô_ uρ ’ n<Î) «!$# uθèδuρ ÖÅ¡ øt èΧ Ï‰ s)sù y7|¡ ôϑtG ó™$# Íοuρ ö� ãèø9 $$Î/ 4’ s+øOâθ ø9$# �  سورهء

  .22لقمان: آيهء 

باشد همانا به دستگيرهء هر كسيكه خود را به خدا تسليم كند و او نيكو كار «

  ».محكم چنگ زده است
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 U�V�� :C
) l>I �� ?���` .�+6 0+L: Q-B FG�B� '(o: 1�R 
هيچ يك از شما مؤمن گفته نميشود تا زمانيكه هواي «ميفرمايد:  �رسول خدا 

  ».نفس وي تابع چيزيكه من آورده ام نگردد

  صداقت و پاكي از دروغ و نفاق: - 5
مان در گفتن كلمهء طيبه موافق زبانش باشد و قلبش زبانش را بايد قلب بندهء مسل

تصديق نمايد زيرا منافقين اين كلمه را به زبان خود ميگفتند ولي قلب هاي شان اين كلمه 

$¨zÏΒuρ Ä �را تصديق نمي نمود. چنانچه خداوند متعال ميفرمايد:  ¨Ψ9$# tΒ ãΑθ à) tƒ $̈Ψ tΒ# u «! $$Î/ 

ÏΘ öθu‹ø9 $$ Î/ uρ Ì�ÅzFψ$# $ tΒ uρ Νèδ tÏΨ ÏΒ÷σ ßϑ Î/ �  8سورهء البقره: آيهء.  

از (جملهء) مردمان كساني اند كه ميگويند: بخداوند و به روز آخرت ايمان «

  ».آورديم و ايشان (در حقيقت) ايمان ندارند

 U�V�� :C �#�� �� !� 
(�B 1, 
��V '( ?�V� !� 1, 
�, 1 0� �2�: ��� '( �( �R 
هيچ بندهء نيست كه گواهي دهد باينكه معبودي بجز «ميفرمايد:  �پيامبر اسالم 

خداوند نميباشد در حاليكه از صدق دل اين شهادت را داده باشد مگر اينكه خداوند 

  ».دوزخ را بر وي حرام ميگرداند

  دوست داشتن اين كلمه كه منافي آن بغض و كينه توزي است: - 6
ت دارد و نيز دوست دارد كه مطابق به آن بندهء مسلمان اين كلمهء مباركه را دوس

عمل كند. و اهل اين كلمه را و كسانيكه به اين كلمه عمل مينمايند نيز دوست ميداشته 

$¨š∅ÏΒuρ Ä � باشد. چنانچه خداوند متعال ميفرمايد: ¨Ζ9 $# tΒ ä‹Ï‚ −G tƒ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# #YŠ# y‰Ρr& 

öΝåκtΞθ ™6Ït ä† Éb=ßs x. «! $# ( t É‹©9 $# uρ (#þθ ãΖtΒ# u ‘‰x© r& $ {6ãm °! 3 öθs9 uρ “t� tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΚn= sß øŒÎ) tβ÷ρt� tƒ z># x‹ yè ø9$# ¨βr& 

nο §θà) ø9 $# ¬! $ Yè‹Ïϑy_ ¨β r& uρ ©! $# ß‰ƒÏ‰ x© É># x‹ yè ø9$# �  165سورهء البقره: آيهء.  
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با اينهم) هستند مردمي كه بغير از  خداي بر حق معبودان ديگري را (به پرستش) «(

شان را طوري دوست ميدارند كه بايد خدا را دوست داشته باشند. اما آنانيكه ميگيرند، اي

(بخدا) ايمان دارند، محبت شان بخدا (نسبت به محبت مشركان در برابر معبودان شان) 

شديد تر ميباشد. ستمگاران هنگاميكه عذاب (خدا) را ببينند باين حقيقت پي مي برند كه 

  ».ت و بي شك خداوند سخت عذاب كننده استهمهء نيروها تنها از آن خدا اس

 U�V�� :C 
��, DB� 
�+�  � !� 0+L: 0� :0<:{� ���B 'd �I� 
�7 'G '( ��H
 <G 
#( !� .tY%� 0� ��) �$L�� g 5+�: 0� .�L: 0�� ,! 1, 
�± 1 O��� D± 0�� ,�·�+� �_

 �#�� g atY: 0� .�L: R�� ����� \�� 
هرگاه سه خصلت در شخص موجود باشد لذت و شيريني «فرمود:  �ا پيامبر خد

از همه كس براي وي محبوب تر باشد، و  �ايمان را در مي يابد: اينكه خدا و رسولش 

اينكه شخصي را فقط براي خدا دوست بدارد، و اينكه زشت پندارد كه به كفر باز گردد 

چنانچه زشت مي پندارد كه در آتش بعد از اينكه خداوند از آن او را نجات داده است 

  ».انداخته شود

  اخالص: - 7

معني اخالص اينست كه انسان به همهء اعمال تعبدي كه انجام ميدهد رضاي خدا 

  را در نظر داشته باشد و عمل خود را از تمام چيزهائي شرك آلود پاك بگرداند.

‰Ï � چنانچه خداوند متعال ميفرمايد: ç7ôã $$sù ©!$# $TÁ Î=øƒèΧ çµ©9 šÏe$!$# �  :سورهء الزمر

  .2آيهء 

  ».پس خداوند را پرستش كن و خاص به او بندگي كن«

 U�V��C :!� 
I� A�t) f/-�: !� 1, 
�, 1 U�V '(  �#�� �� ��B !� 0,�R 
1 ,�
 ,C !� 1كسيكه كلمهء «فرمود:  �رسول خدا R  را بگويد و به آن رضاي خدا

  ».تش دوزخ را بر وي حرام ميگرداندرا طلب نمايد خداوند آ
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كسيكه به اين شرط هاي متذكره فوق عمل كند در روز قيامت دروازهء جنت 

برويش باز ميشود، وكسيكه اين شرط ها را ترك نمايد دروازهء جنت برويش باز 

  نميگردد. 

ال إله إال اهللا كليد جنت نيست؟ از وهب پسر منبه رحمه اهللا پرسيده شد: آيا كلمهء 

وي در جوابش گفت: ني چنان است اما كليدي نيست كه دندان نداشته باشد اگر تو 

كليدي را كه داراي دندان باشد در قفل بياندازي قفل برايت باز ميگردد و اگر كليدي را 

تحت اين كلمه سه نوع كه دندان نداشته باشد در قفل بياندازي قفل برايت باز نميگردد. 

  از توحيد داخل ميشود:

  توحيد در ربوبيت:  - 1
وآن اينست كه بندهء مسلمان اعتقاد و يقين كامل داشته باشد به اينكه خداوند 

تدبير كننده و زنده كننده و  �آفريدگار همهء اشياء (جهان و مافيها) است. وخداوند 

ميراننده و روزي دهنده است وهيچ كسي بجز خداوند مالك و آفريدگار اين چيز ها شده 

 � تنها خداوند پروردگار همهء كائنات است چنانچه خداوند متعال ميفرمايد: نميتواند و

ß‰ ôϑysø9 $# ¬! Å_Uu‘ šÏϑn=≈yè ø9   ».ستايش خداي را است پروردگار عالميان«. � #$

 � د:و ميفرماي È⌡s9 uρ ΝßγtFø9 r' y™ ô ¨Β öΝßγs) n=yz £ ä9θà)u‹s9 ª! اگر از ايشان بپرسي كه « � #$

  ».است ميگويند: خداوندايشانرا كه آفريده 

اين توحيد در قلب و در فطرت همهء مردم مستقر شده است و براي هيچ كس 

  مجال انكار آن نيست حتي كفار.

  توحيد الوهيت: - 2
وآن اينست كه اعتقاد و يقين داشته باشد باينكه تنها خداوند معبود بر حق و 

ل است و بس و اينست مستحق عبادت است و همهء عبادت ها مختص ذات خداوند متعا
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معني توحيد در الوهيت و آن توحيد خداوند به افعال بندگان گفته ميشود، چنانچه 

‰ß � خداوند متعال ميفرمايد: ôϑ ysø9 $# ¬! Å_Uu‘ šÏϑn=≈yè ø9 $# ∩⊄∪ Ç≈uΗ÷q §�9 $# ÉΟŠÏm §�9$# ∩⊂∪ Å7Î=≈tΒ 

ÏΘöθ tƒ ÉÏe$!$# ∩⊆∪ x‚$ −ƒÎ) ß‰ç7÷è tΡ y‚$−ƒÎ) uρ ÚÏè tG ó¡ nΣ � 4 – 1ورهء الفاتحه: آيه هاي س.  

ستايش خداي را است پروردگار عالميان، بخشايندهء مهربان، پادشاه روز جزاء، «

  ».تنها ترا مي پرستيم و تنها از تو ياري ميخواهيم

و مقصود از فرستادن پيامبران عليهم السالم، و آفريدن مخلوق اقرار و اعتراف به 

 � اي خدا است، چنانچه خداوند متعال ميفرمايد:توحيد و يگانگي خداوند و عبادت بر

$ tΒuρ àMø) n=yz £ Ågø:$# }§Ρ M}$# uρ āω Î) Èβρß‰ ç7÷è u‹Ï9 � » جن و انسان ها را نيافريده ام مگر براي

  ». عبادت

$ tΒuρ$! � و خداوند متعال ميفرمايد: uΖù=y™ö‘r& ÏΒ š� Î=ö6s% ÏΒ @Αθß™§‘ āωÎ) û Çrθ çΡ Ïµø‹s9 Î) …çµ ‾Ρ r& 

Iω tµ≈s9 Î) HωÎ) O$ tΡ r& Èβρ ß‰ ç7ôã $$ sù �  25سورهء األنبياء: آيهء.  

نه فرستاديم پيش از تو هيچ پيامبري مگر اينكه بسوي او وحي فرستاديم كه «

  ».نيست هيچ معبود بر حق بجز من پس پرستش من را بكنيد

آنرا دوست دارد، و به آن   �عبادت اسم جامعي است براي هر عمليكه خداوند 

ز گفتني ها و كردار هاي ظاهري وباطني كه بر اساس كمال خوف، و اميد راضي است، ا

  به خداوند متعال بناء شده و استوار باشد.

  توحيد در اسماء و صفات: - 3

ثابت نماييم كه در قرآن  �و آن اينست كه ما اسماء و صفاتي را به خداوند 

نفي نماييم كه در مجيد و احاديث صحيح آمده است، و اسماء وصفاتي ار از خداوند 

ª!$# Iω tµ≈s9 � قرآن مجيد و احاديث شريف نفي شده است. چنانچه خداوند ميفرمايد: Î) āωÎ) 

uθèδ ( ã&s! â!$ yϑó™F{ $# 4 o_ó¡ çtø:$# �  8سورهء طه: آيهء.  
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  ».خدا، بجز او معبودي نيست مر اورا است نامهاي نيكو«

!¬ � و خداوند متعال ميفرمايد: uρ â !$ oÿôœF{ $# 4 o_ó¡ çtø:$# çνθ ãã ÷Š$$ sù $pκÍ5 ( (#ρâ‘sŒuρ t Ï% ©!$# 

šχρ ß‰ Åsù=ãƒ þ’ Îû  ÏµÍ×‾≈yϑó™r& 4 tβ÷ρt“ ôfã‹y™ $ tΒ (#θ çΡ%x. tβθè=yϑ÷è tƒ �  180سورهء األعراف: آيهء.  

و براي خدا است نامهاي نيكو، او را به آن نامها بخوانيد، و آناني را ترك كنيد كه «

نند، به زودي در برابر اعمالي كه انجام دادند جزاء داده در نامهاي خداوند كج روي ميك

  ».ميشوند

خداوند سبحانه و تعالي نامهاي بسياري دارد كه تحت حصر و شمار نمي آيد 


 C g ميفرمايند: �چنانچه آنحضرت -�n%� �� A�$% 
) l��� A� F�� 8L) A�J��
D�/�� F�� g 
) =�HJ-�� �� AY�m '( ?��B� 
-��� �� A)�-G p�#��R 

اي بار الها): تو را به همهء نامهاي كه خودت را به آن ناميدي سؤال ميكنم، و به «(

نامهاي كه در كتاب خود نازل فرمودي، و يا كسي را از مخلوق خود آن نام را تعليم 

  ».دادي، و يا آن نام ها را به نزد خود در علم غيب اختيار كردي

 U�V�� :C ?<�� ���` � K��` ! 0, K#Z� 8m5 �6��B� '(�R 
براي خداوند نود ونه نام است كسي كه اين نام ها را «فرمود:  �پيامبر خدا 

احصائيه نمايد (ياد بگيرد و حفظ كند وبه مقتضي آنها عمل كند) در جنت داخل 

  ».ميگردد

 �اينها نام هاي خداوند عز وجل بود كه از قرآن مجيد و احاديث پيامبر اسالم 

به تمام صفت هاي زيبا و كامل  �: خداوند �م، اما صفات خداوند تعليم گرفتي

متصف است، صفت هاي كه شبيه و مانند آنها در هيچ مخلوقي وجود ندارد، و براي 

آمده  �خداوند تمام صفت هاي را كه در قران مجيد و احاديث گرانبهاي آنحضرت 

ت و يا نقص، تشبيه و يا است ثابت ميسازيم، بدون اينكه در اين اسماء و صفات، زياد

  تعطيل، تغيير و يا تحريف، و تمثيل را بياوريم، و ميگوييم آنچه را كه خداوند ميفرمايد: 
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�  Ïµ Î=÷WÏϑx.§ øŠs9 Ö ï† x« ( uθ èδuρ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ç��ÅÁ t7ø9   .11سورهء الشوري: آيهء  � #$

  ».هيچ چيز (شبيه و) همانند او نيست و او است شنوا و دانا«

				  

  رسول خدا است ����دادن به اينكه محمد  گواهي
اين شق دوم توحيد بوده و از متممات آن بشمار مي آيد، زيرا محبت خداوند 

نا  �تكميل نميگردد. و چيزهاي را كه رسول خداوند  �بدون محبت رسول خداوند 

پسند مي پندارد به نزد خداوند جل مجده آنها نيز نا پسند است. و راهي بسوي دانستن 

 �و عملي كه خداوند به آن راضي ميگردد جز از طريق پيامبر اسالم  �هء خداوند اراد

وجود ندارد. زيرا يگانه كسيكه پيام خداوند را بمردم مي رساند رسول خداوند است و 

پيروي كند، و روش ايشانرا اختيار نمايد  �بس، بناء بندهء مسلمان بايد از آنحضرت 

ö≅è% β � خداوند متعال ميفرمايد:وبه سنت شان چنگ زند، چنانچه  Î) óΟçFΖ ä. tβθ™7Ås è? ©! $# 

‘ÏΡθ ãè Î7̈? $$ sù ãΝ ä3ö7Î6 ós ãƒ ª! $# ö� Ï" øó tƒ uρ ö/ ä3 s9 ö/ ä3 t/θçΡ èŒ 3 ª! $# uρ Ö‘θà" xî ÒΟ‹Ïm سورهء آل عمران: آيهء  � ‘§

31.  

بگو: اگر شما خداوند را دوست داريد، پس مرا پيروي كند تا خدا شما را دوست «

  ».ان شما را ببخشد، و خداوند آمرزنده و مهربان استبدارد و گناه

&θãè‹ÏÛr#) � و نيز خداوند متعال ميفرمايد: uρ ©! $# tΑθß™§�9 $# uρ öΝà6‾=yè s9 šχθ ßϑym ö� è? � 

  .132سورهء آل عمران: آيهء 

  ».خداوند و پيامبر اورا فرمان بريد تا باشد كه مورد مرحمت قرار گيريد«

 U�V�� :CI� 
�7 'G '( ��H 
��, DB� 
�+�  � !� 0+L: 0� :0<:{� ���B 'd �
�����·�+� �_ R�³:��� 

هرگاه سه خصلت در شخص موجود باشد لذت و شيريني «فرمود:  �پيامبر خدا 
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  ».از همه كس براي وي محبوب تر باشد... �ايمان را در مي يابد: اينكه خدا و رسولش 

سول خدا است اينست كه مسلمان ر �و معني گواهي دادن باينكه رسول خدا 

پسر عبد اهللا پسر عبد المطلب  �يقين داشته باشد و اقرار كند باينكه حضرت محمد 

رسالت همهء انبياء و رسول ها را برسالت  �هاشمي قريشي رسول خدا بوده و خداوند 

اين  ايشان ختم نموده است، و دين شانرا آخر تمام اديان قرار داده است. و از امور الزمي

گواهي اينست كه بندهء مسلمان اوامر رسول خدا را بجا آورد، و نواهي ايشانرا ترك دهد، 

ثابت شده  �را بگونهء عبادت كند كه در شريعت و احاديث آنحضرت  �و خداوند 

ثابت شده است يقين  �است، و اينكه بتمام چيزهائيكه به احاديث گرانبهاي آنحضرت 

$! � وند عز و جل ميفرمايد:و تصديق نمايد، چنانچه خدا tΒuρ ãΝä39 s?# u ãΑθ ß™§�9 $# çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒuρ 

öΝä39pκtΞ çµ ÷Ψ tã (#θ ßγtFΡ $$ sù �  7سورهء الحشر: آيهء.  

  ».آنچه پيامبر براي شما ميدهد بگيريد، و از آنچه شما را منع ميكند منصرف شويد«

است و از  مناسب �از چيزهائيكه معرفت آنها در گواهي دادن رسالت آنحضرت 

  انجام دهند اينها است: �جملهء آدابي بشمار مي آيد كه مسلمانان در برابر رسول خدا 

و محبت دين شان از محبت مالها، اوالد ها، و  �اينكه محبت رسول خدا  -1

جان ها و همسر ها ما به نزد ما محبوب تر و دوست داشته شده تر باشد، چنانچه رسول 

�Co: 1���� eميفرمايند:  �خدا #��� .����� .��� '( 
��, DB� 0+G� Q-B FG�B� '(R 
(هيچ يكي از شما مؤمن كامل شمرده نميشود تا من به نزدش از فرزند، پدر، و مادر، و 

  همهء مردم دوست داشته تر نباشم).

را در همهء شئون زندگي خويش از كوچك و  �اينكه مايان رسول خدا  -2

‰ô � ي انتخاب نماييم، چنانچه خداوند متعال ميفرمايد:بزرگ آن بحيث پيشوا و رهنما s) ©9 

tβ%x. öΝä3 s9 ’ Îû ÉΑθß™u‘ «!$# îο uθ ó™é& ×πuΖ|¡ ym yϑÏj9 tβ%x. (#θã_ö� tƒ ©! $# tΠöθu‹ø9 $# uρ t� ÅzFψ$# �  :سورهء األحزاب

  .21آيهء 
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براي شما واقعاً رسول خدا نمونه نيكويي است، براي كسيكه آرزوي او (ثواب) «

  ».د و روز آخرت استخداون

و اكرام و احترام شان و احترام احاديث شان و سنت  �تعظيم رسول خدا  -3

 �بدون غلو و تفريط و قايل بودن مقامي براي رسول خدا كه خداوند  �آنحضرت 

خودش آن مقام را براي شان انتخاب نموده است، باين معني كه ايشان رسول خدا اند 

ند، و بنده خداوند اند بايد عبادت نشوند، و ايشان افضل بايد مورد تكذيب قرار نگير

ترين مخلوق خدا و امام و پيشواي رسوالن خدا و حجت ودليل خداوند به مخلوقش 

ميباشند. و صاحب حوض كوثر و شفاعت عظمي بوده و سردار و سرور اوالد بني آدم اند 

ند جل مجده اند چنانچه عليه الصالة والسالم، با اينهم ايشان بشر اند و مخلوق خداو

≅ö � خداوند ميفرمايد: è% !$ yϑ‾Ρ Î) O$ tΡ r& ×�|³ o0 ö/ä3è=÷WÏiΒ # yrθ ãƒ ¥’ n<Î) !$ yϑ‾Ρ r& ö/ä3 ßγ≈s9 Î) ×µ≈s9 Î) Ó‰ Ïn≡uρ �  سورهء

  .6فصلت: آيهء 

بگو: واقعاً من بشري هستم مثل شما، به من وحي ميشود كه خداي شما خداي «

  ».يگانه است

مقام بندگي و عبوديت است ورسول خدا بندهء خدا  �و بهترين مقام آنحضرت 

çµ‾Ρ… � است چنانچه خداوند متعال ميفرمايد: r& uρ $®R mQ tΠ$s% ß‰ ö7tã «! $# çνθãã ô‰ tƒ (#ρßŠ%x. tβθ çΡθä3 tƒ Ïµø‹n=tã 

# Y‰ t7Ï9 �  19سورهء الجن: آيهء.  

بر  و اينكه  چون بندهء خدا بر خاست تا خدا را پرستش كند نزديك بود باالي او«

  ».سر هم بريزند

≈z � و خداوند متعال ميفرمايد: ys ö6ß™ ü“Ï% ©! $# 3“u� ó� r&  ÍνÏ‰ ö7yè Î/ Wξ ø‹s9 š∅ ÏiΒ Ï‰Éf ó¡ yϑø9$# 

ÏΘ#t�ys ø9 $# ’n< Î) Ï‰Éf ó¡ yϑø9$# $ |Áø% F{$# �  1سورهء األسراء: آيهء.  

  ».پاك و منزه است ذاتيكه بندهء خود را شبي از مسجد حرام به مسجد اقصي برد«

از غلو و زياده روي كه مناسب شخصيت شان نبوده و از صفات  �دا رسول خ
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 ��U+�  0 �!  ��' ���  خداوند بشمار مي آيد نهي فرموده اند چنانچه ميفرمايند:
 :U�VC ��#�� =�E� <G ���N` 1} 
�+� � !� ��� :�+�+Y7 !� ��� �%� <%, ,F:�( ')� �R

�F��(� � ��) \��  

در مدح من «فرمود:  �روايت شده كه آنحضرت  �وق از حضرت عمر فار

) پسر مريم زياده روي و �زياده روي و افراط مكنيد ماننديكه نصاري در مدح (عيسي 

افراط نمودند، (العياذ باهللا او را خدا و پسر خدا گفتند) واقعاً من بنده (خدا) ام مرا بندهء 

  ».خدا و رسول خدا بگوييد

، و اين عالمهء محبت رسول خدا بشمار مي �به رسول خدا بسيار درود فرستادن  -1

‰pκš$ � آيد چنانچه قرآن كريم ميفرمايد: r' ‾≈tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u (#θ�=|¹ Ïµ ø‹n=tã (#θ ßϑÏk=y™uρ $̧ϑŠÎ=ó¡ n@ � 

  .56سورهء األحزاب: آيهء 

  ».اي مسلمانان! بر وي درود بفرستيد و با اخالص كامل به او سالم دهيد«

 U�V�� :C ?�q� �d 
��� !� � �� ¢�� � '(�R 
كسيكه بر من يكبار درود بفرستد خداوند به او ده بار «ميفرمايد:  �پيامبر خدا 

  ».درود ميفرستد

 U�V��C : r�� 8�: c .�#� =�G* �*, '( 8������R 
بخيل كسي است كه چون من در نزدش ياد كرده شوم «ميفرمايد:  �رسول خدا 

��F�6��), �� l  ».من درود نمي فرستداو بر  <G ��@ U� ��� ��@ �� 8 F2r���7
��© ��� A%, F�6��), U� ���.  

				  

  شريك بخدا گرفتن و انواع آن

شريك گرفتن به خدا از بزرگترين گناهاني است كه شخص در برابر پروردگار 
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!© (βÎ¨ � خويش مرتكب ميشود، چنانچه خداوند متعال ميفرمايد: $# Ÿω ã�Ï" øó tƒ β r& x8 u� ô³ç„  Ïµ Î/ 

ã� Ï"øó tƒuρ $ tΒ tβρ ßŠ y7Ï9≡sŒ yϑÏ9 â !$t± o„ �  48سورهء النساء: آيهء.  

حقا كه خداوند اين را كه به او شرك آورده شود نمي آمرزد ولي سواي شرك هر «

  ».كسي را كه بخواهد مي آمرزد

و افعاليكه بجز خداوند  شرك: شريك قرار دادن غير خداوند با خداوند در اعمال

  آنها را كس ديگر مستحق نميباشد، و شرك انواع زيادي دارد:

  شرك اكبر: - 1
شرك اكبر آنست كه انسان همراهء خداوند خدايان ديگري را انتخاب نمايد، و آنها 

را به نوعي از انواع عبادت، پرستش نمايد، و ميان آنها و خداوند مساوات و برابري قايل 

اين نوع شرك جاودانه در دوزخ مي ماند. تحت اين نوع شرك انواع  شود. صاحب

  ديگري وجود دارد:

شرك در دعا: و آن اينست كه از غير خداوند بخواهد تا به او نفع برساند ويا  - الف

 � :از وي ضرري را دفع نمايد. اين نوع شرك، شرك اكبر است چنانچه خداوند ميفرمايد

Ÿω uρ äí ô‰ s? ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# $ tΒ Ÿω y7ãèx"Ζtƒ Ÿω uρ x8•� ÛØ tƒ ( �  106سورهء يونس: آيهء.  

  ».و بجز خدا چيزي را كه نه به تو سودي ميرساند و نه (هم) زياني مخوان«

%tΑ$s �و خداوند متعال ميفرمايد:  uρ ãΝà6š/ u‘ þ’ ÎΤθ ãã ÷Š$# ó=Éf tG ó™r& ö/ä3s9 4 ¨βÎ) šÏ% ©!$# 

tβρ ç�É9 õ3tG ó¡ o„ ôtã ’ ÎAyŠ$ t6Ïã tβθ è=äzô‰ u‹y™ tΛ©yγy_ šÌ� Åz#yŠ �  60سورهء غافر: آيهء.  

و پروردگار شما گفت: مرا نيايش كنيد تا (خواست) شما را اجابت كنم، كسانيكه «

  ».از پرستش من تكبر مي ورزند حتماً به خواري وارد دوزخ ميشوند
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شرك در عبادت: و آن اينست كه انسان نوعي از انواع عبادت را براي غير  –ب 

اختصاص دهد مانند: طواف نمودن به اطراف بت ها، يا قبر ها و يا اينكه بغير خدا  خدا

  ذبح نمايد و يا بغير خدا نذر نمايد و غيره.

≅È � چنانچه خداوند متعال ميفرمايد: t/ ©! $# ô‰ ç7ôã $$ sù ä.uρ š∅ÏiΒ tÌ� Å3≈¤±9 بلكه خدا را « � #$

  ».عبادت كن و از جملهء شاكران باش

%šÏ � ميفرمايد: �و خداوند  ©!$#uρ (#ρä‹sƒ ªB $# ∅ÏΒ ÿ Ïµ ÏΡρßŠ u !$uŠÏ9 ÷ρ r& $ tΒ öΝèδß‰ ç6÷è tΡ āωÎ) 

!$ tΡθ ç/Ìh� s)ã‹Ï9 ’ n<Î) «! $# #’ s∀ø9 ã— ¨βÎ) ©! $# ãΝä3øt s† óΟßγoΨ ÷� t/ ’ Îû $ tΒ öΝèδ Ïµ‹Ïù šχθà" Î=tG øƒ s† 3 ¨βÎ) ©! $# Ÿω “Ï‰ ôγtƒ ôtΒ 

uθèδ Ò>É‹≈x. Ö‘$ ¤" Ÿ2 �  3سورهء الزمر: آيهء.  

ميگويند) ما اينها را پرستش نميكنيم جز براي آنكه ما را به خداوند نزديكتر «(

گردانند همانا در چيزيكه ايشان در آن اختالف مي ورزند خداوند در ميان شان حكم 

  ».ميكند و خداوند كسي را كه دروغگو و نا سپاس است هرگز رهياب نميسازد

ان خود و ميان خداوند واسطه و شرك در شفاعت: و آن اينست كه انسان مي - ج

شفيع انتخاب كند تا اورا به خداوند مقرب بگرداند اين شرك اكبر است زيرا خداوند از 

 همه ما سوي خود بي نياز است، و خداوند به هيچ كس نيازي ندارد و چنانچه ميفرمايد:

� ÏΘ r& (#ρ ä‹sƒ ªB $# ÏΒ ÈβρßŠ «! $# u !$ yèx"ä© 4 ö≅è% öθ s9 uρ r& (#θçΡ$ Ÿ2 Ÿω tβθ ä3Î=ôϑtƒ $ \↔ø‹x© Ÿω uρ šχθ è=É) ÷ètƒ � 

  .43سورهء الزمر: آيهء 

آيا ديگران را جز خدا شفيع گرفته اند؟ بگو: آيا اگر ايشان هيچ قدرتي نداشته «

  ».باشند و (هيچ چيزي را) نفهمند؟

šχρ � و خداوند متعال ميفرمايد: ß‰ ç7÷è tƒuρ ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# $tΒ Ÿω öΝèδ•� ÛØ o„ Ÿωuρ óΟßγãè x"Ζtƒ 

šχθ ä9θà) tƒuρ Ï Iωàσ ‾≈yδ $tΡ àσ ‾≈yè x"ä© y‰Ψ Ïã «! $# 4 ö≅ è% šχθ ä↔Îm6uΖè? r& ©! $# $yϑÎ/ Ÿω ãΝn=÷è tƒ ’ Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# Ÿω uρ ’ Îû 

ÇÚ ö‘F{ $# 4 …çµ oΨ≈ys ö7ß™ 4’n?≈yè s? uρ $ £ϑtã šχθ ä.Î�ô³ ç„ �  18سورهء يونس: آيهء.  
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نه ضرري ميرساند و  ايشان بجز خداوند چيز هاي را پرستش ميكنند كه به ايشان«

نه نفعي، و ميگويد: اينها نزد خداوند شفاعت گران مايند بگو: آيا شما خداوند را از 

چيزيكه در آسمانها و زمين است و او آنرا نميداند آگاه ميسازيد؟ پاك است ذات او و بر 

  ».تر است از چيزهاي كه شريك او مي پندارند

  شرك اصغر: - 2
را از دائره ملت اسالم بيرون نميكند مگر توحيد را و آن شركي است كه انسان 

ناقص ميسازد و مخل توحيد ميباشد، و گاهي انسان را به طرف شرك اكبر ميكشاند، 

  مانند: ريا كاري در عبادت.

¹�Y�� ³:��� g !� U�V :C 
�7 p&� ?��� 8�� '( pq�� '� O�Gq�� Q#�� �%�

G&� 
-G�` 4~� f�(�R 

من از شريك گرفتن شريك ها بي نيازم «حديث قدسي ميفرمايد: خداوند در 

كسيكه عملي را انجام دهد و در آن عمل غير از من را به من شريك بسازد او را و 

  يعني او را ياري و مدد نمي كنم.» شركش را ترك ميكنم

  .از جمله مثالهاي شركي قسم خوردن به غير نام خداوند است

 U�V�C :!� ~/) ��B '(p&� �� �$G �Y7 �R 
كسيكه بغير نام خداوند قسم خورد واقعاً كافر شده است، «فرمود:  �رسول خدا 

  ».و يا به خداوند شريك گرفته است

از جمله مثالهاي شركي: گفتهء شخصي است كه ميگويد: ما شاء اهللا و شاء فالن. 

واو) كه براي برابري (چيزي كه خداوند بخواهد و فالني بخواهد). اين گفتهء خود را به (

و بين فالني تسويه و برابري را عقيده  �مي آيد ذكر نمايد زيرا درين وقت بين خداوند 

  نموده است.
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  نفاق
گرفته شده است و آن سردابي است در زمين كه برايش » نفق«نفاق در لغت از 

ت، وآن عبارت گرفته شده اس» النافقاء«از » نفاق«منفذي در جاي ديگر وجود دارد، و يا 

از خانه اي است داراي سقف نازك و رقيقي كه موشي ها دشتي در زير زمين بخود 

ميسازند و زمانيكه احساس خطر مي نمايند آنرا با سر خود دور نموده از داخلش بيرون 

  ميشوند. 

و نفاق شرعي عبارت از اظهار نمودن ايمان بر زبان و پوشيده ساختن كفر در قلب 

  به چند نوع است: ميباشد. و آن

  نفاق اكبر: - 1
و آن عبارت از نفاق اعتقادي است. به اين معني كه شخص در ظاهر اظهار اسالم 

مي كند و اما در باطن كافر بوده و كفر را در قلب خود مي پوشاند، و در ميان مسلمانان 

يب ميكند، تظاهر به اسالم مينمايد. او در واقع مسلمان نبوده بلكه اسالم را انكار و تكذ

چنانكه منافقين صدر اسالم اين اوصاف را داشتند. منافق در آتش دوزخ هميشه ميماند و 

!© (βÎ¨ � در طبقهء زيرين دوزخ قرار ميگيرد، چنانچه قرآنكريم ميفرمايد: $# ßìÏΒ%ỳ 

tÉ) Ï"≈uΖßϑø9 $# tÌ� Ï"≈s3 ø9 $# uρ ’Îû tΛ©yγy_ $�èŠÏΗsd �  140سورهء النساء: آيهء.  

  ».ه خداوند منافقان و كافران همه را در دوزخ جمع ميكندحقا ك«

β¨ �ميفرمايد:  �و خداوند  Î) tÉ) Ï"≈oΨ çR ùQ$# ’Îû Ï8 ö‘¤$! $# È≅ x" ó™F{$# z ÏΒ Í‘$ ¨Ζ9 $# s9 uρ y‰Åg rB öΝßγs9 

# ���ÅÁ tΡ �  145سورهء النساء: آيهء.  

  ».نمي يابي همانا منافقان در طبقهء زيرين آتش اند و تو هرگز براي شان مددگاري«

  نفاق اصغر: - 2
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همان نفاق عملي است. و آن متصف بودن به اخالق و خصائل نفاق است. اين نوع 

نفاق انسان را از دائرهء اسالم خارج نميسازد مگر او را مستحق وعيد شديدي كه درين 

�C 0 ميفرمايد: �حديث مبارك آمده است ميگرداند چنانچه آنحضرت G 
�7 'G '( [) �
 ?�Y7�#(  �*, :�2�9: Q-B ��$#�� '( K��m 
�7 l%�G '2#( K��m 
�7 l%�G '(� ,?����m

��7 F�m �*,� , �� �6�� �*,� ,�tG ��B �*,� ,0�m 'h���R 
فرمود: چهار خصلت است كه هرگاه در كسي موجود باشد منافق  �رسول خدا 

نفاق است خالص است. و كسيكه در او خصلتي از اين خصلت ها باشد در او خصلت از 

تا آنرا ترك دهد. چون امين شمرده شود خيانت كند، و چون سخن زند دروغ گويد، و 

  ».چون پيمان بندد پيمان شكني كند، و چون جنگ كند دشنام دهد

براي بندهء مسلمان مناسب است كه از اوصاف منافقين و اخالق و عادات شان 

يش الزم است كه براي تصفيه ايمان و دوري گزيند تا از جملهء منافقان بشمار نيايد و برا

اصالح عقيدهء خود سعي ورزد تا روز قيامت خداوند را در حال مقابله كند كه داراي 

  قلب سليم باشد.

				  

  مقام و منزلت عقل از نگاه اسالم
دين مقدس اسالم منزلت و مقام عقل را بلند برده و به عقل ارزش و قدر قايل 

كه به آن انسان از حيوان  �ست از جانب خداوند است، عقل بخشش و هديه اي ا

متمايز ميگردد، عقل كليدي است كه بوسيلهء آن دروازه هاي علم و دانش بروي انسان باز 

ميگردد وبه آن ضرر را از نفع ميشناسد و توسط عقل تفكر و تدبر مينمايد و چيز ها را 

بندگان خويش امتنان نموده  اختراع ميكند و علم فرا ميگيرد و به دادن عقل خداوند به

≅ö �ميفرمايد:  è% uθ èδ ü“Ï% ©!$# ö/ä. r' t±Σr& Ÿ≅ yè y_uρ â/ä3s9 yì ôϑ¡¡9$# t�≈|Á ö/ F{ $# uρ nο y‰ Ï↔øù F{$# uρ ( Wξ‹Î=s% $̈Β tβρ ã�ä3 ô± n@ 

  .23سورهء الملك: آيهء  �
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بگو: او است كه شما را (از عدم) آفريد و براي شما گوش، چشم، و دلها قرار «

  ».است شكراني كه شما (در برابر آن) ميكنيدداده، اندك 

از نظر دين اسالم عقل مدار و اساس تكليف است، غير عاقل مانند ديوانه، طفل، 

خوابيده، و امثال آنها مكلف نميباشند زيرا عقل است كه كليد فهم و درك است، ازينرو 

  ».عقل برهان و حجت خداوند بر مخلوق است«بعضي از علماء ميفرمايند: 

 !� U+�  U�V� :C ��: Q-B ,
�Y� '� �+�/�� 0+#��� '� :KH�H '� F�Y�� [7 
F�-± Q-B f���� '�� �Y�-�: Q-B FM�#�� '���R 

سه طائفه مرفوع القلم اند: ديوانه ايكه جنون بر عقلش «ميفرمايد:  �رسول خدا 

ود، طفل تا غالب آمده است تا وقتيكه صحت ياب گردد، خوابيده تا زمانيكه بيدار ش

  ».زمانيكه به رشد و بلوغ خود برسد

نقطهء رابطه و وصل ميان اين سه طائفه همانا عدم وجود عقل سليم است. به سبب 

همين اهميت عقل در اسالم، خداوند حفاظت ونگهباني عقل را مشروع گردانيده است 

عبارت  وبلكه حفاظت آنرا يكي از ضرورت هاي پنجگانه دين وانمود كرده است وآنها

اند از: دين، نفس، عزت و شرف، عقل و مال. روي همين اساس هر چيزيكه باعث از بين 

بردن عقل گردد آنرا حرام گردانيده است، مانند: نوشيدن شراب واستعمال مخدرات 

  وغيره.

دين اسالم عقل را متوجه تفكر در اموريكه در حدود و توان عقل است گردانيده و 

ان تفكر را در آنها دارد رهنموني نموده است مانند: تفكر كردن در او را در مسائل كه تو

مصالح دنيوي، و اختراع نمودن چيزهائيكه برايش مفيد بوده و اورا در وسائل زندگي اش 

ياري ميكند. چنانكه او را به تدبر و تفكر در آيات خداوند و دالئل قدرت كامله او تعالي 

دد و عالقهء او را به پروردگارش مستحكم كه سبب تقويت و زيادت ايمانش ميگر

  ميسازد دستور ميدهد.

همانطوريكه اسالم عقل ار از همهء چيزهائيكه باعث دوري اش از افكار نا درست 
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ميگردد باز ميدارد به همين قسم او را به چيزهاييكه مانع رشد و منفعت اش ميگردد باز 

افات و تسليم شدن در برابر عادات و ميدارد، مانند: پيروي نمودن از اوهام و ظنون، خر

  تقاليديكه مخالف دين است، و فعاليت هاي عقل را منجمد ميسازد.

با همين منزلت و مقام بزرگي كه خداوند به عقل داده است اسالم به ما اين را نيز 

گفته است كه عقل سليم از عوارض و عيوب، هيچگاه با دالئل قرآن مجيد و احاديث 

برخورد نكرده و در تعارض قرار نميگيرد. و اگر كدام تعارض  �صحيح رسول خدا 

وهمي اي ميان عقل و دالئل شرعي براي بعضي از دانشمندان پيدا شود درين حالت عقل 

سليم شان دوست ميدارد كه در برابر حدود شريعت اسالم و آيات كالم رباني متوقف 

  شود و از خود نظري را ارائه ندهد.

اني توان آنرا ندارد كه باين فهم محدود خود كنه و حقيقت و همچنان عقل انس

احكام شرعي را درك كند درين حالت بر وي الزم است كه در برابر امر خداوند تسليم و 

منقاد گردد وخداوند را عبادت كند اگر چه حكمت و فلسفهء همان حكم شرعي را نداند 

محض ميبود مسح نمودن  ميفرمايد: اگر دين به رأي و عقل �چنانچه حضرت علي 

  تحت موزه از باالي آن بهتر و افضل تر پنداشته ميشد.

				  


