
 

 

  
  
  
  

دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، 
  های آن عقاید و نظام

 (اإلسالم: حقيقته, رشائعه, عقائده, ُنُظمه)
  

که توّسط اّتحادّیۀ » معّرفی دین اسالم«پژوهش برگزیدۀ مسابقۀ جھانی 
 به انجمن جھان اسالم برگزار شدجھانی معّرفی اسالم؛ وابسته 

  
  
  

  :نویسنده
  محّمد بن ابراهیم َحَمددکتر 

  
  :مترجم

  خواجه ابوخالد شعیب علی
  



 

 

  های آن اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام دین  :کتاب عنوان

  حقیقته، شرائعه، عقائده، ُنُظمه اإلسالم:  عنوان اصلی:

  محّمد بن ابراهیم َحَمددکتر   : نویسنده

  خواجه ابوخالد شعیب علی  :ترجمه

  مجموعه عقاید اسالمی -عقاید  موضوع:

  اول (دیجیتال)   نوبت انتشار: 

  هـ.ق ١۴٣٨ ربیع االول -هـ.ش  ١٣٩۵) جدی( دی  تاریخ انتشار: 

 www.aqeedeh.comسایت عقیده   :  منبع

  شده است.دانلود  دهیعق ۀکتابخاناز سایت کتاب  نای

www.aqeedeh.com  

  
 book@aqeedeh.com  ایمیل:

  نیموحد ۀمجموع یها تیسا

www.mowahedin.com
www.videofarsi.com
www.zekr.tv
www.mowahed.com 

 www.aqeedeh.com
www.islamtxt.com
www.shabnam.cc
www.sadaislam.com 

    

 
contact@mowahedin.com  

  نویسنده آن است.باشد؛ بلکه بیانگر دیدگاه  نمی عقیده این کتاب لزوما بیانگر دیدگاه سایتمحتوای 



  

 

 

م ن ا   سم اهللا ا

  فهرست مطالب

  ١  ..   »یرابطة العالم االسالم«اسالم؛ وابسته به سازمان  یمعّرف یجهان ّیۀاّتحاد ظیتقر

  ٣  ......................................................................  سندهینو ۀمقّدم

  ٧  ....................  و ارکان آن یاسالم و منابع قانونگذار نید قتیفصل اول: حق

  ٩  ..........................................................  تیّ : داستان بشردرآمد شیپ

  ١٣  ...................................................................  اسالم نید قتیبخش اول: حق

  ١٤  ...........................................................  مبحث اول: مفهوم اسالم

  ١٤  ...................................................................  اسالم یمفھوم لغو - ١

  ١٤  ..........................................................  میاسالم در قرآن کر یمعان - ٢

  ١٤  ..................................................................  اخالص یاسالم به معنا -أ

  ١٤  ...................................................................  اقرار یاسالم به معنا -ب

  ١٥  ..................................................................  دیتوح یاسالم به معنا -ج

  ١٥  ............................................................  بودنمیتسل یسالم به معناا - د

  ١٥  .......................................................  مفھوم اسالم در اصطالح عام - ٣

  ١٦  ...........................................................................  اسالم خاص - ٤

  ١٧  ....................................................  فطرت نیمبحث دوم: اسالم؛ د

  ١٧  .............................................................................  فطرت در لغت

  ١٧  .............................................................................  اّما در اصطالح

  ٢١  ................................................................................  نیاطیش - ١

  ٢١  ..................................................................................  نیوالد - ٢

  ٢١  ...................................................................................  غفلت - ٣

  



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ب 

 

  ٢٤  ........................................  قدرتش ربودنیفراگو  أمبحث سوم: الله

  ٢٤  .......................................................................................  مقّدمه

  ٢٤  .........................................................................  گفتار اول: الله

  ٢٩  ....................................................................  یگفتار دوم: قدرت الھ

  ٣٣  .......................................  آن قیعم جیو نتا یکیمبحث چهارم: ِبّر و ن

  ٣٣  ................................................................................  مفھوم ِبّر  - أ

  ٣٣  ......................................................  میدر قرآن کر» ِبر« ۀتکرار واژ - ب

  ٣٥  .......................................................  یدر سّنت نبو» ِبر«اصطالح  -ج

  ٣٩  ......................................................  مبحث پنجم: اخالق در اسالم

  ٣٩  ....................................................................  اخالق ۀمفھوم واژ - ١

  ٣٩  ....................................................................  ُحسن خلق فیتعر - ٢

  ٤٠  ....................................................................  کویمفھوم اخالق ن - ٣

  ٤١  ....................................................................  میمفھوم ُخلق عظ - ٤

  ٤٢  ....................................................................  سن ُخلقُح  لیفضا - ٥

  ٤٧  ..............................................  اسالم نیدر د یگذاربخش دوم: منابع قانون

  ٤٨  ..............................................................................  مقّدمه

  ٤٩  ..................................  میو شواهد صداقت قرآن کر تیّ مبحث اول: ماه

  ٤٩  ....................................................................  میقرآن کر تیّ ماه - ١

  ٤٩  .........................................................................  قرآن یلغو فیتعر -أ

  ٤٩  .................................................................  قرآن یصطالحا فیتعر -ب

  ٥٠  .....................................................................  میقرآن کر یهااسم -ج

  ٥٠  .......................................  فیو حفاظت قرآن از تحر گاهیصداقت و جا - ٢

  ٥٤  ................................................  سّنت تیمبحث دوم: مفهوم و اهّم 

  ٥٤  ...........................................................  یگفتار اول: مفھوم سّنت نبو

  ٥٤  .......................................................................  سّنت یمفھوم لغو -١

  ٥٤  .................................................................  سّنت یصطالحمفھوم ا -٢

  ٥٦  .................................  یسّنت در قانون اسالم گاهیو جا تیگفتار دوم: اهّم 



  ج     فهرست مطالب

 

  ٥٨  ...........................................................  سّنت تیحّج  ۀگفتار سوم: ادلّ 

  ٥٩  ........................................................... جبه رسول الله  مانیوجوب ا -أ

  ٦٠  ................................................................................  میقرآن کر -ب

  ٦٠  .....................................  کندیبودن سّنت مکه داللت بر حّجت یثیاحاد -ج

  ٦١  ......................................................................................  اجماع - د

  ٦٤  ......................................  یحفاظت سّنت نبو یهاوهیمبحث سوم: ش

  ٦٤  .......................................................................................  مقّدمه

  ٦٤  .  و محّدثان ثیحد لتیسّنت و فض داشتیگرام ۀگفتار اول: مطالب موجود دربار

  ٦٦  ............................................  ینبو ثیبه حد انینیشیگفتار دوم: توّجه پ

  ٦٩  ......................................  ثیحفاظت حد یگفتار سوم: تالش محّدثان برا

  ٦٩  ..........................................  انیبردن از راوسندها و نام انیبه ب یبندیپا -١

  ٧٠  ....  ثینقل حد ۀآنان در حوز یستگیو شا گاهیو جا انیاحوال راو ۀدربار قیتحق -٢

  ٧٠  ...................................................  ثیو نقل احاد یریدر فراگ یداریپا -٣

  ٧١  .......................................................  ینبو ثیحد نیگفتار چھارم: تدو

  ٧٤  .................................  میسّنت نسبت به قرآن کر گاهیمبحث چهارم: جا

  ٧٥  .......................................  است یمطالب قرآن ۀکننددیتأک یسّنت نبو - ١

  ٧٥  .......................................................  قرآن بوده ۀکنندنییسّنت تب - ٢

  ٧٦  .................................................  سازدیمطالب مجمل قرآن را روشن م -أ

  ٧٦  ...............................................  کندیعاِم قرآن را خاص م یسّنت نبو -ب

  ٧٦  ...........................................  کندیم دیّ سّنت، عبارات مطلق قرآن را مق -ج

  ٧٧  ...........................  اصل ثابت در قرآن است کیاز  یسّنت به عنوان فرع - ٣

  ٧٧  ....................  است امدهین مینموده که در قرآن کر انیرا ب یسّنت احکام - ٤

  ٧٩  ...........................................................................  بخش سوم: ارکان اسالم

  ٨٠  ..............................................................................  مقّدمه

  ٨١  ...............................................................نیمبحث اول: شهادت

  ٨١  ................................................................  »ال إله إّال الله«مفھوم  - ١

  ٨١  .................................................................  »ال إله إّال الله«ارکان  - ٢

  ٨٢  ................................................................  »ال إله إّال الله«شروط  - ٣



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        د 

 

  ٨٢  .........................................  است؟ یکاف» ال إله إّال الله«فقط تلّفظ  ایآ - ٤

  ٨٣  ......................................................  »جمحّمد رسول الله «مفھوم  - ٥

  ٨٣  ................................................  گریکدیدو شھادت به  وستیپ لیدل - ٦

  ٨٤  ...................................................................  مبحث دوم: نماز

  ٨٤  ......................................................  نماز یو اصطالح یمفھوم لغو - ١

  ٨٤  ................................................................  »صالة«نماز  یمفھوم لغو -أ

  ٨٤  ............................................  عتیدر اصطالح شر» صالة؛ نماز«مفھوم  -ب

  ٨٤  ...............................................................................  هیوجه تسم -ج

  ٨٤  ..................................................................................  نماز ۀاقام - د

  ٨٥  ................................................................................  ثبوت نماز -هـ

  ٨٥  .................................................................  نماز تیو اهّم  گاهیجا - ٢

  ٨٨  .................................................................  مبحث سوم: زکات

  ٨٨  ........................................  زکات و حکم آن یو اصطالح یمفھوم لغو - ١

  ٨٨  .........................................................................  زکات یمفھوم لغو -أ

  ٨٨  .....................................................................  زکات یشرع فیتعر -ب

  ٨٨  .................................................................. هدف از پرداخت زکات -ج

  ٨٨  ...............................................................................  هیوجه تسم - د

  ٨٨  ...............................................................................  حکم زکات -هـ

  ٨٩  .................................................................  زکات جیو نتا تیاهّم  - ٢

  ٩٠  .................................................................  زکات یاقتصاد جینتا - ٣

  ٩٠  .................................................................  که زکات دارد یاموال - ٤

  ٩١  .............................................................................  یمتیق یای) اش١

  ٩١  ..................................................................  چرندیکه م یانی) چھارپا٢

  ٩١  ..........................................................  ندیرویم نیکه از زم یحبوبات) ٣

  ٩١  ...........................................................................  یتجار ی) کاالها۴

  ٩١  ..........................................................................  مصارف زکات - ٥

  ٩٢  ...............................................................  زهمبحث چهارم: رو

  ٩٢  .......................................  روزه و وجوب آن یو اصطالح یمفھوم لغو - ١



  ه     فهرست مطالب

 

  ٩٢  .........................................................................  روزه یمفھوم لغو -أ

  ٩٢  ......................................................................  روزه یشرع فیتعر -ب

  ٩٢  .......................................................  ماه مبارک رمضان ۀمقصد از روز -ج

  ٩٢  ...............................................................................  وجوب روزه - د

  ٩٣  ...................................................................  رمضان ۀروز لیفضا - ٢

  ٩٥  .................................................  روزه یهااز اسرار و حکمت یبرخ - ٣

  ٩٧  ..................................................................  مبحث پنجم: حج

  ٩٧  ...................................  آن تیّ حج و مشروع یو اصطالح یمفھوم لغو - ١

  ٩٧  .......................................................................... حج یمفھوم لغو -أ

  ٩٧  .......................................................................  حج یمفھوم شرع -ب

  ٩٧  ...........................................................................  حج تیّ مشروع -ج

  ٩٨  ...............................................................................  حج دیفوا - ٢

  ٩٩  ........................................................................  مانیفصل دوم: ارکان ا

  ١٠١  ..............................................................................  مقّدمه

  ١٠٢  .......................................................................  أبه الله مانیبخش اول: ا

  ١٠٣  .......................  آن لیو دال جیو نتا یبه الله تعال مانیمبحث اول: مفهوم ا

  ١٠٣  ...........................................  به الله متعال و موارد آن مانیمفھوم ا - ١

  ١٠٤  ...........................................................  یبه الله تعال مانیا جینتا - ٢

  ١٠٤  ............................................................  یالله تعال یگانگی لیدال - ٣

  ١٠٦  ...................................  به الله متعال مانیمبحث دوم: داللت عقل بر ا

  ١١٠  ...............................  ألبه الله مانیمبحث سوم: داللت حس و واقع بر ا

  ١١٠  .........................................................................  اجابت دعاها - ١

  ١١١  ..............................................................  †مبرانایصداقت پ - ٢

  ١١٢  .........................................................................  داللت انفس - ٣

  ١١٣  .................................................................  لوقاتمخ ییراهنما - ٤

  ١١٤  ..........................................................................  داللت آفاق - ٥

  ١١٥  ....................................................................  موجودات یبندگ - ٦



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        و 

 

  ١١٨  ...................................................  اهانیگ یّزه، رنگ و بوتفاوت م - ٧

  ١١٨  ......................................................................  ها اختالف زبان - ٨

  ١١٩  ............................................................  †به فرشتگان مانیبخش دوم: ا

  ١٢٠  .............  و مسائل مربوط به آن †به فرشتگان مانیمبحث اول: مفهوم ا

  ١٢٠  .................................................................  †مالئکه یمعّرف - ١

  ١٢٠  ..............................................................................  یمفھوم لغو -أ

  ١٢٠  .............................................................  مالئکه یاصطالح فیتعر -ب

  ١٢٠  ..............................................................  به مالئکه مانیموارد ا - ٢

  ١٢١  ..................................................................... به وجود آنان مانیا -أ

  ١٢١  ................................  میشناسیکه آنان را با اسم م یبه فرشتگان مانیا -ب

  ١٢١  .................................................  میدانیبه آنچه از صفاتشان م مانیا -ج

  ١٢١  .........................................  میدانیبه آنچه از اعمال فرشتگان م مانیا - د

  ١٢٢  .....................................................  †به فرشتگان مانیا جینتا - ٣

  ١٢٢  ................................................  یعلم به عظمت و قدرت و سلطان الھ -أ

  ١٢٢  ................................................  آدمیبه سبب توّجه به بن یشکر الھ -ب

  ١٢٢  .................................................................  ألشدن به اللهکینزد -ج

  ١٢٣  ................................................  بودن فرشتگانمبحث دوم: جسم

  ١٢٥  .......................................  فرشتگان و بشر انیم ۀمبحث سوم: رابط

  ١٢٥  .............................................................  فرشتگان با بشر ۀرابط - ١

  ١٢٥  ....................................................  ) حضور آنان در زمان خلقت انسان١

  ١٢٥  ....................................................  ها توّسط فرشتگان ) حفاظت انسان٢

  ١٢٦  ................  هستند †امبرانیرسوالن و پ یبه سو یالھ رانی) فرشتگان سف٣

  ١٢٦  ...........................................  در نفوس بندگان ریخ یهازهیانگ کی) تحر۴

  ١٢٧  .................................................................... ها ) ثبت اعمال انسان۵

  ١٢٨  ..........................  رسدیم انیکه عمرشان به پا یزمان انیگرفتن روح آدم) ۶

  ١٢٩  .......................................  به مؤمنان †آوردن و توّجه فرشتگانی) رو٧

  ١٣٠  .......................................................  بر کافران †) خشم فرشتگان٨

  ١٣٠  ....................................  صالح یها انسان ایفرشتگان  یحکم به برتر - ٢



  ز     فهرست مطالب

 

  ١٣١  ....................................................  یآسمان یها به کتاب مانیبخش سوم: ا

  ١٣٢  ...........  و موارد متعلق به آن یآسمان یها به کتاب مانیمبحث اول: مفهوم ا

  ١٣٢  ...................................................  کتب یو اصطالح یمفھوم لغو - ١

  ١٣٢  ................................................  یآسمان یها به کتاب مانیموارد ا - ٢

  ١٣٣  ..............................................  یآسمان یهابه کتاب مانیا تیاهّم  - ٣

  ١٣٥  .................................................  یآسمان یها به کتاب مانیا جینتا - ٤

  ١٣٥  ................................................  یآسمان یها به کتاب مانیا لیدال - ٥

  ١٣٦  .................................................  یآسمان یهاهدف از نزول کتاب - ٦

  ١٣٦  ..............................  منافات دارد ،یآسمان یهابه کتاب مانیآنچه با ا - ٧

  ١٣٧  ...............  یآسمان یهاکتاب انیدر م یو اختالف یمبحث دوم: موارد اّتفاق

  ١٣٧  .................................  یآسمان یهاکتاب نیدر ب یگفتار اول: موارد اّتفاق

  ١٣٧  ........................................................................  وحدت خاستگاه -١

  ١٣٧  ............................................................................  وحدت هدف -٢

  ١٣٧  ........................................................................  یمسائل اعتقاد -٣

  ١٣٧  ...........................................................................  یقواعد عموم -۴

  ١٣٨  ............................................................................  ادعدالت و د -۵

  ١٣٨  ..............................................................  مبارزه با فساد و انحراف -۶

  ١٣٨  .............................................................  دهیدعوت به اخالق پسند -٧

  ١٣٨  .....................................................................  از عبادات یاریبس -٨

  ١٣٨  ..............................  یآسمان یهاکتاب نیدر ب یگفتار دوم: موارد اختالف

  ١٣٩  ......................................................................................  روزه -١

  ١٣٩  ........................................................  عورت در زمان غسل دنیپوش -٢

  ١٤٠  ...............................................................................  امور حرام -٣

  ١٤٢  ................................................  لیمبحث سوم: قرآن، تورات و انج

  ١٤٢  ...........................................................................  میقرآن کر - ١

  ١٤٢  .................................................................................  تورات - ٢

  ١٤٢  .....................................................................  تورات ی) مفھوم لغو١

  ١٤٣  ...........................................................................  ی) تورات امروز٢



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ح 

 

  ١٤٥  .....................................................................................  ) تلمود٣

  ١٤٦  ............................................................................  تورات فی) تحر۴

  ١٤٧  ................................................................................ لیانج - ٣

  ١٤٧  ..........................................................................  در اصل لی) انج١

  ١٤٨  ...............................................................  ÷یسیپس از ع لی) انج٢

  ١٤٩  ...............................................  انیحیمس دگاهیمعتبر از د یهالی) انج٣

  ١٥٠  ................................................  یامروز یها لیانج یدر معّرف ی) منابع۴

  ١٥٢  .......................  است؟ زیجا لیاز تورات و انج یرویپس از نزول قرآن، پ ای) آ۵

  ١٥٣  ........................................................  †امبرانیبه پ مانیبخش چھارم: ا

  ١٥٤  ...............................................  مبحث اول: مفهوم نبّوت و رسالت

  ١٥٤  .......................................................  نبّوت و رسالت یمفھوم لغو - ١

  ١٥٤  ......................................................................  نبّوت یمفھوم لغو -أ

  ١٥٥  ...................................................................  رسالت یمفھوم لغو -ب

  ١٥٥  .....................................................  نبّوت و رسالت یشرع مفھوم - ٢

  ١٥٥  ..........................................................  و رسول ینب انیتفاوت م - ٣

  ١٥٦  ..........................................................................  نبّوت لیدال - ٤

  ١٥٧  .......  به آنان مانیا جیو رسوالن و نتا امبرانیو عصمت پ قتیمبحث دوم: حق

  ١٥٧  ..................................................  †و رسوالن امبرانیپ قتیحق - ١

  ١٥٨  ........................................................  و رسوالن امبرانیعصمت پ - ٢

  ١٥٩  ............................................................  امبرانیبه پ مانیموارد ا - ٣

  ١٦٠  ................................................  و رسوالن امبرانیبه پ مانیا جینتا - ٤

  ١٦٢ .............................  مبحث سوم: اعتقاد ختم نبّوت و موارد متعلق به آن

  ١٦٢  ...........................................................  ختم نبّوت ۀدیمفھوم عق - ١

  ١٦٢  .......................................................  به ختم نبوت میقرآن کر حیتصر -أ

  ١٦٢  .....................................................  یعقل قیاعتقاد از طر نیاثبات ا -ب

  ١٦٣  .........................................  یطانیمفھوم معجزه، کرامت و احوال ش - ٢

  ١٦٣  ........................................................................................  معجزه

  ١٦٤  ..............................................................................  العادهکار خارق
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  ١٦٤  ........................................................................................  کرامت

  ١٦٤  ..............................................................................  یطانیاحوال ش

  ١٦٥  ......................................................................  یامبریپ یاّدعا - ٣

  ١٦٥  ..................................................  جمحّمد  امبرمان؛یپ یها یژگیو - ٤

  ١٦٨  ...............................................................  به روز آخرت مانیبخش پنجم: ا

  ١٦٩ .................... آن جیو نتا تیبه روز آخرت و اهّم  مانیمبحث اول: مفهوم ا

  ١٦٩  .........................................................  به روز آخرت مانیمفھوم ا - ١

  ١٦٩  ........................................................  به روز آخرت مانیا تیاهّم  - ٢

  ١٧٠  ..........................................................  به روز آخرت مانیا جینتا - ٣

  ١٧٠  ........................................................  آوردن عبادت الله متعالی) بجا١

  ١٧١  ............................................................................  مانیا شی) افزا٢

  ١٧١  ...........................................................  و ترس دیشدن امختهی) برانگ٣

گاه۴   ١٧١  ...............................................  یاز فضل، عدالت و حکمت الھ ی) آ

  ١٧١  ...............................................  یو ناخوش یدر حالت خوش یروانهی) م۵

  ١٧٢  ........................................................................  بایاخالق ز جادی) ا۶

 یهابه نعمت دیدهد، چون امیاز دست م ایدن نیمؤمن در برابر آنچه در ا ) آرامش٧
  ١٧٢  ...................................................................................  آخرت دارد

  ١٧٣  .......................................................  در صور دنیمبحث دوم: دم

  ١٧٣  ....................................................  شدن صور [نفخ] دهی) مفھوم دم١

  ١٧٣  ........................................................................  نفخ یمفھوم لغو -أ

  ١٧٣  .............................................................................  صور فیتعر -ب

  ١٧٣  ..........................................................................  ردر صو ۀدمند -ج

  ١٧٣  ........................................................  در صور دنیدم یمفھوم شرع - د

  ١٧٣  ............................................................  شدن صوردهیدم لیدال - ٢

  ١٧٤  ..............................................................  در صور دنیتعداد دم - ٣

  ١٧٤  ..................................................................  [صعق] یھوشیب ۀنفخ -أ

  ١٧٥  .........................................................  شدن [بعث]ختهیبرانگ ۀنفخ -ب
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  ١٧٦  ..............................................  شدن [بعث] ختهیمبحث سوم: برانگ

  ١٧٦  ..........................................................................  مفھوم بعث - ١

  ١٧٦  ....................................................................  ثبوت بعث لیدال - ٢

  ١٧٧  ............................................................  بودن بعثممکن لیدال - ٣

  ١٧٧  .......................................................  زیبودن رستاخممکن ینقل ۀادلّ  -أ

  ١٧٧  .............................................  ()شدن مردگانامکان زنده یحّس  لیدل -ب

  ١٧٨  .......................................................  ()بودن بعثممکن یعقل لیدل -ج

  ١٧٩  .........................................  اسالم نیدر د زیبه رستاخ مانیا گاهیجا - ٤

  ١٨٠  ................................................................  زیحکم انکار رستاخ - ٥

  ١٨١  ..........  اعمال یهااعمال و انتشار نامه یحساب، ترازو امت،یمبحث سوم: ق

  ١٨١  ........................................................................  امتیگفتار اول: ق

  ١٨١  ...........................................................................  امتیمفھوم ق -١

  ١٨١  .....................................................................  امتیق یۀوجه تسم -٢

  ١٨١  ...........................................................................  آن روز یبزرگ -٣

  ١٨٢  ...................................................  به مخلوقات دیخورش شدنکینزد -۴

  ١٨٢  دهدیقرار م شیعرش خو یۀسا ریز امت،یآنان را در روز ق یکه الله تعال یافراد - ۵

  ١٨٣  .......................................................................  گفتار دوم: حساب

  ١٨٣  ...................................................................  حساب یمفھوم لغو -١

  ١٨٣  ..................................................................  حساب یمفھوم شرع -٢

  ١٨٤  ......................................................................  اثبات حساب ۀادلّ  -٣

  ١٨٥  ....................................................  حکمت است یمقتضا یحسابرس -۴

  ١٨٥  ............................................................  یحسابرس تیّ فیو ک وهیش -۵

  ١٨٦  .............................................................................  انواع حساب -۶

  ١٨٦  ..................  رندیگیها مورد محاسبه قرار م که بندگان براساس آن ینیقوان -٧

  ١٨٦  .....................  رندیگیکه مورد محاسبه قرار نم یحساب و کسان تیّ عموم -٨

  ١٨٧  ....................................................  به حساب کافران یدگیرس ۀویش -٩

  ١٨٧  .......................................  ردیگیکه مورد محاسبه قرار م یاّمت نیاول -١٠

  ١٨٨  .......................................شودیم دهیکه از بنده پرس یعمل نینخست -١١

  ١٨٨  .....................  شودیم یو داور صلهیمردم، ف نیکه در ب یعمل نینخست -١٢
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  ١٨٨  ....................................................]زانیاعمال [م یگفتار سوم: ترازو

  ١٨٨  ....................................................................  زانیم یمفھوم لغو -١

  ١٨٩  ...................................................................  زانیم یشرع مفھوم -٢

  ١٨٩  .....................................................................  زانیاثبات م لیدال -٣

  ١٩٠  .................................................  اعمال یبودن ترازویمعنو ای یحّس  -۴

  ١٩٠  ..........................................  شود؟یاعمال وزن م یبا ترازو یزیچه چ -۵

  ١٩١  ..............................................  متعّدد است؟ ای یکیاعمال  یترازو ایآ -۶

  ١٩١  ................................................  اعمال ینھادن ترازو لیحکمت و دل -٧

  ١٩١  ..................................................  اعمال یهاگفتار چھارم: انتشار نامه

  ١٩١  ........................................................................................  فیتعار

  ١٩٢  ........................................................  اعمال یهاانتشار نامه ۀادلّ  - ٢

  ١٩٣  ...........................................................  اعمال ۀگرفتن نام ۀویش - ٣

  ١٩٤  ................................................  مبحث چهارم: حوض و ُپل صراط

  ١٩٤  ........................................................................  گفتار اول: حوض

  ١٩٤  ...........................................................................  حوض فیتعر -١

  ١٩٤  .......................................................................  وجود حوض ۀادلّ  -٢

  ١٩٥  ..........................................................................  ساختار حوض -٣

  ١٩٦  ..............................................  شودیم نیظروف حوض از بھشت تأم -۴

  ١٩٦  ...........................................  است؟ جاسالم  امبریحوض مختّص پ ایآ -۵

  ١٩٧  ......................................................  حوض، اکنون موجود است؟ ایآ -۶

  ١٩٧  ......................................................  نوشندگان و محرومان از حوض -٧

  ١٩٨  ....................................................................  گفتار دوم: ُپل صراط

  ١٩٨  ........................................................................  ُپل صراط فیتعر -١

  ١٩٨  ...................................................................  وجود ُپل صراط ۀادلّ  -٢

  ١٩٩  ......................................................................  ساختار ُپل صراط -٣

  ٢٠٠  .........................................................  ُپل صراط یورود مردم بر رو -۴

  ٢٠١  ...........................................  گذردیکه از ُپل صراط م یکس نینخست -۵

  ٢٠١  ..............................................  کنند؟یکافران از ُپل صراط عبور م ایآ -۶

  ٢٠١  ....................................................................................  قنطره -٧
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  ٢٠٢  ......................................................  دوزخمبحث پنجم: بهشت و 

  ٢٠٢  .......................................................................  بھشت یمعّرف - ١

  ٢٠٢  .....................................................................  بھشت یمفھوم لغو -أ

  ٢٠٢  ..................................................................  بھشت یمفھوم شرع -ب

  ٢٠٢  .................................................................  بھشت یۀسموجه ت - ٢

  ٢٠٢  ..........................................................................  آتش یمعّرف - ٣

  ٢٠٢  ....................................................................... آتش یمفھوم لغو -أ

  ٢٠٣  .............................................................آتش دوزخ یمفھوم شرع -ب

  ٢٠٣  ...........................................  یدارد و دوزخ، درکات یبھشت، درجات - ٤

  ٢٠٣  ...............................................................  انیو دوزخ انیبھشت - ٥

  ٢٠٣  ...............................  شده و وجود دارند دهیبھشت و دوزخ اکنون آفر - ٦

  ٢٠٤  ......................................................  هستند یبھشت و دوزخ ابد - ٧

  ٢٠٥  .........................................................................  محّل بھشت - ٨

  ٢٠٥  ..........................................................................  محّل دوزخ - ٩

  ٢٠٦  .................................................  به بھشت و دوزخ مانیمفھوم ا -١٠

  ٢٠٧  .......................................................................  به قدر مانیبخش ششم: ا

  ٢٠٨  .   نهیزم نیانسان در ا فیآن و تکل ۀو ادل تیبه قدر و اهّم  مانیاول: مفهوم امبحث 

  ٢٠٨  ................................................................  به قدر مانیمفھوم ا - ١

  ٢٠٨  ..................................................................  مراتب و ارکان قدر - ٢

  ٢٠٨  ..............................................................................  اول: علم ۀمرتب

  ٢٠٩  ...........................................................................  دوم: کتابت ۀمرتب

  ٢١٠  ..........................................................  یالھ تیّ سوم: اراده و مش ۀمرتب

  ٢١٠  ........................................................................  چھارم: خلقت ۀمرتب

  ٢١١  ................................................................  به قدر مانیا تیاهّم  - ٣

  ٢١١  ...........................................................  حکم سخن گفتن از قدر - ٤

  ٢١٢  ...........................................................................  رینواع تقدا - ٥

  ٢١٢  .................................................................................  عام ری) تقد١

  ٢١٢  ...........................................................................  عمر کی ری) تقد٢
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  ٢١٣  .............................................................................  ساالنه ری) تقد٣

  ٢١٣  ..............................................................................  روزانه ری) تقد۴

  ٢١٤  .....................................................................  به قدر مانیا لی) دال۵

  ٢١٧  ...........................................................  قدر ۀانسان در مسئل فی) تکل۶

  ٢١٩  ...................................................  به قدر مانیا جیمبحث دوم: نتا

  ٢١٩  ..................................................................................  توّکل - ١

  ٢١٩  ...........................................  یبه الله تعال کیو گمان ن دیام تیتقو - ٢

  ٢١٩  .................................................................  صبر و قدرت تحّمل - ٣

  ٢٢٠  ...................................................................  یدیمبارزه با ناام - ٤

  ٢٢٠  ...............................................................  و بخشش یجوانمرد - ٥

  ٢٢١  ....................................  و ترس یاز سست یو دور یریو دل شجاعت - ٦

  ٢٢٣  ............................................  اسباب ریبنده و تأث ۀمبحث سوم: اراد

  ٢٢٣  ..........................................................  بنده ۀبه قدر و اراد مانیا - ١

  ٢٢٣  ...............................................................................  عتیداللت شر

  ٢٢٣  .........................................................................  داللت واقع و تجربه

  ٢٢٤  ........................................................  به قدر مانیاسباب و ا ریتأث - ٢

  ٢٢٥  .........................  رییو تخ رییتس ۀاحتجاج به قدر و مسأل مبحث چهارم:

  ٢٢٥  ...........................  انجام محّرمات و ترک واجبات یاستدالل به قدر برا - ١

  ٢٢٦  .............................................  استدالل به قدر حیو صح زیروش جا - ٢

  ٢٢٧  ....................................................  رییو تخ رییتس انیانسان در م - ٣

  ٢٣١  .........................................  یو گمراه تیمبحث پنجم: موضوع هدا

  ٢٣٣  ......................................  و رسوالن امبرانیخاتم پ جفصل سوم: محّمد 

  ٢٣٥  ........................................  ج امبریپ ۀریاز س یابخش اول: بعثت و خالصه

  ٢٣٦  ........................................................  مبحث اول: مقّدمات نبّوت

  ٢٣٦  ..............  آمنه ،ج امبریو خواب مادر پ ÷یسیبشارت ع م،یابراه یعاد - ١

  ٢٣٧  ...............................................  قوم عرب انیدر م ج امبریبعثت پ - ٢
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  ٢٣٨  .............................................................  ج امبریشرافت نسب پ - ٣

  ٢٣٩  ...................................  یاخالق ۀدرج نیبه واالتر ج امبریپ یابیدست - ٤

  ٢٤٠  ........................  دانستند یکه خواندن و نوشتن نم ج امبریبودن پیامّ  - ٥

  ٢٤٠  .............................................  مکّرمه ۀدر مکّ  جپرورش رسول الله  - ٦

  ٢٤١  .................................  ج امبریپ یاز نسب و زندگ یا دهیمبحث دوم: گز

  ٢٤١  ...............................................................................  شانینسب ا

  ٢٤١  ............................................................................  ج امبریتوّلد پ

  ٢٤٢  ...............................................  سعدیبن انیدر م ج امبریپ یشرخوارگ

  ٢٤٣  ..................  راهب یرایبا بح داریبه شام و د شیخو یبا عمو ج امبریسفر پ

  ٢٤٣  ..........................  لجهیخد نیبا اموال أّم المؤمن ج امبریپ یسفر تجار

  ٢٤٤  ..................................  لجهیخد نیبا أّم المؤمن جازدواج رسول الله 

  ٢٤٥  ...........................................................  یمبحث سوم: آغاز وح

  ٢٤٥  ............................................  یدر غار حرا و نزول وح ج امبریخلوت پ

  ٢٤٨  .........  ج امبریتوّسط پ یالھ امیو رساندن دعوت و پ یشدن وحنازل یدرپیپ

  ٢٥٠  ..........................................  ج امبریپ ۀریاز س یبخش دوم: اخالق و اسرار

  ٢٥١  ......................................................  ج امبریمبحث اول: اخالق پ

صبر  شانیداد، ایرا آزار م ج امبریپرسش خود، پ ایناشناس با گفتار  یر فرداگ
  ٢٥٦  .................................................................................  کردند یم

  ٢٥٨  ................................................  ینبو ۀریمبحث دوم: رحمت در س

  ٢٦١ .........................................  ینبو ۀریاز اسرار س یمبحث سوم: برخ

  ٢٦١  ................  ندارد یانینوشته و گفته شود، پا ینبو ۀریس ۀهر اندازه دربار - ١

  ٢٦٢  ................... گرددیم ج امبریپ لیضاستم بر مقام نبّوت باعث انتشار ف - ٢

  ٢٦٢  ............  نمود میبه دو گروه تقس ،ینبو ۀریمردم را در توّجه به س ألالله - ٣

  ٢٦٢  ستیعلم و درس ن ازینمودن نفقط برطرف ،ینبو ۀریس یبررس یهدف اصل - ٤
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را در اصالح رفتار و رشد احساسات شرافتمندانه  ریتأث نیشتریب ینبو ۀریس - ٥
  ٢٦٢  .......................................................................................  دارد

مردم با وجود اختالف در احوال، معلوم و مشّخص  یتمام یبرا ینبو ۀریس - ٦
  ٢٦٣  .........................  روشن است شانیها براجنبه یات آن از تمامریاست و تأث

  ٢٦٤  ...  خیبزرگ در طول تار یشده و مصلحفرستاده یامبریپ ۀریس نیترحیصح - ٧

  ٢٦٤  ..........................  انسان است نه اسطوره کی ریتصو انگریب ینبو ۀریس - ٨

و سخنان افراد با  جبه بعثت محّمد  إیسیو ع یبخش سوم: بشارت موس
  ٢٦٦  ...............................................................................  مسلمان ریانصاف غ

  ٢٦٧  ........................  †محّمد دنایّ به بعثت س امبرانیپ یها مقّدمه: بشارت

  ٢٦٩  ..................................  إبه بعثت محّمد یمبحث اول: بشارت موس

  ٢٧٤  ..................................  إبه بعثت محّمد یسیمبحث دوم: بشارت ع

  ٢٧٧  ....................  جمحّمد  ۀدربار رمسلمانیغ نیمبحث سوم: سخنان منصف

  ٢٧٧  ...........................  »لیتوماس کارال« یسیمشھور انگل سلوفیف یگواه - ١

  ٢٨١  .................................................  یکاستر ید یکنت هنر یگواه - ٢

  ٢٨٥  سابق فرانسه ریاز بزرگان غرب و وز یکی: یفرانسو »ویدیس«استاد  یگواه - ٣

  ٢٨٥  .......................................................  »یدوز«استاد خاورشناس  - ٤

  ٢٨٦  ................................................  »نیالمارت« یسخن شاعر فرانسو - ٥

  ٢٨٩  .................................................  بیعلم غ ۀدربار یفصل چهارم: مطالب

  ٢٩١  .............................................................................  مقّدمه

  ٢٩٣  ...............................................................  نیاطیش بخش اول: عاَلم جّن و

  ٢٩٤  ..........................................نیاطیعاَلم جّن و ش یمبحث اول: معّرف

  ٢٩٤  ........................................... »جن« ۀواژ یو اصطالح یمفھوم لغو - ١

  ٢٩٤  .............................................................................  اصل جن - ٢

  ٢٩٥  .........................................................................  جن نشیآفر - ٣

  ٢٩٥  ................................................  طانیش یو اصطالح یمفھوم لغو - ٤

  ٢٩٦  ....................................................................  انیو جنّ  طانیش - ٥
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  ٢٩٧  ...............................................................  مخلوق است طانیش - ٦

  ٢٩٧  .........................................................................  طانیاصل ش - ٧

  ٢٩٨  ...  باورند نیکه بر ا یافراد یو رّد اّدعا نیاطیو انکار عاَلم جّن و ش بیتکذ - ٨

  ٣٠١  .................  انیمحّل سکونت و قدرت جنّ  نش،یمبحث دوم: مرگ، هدف آفر

  ٣٠١  ..................................................................  انیمرگ و عمر جنّ  - ١

  ٣٠٢  ...............................................................  انیمحّل سکونت جنّ  - ٢

  ٣٠٢  ........................................................................  انیقدرت جنّ  - ٣

  ٣٠٣  ............................................................  انیجنّ  شنیهدف از آفر - ٤

  ٣٠٥  ....................................................  و انسان طانیمبحث سوم: ش

  ٣٠٥  ............................  خون انیدر بدن انسان به مانند جر طانیحضور ش - ١

  ٣٠٦  ..............................................................  نیاطیضعف و قّوت ش - ٢

  ٣١٠  ...................................  طانیانسان و ش انیم یمبحث چهارم: دشمن

  ٣١٠  ........................................................  یدشمن نیا خیعوامل و تار - ١

  ٣١١  ......................................  برحذر داشته است طانیما را از ش أالله - ٢

  ٣١٢  ................................................................  طانیش ییهدف نھا - ٣

  ٣١٢  ....................................................................  طانیش انیلشکر - ٤

  ٣١٣  ..........................................  انسان یگمراه یبرا طانیش یهاوهیش - ٥

  ٣١٤  ..................................................  به دل انسان طانینفوذ ش ۀویش - ٦

  ٣١٥  ...............................................  طانیش هیمؤمن در نبرد عل ۀاسلح - ٧

  ٣١٦  ............................................  طانیش نشیآفر ۀمبحث پنجم: فلسف

و مخلوقات متضاد و  ایتواند اشیبندگان بدانند که الله متعال م نکهیا یبرا - ١
  ٣١٦  ...................................................................  ندیافریمخالف هم را ب

  ٣١٦  ..........  دوستانش کامل کند یرا برا تیّ مراتب عبود ألالله نکهیبه قصد ا - ٢

  ٣١٧  ...................................................  مخلوقات شیتحّقق ابتال و آزما - ٣

  ٣١٧  ..........................................  و متعّلقات اسماء الله جیظھور آثار و نتا - ٤

  ٣١٧  .......................  هاست که در سرشت انسان یو شّر  ریخ دنیکشرونیب - ٥

  ٣١٨  .........................  یالھ زیانگشگفت نشیها و آفراز نشانه یاریظھور بس - ٦
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  ٣١٩  ....................................................................  بخش دوم: مرگ، برزخ و قبر

  ٣٢٠  ...........................................  آن ۀمبحث اول: مرگ، برزخ، قبر و فتن

  ٣٢٠  ..................................................................................  مرگ - ١

  ٣٢٠  ..............................................................................  مرگ فیتعر -أ

  ٣٢٠  .............................................................  رسدیمرگ، ناگھان فرا م -ب

  ٣٢٠  ..................................................................................  برزخ - ٢

  ٣٢٠  .......................................................................  برزخ یمفھوم لغو -أ

  ٣٢٠  ...................................................................  برزخ یمفھوم شرع -ب

  ٣٢١  .......................................................................  آن ۀقبر و فتن - ٣

  ٣٢١  ................................................................................  قبر فیتعر -أ

  ٣٢١  ................................................................................  قبر ۀفتن -ب

  ٣٢٢  ......................................................................  قبر ۀفتن یچگونگ -ج

  ٣٢٣  ...........................................................  و نام آن دو فرشته فیتوص -ح

مورد مذکور مخصوص مسلمانان  نکهیا ایقبر دارند  ۀهم فتن نیشیپ یهااّمت ایآ -خ
  ٣٢٤  .........................................................................................  است؟

  ٣٢٥  ..................  رد؟یگیانسان کافر در قبر خود مورد فتنه و امتحان قرار م ایآ - د

  ٣٢٥  ...................................  شوند؟یامتحان م شانیکودکان هم در قبرها ایآ - ذ

  ٣٢٦  .................................................  شود؟یمکّلف سؤال م ریاز فرد غ ایآ -ر

  ٣٢٩  .................................................  ها و عذاب قبر مبحث دوم: نعمت

  ٣٢٩  ................................................................................  فیتعر - ١

  ٣٢٩  ........................................  ها و عذاب قبرنعمت ۀدربار ثیتواتر احاد - ٢

  ٣٢٩  .......................................  میها و عذاب قبر در قرآن کراثبات نعمت - ٣

  ٣٣١  ...........................  است تیّ فیقبر بدون ک یهابه عذاب و نعمت مانیا - ٤

یشامل همه م ایقبر مختّص به مدفون در قبر است  یهاعذاب و نعمت ایآ - ٥
  ٣٣١  ......................................................................................  شود؟

  ٣٣٢  .............................  به روح؟ ایرسد یبه بدن م قبر یهاعذاب و نعمت - ٦

  ٣٣٢  .................................................  ؟یموّقت ایاست  یعذاب قبر دائم - ٧

  ٣٣٣  ...........................................  عوامل عذاب قبر و اسباب نجات از آن - ٨
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  ٣٣٤  ..........................  قبر یها منکران عذاب و نعمت دگاهیمبحث سوم: رّد د

  ٣٣٤  ...........................  ثابت است عتیقبر بر اساس شر یهاعذاب و نعمت - ١

  ٣٣٤  ..  شودیحس درک نم قیاست و از طر یبیبرزخ از امور غ طیحاالت و شرا - ٢

  ٣٣٤  ...................................  حّس و تجربه داللت بر وقوع عذاب قبر دارد - ٣

  ٣٣٥  ................................................  ستیعقل منکر وقوع عذاب قبر ن - ٤

کندیو صاحب قبر احساس م تیّ قبر را فقط م یتنگ اینعمت، عذاب، وسعت  - ٥
  .............................................................................................  ٣٣٥  

 دهیبه آنان بخش یاست که الله تعال یدرک و احساس مخلوق محدود به قدرت - ٦
  ٣٣٥  .......................................................................................  است

  ٣٣٧  ................................................................  امتیق یها بخش سوم: نشانه

  ٣٣٨  ............................................................................  مقّدمه

  ٣٣٨  ..................................................................  یعام و کلّ  یقواعد - أ

  ٣٣٨  .........................................  امتیق یهانشانه ۀدربار حیصح دگاهید - ب

ستینکردن از اسباب نو استفاده یتنبل یبه معنا امتیق یهابه نشانه مانیا - ت
  .............................................................................................  ٣٣٩  

  ٣٤٠  ..................................  امتی] قیها مبحث اول: مفهوم أشراط [نشانه

  ٣٤٠  ........................................................................  مفھوم أشراط - ١

  ٣٤٠  ................................................................  »ساعة« ۀمفھوم واژ - ٢

  ٣٤١  ...............................................................  »ساعة« یۀوجه تسم - ٣

  ٣٤١  ...............................................................  مفھوم أشراط الّساعة - ٤

  ٣٤١  .................................................  امتیق یصطالحات و انواع شرعا - ٥

  ٣٤١  ............................................................................  یصغر امتیق -أ

  ٣٤١  ..........................................................................  یوسط امتیق -ب

  ٣٤٢  ...........................................................................  یکبر امتیق -ج

  ٣٤٢  ....................................................  میدر قرآن کر» ساعة«مراد از  - ٦

  ٣٤٢  .............................................................  امتیق یهاانواع نشانه - ٧

  ٣٤٢  ........................................................................  یصغر یهانشانه -أ

  ٣٤٢  .......................................................................  یکبر یهانشانه -ب
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گاه امتیق یهاانداختن نشانهشیپ ۀفلسف - ٨   ٣٤٢  ..........  ها نمودن مردم از آنو آ

  ٣٤٣  .....................  امتیبزرگ ق یها آمدن نشانهیدرپیو پ بیمبحث دوم: ترت

  ٣٤٣  .........................................................  امتیعالئم بزرگ ق بیترت - ١

  ٣٤٦  ...................................  امتیق یکبرا یهابودن ظھور نشانهیدرپیپ - ٢

  ٣٤٨  ...................................  امتیبزرگ و داّل بر ق یها مبحث سوم: نشانه

  ٣٤٨  .........................................................  دّجال حیگفتار اول: ظھور مس

  ٣٤٨  ....................................................................  دّجال حیمس فیتعر -١

  ٣٤٨  .................................................................  و صفات دّجال یژگیو -٢

  ٣٤٩  .....................................................................  خروج دّجال محّل  -٣

  ٣٤٩  ........................................................  نیسرعت انتقال دّجال در زم -۴

  ٣٤٩  .........................................................................  دّجال یاّدعاها -۵

  ٣٤٩  ............................................................................  دّجالاهداف  -۶

  ٣٤٩  ......................................................................  دّجال ۀفتن یبزرگ -٧

  ٣٥٠  .................................................................  نیاقامت دّجال در زم -٨

  ٣٥٠  ...........................................................................  هالکت دّجال -٩

  ٣٥١  ...........................................  در آخرالّزمان ÷یسیزول عگفتار دوم: ن

  ٣٥١  ..............................................................  ÷یسیع دنایّ صفات س -١

  ٣٥٢  ..................................................  ÷یسینزول ع ۀتواتر اخبار دربار -٢

  ٣٥٣  ................................................................  ÷یسینزول ع ۀویش -٣

و ظھور برکات در دوران  شیو آسا تیّ خوش و مورد پسند، گسترش امن یزندگ -۴
  ٣٥٤  ...................................................................................  ÷یسیع

  ٣٥٥  ...........................................  پس از نزول ÷یسیمّدت بقا و توّقف ع -۵

  ٣٥٦  ...................................................  و مأجوج أجوجیگفتار سوم: خروج 

  ٣٥٦  ..................................................................  و مأجوج أجوجیاصل  -١

  ٣٥٦  ................................................................  و مأجوج أجوجیصفات  -٢

  ٣٥٧  .................................................................  و مأجوج أجوجیفساد  -٣

  ٣٥٧  ...................................................  و مأجوج أجوجی یهالکت و نابود -۴
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  ٣٦٠  ........................  است امتیوقوع ق انگریکه ب ییها مبحث چهارم: نشانه

  ٣٦٠  ...........................................................................  گفتار اول: دود

  ٣٦٠  ..................................................................  ظھور دود یقرآن ۀادلّ  -١

  ٣٦١  ...........................................................  دود نیظھور ا یثیحد ۀدلّ ا -٢

  ٣٦١  ...........................................  از سمت مغرب دیگفتار دوم: طلوع خورش

  ٣٦١  ...............................................  از سمت مغرب دیطلوع خورش لیدال -١

  ٣٦٢  .........  ندارد یاز طرف مغرب، سود دیپس از طلوع خورش مانیا نکهیا لیدل -٢

  ٣٦٢  .........................................................................  گفتار سوم: داّبه

  ٣٦٣  ...............................................................................  یرآنق ۀادلّ  -١

  ٣٦٣  .............................................................................  یثیحد ۀادلّ  -٢

  ٣٦٤  .......................................................................  محّل خروج داّبه -٣

  ٣٦٤  .......................................................................  داّبه ۀفیوظ کار و -۴

  ٣٦٥  .......................................  کندیکه مردم را جمع م یگفتار چھارم: آتش

  ٣٦٥  .......................................................................  محّل خروج آتش -١

  ٣٦٥  ............................................................  کردن مردمجمع یچگونگ -٢

  ٣٦٦  .........................................................................  محشر نیسرزم -٣

  ٣٦٦  ....................................................  ردیگیصورت م ایحشر در دن نیا -۴

  ٣٦٧  .....................................  گناهان، توبه و دعا ۀدربار یفصل پنجم: مطالب

  ٣٦٩  .............................................................................  مقّدمه

  ٣٧٠  .......................................  ن و مسائل مربوط به آنبخش اول: مفھوم گناها

  ٣٧١  ..............................................  مبحث اول: مفهوم و اصول گناهان

  ٣٧١  .........................................................................  مفھوم ذنوب - ١

  ٣٧١  ........................................................................  اصول گناهان - ٢

  ٣٧٢  ..................................................................  یربوب ای ی) گناهان ملک١

  ٣٧٢  .........................................................................  یطانیناهان ش) گ٢

  ٣٧٣  ..............................................................  ]ی[درندگ ی) گناهان سبع٣

  ٣٧٣  ..............................................................  ]یوانی[ح یمیناهان بھ) گ۴

  ٣٧٤  ...................................  رهیو کب رهیگناهان به صغ میمبحث دوم: تقس
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  ٣٧٦  ..............................................  و آثار گناهان امدهایمبحث سوم: پ

  ٣٧٨  .................................................  بخش دوم: مفھوم، فلسفه و احکام توبه

  ٣٧٩  ..........................................................  مبحث اول: مفهوم توبه

  ٣٧٩  ...................................................................  توبه یمفھوم لغو - ١

  ٣٧٩  ..................................................................  توبه یمفھوم شرع - ٢

  ٣٨٠  ......................................................  الزم است؟ یاز چه کارتوبه  - ٣

  ٣٨٢  ..................................................  توبه ۀگشود ۀمبحث دوم: درواز

  ٣٨٦  ................................................  ل و اسرار توبهیمبحث سوم: فضا

  ٣٨٦  ......................................................  شودیم یتوبه باعث رستگار - ١

  ٣٨٦  ......................................................  بردیم نیتوبه گناهان را از ب - ٢

  ٣٨٧  ............................................  کندیم یکیبه ن لیها را تبدیتوبه بد - ٣

  ٣٨٧  ......................................  کنندگان را دوست داردتوبه و توبه أالله - ٤

  ٣٨٧  ..............................  شودیانسان خوشحال م ۀالله متعال به سبب توب - ٥

  ٣٨٩  ...............................................................  دعا ۀدربار یبخش سوم: مطالب

  ٣٩٠  .................................................  ل دعایمبحث اول: مفهوم و فضا

  ٣٩٠  ...........................................................................  مفھوم دعا - ١

  ٣٩٠  .........................................................................  دعا یمفھوم لغو -أ

  ٣٩٠  .....................................................................  دعا یمفھوم شرع -ب

  ٣٩١  ...........................................................................  دعال یفضا - ٢

  ٣٩١  ................................  فرمان اوست یاطاعت از الله و اجرا ی) دعا به معنا١

  ٣٩١  .......................................  شودی) دعا باعث نجات انسان از کبر و غرور م٢

  ٣٩٢  ........................................................................  ) دعا عبادت است٣

  ٣٩٢  ........................................  کار در نزد الله متعال است نیتررزش) دعا باا۴

  ٣٩٢  ......................................................  دوست دارد اریدعا را بس أل) الله۵

  ٣٩٢  .....................................  شودیفرد م شیو آسا نهیس شی) دعا باعث گشا۶

  ٣٩٣  ...................................................  سازدیرا برطرف م ی) دعا خشم الھ٧

  ٣٩٣  ................................  است یو قطع یحتم -یبإذن الله تعال –دعا  ۀجی) نت٨
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  ٣٩٣  .........................  شودیآن م دنیاز رس شیپ بت،ی) دعا باعث دفع بال و مص٩

  ٣٩٤  ...............................  شودیآن م دنی) دعا باعث دورشدن بال، پس از رس١٠

  ٣٩٥  ......................  دیگشایبنده م یآن را برا یها مناجات و لّذت ۀ) دعا درواز١١

  ٣٩٦  ...........................................................  ط دعایمبحث دوم: شرا

گاه باشد به ا - ١ تواند درخواستش را پاسخ یم گانهیفقط الله  نکهیفرد دعاکننده آ
  ٣٩٦  .......................................................................................  دیگو

  ٣٩٦  .......................................................  فقط الله متعال را فرا خواند - ٢

  ٣٩٦  .............................................................  کند زیاز عجله پره دیبا - ٣

  ٣٩٧  ......................................................................  ریدرخواست خ - ٤

  ٣٩٧  .....................................................  نسبت به الله یگمانخوش - ٥

  ٣٩٨  ............................................................................  حضور دل - ٦

  ٣٩٩  ............................................................  دعامبحث سوم: آداب 

  ٤٠١  .......  در اسالم یو خانوادگ یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیفصل ششم: نظام س

  ٤٠٣............................................................  در اسالم یاسیبخش اول: نظام س

  ٤٠٤  ......................................  در اسالم یاسیمبحث اول: مفهوم نظام س

  ٤٠٤  ...............................................................  »نظام« یمفھوم لغو - ١

  ٤٠٤  ............................................................  »یاسیس« یمفھوم لغو - ٢

  ٤٠٥  ................................................................  یاسیوم نظام سمفھ - ٣

  ٤٠٥  .....................................................در اسالم یاسیمفھوم نظام س - ٤

  ٤٠٧  ............................  اسالم نیدر د یاسینظام س یها یژگیمبحث دوم: و

  ٤٠٧  ............................................................................  بودنیالھ - ١

  ٤٠٨  ................................................................  یریو فراگ تیّ عموم - ٢

  ٤٠٩  ........................................................................  یشمولجھان - ٣

  ٤١٠  ............................................................................  یروانهیم - ٤

  ٤١٠  ....................................................  بودن و تناسب با فطرتیواقع - ٥

  ٤١٣  ..................................  یبشر یها اسالم و نظام عتیمبحث سوم: شر



  ث     فهرست مطالب

 

  ٤١٥  ...........................................  در اسالم ییمبحث چهارم: نظام قضا

  ٤١٥  .........................................................................  مفھوم قضاء - ١

  ٤١٥  .......................................................................  قضاء یمفھوم لغو -أ

  ٤١٥  ....................................................................  قضاء یشرع مفھوم -ب

  ٤١٥  ...........................................................  قضاوت تیو اهّم  گاهیجا - ٢

  ٤١٧  ............................................................  مقاصد و اهداف قضاوت - ٣

  ٤١٨  .......................................................................  شروط قضاوت - ٤

  ٤١٩  ..........................................................................  یآداب قاض - ٥

  ٤٢٠  .......................................................  مردم در کار قضاوت طیشرا - ٦

  ٤٢١  .........................................................  استقالل قضاوت در اسالم - ٧

  ٤٢٢  .............................................در اسالم ییمبحث پنجم: نظام شورا

  ٤٢٢  .................................................................  گفتار اول: مفھوم شورا

  ٤٢٢  ......................................................................  شورا یمفھوم لغو -١

  ٤٢٢  ................................................................  شورا یمفھوم اصطالح -٢

  ٤٢٣  ..............................................  میقرآن کر دگاهیاز د یگفتار دوم: شور

  ٤٢٧  ................  میاز مشورت در قرآن کر ییو اجرا یتجرب ییها گفتار سوم: نمونه

  ٤٢٧  .................  انسان نشیآفر یپروردگار جھان با فرشتگان در ابتدا یگفتگو -١

  ٤٢٨  ....................................................................  ÷میمشورت ابراه -٢

  ٤٢٩  ................................................  مشورت در اسالم ۀویگفتار چھارم: ش

  ٤٢٩  .....................................................  یگفتار پنجم: مشورت و دموکراس

  ٤٣٢  .....................  ج امبریپ ۀریمشورت در س یاز اجرا ییها گفتار ششم: نمونه

  ٤٣٨  ........................................................  در اسالم یبخش دوم: نظام اقتصاد

  ٤٣٩  ..................................  و منابع آن یمبحث اول: مفهوم اقتصاد اسالم

  ٤٣٩  ................................................................  اقتصاد یمفھوم لغو - ١

  ٤٤٠  ...................................................  در اسالم ینظام اقتصاد فیتعر - ٢

  ٤٤٠  ........................................................  اسالم یمنابع نظام اقتصاد - ٣
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  ٤٤٢  .........  آن یها یژگیو اهداف و و یاقتصاد اسالم یمبحث دوم: اصول اعتقاد

  ٤٤٢  ...........................................  یاقتصاد اسالم یگفتار اول: اصول اعتقاد

  ٤٤٣  ....................................................  یگفتار دوم: اهداف اقتصاد اسالم

  ٤٤٣  ......................................  یزندگ یمناسب و امکانات کاف طیتحّقق شرا -١

  ٤٤٤  ..................................  یمنابع اقتصاد یتمام یبرا نهیبھ یگذارهیسرما -٢

  ٤٤٤  ......................................  ثروت و درآمد عیکاهش تفاوت فراوان در توز -٣

  ٤٤٥  ..............................................  مسلمانان یو دفاع یتحّقق قدرت ماّد  -۴

  ٤٤٦  ...............................................  یاقتصاد اسالم یهایژگیگفتار سوم: و

  ٤٤٧  .................................  یاسالم ۀاقتصاد و بودج یها هیمبحث سوم: پا

  ٤٤٧  ....................................................  یاقتصاد تیّ اصل اول: مال و مالک

  ٤٤٨  ...................................................  یمشروط اقتصاد یاصل دوم: آزاد

  ٤٤٨  ..............................................  یو تعّھد اجتماع یاصل سوم: همبستگ

  ٤٥٠  .................................................................  مبحث چهارم: ربا

  ٤٥٠  .............................................................................  ربا فیتعر - ١

  ٤٥٠  ..........................................................................  ربا یمفھوم لغو -أ

  ٤٥٠  .......................................................................  ربا یشرعمفھوم  -ب

  ٤٥٠  ...............................................................................  انواع ربا - ٢

  ٤٥٠  ....................................................................  هیدر نس ینوع اول: ربا

  ٤٥٠  ........................................................................  فضل ینوع دوم: ربا

  ٤٥١  ...............................................................................  عّلت ربا - ٣

  ٤٥١  ................................................  یداد و ستد با اجناس ربو نیقوان - ٤

  ٤٥٢  .......................................................................  ربا میتحر ۀادلّ  - ٥

  ٤٥٣  ....................................................................  ربا میتحر ۀفلسف - ٦

  ٤٥٣  .......................................  از ستم و خوردن اموال مردم به ناحق ی) دور١

  ٤٥٤  .....................................................  شودیم یکاریو ب ی) ربا باعث تنبل٢

  ٤٥٤  .....  سازدیرا نابود م دهیگرداند و اخالق پسندیم صی) ربا انسان را آزمند و حر٣

  ٤٥٤  .........  مضر است ییجوو سلطه یکشبھره ی) ربا عامل جرم و مصرف اموال برا۴

  ٤٥٥  ........................................  دارد یو بھداشت یجان رانگریو یامدهای) ربا پ۵
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  ٤٥٦  ..............................................................  مبحث پنجم: احتکار

  ٤٥٦  .......................................................................  مفھوم احتکار - ١

  ٤٥٦  .....................................................................  تکاراح یضررها - ٢

  ٤٥٧  .........................................................................  حکم احتکار - ٣

  ٤٥٧  .........................................................................  احتکار مباح - ٤

  ٤٥٨  .......................................................  در اسالم یم اجتماعبخش سوم: نظا

  ٤٥٩  .........................  در اسالم یاجتماع یمبحث اول: مفهوم اجتماع و زندگ

  ٤٥٩  ...................................  گفتار اول: مفھوم اجتماع و مسائل مربوط به آن

  ٤٥٩  ..........................................................................  مفھوم اجتماع -١

  ٤٥٩  ........................................................................... یبشر ۀجامع -٢

  ٤٦٠  ................................................................. یاسالم ۀمفھوم جامع -٣

  ٤٦٠  .........................................................................  مفھوم جماعت -۴

  ٤٦٠  ..............................................................................  اّمتمفھوم  -۵

  ٤٦٠  ....................................................................  یاّمت اسالم فیتعر -۶

  ٤٦١  ................................................  در اسالم یاجتماع یگفتار دوم: زندگ

  ٤٦٤  ...........................................  در اسالم هیهمسا گاهیمبحث دوم: جا

  ٤٦٤  .................................................................  گفتار اول: مفھوم جوار

  ٤٦٤  ..............................................................................  جار فیتعر -١

  ٤٦٤  .....................................................................  یگیهمسا ۀمحدود -٢

  ٤٦٥  ............................................................  یگیمفھوم همسا تیّ عموم -٣

  ٤٦٦  ..............................................  هیهمسا ۀاسالم دربار یۀگفتار دوم: توص

  ٤٦٧  .................................................  در اسالم هیگفتار سوم: حقوق همسا

  ٤٦٧  ..............................................................  تیّ از آزار و اذ یخوددار -١

  ٤٦٨  ......................................................................  هیاز همسا تیحما -٢

  ٤٦٨  .......................................................................  هیبه همسا یکین -٣

  ٤٦٩  ............................................................  هیهمسا تیّ تحّمل آزار و اذ -۴

  ٤٧١  ...........................................................  رحم ۀمبحث سوم: صل

  ٤٧١  .......................................  تحّقق آن ۀویرحم و ش ۀگفتار اول: مفھوم صل
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  ٤٧١  ....................................................................  رحم ۀمفھوم صل - ١

  ٤٧١  .................................................................  رحم ۀتحّقق صل ۀویش -٢

  ٤٧٢  ..........................................  اسالم نیرحم در د ۀصل لیگفتار دوم: فضا

  ٤٧٢  ...................................  به الله و روز آخرت است مانیا ۀرحم نشان ۀصل -١

  ٤٧٢  .......................  گرددیم یروز ادشدنیعمر و ز ادشدنیرحم باعث ز ۀصل -٢

  ٤٧٣  ................................  شودیبا انسان م یرحم باعث ارتباط الله تعال ۀصل -٣

  ٤٧٤  .........................  اسباب ورود به بھشت است نیتراز بزرگ یکیرحم  ۀصل -۴

  ٤٧٤  .................................................  است یرحم اطاعت از الله تعال ۀصل -۵

  ٤٧٤  .....................................  رودیبه شمار م نیاز محاسن د یکیعمل  نیا -۶

  ٤٧٤  ......................  رحم اّتفاق نظر دارند ۀبر وجود و وجوب صل یآسمان انیاد -٧

  ٤٧٥  .................  عدالت و کرامت در اسالم اریمبحث چهارم: کرامت انسان و مع

  ٤٧٥  ....................................................  گفتار اول: کرامت انسان در اسالم

  ٤٧٦  .........................................................................................  میتکر

  ٤٧٦  ..........................................................................................حمل

  ٤٧٧  .......................................................................  باتیّ دادن از طیروز

  ٤٧٧  ...............................................  از مخلوقات یاریدادن انسان بر بسیبرتر

  ٤٧٧  .....................................................  عدالت در اسالم اریگفتار دوم: مع

  ٤٧٨  ....................  عدالت صادر نموده است یاجر ا یبرا یقطع یفرمان ألالله -١

داشته برحذر  عدالت، مردم را از مخالفت با آن یالله متعال هنگام فرمان به اجرا -٢
  ٤٧٨  ..........................................................................................  است

  ٤٧٩  ................................................  آن تیّ تنّوع فرمان به عدالت و عموم -٣

  ٤٧٩  ...........................................  عدالت یدر اجرا یبرحذرداشتن از سست -۴

  ٤٧٩  ......................................  نموده انیاسالم احکام امور و اعمال را ب نید -۵

  ٤٨٠  .........................................................  اسالم نیدر د انیقاض نییتع -۶

  ٤٨١  ..................................  شودیافراد اّمت م یفرمان به عدالت شامل تمام -٧

  ٤٨١  ...........................................  و اکرام در اسالم یبرتر اریگفتار سوم: مع

  ٤٨٦  ......................  و نقش آن در ساختار جامعه یمبحث پنجم: اصول اخالق

  ٤٨٦  .....................................................................................  مقّدمه

  ٤٨٦  ....................  امور جامعه یق و نقش آن در ساماندهگفتار اول: مکارم اخال
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  ٤٨٨  ............................................  اسالم یبه اوامر و نواه یگفتار دوم: نگاه

  ٤٨٩  ..............................................................  از دستورات اسالم یبرخ -١

  ٤٩١  ..................................................................  اسالم یاز نواه یبرخ -٢

  ٤٩٣  ................................  اخالق یو مباد لیبه اصول فضا یگفتار سوم: نگاه

  ٤٩٣  ......................................................................................  صبر -١

  ٤٩٦  .......................................................................  یعّفت و پاکدامن -٢

  ٤٩٦  ...............................................................................  عّزت نفس -٣

  ٤٩٦  ..................................................................................  سخاوت -۴

  ٤٩٧  .................................................................................  شجاعت -۵

  ٤٩٨  ........................................................................................  وفا -۶

  ٥٠١  ......  گرانیمسلمانان با د ۀو مصاحبت در اسالم و رابط یمبحث ششم: دوست

  ٥٠١  .....................................................  و مصاحبت در اسالم یدوست - ١

  ٥٠٣  ...................................................  مسلمان ریارتباط مسلمان با غ - ٢

  ٥٠٥  ..................................................................  ) تعامل با گروه منافقان١

  ٥٠٧  ...............................................................  مانیپگروه مخالف و هم )٢

  ٥١٠  ..................................................................  ) گروه مخالف و محارب٣

  ٥١١  .....................................................  در اسالم یبخش چھارم: نظام خانوادگ

  ٥١٢  .............................................................................  مقّدمه

  ٥١٣  ..................................................  زن در اسالم گاهیمبحث اول: جا

  ٥١٣  ...................................................  گفتار اول: بزرگداشت زن در اسالم

  ٥١٥  ......................................  مقام زن ۀدربار میاز قرآن کر یاتیگفتار دوم: آ

  ٥١٨  ...................................  مقام زن ۀدربار ج امبریاز پ یثیگفتار سوم: احاد

  ٥٢٢  ..............................  گرید یها زن در نظام گاهیبه جا یگفتار چھارم: نگاه

  ٥٢٥  ......................................................  مبحث دوم: ازدواج در اسالم

  ٥٢٥  .....................................................................................  ّدمهمق

  ٥٢٥  ...............................................  ازدواج در اسالم تیّ گفتار اول: مشروع

  ٥٢٧  .............................................  ازدواج در اسالم یها گفتار دوم: حکمت

  ٥٢٧  ..................................  است ج امبریو پ یفرمان الله تعال یقبول و اجرا -١
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  ٥٢٧  ......................................................................  اجر و پاداش دارد -٢

  ٥٢٨  ..............................................  شودیو عّفت م یازدواج باعث پاکدامن -٣

  ٥٢٨  ......................  گرددیم یو حفظ نوع بشر ینسل آدم یازدواج سبب بقا -۴

  ٥٢٨  ..........................................  شودیم یو مھربان یباعث آرامش و دوست -۵

  ٥٢٨  ......................  گرددیمردم م انیو موّدت در م یشاوندیازدواج سبب خو -۶

  ٥٢٩  .............................................  شودیبه نعمت فرزند م یابیباعث دست -٧

  ٥٢٩  ..............................................................  یجامعه از انحراف اخالق -٨

  ٥٢٩  ...................................................  شودیباعث ثروت و زدودن فقر م -٩

  ٥٣٠  ...................................................  و حقوق ازدواج فیگفتار سوم: تکال

  ٥٣٠  ...............  مجبور شود ست،ین لشیکه مطابق م یزن بر ازدواج با کس دینبا -١

دینما یخواستگار یبرادر مسلمانش، از زن یبر خواستگار یکه مرد ستین زیجا -٢
  ................................................................................................  ٥٣١  

  ٥٣٢  .......................................................................  ارکان عقد ازدواج -٣

  ٥٣٢  ....................................................................................  هیّ مھر -۴

  ٥٣٣  .............................................................  همسر یپرداخت نفقه برا -۵

  ٥٣٣  .....................................................................  با زن یخوشرفتار -۶

  ٥٣٤  ..............................................................  زن با شوهر یخوشرفتار -٧

  ٥٣٦  ..............................................  اسالم دگاهیمبحث سوم: کودک از د

  ٥٤٣  .............................  پدر و مادر گاهیو جا نیبه والد یکیمبحث چهارم: ن

  ٥٤٣  .........................................................  نیبه والد یکیمقّدمه: مفھوم ن

  ٥٤٣  ...............................................  آنان گاهیو جا نیگفتار اول: حقوق والد

  ٥٤٥  ................ردیمورد توّجه قرار گ نیدر رفتار با والد دیکه با یگفتار دوم: آداب

  ٥٤٨  ................................  فرزندان در اسالم فیمبحث پنجم: حقوق و تکال

  ٥٤٨  .....................................................................................  مقّدمه

  ٥٥١  .....................  از مسائل معاصر یفصل هفتم: موضع اسالم نسبت به برخ

  ٥٥٣  .............................................................................  مقّدمه

  ٥٥٤  .......................................................  بخش اول: اسالم و عقل و علم و کار
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  ٥٥٥  .........................................  مبحث اول: موضع اسالم نسبت به عقل

  ٥٥٥  ..........................................................................  مفھوم عقل - ١

  ٥٥٥  ..............................................................................  عقل یمعّرف -أ

  ٥٥٥  ......................................................................  عقل شیدایآغاز پ -ب

  ٥٥٥  ................................................................  عقل قیاز مصاد یبرخ -ت

  ٥٥٦  ..........................................................................  ست؟یعاقل ک -ث

  ٥٥٦  .......................................................................  قلع یۀوجه تسم -چ

  ٥٥٦  ..............................................................  عقل در اسالم گاهیجا - ٢

  ٥٥٦  ..........................................................................  عقل ۀفیوظ - ٣

  ٥٥٧  ........................................................................  عقل ۀمحدود - ٤

  ٥٥٧  .............................................................یاعتقاد ۀعقل در حوز - ٥

  ٥٥٨  .............................................................  عقل و نقل انیم ۀرابط - ٦

  ٥٥٨  .......................  ها را حفاظت نموده و باارزش دانسته استاسالم عقل - ٧

  ٥٥٩  ..........................................................  مبحث دوم: اسالم و علم

  ٥٥٩  ...............  و واجب دانسته است فیتکل یاسالم کسب دانش را نوع نید - ١

  ٥٥٩  .........  دستور به کسب دانش داد م،یشده از قرآن کرعبارت نازل نینخست - ٢

  ٥٥٩  .............................................  علم و عالمان را ستوده است ـالله - ٣

  ٥٦٠  ...................................................  یعلم قیاسالم با حقا یسازگار - ٤

 نیبر صداقت مسائل و احکام د یو تجرب یعلم ،یحّس  لیدال یتوافق و هماهنگ - ٥
  ٥٦١  ......................................................................................  اسالم

  ٥٦٢  .........  بر صّحت مسائل آن دارد دینموده و تأک دییم را تأاسال یعلوم تجرب - ٦

  ٥٦٤  .........................................................  مبحث سوم: اسالم و کار

  ٥٦٤  ................................  اسالم دگاهیو مفھوم کار و عمل از د گاهی: جامقّدمه

  ٥٦٤  ..........................................................  اسالم نیکار در د گاهیجا - ١

  ٥٦٤  ..............................  مفھوم کار و عمل در اسالم و موارد مربوط به آن - ٢

  ٥٦٥  ..................................................  گفتار اول: دعوت اسالم به کار و تالش

  ٥٧٠  ...........................  از مردم ییو گدا یکاریو ب یاسالم از تنبل یگفتار دوم: نھ

  ٥٧٤  .......................................  اسالم دگاهیحاکم بر کار از د نیگفتار سوم: قوان
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  ٥٧٧  ............................................  و نظافت یبخش دوم: اسالم و سالمت عموم

  ٥٧٨  .............................................  یمبحث اول: اسالم و سالمت عموم

  ٥٧٨  ..........  نموده است هیتوص دنیدر خوردن و نوش یروانهیاسالم به م نید - ١

  ٥٧٩  .......................................  یحفظ سالمت یفراوان برا یوجود اشارات - ٢

 نیو ارشاد مردم بر ا ییدرمان و راهنما تیّ مشروع ۀدربار یاریورود متون بس - ٣
  ٥٨٠  .........................................................................................  کار

  ٥٨١  .......................................  یپزشک یردم به جّراحارشاد و سفارش م - ٤

  ٥٨٢  در آن کردند شرفتیو پ یعلم پزشک یریبه فراگ قیمردم را تشو ج امبریپ - ٥

  ٥٨٢  .................  یعلم پزشک شرفتیکمک دانشمندان مسلمان به توسعه و پ - ٦

  ٥٨٥  .....  است عتیاز مقاصد و اهداف شر یکی یحفظ سالمت ھان،یفق دگاهیاز د - ٧

  ٥٨٦  ..  داده است تیانسان اهّم  یثل، به سالمتم دیو تول نشیاز آفر شیاسالم پ - ٨

  ٥٨٧  .........................................................  یاز امور درمان یبرخ انیب - ٩

 یحفظ سالمت یبرا یاریاشارات بس یاسالم، دارا نیآداب غذاخوردن در د -١٠
  ٥٨٨  .......................................................................................  است

ها  که منجر به مرگ انسان یحفاظت از حوادث یرا برا ینیاسالم قوان عتیشر -١١
  ٥٨٩  ................................  کرده است نییشود، تعیضرر به مردم م دنیرس ای

  ٥٩٠  ......................................................  مبحث دوم: اسالم و نظافت

  ٥٩٠  ..............................................  یصفات فطر ثیحد یر اول: بررسگفتا

  ٥٩١  ......................................................................  لیکردن سبکوتاه -١

  ٥٩١  ........................................................................  شیکردن رانبوه -٢

  ٥٩٢  .............................................................................  زدنمسواک -٣

  ٥٩٢  ............................................................................  استنشاق آب -۴

  ٥٩٣  ....................................................................  هاکردن ناخنکوتاه -۵

  ٥٩٣  ......................................................  انگشتان یشستن بندها و البال -۶

  ٥٩٣  ....................................................................  بغل ریز یکندن مو -٧

  ٥٩٣  ................................................................ ناف ریز یمو دنیتراش -٨
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 رابطة«سازمان وابسته به  تقریظ اّتحادّیۀ جهانی معّرفی اسالم؛
  »العالم االسالمی

احلمدهللا وحده, والّصالة والّسالم علی رسول اهللا نبّينا حمّمد وعلی آله وصحبه ومن 
 وااله, اّما بعد:

فقط با توّجه به معبود و  ها انسانمبرمی دارد و  بدون تردید بشر به اسالم نیاز
شوند و شرایط افراد و جوامع و  آفریدگار خویش، پاک و خوشحال و خوشبخت می

آفریدگارشان که داناتر به مصالح آنان است،  ها، تنھا با پذیرش و اجرای شریعِت  دولت
   گردد. اصالح و درست می

 آزادی و بینیم جوامع غیر مسلمان که در اوج رفاه بنابراین جای تعّجب نیست که می
، در اضطراب هستندسرگرم تمایالت نفسانی بسیار و بدون هیچ نوع حسابگر و مانعی  بوده

   شان سیطره دارد. محض بر بسیاری از احوال گرایِی  کنند و ماّدی و زیان زندگی می
به روش و قانون الھی که نفوسشان  مذکور که جوامعدرحالی  ؟!نباشدگونه  این چرا

  اند! دهد، نرسیده های سردرگم آنان را پاسخ می نماید و پرسش را تزکیه می
ها  نااز این رو، بر اّمت اسالم؛ اّمت شاهد و ناظر الزم است که نسبت به تمامی انس

ّیت و عدالتش شمولاحساس مسؤولّیت نماید و برای انتشار هدایت اسالمی و بیان محاسن و 
  که الله تعالی بخواهد، هدایت شود.را هرکس  تالش کند تا حّجت بالغۀ الھی استوار گردد و

 –اند، اّما  های بسیاری انجام داده مسلمانان در گذشته و اکنون، در این زمینه تالش 
و نیاز به تالش بیشتری دارد و الزم است  تر مھمضروری و بسیار  این امر - ندر این زما

است که دعوت به شکل متناسب با شرایط زمانه و اهلش صورت گیرد و در برابر دروغ و 
[عملکردهای  توز بایستد و ساحت اسالم را از پیامد کننده و کینه گمراههای  نیرنگ رسانه

هرآنچه  سالم که از هدایتش دورند، پاک سازد و در برابربرخی از منتسبان به ا ناروای]
با آن، نعمت را بر  ألمقاومت نماید؛ اسالمی که الله ،شود میمانع معّرفی اسالم به مردم 

  بشر کامل کرد و آن را به عنوان دین نھایی و فراگیر تا روز قیامت پسندید.
  ترین وظایف اّتحادّیۀ جھانی معّرفی اسالم؛ وابسته به  بر این اساس، یکی از مھم

  

در این حوزه است که پس از  و همکاری ، کمک»رابطة العالم االسالمی«سازمان 
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از جھان، نیاز مردم را به تھیۀ مطالبی که  مختلفیها و سفر به نقاط  مذاکرات و رایزنی
  نمود.اسالم را معّرفی نماید و محاسنش را آشکار سازد، احساس 

که نیاز به ساختاری جدید و  گفتگوها و سخنان بسیاری شکل گرفت در نتیجه،
روشی براساس  آن هم - چنانکه قبال بیان گردید –متناسب با شرایط زمانه داشت 

 نگارندۀ این تحقیقکه  ، چنانافراط و یا تفریطعلمی و مشّخص و به دور از هر نوع 
» و نیز به دور از لحن وابستگی و شکست.دور از لحن تکّبر و تحریک «گوید:  می

اسالم این =  هذا هو اإلسالم«ای پژوهشی با عنوان  اندیشۀ اجرای مسابقه بنابراین
های جھان اسالم وجود داشت تا  دانشگاهتمامی شکل گرفت و حّق شرکت برای » است

بیشترین تعداد ممکن در این مسابقه شرکت کنند. همچنین گروهی از استادان 
، به داشتندتجربه و سابقۀ طوالنی در حوزۀ داوری  کهدانشگاه مجرب، خبره و اهل فن 

  عنوان داور انتخاب شدند.
  سپس پژوهشگران با تالشی پاک و مبارک، تحقیقات بسیاری انجام دادند.

و تاز میدان و طرح ارزشمند و نمونۀ شیخ ادیب  اّما برتری و رتبۀ نخست از یّکه
چون و چرا از رقیبانش پیشی  بن ابراهیم حمد گشت که بی ؛ دکتر محّمدمحبوب

های داوری، شایستۀ تقدیر  و در تمامی کمیته دست یافتگرفت و به مقام نخست 
گشت، زیرا تحقیق وی، جامع و فراگیر بود و به زیبایی ارائه و بررسی شده و سّنت و 

در نتیجه، تحقیقی  .دجمع ساخته و برخوردار از مستندات علمی بوباهم  مدرنیته را
ای برای کمک  بدیع و نو انجام داده که امیدواریم یکی از منابع معّرفی اسالم و چشمه

  باشد.به دعوتگران در دعوت به سوی الله تعالی 
های  ناکه در این کار، برکت دهد و ترجمۀ آن را به تمامی زبخواهم  میاز الله متعال 

  دنیا ممکن و آسان سازد.
این پژوهشگر و همکاران به  ها را بھترین پاداش که خواهم ه متعال میهمچنین از الل

در  هایی قفلکمیتۀ داوری عطا نماید و تمامی ما را کلیدهای خیر و  به و وی محّقق
  .برکت خویش را قرین ما گرداندجا که باشیم،  هرد و قرار دهشر مسیر 

  حبیب بن محّمد حارثی
  معّرفی اسالم دبیر کل و سرپرست اّتحادّیۀ جھانی

  مدینۀ منّوره
  هـ١٤٣٤/ ١٢/ ١



 

 

 

  مقّدمۀ نویسنده

هللا والّصالة والّسالم علی رسول اهللا نبّينا حمّمد وعلی آله وصحبه ومن وااله, اّما  احلمد
  بعد:

آن را کامل نمود و با  أترین ادیان است که الله اسالم، آخرین و فراگیرترین و جامع
  شان به عنوان دین برگزید. اسالم، نعمت را بر بندگانش تمام کرد و آن را برای

و پایانی ندارد، شته های بسیاری دا ها و زمینه بدون تردید سخن دربارۀ اسالم، شاخه
 اسالم وجود دارد: زیرا حکم و بیان هر چیزی، در

ۡطَنا ِف ﴿ ا فَرَّ ءٖ  ٱۡلِكَتٰبِ مَّ    ]٣٨[األنعام:  ﴾ِمن َشۡ
  »یم.را فروگذار نکرد یزچ یچما در کتاب [لوح محفوظ] ه«

و آداب را به طور گذاری  قانون اسالم تمامی مسائل کوچک و بزرگ اعتقادی، عملی،
مورد عموم مسلمانان باشد یا کند که در  اجمال یا تفصیل بیان نموده است؛ فرقی نمی

  دربارۀ امور فردی انسان.
ضروری  مسائلاین دنیا را ترک کردند که تمامی درحالی  ج پیامبر اسالم؛ محّمد

دین را برای اّمت بیان نمودند و رسالت پروردگار را رسانده و حّجت را بر افراد بعد از 
  خود، تمام کردند.

  دین اسالم است. ساختار کّلِی رو، به دنبال معّرفی  پیش تحقیق
بازهم  - تمامی فنون بالغت را در اختیار داشته باشدهرچند  –ای  هیچ نویسنده

 که قبالً  چنان –است، انجام دهد، زیرا  شایسته و الزمکه آنگونه  تواند این کار را نمی
  و بسیار طوالنی است. های بسیاری داشته شعبهاین موضوع،  -بیان شد

دسترسی به منابع و مطالب علمی و تاریخی و  ، در کمبود و عدمرمزبو سختی کار
ها  محورهای مورد بحث است که قصد نگارش آن گستردگیامثال آن نیست، بلکه در 

  را به طور واضح و مختصر در یک کتاب داریم.
عالوه بر رود.  به شمار میبدون تردید این خواسته، بسیار سخت و دور از دسترس 

؛ یعنی شیوۀ بیان و ابراز چھرۀ زیبای دین اسالم، ردوجود دانیز دیگری  این، سختِی 
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آن را  ای شایستهبه شکل که تمامی دوستداران حقیقت صورت گیرد ای  به گونهباید 
بشناسند و خیر بزرگی که دین اسالم برای تمامی بشر دارد را روشن سازد. این کار، 

  طلبد. توّجه و دّقت زیادی را می
دستیابی به این آرزوی بزرگ گشتم و تالش نمودم تا بر موضوع مذکور،  من مشتاق

 از محورهایش و حّتیهریک  تسّلط یابم، اّما دایرۀ بحث، وسیع و گسترده بود، زیرا
از اجزای این محورها، نیاز به بررسی و تحلیل داشت تا در مباحث خاّصی مطرح هریک 

  و بیان گردد.
مختصر نمودم تا بدین وسیله، تمامی محورها بیان  بنابراین بسیاری از مباحث را

  گردد و متناسب با شرایط زمانه باشد.
با بیان ساختار تحقیق و موضوع مذکور، در هر حال، این تالشی اندک خواهد بود و 

  گردد. روشن می شده در البالی آن کار انجام
گیری کّلی،  جهساختار تحقیق: این تحقیق مشتمل بر یک مقّدمه، هشت فصل و یک نتی

  به ترتیب زیر است: 
  و ارکان آن؛گذاری  قانون فصل اول: حقیقت دین اسالم و منابع

  فصل دوم: ارکان ایمان؛
  ؛†خاتم پیامبران و رسوالن ؛ج فصل سوم: محّمد

  فصل چھارم: مسائلی دربارۀ علم غیب؛
  فصل پنجم: مطالبی در مورد گناهان، توبه و دعا؛

  اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی در اسالم؛فصل ششم: نظام سیاسی، 
  برخی از مسائل معاصر؛ بارۀفصل هفتم: موضع اسالم در

  اثبات حقیقت اسالم. بر دالیلیفصل هشتم: 
ها دارای چندین بخش و  از آنهریک  رو بوده و های تحقیق پیش موارد فوق، فصل

اق، در برخی از هر بخشی متشّکل از چند مبحث است و بسا اوقات بر حسب نیاز و سی
  ای بیان شده است. ها و مباحث، مقّدمه بخش

  ای از آنچه در متن اصلی آمده، در این بخش بیان شده است. چکیده گیری: نتیجه
  وی در تحقیق حاضر، اموری را رعایت کرده است؛ از جمله: کار نویسنده: روِش 
بسیار تالش نموده تا محورهای پژوهش، مستقل و در عین حال، مرتبط به  .١

یکدیگر باشند؛ به عبارتی دیگر، صالحیت این را دارند که به تنھایی و جدای از 



  ٥  مقدمۀ نویسنده

 

و تأییدکنندۀ یکدیگر نیز هستند، زیرا اسالم  هکنند هم بیان شوند و تکمیل
 به هم است. مرتبطدینی استوار بوده و مسائلش 

مسلمان و فرد و روحیۀ  فھمتالش نموده تا لحن تحقیق آرام و متناسب با  .٢
ویژه افراد غربی باشد و نیز سعی نویسنده بر آن بوده که لحن   هغیرمسلمان؛ ب

بیشتر  شیوهباشد، زیرا این  آفرینی تنششکست و احساس دور از  نوشتارش
 .شود مورد پسند واقع می

حق انجام مدلل ه صّحت مطالب و تالش برای بیان را با یقین ب مذکور نویسنده کار
   داده است.

جمع نماید، چون سّنت باعث باهم  همچنین تالش نموده تا سّنت و مدرنیته را
گردد و در نتیجه  میاحوال مخاطبان  درک بھترو مدرنیته سبب شده تقویت پژوهش 

  .شود جاری میآن احوال  وفقسخن بر 
از طریق موارد زیر، در ساختاری نو و شکلی  رحاضسعی بر آن بوده که تحقیق  .٣

 گردد: بیانزیبا 
 و تخریج[با ذکر منبع] نقل مطالب دیگران  از قبیل:رعایت قوانین پژوهشی؛   . أ

 و امثال آن؛ احادیث
 تالش برای صّحت متن و رعایت قواعد امالیی و عالیم نگارشی؛  . ب
بسیار عامیانه بوده و نه نه  زبان گفتار که توّجه به روش تحقیق و تالش برای این  . ت

 ؛در بین این دو حالت صورت گیرد کاری، بلکه هم بسیار فّنی باشد
 قدیمی یا معاصر؛معتمِد به منابع اصلی و  مراجعه  . ث
مخاطبان شود؛ از طریق برخی عناصر و تنّوع  اشتیاقرعایت آنچه باعث عالقه و   . ج

 در استشھاد و نقل مطالب؛
های خشک و مالل  متنوع بوده و از متن وتحقیق حاضر، جّذاب  تالش شده که  . ح

و موارد دیگری که بر فھم مقصود و رفع متفاوت باشد تحقیقات دانشگاهی  آورِ 
  ؛خستگی و امکان تقسیم پژوهش و استخراج مباحثی از آن کمک نماید

و جداکردن  اند بسیاری از محورهای تحقیق، نزدیک به هم و در هم آمیخته  . خ
ها،  از آنهریک  به همین عّلت تالش نمودم تا، لی استها از یکدیگر، کار مشک آن

 ؛باشندیکدیگر مکمل به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و 
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جھت باشد و  »فرهنگ اسالمی«موضوع متناسب با این تحقیق سعی شده که   . د
  و خألهای موجود را برطرف نماید.تعیین شده  ها تدریس در دانشگاه

 - إن شاء الله ـو ساختار پژوهش حاضر و آنچه  ی کارها ای از سختی این بود خالصه
کنیم و درود و سالم  خواهیم و بر وی توّکل می بیان خواهد شد. از الله تعالی کمک می

  و بر آل و اصحابش باد. ج او بر پیامبرمان؛ محّمد
  

  دکتر محّمد بن ابراهیم َحَمد
  ٤٦٠ص. ب: 

  هـ ١٤٣٣/ ٥/ ١٥
  عت و مطالعات اسالمیدانشگاه قصیم، دانشکدۀ شری

  معاصر مذاهبگروه عقاید و 
www.toislam.net 

alhamad@toislam.net 
@m_alhamad 

 
 

 
 
 

  ناظر علىم و فىن: جمموعه موحدين
  contact@mowahedin.com   آدرس ايميل:



 

 

 

  فصل اول:
حقیقت دین اسالم و منابع 
  قانونگذاری و ارکان آن

  مقّدمه: داستان بشرّیت

  بخش اول: حقیقت دین اسالم

  در دین اسالمگذاری  قانون بخش دوم: منابع

  بخش سوم: ارکان اسالم

  





 

 

 

  :درآمد پیش
  داستان بشرّیت

شود؛ وقتی  را آفرید، شروع می ÷داستان بشر از زمانی که الله تعالی ابوالبشر؛ آدم
در وی دمید و  خویش وی را با دست شریف خود از ِگل آفرید و از روح أکه الله

چھارپایان و... را به او آموخت و به منظور اکرام  ،اسامی تمامی اشیاء؛ همچون پرندگان
، به فرشتگان فرمان داد تا برایش سجده کنند. تمامی ÷و گرامیداشت بیشتر آدم

د. ورزیاز این کار سر باز زد و تکّبر او  ،ابلیس که از جّنیان بود جزآنان سجده کردند 
شده گرداند و لعنت و  وی را از عاَلم فرشتگان پایین آورد و خوار و رانده ـالله بنابراین

  بدبختی و دوزخ را نصیب او ساخت.
 و تا روز قیامت، به وی مھلت دهدکه ت نمود سسپس ابلیس از پروردگارش درخوا

  الله متعال فرمود:

   ]١٥[األعراف:  ﴾ٱلُۡمنَظرِينَ إِنََّك ِمَن ﴿
  »ی.یافتگان مھلتاز  مسّلمًا تو«

  شیطان گفت:

ۡجَِعيَ ﴿
َ
ۡغوَِينَُّهۡم أ

ُ
تَِك َل َّ ِعَباَدَك ِمۡنُهُم  ٨٢فَبِعِزَّ ِ    ]٨٣-٨٢[ص:  ﴾ٱلُۡمۡخلَِصيَ إ

مگر بندگان مخلص تو را، از  را گمراه خواهم کرد شان تمامیتت سوگند که پس به عزّ «
  »یان آنان.م

  همچنین گفت:

ۡقُعَدنَّ لَُهۡم ِصَرَٰطَك ﴿
َ
ۡغَوۡيتَِن َل

َ
يِۡديِهۡم َوِمۡن  ١٦ٱلُۡمۡسَتقِيمَ فَبَِمآ أ

َ
تِيَنَُّهم ّمِۢن َبۡيِ أ ُثمَّ 

ۡكَثَُهۡم َشِٰكرِينَ 
َ
َ َتُِد أ يَۡمٰنِِهۡم وََعن َشَمآئِلِِهۡمۖ َو

َ
   ]١٧-١٦[األعراف:  ﴾َخۡلفِِهۡم وََعۡن أ

در  انساختن] آن [گمراه یبرا ،من [نیز] بر سر راه مستقیم تو ،یمرا گمراه کرد چونپس «
شان و از پشت سرشان و از [سمت] راستشان و از یسپس از پیش رو نشینم. یکمین م

  ».یافت یو بیشترشان را شکرگزار نخواه تازم یم ان[سمت] چپشان بر آن
  الله تعالی فرمود:
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َّ  ٱۡخُرجۡ ﴿ ۡدُحوٗرۖا ل ۡجَِعيَ ِمۡنَها َمۡذُءوٗما مَّ
َ
نَّ َجَهنََّم ِمنُكۡم أ

َ
ۡمَل
َ
 ﴾َمن تَبَِعَك ِمۡنُهۡم َل

   ]١٨[األعراف: 
م جھنّ حتمًا کند،  یاز تو پیرو ان کهاز آنهرکس  و، قطعاً شنکوهیده و خوار بیرون  جااز آن«
  )١(».ر خواهم کردشما پُ همگی را از 

ساختن را به  وسوسه و گمراه ابلیس را از بھشت بیرون کرد و قدرِت  أبنابراین الله
و او را تا روز قیامت مھلت داد تا گناهانش را زیاد نماید و در نتیجه، عقوبت  بخشیدوی 

  گرداند. انو پاک انو عذابش بیشتر گردد و وی را معیار تشخیص ناپاک
از وی آفرید تا با او آرام گیرد و  را إ؛ حّواءسپس الله تعالی همسر سّیدنا آدم

مأنوس شود و به آنان فرمان داد در دارالّنعیم؛ بھشتی که آنچه چشم ندیده و گوش 
آن دو را  ألنشنیده و به ذهن کسی خطور نکرده، در آن است، ساکن شوند و الله

است و آنان را به قصد امتحان و آزمایش، از شان  دشمن باخبر ساخت که ابلیس
اّما شیطان آنان را وسوسه کرد و  ؛یوۀ درختی از درختان بھشتی منع نمودخوردن م

و گفت:  بودهخوردن از آن درخت را برایشان آراست و سوگند خورد که خیرخواهشان 
  »گردید. اگر از این درخت بخورید، جاوید می«

وردن را وسوسه نمود تا باالخره آنان را از راه بدر کرد و با خ إآن قدر آدم و حّواء
، بسیار انجام دادنداز آن درخت، نافرمانی پروردگارشان را کردند. سپس بر آنچه 

شان را  و به درگاه آفریدگارشان رجوع نمودند و الله متعال نیز توبۀ هپشیمان شد
پذیرفت و آن دو را برگزید، اّما آنان را از دارالّنعیم به دنیا؛ سرای سختی و خستگی 

 هنوز همسکونت داد و فرزندان زیادی به وی بخشید که  را در زمین ÷آورد و آدم
  سّیدنا آدم را از دنیا برد و وارد بھشت ساخت. أشان ادامه دارد. پس از آن، الله نسل
را بر روی زمین آورد، دشمنی در میان  إزمانی که الله تعالی آدم و همسرش از

از آن موقع، شیطان و پیروانش در  و بودهبرقرار نسلش ابلیس و  ÷اوالد آدم
و از خیر،  بازدارند برند تا آنان را از هدایت آدم به سر می ای دائم با بنی کشمکش و کینه

محروم سازند و شر را در نظرشان زینت دهند و آدمیان را از آنچه باعث رضایت الھی 
خ در آخرت، بسیار در دنیا و ورودشان به دوز ها انساناست، دور کنند، زیرا بر بدبختی 

  مشتاق و حریص هستند.

                                           
  .٩١ -٨٩نک: دعوة الّتوحید، محّمد خلیل هراس، صص  -١
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مخلوقاتش را بیھوده نیافریده و آنان را به خودشان وا نگذاشته، بلکه  ـاّما الله
های  آنان بیان کنند و راه هپروردگارشان را ب پیامبرانی را به سویشان فرستاده تا عبادِت 

برسانند. الله متعال  دنیا و آخرت زندگی را برایشان روشن سازند و آنان را به سعادِت 
تان آمد و شما  به جّن و انس خبر داده که وقتی کتاب یا پیامبری از جانب من به سوی

خواند، از آن کتاب یا رسول  شود فرا رضایتم می کسبرا به آنچه باعث نزدیکی به من و 
ها و رسوالنش و  که از هدایت الھی پیروی کند و به کتابهرکس  پیروی نمایید، زیرا

اند، ایمان بیاورد،  آمده و پیامبران به آن فرمان داده شده ی آسمانیها چه در کتابآن
دنیا و  شود، بلکه به سعادِت  قطعًا چنین فردی ترسی ندارد و گمراه و بدبخت نمی

  )١(آخرت خواهد رسید.
الله تعالی  و فرزندانش ده قرن بر اطاعِت  ÷شروع شد و آدمگونه  این داستان بشر

و توحید زندگی کردند، ولی پس از آن، شرک به وجود آمد و غیرالله به همراه الله 
 ÷نخستین رسولش؛ یعنی نوح ألمتعال مورد پرستش قرار گرفت و در نتیجه، الله

  را فرستاد تا مردم را به عبادت الھی و ترک شرک فرا خواند.
لحاظ زمانی و مکانی و برخی از پی آمدند که از  در سپس پیامبران و رسوالنی پی

ل؛ یعنی دعوت به اسالم و وقوانین و جزئّیات با یکدیگر متفاوت بودند، اّما از نظر اص
  عبادت پروردگار یکتا و ترک معبودان دیگر یکسان بودند.

ها را رها کنند و فقط  آمد و از قومش خواست که پرستش بت ÷که ابراهیم تا این
 به پیامبری †یند. پس از وی، فرزندانش؛ اسماعیل و اسحاقالله تعالی را عبادت نما

  مبعوث گشتند.رسیدند و سپس پیامبرانی از نسل سّیدنا اسحاق 
ترین پیامبرانی که از نسل اسحاق بودند، عبارتند از: یعقوب، یوسف، موسی،  بزرگ

  .†داود، سلیمان و عیسی
  مبعوث نگردید.اسرائیل  بنیمیان پس از سّیدنا عیسی، پیامبری از 
را  ج انتقال یافت و الله تعالی سّیدنا محّمد ÷سپس پیامبری به نسل اسماعیل
، آخرین رسالت و کتاب ایشان باشد و رسالت †برگزید تا خاتم پیامبران و رسوالن

  یعنی قرآن کریم نیز آخرین پیام الھی برای بشر باشد. ؛ج سّیدنا محّمدشده بر  نازل

                                           
؛ دعوة ٢٣۶ -١۶١، صص ١برای اّطالعات بیشتر در این باره، نک: البدایة والّنھایة، ابن کثیر، ج  -١

  .٩٢ - ٨٩الّتوحید، صص 
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فراگیر، کامل، برای عموم انس و جن، عرب و غیر  ،ج یامبربه همین سبب، رسالت پ
عرب و متناسب با هر زمان و مکان و هر مّلت و حالتی گردید و راهنمای تمامی 

دینی غیر از آنچه  ،از هیچ کس ألها منع نموده و الله هاست و از همۀ بدی خوبی
  )١(پذیرد. را نمی است آورده ج محّمد

                                           
  .٧١ - ۵٨، صص ١نک: زاد المسیر في علم الّتفسیر، ابن جوزی، ج  -١
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  مبحث اول:
  مفهوم اسالم

 مفهوم لغوی اسالم - ١
ها را در  توان تمامی آن زیادی است که می فاهیماز نظر لغوی، دارای م »اسالم«واژۀ 

خالصه  ،شدن، اطاعت، اخالص، اظھار فروتنی و قبول معانی فرمانبرداری، تسلیم
  )١(کرد.

 کریممعانی اسالم در قرآن  -٢
، در چندین مفھوم به کار رفته که متناسب با همان مجیددر قرآن » اسالم«کلمۀ 

  معانی لغوی است؛ از جمله:

  اسالم به معنای اخالص -أ
 فرماید: می ألالله

ۡسلَۡمُت لَِرّبِ  ۥٓ َربُّهُ  ۥإِۡذ قَاَل َلُ ﴿
َ
ۡسلِۡمۖ قَاَل أ

َ
   ]١٣١[البقرة:  ﴾ٱۡلَعٰلَِميَ أ

 یمتسل یانپروردگار جھان یگفت: برا .شو یمکه پروردگارش به او فرمود: تسل آنگاه«
  ».شدم

َ  ۥٓ ۞َوَمن يُۡسلِۡم وَۡجَههُ ﴿ ِ ِ إ َّ    ]٢٢[لقمان:  ﴾ٱ
  ».کند متعال الله یمرا تسل یشخو یرو که یکس و«

ِ َوَمِن ﴿ َّ ِ ۡسلَۡمُت وَۡجِهَ 
َ
وَك َفُقۡل أ    ]٢٠مران: [آل ع ﴾ٱتََّبَعنِۗ فَإِۡن َحآجُّ

 یمخود را تسل یکردند، بگو: من رو یزه و ست] با تو محاّج یدو توح یند ۀپس اگر [دربار«
  ».ده است]کر تعالی الله یمخود را تسل یزمن است [ن یروکه پهرکس  ام و الله نموده

  اسالم به معنای اقرار -ب
 همچون آیۀ زیر:

                                           
 .٢٩۴ -٢٩٣، صص ١٢نک: لسان العرب، ابن منظور، ج  -١
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ۡسلََم َمن ِف  ۥٓ َوَلُ ﴿
َ
َمَٰوٰتِ أ ۡرِض وَ  ٱلسَّ

َ
   ]٨٣[آل عمران:  ﴾َطوٗۡع َوَكۡرٗها ٱۡل

خواه و ناخواه سر به فرمان او نھاده  ؛است ینها و زم نادر آسم کههرکس  حال آنکه«
  )١(.»است

  اسالم به معنای توحید -ج
 )٢(آورد: بر این باور بوده و آیۀ زیر را به عنوان دلیل می /ابن جوزی

ِينَ  ٱلَّبِيُّونَ َيُۡكُم بَِها ﴿ ْ  ٱلَّ ۡسلَُموا
َ
   ]٤٤[المائدة:  ﴾أ

  »کردند. یآن حکم مبراساس  بودند، یم] تسلالھیکه [در برابر فرمان  یامبرانیپ«

  بودن اسالم به معنای تسلیم - د
 )٣(کند: بر این دیدگاه بوده و این آیه را به عنوان دلیل بیان می /این جوزی

ۡسلََم َمن ِف  ۥٓ َوَلُ ﴿
َ
َمَٰوٰتِ أ ۡرِض وَ  ٱلسَّ

َ
   ]٨٣عمران:  [آل ﴾َطوٗۡع َوَكۡرٗها ٱۡل

خواه و ناخواه سر به فرمان او نھاده  ؛است ینها و زم نادر آسم کههرکس  حال آنکه«
  )٤(.»است

  گنجد. اقوال دیگری نیز وجود دارد که در این مبحث نمی

 مفهوم اسالم در اصطالح عام - ٣
شدن و تواضع بنده در برابر الله متعال و پایبندی به آنچه پیامبری از پیامبران  تسلیم

 آن. اظھارالھی آورده و 
با انجام دستورات  ألبنده در برابر الله ظاهری و باطنِی شدن  تسلیم به عبارتی دیگر:

بیان شده  †آنچه از جانب الله تعالی بر زبان رسوالنشبراساس  وی و پرهیز از نواهِی 
  )٥(است.

                                           
  .٣٧٠ - ٣۶٧الوجوه والّنظائر في القرآن الکریم؛ دراسة وموازنة، سلیمان قرعاوی، صص  -١
  .۵١، ص ١الکریم، ابن جوزی، ج  نزهة األعین الّنواظر في علم الوجوه والّنظائر في القرآن -٢
  همان. -٣
  همان. -٤
؛ فتح رّب البرّیة بتلخیص الحموّیة، شیخ محّمد بن عثیمین، ص ٢٩٣، ص ١٢نک: لسان العرب، ج  -٥

٩۴. 
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 اسالم خاص -٤

 ج شدن و فرمانبرداری از الله متعال و پایبندی به آنچه پیامبرمان؛ محّمد تسلیم
 )١(آورده است.

دینی  ،و از کسی خاتمه بخشیدتمامی ادیان را با آن  ـاین است دین خاتم که الله
  فرماید: پذیرد، چنانکه می را نمی آنغیر از 

ِ ِعنَد  ٱّلِينَ إِنَّ ﴿ َّ    ]١٩عمران:  [آل ﴾ٱۡلِۡسَلُٰمۗ  ٱ
  ».اسالم استفقط ، از دیدگاه الله متعال[حق]  ینهمانا د«

  فرماید: همچنین می

ِ دِيٗنا فَلَن ُيۡقَبَل ِمۡنُه وَُهَو ِف  ٱۡلِۡسَلٰمِ َوَمن يَۡبَتِغ َغۡيَ ﴿ ِخَرة  ﴾ٱۡلَخِٰسِينَ ِمَن  ٱ
   ]٨٥عمران:  [آل

 ،و او در آخرت نخواهد شد یرفتهپذ ویهرگز از  یند،از اسالم برگز یرغ ینیکه دهرکس  و«
  ».است یانکاراناز ز

!«فرمودند:  ج پیامبر ٍد نِيَِدهِ ِي َغْفُس حُمَمَّ
َّ ِة َفُهوِديٌّ  َوا مَّ

ُ
َحٌد ِمْن َهِذهِ األ

َ
ِ أ َال يَْسَمُع 

 
ُ
ِي أ

َّ ، ُعمَّ َفُموُت َولَْم يُْؤِمْن بِا ٌّ ِ ا ْصَحاِب اجَّارِ َوَال نرَْصَ
َ
؛ )٢(»رِْسلُْت بِِه، إِالَّ اَكَن ِمْن أ

ها  نادر دست اوست، هر فردی از این اّمت [تمام انس ج قسم به ذاتی که جان محّمد«
تا آخرین انسانی که از دنیا برود]؛ خواه یھودی باشد یا نصرانی،  ج از زمان بعثت پیامبر

بمیرد که به آنچه با آن درحالی  سپس از [پیام و آیین] من بشنود [و باخبر شود]،
  »قطعًا از دوزخیان خواهد بود. ،م، ایمان نیاوردا هفرستاده شد

    

                                           
 .١٧٣الّتدمرّیة، شیخ اإلسالم ابن تیمّیه، ص  -١
  .١۵٣صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٢
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  مبحث دوم:
  اسالم؛ دین فطرت

  فطرت در لغت
وَفَطَر اهللاُ اخللَق «گوید:  می /ابن منظور )١(به معنای ِخلقت و آفریدن است.

وجود آورد. فطرت به معنای ؛ یعنی الله متعال مخلوقات را آفرید و به يفطرهم
که الله تعالی  اینفطرت یعنی «آورد:  همچنین می )٢(»نمودن و اختراع است. شروع

؛ یعنی طره َيفُطُره َفطراً وقد فَ  ای آفرید که نسبت به او شناخت دارند، مخلوقات را به گونه
  )٣(»را آفرید. وی

  بود.» فطرت« واژۀ این معنای لغوی

  اّما در اصطالح
قول راجح، فطرت همان اسالم است، چنانکه شیخ اإلسالم ابن تیمّیه و  بنا بر

   )٤(بر این باور بودند. رحمھما اللهشاگردش ابن قّیم 
ترین عوامل دینداری است و ادلۀ شرعی بیانگر این  فطرت یکی از بزرگاز این رو، 

  است. هستند که ذات انسان بر اقرار به خالق و عبادت برای او آفریده شدهمطلب 
 از عکرمه، مجاهد، حسن، ابراهیم، ضّحاک و قتاده دربارۀ آیۀ:«گوید:  می /ابن قّیم

ِ فِۡطَرَت ﴿ َّ َ َتۡبِديَل ِلَۡلِق  ٱلَّاَس َفَطَر  ٱلَِّت  ٱ  ۚ ِۚ َعلَۡيَها َّ  یفطرت الھ« ؛]٣٠[الروم:  ﴾ٱ

شده که  نقل »یست.الله ن ینشدر آفر یاست، دگرگون یدهاست که [الله] مردم را بر آن آفر

ِ فِۡطَرَت ﴿گفتند مراد از  َّ ِۚ َ َتۡبِديَل ِلَۡلِق ﴿دین اسالم است و در توضیح ، ﴾ٱ َّ  ﴾ٱ
  )٥(»است. غیر قابل تغییرگفتند که یعنی دین الھی  می

                                           
  .۵۶، ص ۵لسان العرب، ابن منظور، ج  -١
  همان. -٢
 همان. -٣
؛ درء تعارض العقل والّنقل، شیخ اإلسالم ابن تیمّیه، ج ۵٧۵ - ۵٧٢شفاء العلیل، ابن قّیم، صص  -٤

 .٣٧١، ص ٨
  .٣٧۶، ص ٨؛ درء تعارض العقل والّنقل، ج ۵٧٣ - ۵٧٢شفاء العلیل، صص  -٥
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 که الله متعال پروردگار هر مخلوقی بر ایمان به خالقش آفریده شده و بر این بنابراین
 دیدهکه قبال در این باره فکر کرده یا آموزش  آفریدگارش است، بدون اینو هرچیز 

  باشد.
   )١(گردد که مانعی بر دلش خطور کند. تنھا کسی از مقتضای این فطرت برمی

ُ  َما ِمْن َمْولُوٍد إِالَّ «فرمودند:  ج پیامبر َ انِ  بَلَ   يُو َ ْو ُفنَرِصّ
َ
بََواُه ُفَهوَِّدانِِه أ

َ
ْو الِْفْطَرِة، فَأ

َ
ِه أ

َسانِهِ  شود، اّما پدر و مادرش وی را  هر فرزندی بر فطرت [پاک اسالم] متوّلد می«؛ »ُفَمِجّ
  »کنند. یھودی یا مسیحی و یا مجوسی می

مگر بر این مّلت [اسالم متوّلد «؛ »إّال بل هِذهِ امللّة«و بنا بر روایتی، فرمودند: 

آمده » مگر بر مّلت [اسالم]«؛ )٢(»امللّة إّال بل«و در روایتی دیگر، عبارت » شود]. می
  است.

فرمودند: الله تعالی در حدیثی قدسی  ج روایت نموده که پیامبر سعیاض بن حمار

ّ َخلَْقُت ِعبَاِدي ُحنََفاَء لُكَُّهمْ «فرماید:  می
ِ يَاِطنُي فَاْجتَاحَكُْهْم َقْن   إِ َيتُْهْم الَشّ

َ
َوإَِغُّهْم أ

من تمامی بندگانم را حنیف [متمایل به اسالم و حقیقت] آفریدم، اّما همانا «؛ )٣(»ِديِنِهمْ 
  ».دارند بازمی شیاطین بر آنان تاخته و از دینشان

ها  بردن به پروردگارش در هنگام سختی آدمی بر رجوع و پناهفطرت عالوه بر این، 
تد یا اف حّتی فرد کافر در سختی می - که باشدهرکسی  –آفریده شده است. وقتی انسان 

رود و آنچه بر آن  ها از ذهنش بیرون می ناشود، خیاالت و گم با خطری مواجه می
ماند تا با صدای بلند و از عمق جان و دل فریاد زند و پروردگارش  آفریده شده باقی می

  برد. سختی و غمش را برطرف نماید و فقط به او پناه می کهرا فرا خواند 
  فرماید: راست گفته که می أالله

ْ ِف ﴿ ْ  ٱۡلُفۡلكِ فَإَِذا َركُِبوا َ َدَعُوا َّ َ  ٱّلِينَ ُمۡلِِصَي َلُ  ٱ ِ ُٰهۡم إ ا َنَّ ِ َفلَمَّ إَِذا ُهۡم  ٱۡلَبّ
   ]٦٥[العنکبوت:  ﴾يُۡشُِكونَ 

                                           
ودّیة ؛ دراسات في األدیان الیھ١١نک: رسائل في العقیدة، شیخ محّمد بن عثیمین، ص  -١

 .٢٧والّنصرانّیة، سعود الخلف، ص 
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[الله]  وقتیپس س خوانند، یرا با اخالص م ألسوار شوند، الله یدر کشت که ی پس هنگام«
  »آورند. ی، باز آنان شرک مهدنجات د یرا [با آوردن] به خشک انآن

گاه به در آن وقت، شود، این نیست که  که انسان بر فطرت متوّلد می مراد از این آ
  فرماید: می ـ، زیرا اللهاستامور اسالم 

ُ وَ ﴿ َّ َ َتۡعلَُموَن َشۡي  ٱ َهٰتُِكۡم  مَّ
ُ
ۡخرََجُكم ّمِۢن ُبُطوِن أ

َ
   ]٧٨حل: [النّ  ﴾ا ٔٗ أ

  »دانستید. ینم یزچ یچه که یآورد در حال یروناز شکم مادرانتان بو الله شما را «
شود و شرک و توحید را  این نیست که ساده و خام آفریده میهدف همچنین 

ُ بل امللّة«فرمودند:  ج شناسد، چون رسول الله نمی َ که بر مّلت  مگر این«؛ »إّال وُيو

بر این مّلت «؛ »بل هِذهِ امللّة«ت و در روایتی دیگر، عبار» شود. [اسالم] متوّلد می
  آمده است. ،»[اسالم]
این است که هر فرزندی بر محّبت به خالقش و اقرار به ربوبّیت او و قبول  مرادبلکه 

شود و اگر بدون مخالف و مانعی رها شود، از این امور منحرف  عبادت برای وی آفریده می
متناسب با بدنش متوّلد ی ها نوشیدنیبه غذاها و عالقمند که گونه  همان گردد، نمی
  )١(پسندد. گردد را می می وی شود و مثال شیری که سازگار با بدن اوست و باعث رشد می

َسانِهِ «فرمودند:  ج به همین سبب، پیامبر ْو ُفَمِجّ
َ
انِِه أ َ ْو ُفنَرِصّ

َ
بََواُه ُفَهوَِّدانِِه أ

َ
؛ »فَأ

  »کنند. مجوسی می سپس پدر و مادرش وی را یھودی یا مسیحی و یا«
کنند، زیرا در صورت پذیرش اسالم، بر  او را مسلمان می[پدر و مادر] و نفرمودند که  

انحراف و خروج  ،بر اثر عواملی بیرونی قبول غیر اسالماما ماند و  اصل فطرت باقی می
  رود. به شمار می ،از اصل و قاعده

آیند و  اسالم به دنیا می بنابراین تمامی فرزندان روی زمین بر فطرت؛ یعنی دین
که اقرار به وجود آفریدگار دارد و او را دوست داشته و متوّجه وی است، درحالی  فرزند

  شود. متوّلد می
اگر بر این فطرت باقی بماند، بنا بر اصل، مسلمان است و زمانی که بالغ و عاقل 

  گردد، نیازی نیست که از نو وارد اسالم شود.
اه پدر و مادری غیرمسلمان رشد نماید و دین باطل آنان را اّما در صورتی که همر

جدا شود و وارد  اش که دینی غیر از اسالم داشته باشد، باید که از دین قبلی بپذیرد یا این
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فرستادۀ  ج نیست و محّمد أاسالم گردد و گواهی دهد که معبودی بر حق، غیر از الله
  همچون نماز و امثال آن نماید.اوست. سپس شروع به فراگیری شعائر دینش؛ 

شوند،  که مردم بر دین حنیف آفریده می این توضیحشیخ محّمد طاهر بن عاشور در 
ها بر دین حنیف، این است که الله تعالی  نامفھوم آفرینش انس«چنین آورده است: 

 هایش آفریند که سازگار و شایستۀ احکام این دین هستند و آموزه ای می مردم را به گونه
ها را انکار  را متناسب با آفرینش آنان گردانیده و مخالف و ناهماهنگ با آن نیست و آن

، زیرا توحید موافق با عقل و دیدگاه هایی مانند اثبات یگانگی الله کنند؛ آموزه نمی
و اعتقادی گمراه  گردداش رها  ای که اگر انسان با فکر و اندیشه صحیح است، به گونه

  »گردد. فطرت، به سوی توحید رهنمون میبراساس  یل نشود، قطعاً به وی القا و تحم
که اسالم دین فطرت بوده و احکامش مالزم و متناسب  این«گوید:  وی در ادامه می

با مقتضیات فطرت گشته، صفتی است که تنھا دین اسالم از میان تمامی ادیان، در 
مشترکند و از باهم  ر اصولاّما تمامی ادیان الھی د ش مّتصف به آن شده است.اتفروع

  آید. نیز همین مفھوم به دست می ]٤٠[یوسف:  ﴾ٱۡلَقّيِمُ  ٱّلِينُ َذٰلَِك ﴿ عبارت:
ها و موافق با  ناناسب با تمامی دورتدر نتیجه، اسالم فراگیر و عمومی و جاوید و م

اصول فطرت براساس  شود که احکامش هاست و در صورتی این امر محّقق می همۀ اّمت
ها گردد. ویژگی فطرت باعث شده  نابا تمامی مردم و همۀ دور هماهنگانسانی باشد تا 

  )١(»فطرت است. مطلوِب  ،که اسالم، دارای گذشت و بخشش و آسان باشد، زیرا این دو
توصیف اسالم «گوید:  که اسالم فطرت الھی است، می در توضیح این /ابن عاشور

جاری بر مقتضای  ،، یعنی اصل اعتقاد در آنرود به شمار می که فطرت الھی به این
  فطرت عقلی است.

است فھم و گواهی عقل براساس  فطری؛ یعنی جاری ییا امور ،اّما قوانین و فروعش
  و یا به صالح آن است و منافاتی با فطرتش ندارد.

است،  قوانین معامالت در اسالم، مرتبط به آنچه فطرت گواهی دهد و تأیید نماید
  )٢(»چون فطرت خواهاِن مصالح است.

                                           
 .٩، ص ٢١تفسیر الّتحریر والّتنویر، ج  -١
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مردم را بر آن آفریده،  ألگردد اسالم همان فطرتی که الله بر این اساس، روشن می
دینداری و  یعنیاست و انسان بر اقرار به آفریدگار و عبادت برای او خلق شده و این 

  فطرت عامل آن است و نصوص شرعی به طور صریح بیانگر همین مطلب هستند.
د که فطرت و اقرار به عبادت و ربوبّیت ننمای الوه بر این، متون شرعی بیان میع

آفریدگار، ممکن است بر اثر عوامل بیرونی، تغییر کند و منحرف شود و این عوامل 
دالیل براساس  گردد فطرت از مقصد صحیح خود منحرف شود، بیرونی که باعث می

  موجود، بر سه نوع است:

 شیاطین - ١

 سکه روایت عیاض بن حمار اصلی و نخستین سبب در این زمینه است، چنانعامل 
 کرد. بیان شد، داللت بر همین مطلب می که قبالً 

مردم از فطرت و توّجه به  انحرافهای جّن و انس که برای  ناشیاطین شامل شیط
  کنند. تالش می ،پروردگار

 والدین -٢

بَ «چنانکه در حدیث قبلی، بیان گردید که: 
َ
َسانِهِ َفأ ْو ُفَمِجّ

َ
انِِه أ َ ْو ُفنَرِصّ

َ
؛ »َواُه ُفَهوَِّدانِِه أ

 »کنند. سپس پدر و مادرش وی را یھودی یا مسیحی و یا مجوسی می«
شان  رود، زیرا ارتباط فرزندان به والدین ترین عوامل به شمار می این عامل از قوی

  بسیار زیاد است و آنان تأثیر فراوانی بر فرزندان دارند.
ها نیز همچون والدین و یا حّتی بیشتر از آنان باعث  هی اوقات جامعه و رسانهگا

  شوند. انحراف مردم از مقتضای فطرت می

 غفلت - ٣
رود. غفلت بر اثر  این مورد، یکی از شدیدترین عوامل انحراف از فطرت به شمار می

یاد الھی  ، گاهی اوقات انسان را ازآن های شدن با نعمت دنیوی و مشغول یها زینت
 کند. وی را بر آن آفریده، دور می أرا از فطرتی که الله اوسازد و  غافل می

  فرماید: الله متعال این مطلب را در قرآن کریم بیان نموده و می
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لَسۡ ﴿
َ
نُفِسِهۡم أ

َ
ٰٓ أ َ َ ۡشَهَدُهۡم 

َ
َخَذ َربَُّك ِمۢن بَِنٓ َءاَدَم ِمن ُظُهورِهِۡم ُذّرِيََّتُهۡم َوأ

َ
ُت ۡذ أ

ْ يَۡوَم  ن َتُقولُوا
َ
ۚ أ ٓ ْ بََلٰ َشِهۡدنَا ۡو َتُقولُٓواْ  ١٧٢إِنَّا ُكنَّا َعۡن َهَٰذا َغٰفِلِيَ  ٱۡلقَِيَٰمةِ بَِرّبُِكۡمۖ قَالُوا

َ
أ

َفُتۡهلُِكَنا بَِما َفَعَل 
َ
ۡشََك َءابَآُؤنَا ِمن َقۡبُل َوُكنَّا ُذّرِيَّٗة ّمِۢن َبۡعِدهِۡمۖ أ

َ
ٓ أ َما  ﴾ونَ ٱلُۡمۡبِطلُ إِنَّ

   ]١٧٣-١٧٢[األعراف: 
را برگرفت و  انآن یۀفرزندان آدم، ذّر  یها پروردگارت از پشت که ی ] هنگامآور یادو [به «

 ی،گفتند: آر یستم؟من پروردگار شما ن یارا بر خودشان گواه ساخت، [و فرمود:] آ یشانا
 : ما ازییدبگو یامتبود که مبادا] در روز ق سبب ینبد یگواه ینو [ا دهیم یم ی] گواهی[هست

 یشرک آورده بودند و ما هم فرزندان یشمان، از پن: پدرایید[مبادا] بگو یا یم.بود خبر یب ین،ا
  »کنی؟! یانجام دادند، نابود [و مجازات] م یانگرا ما را به آنچه باطل یاآ یم،بود انبعد از آن

شدن از فطرت ترین عوامل انحراف و دور دهد که غفلت، از بزرگ آیۀ فوق نشان می
  )١(.رود به شمار می

پذیرد و  شاید کسی بپرسد: پس فایدۀ فطرت که این اندازه از عوامل بیرونی تأثیر می
همراه یکی از این  یشهگردد، چیست؟ آن هم در صورتی که انسان هم منحرف می

  هاست؟! عوامل و اسباب یا تمامی آن
باشد تا هدف از گونه  این آدمیدر پاسخ باید گفت: حکمت الھی بر آن بود که فطرت 

عملش براساس  وی وسیلۀ خیر و شر و در نتیجه، پاداش یا عقوبت هآزمایش انسان ب
گرفت، کفر و  بود و تحت تأثیر هیچ چیز قرار نمی ثابت گردد، زیرا اگر فطرت قوی می

 شد، بلکه صالحّیت کفر را نداشتند و امتحان و ابتالیی آدم واقع نمی انحراف در بنی
  دارای حکمتی کامل است. یوجود نداشت و الله تعال

  :همچونعالوه بر این، فطرت دارای فوایدی است؛ 
را در نفس آدمی کاشته و نھاده است،  ألدینداری و عبادت برای الله ،فطرت - أ

چون اگر انسان متوّجه الله تعالی نگردد، قطعًا پیرو معبود دیگری خواهد بود تا نیازش 
برآورده سازد؛ همچون کسی که بسیار گرسنه شود و غذای مناسبی به دینداری را 

 اش برطرف گردد. خورد تا گرسنگی ناپاک باشد را میهرچند  ای خوراکینیابد، هر 
گردد که  بر این اساس، فلسفۀ وجود دینداری در نزد عموم بشر، برای ما روشن می

  بسا اوقات، دین و معبود باطل هستند.
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با لوازم آن را در سرشت آدمی قرار داده  هماهنگیعبودّیت و  پذیرشفطرت  - ب
هرآنچه  رود، زیرا است و این مورد، از امور مھم و ضروری برای انسان به شمار می

 کند. هایش را اجابت نمی موافق با فطرت نباشد، نفس از آن متنّفر است و درخواست
 –نسان نسبت به دو دین ای که اگر ا این فطرت متمایل به حق است، به گونه -ج

شناخت حاصل کند، فطرت آن دو را از هم تشخیص  -یکی حق و دیگری باطل
گیرد و دل با  حق در عمق نفس جای می گردد، بلکه دیِن  دهد و متمایل به حق می می

 آنکند و در نتیجه، یا آن را آشکار نموده و پایبند  و یقین حاصل می شدهآن آرام 
، از آن روی دیگرموانع یا تمایالت نفسانی، ترس، محّبت و تقلید و گردد و یا بر اثر  می
 فرماید: دربارۀ فرعون و قومش می أگرداند، چنانکه الله می

ٓ وََجَحُدواْ بَِها وَ ﴿ ا ٱۡستَۡيَقَنۡتَها نُفُسُهۡم ُظۡلٗما وَُعلُّوٗ
َ
   ]١٤مل: [النّ  ﴾أ

  ».داشت یقینشان به آن یها دل که یانکار کردند، در حال یستم و سرکش یو آن را از رو«
یافته بر حقیقتی که پذیرفته باور و یقین  هدایت شود که فردِ  فطرت باعث می - د
گاه نباشد. این موضوع هرچند  ،نماید والله  –از دالیل نظری که سبب یقین شود، آ
کند، زیرا متناسب با  دهد که چرا فرد مسلمان دینش را رها نمی نشان می - أعلم

، بر حق است. همچنین فردی که از ادیان اسالم است و یقین دارد که دینفطرتش 
ای است که به  شده دیگر متمایل به اسالم شده و آن را پذیرفته، همچون غرق باطِل 

و هماهنگ و  بودهریسمان نجات چنگ زده، چون یقین دارد که این دین، حقیقت 
  )١(موافق با فطرت است. والله أعلم.
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  مبحث سوم:
  قدرتشفراگیربودن و  أللها

  مقّدمه
  گردد. قدرتش بیان می فراگیربودنمعّرفی الله تعالی و  برایدر این مبحث، مطالبی 

در مبحث رکن اول از ارکان ایمان، سخنانی در اثبات وجود الله متعال و دالیل 
الله که در آن، ادّلۀ یگانگی  ألیگانگی او گفته خواهد شد؛ یعنی در مبحث ایمان به الله

  تعالی به تفصیل بیان خواهد شد.
  اّما مبحث پیش رو، در رابطه با علم به الله و شمول قدرت الھی است.

  گفتار اول: الله
پروردگار و صاحب هر چیزی، آفریدگار یکتا، تدبیرکنندۀ تمام هستی، دانا به  الله:

کماالت، پاک  همۀ دهنده، توانا، مّتصف به کننده، میراننده، روزی تمامی موجودات، زنده
  و منّزه از هر نوع نقص و عیب و تنھا ذات شایستۀ پرستش است.

  نماید: به بندگانش معّرفی میگونه  این خود را ـالله

ُ ُهَو ﴿ َّ ِي ٱ َّ ُهَوۖ َعٰلُِم  ٱلَّ ِ ٓ إَِلَٰه إ َهَٰدةِۖ وَ  ٱۡلَغۡيبِ َ ُ ُهَو  ٢٢ٱلرَِّحيمُ  ٱلرَّۡحَمٰنُ ُهَو  ٱلشَّ َّ  ٱ
ِي َّ ُهَو  ٱلَّ ِ ٓ إَِلَٰه إ وُس  ٱلَۡملُِك َ َلٰمُ  ٱۡلُقدُّ ۚ  ٱۡلَبَّارُ  ٱۡلَعزِيزُ  ٱلُۡمَهۡيِمنُ  ٱلُۡمۡؤِمنُ  ٱلسَّ ُ  ٱلُۡمَتَكّبِ

ِ ُسۡبَحَٰن  َّ ا يُۡشُِكونَ  ٱ ُ ُهَو  ٢٣َعمَّ َّ ۖ  ٱۡلَارِئُ  ٱۡلَخٰلِقُ  ٱ ۡسَمآءُ َلُ  ٱلُۡمَصّوُِر
َ
ۚ  ٱۡل ِ  ٱۡلُۡسَنٰ ُح يَُسّب

َمَٰوٰتِ َما ِف  ۥَلُ  ۡرِضۖ وَ  ٱلسَّ
َ
   ]٢٤-٢٢[الحشر:  ﴾ٱۡلَِكيمُ  ٱۡلَعزِيزُ َوُهَو  ٱۡل

 ۀاو بخشند و و آشکار یبغ یدانا یست،] نین[راست یمعبود ویاو الله است که جز «
پاک، منّزه  یتنھا بی پادشاه،  یست،] نین[راست یمعبود ویاو الله است که جز . مھربان است

عظمت و  یستۀکننده] و شا ار [جبرانجبّ  یروزمند،دهنده، نگھبان پ یمنی]، ایب[و سالم از هر ع
او الله است، خالق،  آورند. یم یکاو] شر یالله پاک و منّزه است از آنچه [برا .است یبزرگ
است  ینها و زم ناست، آنچه در آسمیکون یها نام وی یبرا ،]نظیر ینقشبند [ب ین،نوآفر
  ».است یمحک یروزمندو او پ گویند یمیحش تسب

  فرماید: در جایی دیگر می



  ٢٥  بخش اول: حقیقت دین اسالم

 

﴿ ُ َّ َّ ُهَو  ٱ ِ ٓ إَِلَٰه إ ۚ  ٱۡلَحُّ َ ُخُذهُ  ٱۡلَقيُّوُم
ۡ
ُ  ۥَ تَأ َ نَۡوٞمۚ لَّ َمَٰوٰتِ َما ِف  ۥِسَنةٞ َو َوَما ِف  ٱلسَّ

ۡرِضۗ 
َ
ِيَمن َذا  ٱۡل َّ بِإِۡذنِهِ  ۥٓ يَۡشَفُع ِعنَدهُ  ٱلَّ ِ َ  ۦۚ إ يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡمۖ َو

َ
َيۡعلَُم َما َبۡيَ أ

ءٖ ّمِۡن ِعۡلِمهِ  يُطونَ ُيِ  ۚ وَِسَع ُكۡرِسيُُّه  ۦٓ بَِشۡ َّ بَِما َشآَء ِ َمَٰوٰتِ إ ۡرَضۖ وَ  ٱلسَّ
َ
َ َي  ٱۡل  ۥوُدهُ  ُٔ َو

   ]٢٥٥[البقرة:  ﴾ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَعِلُّ ِحۡفُظُهَماۚ وَُهَو 
را]  یزنده [و جھان هست یست.جز او ن بر حّقی،معبود  یچالله [معبود بر حق است] ه«
 ینها و آنچه در زم ناآنچه در آسم .و نه خواب یردنه چرت او را فرا گ .ر استدار و مدبّ  نگه

 یشآنچه در پ !شفاعت کند؟ش جز به فرمانوی که در نزد  یستک .اوست از آِن  وجود دارد،
 ،از علم او، جز به آنچه بخواهد یزیو به چ داند یم را آنان و آنچه در پشت سرشان است یرو

و آسمان]  ینآن دو [زم یو نگھدار را در بر گرفته ینها و زم نااو آسم ّی کرس دارند.احاطه ن
  ».و او بلندمرتبه و بزرگ است یستگران و دشوار ن ویبر 

نَّ ﴿
َ
َ َذٰلَِك بِأ َّ نَّ َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  ٱۡلَقُّ ُهَو  ٱ

َ
نَّ  ٱۡلَبِٰطُل ُهَو  ۦَوأ

َ
َ َوأ َّ  ٱۡلَعِلُّ ُهَو  ٱ

   ]٦٢[الحج:  ﴾ٱۡلَكبِيُ 
 یباطل است، و به راست خوانند، یو آنچه جز او م بودهکه الله حق  بدان سبب است ینا«

  ».بزرگ است ۀمرتب که الله بلند

ُ قُۡل ُهَو ﴿ َّ َحدٌ  ٱ
َ
ُ  ١أ َّ َمدُ  ٱ ُ  ٣لَۡم يَِلۡ َولَۡم يُوَلۡ  ٢ٱلصَّ ۢ  ۥَولَۡم يَُكن لَّ َحُد

َ
 ﴾ُكُفًوا أ

   ]٤- ١[اإلخالص: 
او  یازمنداست [و همه ن نیاز یالله ب .است یگانهو  یکتا] بگو: او الله !ج یامبرپ یا«[

او نبوده و  یهمانند و همتاکس  هیچ و .] زاده و نه زاده شده استینه [فرزند .هستند]
  »یست.ن

ها بیان  که در آیات قبلی، برخی از آن بردهاسامی فراوانی را برای خویش نام  ألالله
  های مبارک الھی است. شد. قرآن کریم و سّنت مطّھر ُپر از اسم

  )١(هریک از اسامی موجود، متضّمن صفتی از صفات پروردگار است.
  است.» الله«ترین نام الھی،  ترین و مھم مشھورترین و بزرگ

  های فراوانی دارد؛ از جمله: این اسم ویژگی

                                           
 - ٣٧؛ القواعد المثلی، محّمد بن عثیمین، صص ١٧٠ -١۵٩، صص ١بدائع الفوائد، ابن قّیم، ج  -١

٣٨.  
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اند  و بیان نموده  اسم اعظم الھی است: گروهی از عالمان بر این باور بوده» الله« .١
اگر پروردگار با این اسم خوانده شود، اجابت  ونام اعظم الھی است » الله«که 
 دهد. کند و اگر چیزی از وی درخواست شود، می می

ها به آن  رود و سایر نام مای حسنای الھی به شمار مینام مذکور، اصل همۀ اس .٢
 فرماید: می أل. اللهگیرند قرار میمنسوب شده و صفتش 

﴿ ِ َّ ِ ۡسَمآءُ َو
َ
   ]١٨٠[األعراف:  ﴾بَِهاۖ  ٱۡدُعوهُ فَ  ٱۡلُۡسَنٰ  ٱۡل

  »ید.ها] بخوان آن [نام اباو را ست، پس یکون یها نام الله، یو برا«

﴿ ُ َّ َّ ُهَوۖ َلُ  ٱ ِ ٓ إَِلَٰه إ ۡسَمآءُ َ
َ
   ]٨[طه:  ﴾ٱۡلُۡسَنٰ  ٱۡل

  ».از آِن اوست یکون یها نام یست؛جز او ن یمعبود یچاو] الله است که ه«[

ُ ُهَو ﴿ َّ ِي ٱ َّ ُهَوۖ َعٰلُِم  ٱلَّ ِ ٓ إَِلَٰه إ َهَٰدةِۖ وَ  ٱۡلَغۡيبِ َ ُ ُهَو  ٢٢ٱلرَِّحيمُ  ٱلرَّۡحَمٰنُ ُهَو  ٱلشَّ َّ  ٱ
ِي َّ ُهَو  ٱلَّ ِ ٓ إَِلَٰه إ وُس  ٱلَۡملُِك َ َلٰمُ  ٱۡلُقدُّ ۚ  ٱۡلَبَّارُ  ٱۡلَعزِيزُ  ٱلُۡمَهۡيِمنُ  ٱلُۡمۡؤِمنُ  ٱلسَّ ُ  ٱلُۡمَتَكّبِ

ِ ُسۡبَحَٰن  َّ ا يُۡشُِكونَ  ٱ ُ ُهَو  ٢٣َعمَّ َّ ۖ  ٱۡلَارِئُ  ٱۡلَخٰلِقُ  ٱ ۡسَمآءُ َلُ  ٱلُۡمَصّوُِر
َ
ۚ  ٱۡل يَُسّبُِح  ٱۡلُۡسَنٰ

َمَٰوٰتِ َما ِف  ۥَلُ  ۡرِضۖ وَ  ٱلسَّ
َ
   ]٢٤-٢٢[الحشر:  ﴾ٱۡلَِكيمُ  ٱۡلَعزِيزُ َوُهَو  ٱۡل

 ۀاو بخشند و و آشکار یبغ یدانا یست،] نین[راست یمعبود ویاو الله است که جز «
پاک، منّزه  یتنھا بی پادشاه،  یست،] نین[راست یمعبود ویاو الله است که جز . مھربان است

عظمت و  یستۀکننده] و شا ار [جبرانجبّ  یروزمند،دهنده، نگھبان پ یمنی]، ایب[و سالم از هر ع
او الله است، خالق،  آورند. یم یکاو] شر یالله پاک و منّزه است از آنچه [برا .است یبزرگ
است  ینها و زم ناست، آنچه در آسمیکون یها نام وی یبرا ،]نظیر ینقشبند [ب ین،نوآفر
  ».است یمحک یروزمندو او پ گویند یمیحش تسب

شود که رحمان، رحیم، خالق، رازق، عزیز و حکیم از اسامی الله متعال  گفته می
های رحمان و رحیم یا از اسامی عزیز و امثال  که الله از نامتوان گفت  نمیهستند، ولی 

  آن است.
اسمای الھی است و به طور اجمال،  فاهیممستلزم و متضّمن تمامی م» الله« .٣

های الھی تفصیل و توضیحی از صفات جالل و کمال و  هاست و اسم بیانگر آن
» الله«شان، به نام  . بنابراین سایر اسامی آفریدگار و معانیندعظمت پروردگار

 گردد. برمی



  ٢٧  بخش اول: حقیقت دین اسالم

 

[الله ؛ تھلیل [ال إله إّال الله]، تکبیر وجود دارداین نام  ،همۀ اذکار منقولدر  .٤
حول والقّوة إّال  اکبر]، تحمید [الحمد ِلّله]، تسبیح [سبحان الله]، حوقله [ال

بالله]، حسبله [حسبي الله]، استرجاع [إّنا ِلّله وإّنا إلیه راجعون]، بسمله [بسم 
هستند. زمانی که انسان مسلمان تکبیر، » الله«الله] و سایر اذکار همراه با نام 

 آورد. گوید، این اسم را بر زبان می ذکار را میتحمید، تھلیل و بقّیۀ ا
 ٢٢٠٠ای که بیش از  بیشتر از سایر اسمای الھی در قرآن آمده، به گونه» الله« .٥

آیه را با  ٣٣بار بیان شده و هیچ اسم دیگری این اندازه نیامده است. الله تعالی 
 )١(این نام شروع کرده است.

» إله«به معنای معبود بوده و » إله«آن  باید گفت که اصل» الله«در توضیح مفھوم 
  رود و در قرآن مجید آمده است: نامی از اسامی پروردگار به شمار می

َّ ُهَو ﴿ ِ ٓ إَِلَٰه إ َّ    ]١٦٣[البقرة:  ﴾ٱلرَِّحيمُ  ٱلرَّۡحَمٰنُ َلُٰهُكۡم إَِلٰهٞ َوِٰحٞدۖ 
  ».مھربان است ۀبخشند یست؛ن یاز او معبود یراست که غ یگانهشما الله  معبودو «

َّ ُهَوۚ ُسۡبَحَٰنهُ ﴿ ِ ٓ إَِلَٰه إ َّ َّ ِلَۡعُبُدٓواْ إَِلٰٗها َوِٰحٗداۖ  ِ ِمُرٓواْ إ
ُ
ا يُۡشُِكونَ  ۥَوَمآ أ    ]٣١[التوبة:  ﴾َعمَّ

 یست را[به حق] جز او ن یمعبود یچکه هیکتایی دستور نداشتند جز الله  که یدرحال«
  »دهند، است. یاو قرار م یکز آنچه شره ااو پاک و منزّ  .بپرستند

ۡسلُِمونَ ﴿ نُتم مُّ
َ
نََّمآ إَِلُٰهُكۡم إَِلٰهٞ َوِٰحٞدۖ َفَهۡل أ

َ
َّ أ َ ِ    ]١٠٨[األنبیاء:  ﴾قُۡل إِنََّما يُوَحٰٓ إ

شما  یااست، پس آ یگانهکه همانا معبود شما، معبود  شود یم یمن وح یبگو: تنھا به سو«
  !»شوید؟ یم یمتسل

نقل  باز ابن عّباس» الله«ترین و بھترین سخن دربارۀ معنای  این، جامعبا وجود 
الله" یعنی ذاتی که صاحب ربوبّیت و عبودّیت بر تمامی «"گفت:  میشده که 

  )٢(است. آوردهسخن مذکور را ابن جریر در تفسیر خود » مخلوقاتش است.
  در این توضیح، دو مسئله را بیان کرده است: بابن عّباس

است؛ یعنی صفت الوهّیت آفریدگار  أگرامی که متعّلق به الله ی از این اسِم وصف - أ
» عزیز«داللت بر صفت علم الھی، » علیم«، چنانکه نام بودهبیانگر آن » الله«که واژۀ 

                                           
 .٣٠؛ تیسیر العزیز الحمید، سلیمان بن عبدالوّهاب، ص ١٢١، ص ٢تفسیر ابن جریر، ج  -١
 .٣٠به نقل از تیسیر العزیز الحمید، ص  -٢
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» رحیم«داللت بر صفت حکمت الھی، » حکیم«داللت بر صفت عّزت پروردگار، نام 
 اسامی داللت بر بقّیۀ صفات الھی دارند.داللت بر صفت رحمت پروردگار و سایر 

طلبد  آفریدگار می صاحب الوهّیت و ربوبّیت است و این صفت بزرِگ » الله«بنابراین 
معبود باشد و بلکه الزم است که به هیچ نوعی، کسی در این صفت بزرگ با  أکه الله

  پروردگار شریک نباشد.
ت و جمال و رحمت و ِبّر و صفات الوهّیت شامل تمامی صفات کمال و جالل و عظم

که الله متعال مستحّق پرستش  گردد سبب میشود و همین صفات  کرم و احسان می
شود، چون دارای صفات جالل و عظمت است. پروردگار  عبادت می أباشد. الله

شود، زیرا تنھا او قّیوم و رّب و پادشاه و سلطان است و نیز بدین  متعال پرستش می
های ظاهری و باطنی را به تمامی  ای رحمت بوده و نعمتسبب که فقط او دار

شود، چراکه علم، حکم، حکمت، احسان،  عبادت می ألرساند. الله مخلوقاتش می
ای، غنی و  رحمت، قدرت، عّزت و قھر وی بر هر چیزی احاطه دارد و تنھا او از هر جنبه

ستند؛ در ایجاد و مطلق است و دیگران همواره در تمامی امور، محتاج وی ه نیازِ  بی
ترین شرایط محتاج او  ها و سخت ترین حاجت تدبیر، امداد و روزی، تمامی نیازها، بزرگ

ز دارند که فقط او را پرستش کنند و معبودشان قرار دهند. بنابراین صفت اهستند و نی
  الوهّیت متضّمن تمامی اسمای حسنا و صفات واالی پروردگار است.

مربوط به بنده است؛ یعنی صفت عبودّیت. بندگان الله صفتی از این اسم که  - ب
 فرماید: می أدانند. الله کنند و معبود خویش می تعالی را عبادت می

ِيوَُهَو ﴿ َمآءِ ِف  ٱلَّ ۡرِض إَِلٰهٞ َوِف  ٱلسَّ
َ
   ]٨٤[الزخرف:  ﴾ٱۡلَعلِيمُ  ٱۡلَِكيمُ إَِلٰهٞۚ وَُهَو  ٱۡل

  ».داناست یمو او حک بوده] معبود یز[ن یندر زممعبود و  ،است که در آسمان یو او کس«
کنند و تمامی  یعنی اهل آسمان و زمین از روی میل یا اجبار، وی را پرستش می

ها در برابر عظمتش خاشع و فروتن و پیرو اراده و خواست او و در بنِد عّزت و  آن
  قّیومّیت پروردگار هستند.

، دل و خویش بر حسب درجات و جایگاهکنند و  بندگان الله تعالی، او را پرستش می
گیرند. الله متعال دو  شان را با تمام وجود در این راه به کار می روح و سخن و فعل

  بیان نموده است؛ مانند:باهم  ،را در چندین موضع از آیات قرآن مذکور مفھوم
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نَا ﴿
َ
ُ إِنَِّنٓ أ َّ نَا۠ فَ  ٱ

َ
ٓ أ َّ ِ ٓ إَِلَٰه إ قِِم  ٱۡعُبۡدِن َ

َ
لَٰوةَ َوأ    ]١٤[طه:  ﴾ِلِۡكرِيٓ  ٱلصَّ

پس مرا پرستش کن و نماز را  یست،[به حق] جز من ن یمعبود یچمن الله هستم، ه یقیناً «
  ».من برپا دار یاد یبرا

نَّهُ ﴿
َ
َّ نُوِحٓ إَِلۡهِ أ ِ رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إ

َ
ٓ أ ۠ فَ  ۥَوَما نَا

َ
ٓ أ َّ ِ ٓ إَِلَٰه إ  ﴾ٱۡعُبُدونِ َ

   ]٢٥[األنبیاء: 
 یکه: معبود یمکرد یکه به او وحاینمگر  یمرا نفرستاد یامبریپ یچه از تو یشو [ما] پ«

  »ید.مرا عبادت کن فقطپس  یست،جز من ن

ا ۥَهۡل َتۡعلَُم َلُ  ۦۚ لِِعَبَٰدتِهِ  ٱۡصَطِبۡ وَ  ٱۡعُبۡدهُ فَ  ﴿    ]٦٥[مریم:  ﴾َسِمّيٗ
او  یبرا ینام [مانند و] هم یاآ ،] باشیدار[و پا یباتش شکپس او را پرستش کن و بر عباد«

  )١(»شناسی؟! یم
در مبحث ارکان ایمان و اسالم، توضیحات بیشتری دربارۀ علم به الله متعال بیان 

  خواهد شد.

  گفتار دوم: قدرت الهی
قدرت صفتی ثابت از صفات پروردگار است؛ قدرتی تام و کامل که توضیح آن خواهد 

  آمد.
  توان نام برد. دیگر اسامی الھی، قدیر، قادر و مقتدر را میاز 
و » قادر«، سپس »قدیر«ه و بیشتر از همه، گشتهای مذکور در قرآن کریم بیان  نام

  فرماید: می ألتکرار شده است. به عنوان نمونه، الله» مقتدر«پس از آن، 

ُ وَ ﴿ َّ ءٖ قَِديرٌ  ٱ ِ َشۡ
ٰ ُكّ َ    ]٢٨٤[البقرة:  ﴾َ

  ».تواناست یزیالله بر هر چو «

   ]٤٤[فاطر:  ﴾َكَن َعلِيٗما قَِديٗرا ۥإِنَّهُ ﴿
  ».تواناست یاو دانا گمان یب«

ۡو  ٱۡلَقاِدرُ قُۡل ُهَو ﴿
َ
رُۡجلُِكۡم أ

َ
ۡو ِمن َتِۡت أ

َ
ن َيۡبَعَث َعلَۡيُكۡم َعَذاٗبا ّمِن فَۡوقُِكۡم أ

َ
ٰٓ أ َ َ

َس َبۡعٍضۗ يَۡلبَِسُكۡم ِشَيٗعا َوُيِذيَق َبۡعَضُكم بَ 
ۡ
   ]٦٥[األنعام:  ﴾أ

                                           
  .٧٨ -٧٧لحسنی، عبدالّرّزاق بدر، صص فقه األسماء ا -١
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شما  یابر شما بفرستد  یتان،پا یراز ز یا[سر] تان  یاز باال یبگو: او قادر است بر آنکه عذاب«
از هریک  ] را بهیو [طعم] جنگ [و دو دستگ یامیزدبباهم  گروه [و پراکنده] صورت گروهه را ب

  ».بچشاند یگرید یلۀوس هشما ب

ُ َوَكَن ﴿ َّ ۡقَتِدًرا ٱ ءٖ مُّ ِ َشۡ
ٰ ُكّ َ    ]٤٥[الکهف:  ﴾٤٥َ

  ».تواناست یزو الله بر همه چ«

دهند که  کنند و نشان می می ـها داللت بر ثبوت صفت قدرت برای الله آن  تمامی
قدرت الھی کامل است. الله متعال با قدرت خویش، موجودات را به وجود آورد و با 

نماید و با  ها را برابر و پابرجا می کند و با قدرت خویش، آن ها را تدبیر می قدرت خود، آن
انگیزاند و فرد نیکوکار  کند و بندگان را برای جزا برمی میراند و زنده می قدرت خود، می

نماید. ذاتی  اش، مجازات می اش، پاداش داده و بدکار را به عّلت بدی را به سبب نیکی
  گیرد. بالفاصله آن کار صورت می و گوید: باش ارادۀ انجام کاری نماید، میهرگاه  که

گرداند و  ها را بر آنچه اراده کند، برمی همچنین الله متعال با قدرت خویش، دل
کند و انسان مؤمن  و کسی را که بخواهد، گمراه می نمودهکسی را که بخواهد، هدایت 

  گرداند. یرا مؤمن، فرد کافر را کافر، نیکوکار را نیکوکار و بدکار را بدکار م
مگر آنچه بخواهد که  داند را نمیچیزی از علمش کس  هیچ به سبب کمال قدرتش،

ها و زمین و آنچه در میانشان است  ناکمال قدرتش، آسمبراساس  به کسی خبر دهد.
از مخلوقاتش یک  هیچ و رنجور نگشت. خستهروز به وجود آورد و هرگز  ٦را در 
د، در نختیارش خارج گردد، بلکه در هر جا که باشتواند وی را ناتوان کند و از ا نمی

 ؛ ذاتی که قدرتش منّزه از خستگی و درماندگی و ناتوانی است وهستند أتصّرف الله
  تواند انجام دهد. بخواهد را میهرچه 
بخواهد، هرچه  کمال قدرتش، هر چیزی تحت فرمان و تدبیر اوست و عّلتبه 
  )١(گیرد. نمی صورتشود و آنچه نخواهد،  می

  فرماید: یکی از اصول مھم و بزرگ ایمان، ایمان به قدر است. الله تعالی می

ۡقَنُٰه بَِقَدرٖ ﴿
ٍء َخلَ    ]٤٩[القمر:  ﴾إِنَّا ُكَّ َشۡ

  »یدیم.آفر [بر اساس تقدیر] اندازه  را به یزما همه چ گمان یب«

                                           
 .٢١٧همان، ص  -١
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ۡمُر ﴿
َ
ِ َوَكَن أ َّ ۡقُدوًرا ٱ    ]٣٨[األحزاب:  ﴾قََدٗرا مَّ

  ».است یقشده و دق و فرمان الله حساب«

َرهُ ﴿ ءٖ َفَقدَّ    ]٢[الفرقان:  ﴾َتۡقِديٗرا ۥوََخلََق ُكَّ َشۡ
  ».کرده است ّینمع باید؛ یرا چنان که مهرچیز  ۀپس انداز«

مشرکان قریش «کند:  چنین روایت می ساز ابوهریره )١(در صحیح خود /مسلم
و با وی، دربارۀ قدر مخاصمه کردند و از این رو، آیات زیر نازل  هآمد ج نزد رسول الله

  شد:

ْ َمسَّ  ٱلَّارِ يَۡوَم يُۡسَحُبوَن ِف  ٤٧ِف َضَلٰٖل وَُسُعرٖ  ٱلُۡمۡجرِِميَ إِنَّ ﴿ ٰ وُُجوهِِهۡم ُذوقُوا َ َ

ۡقَنُٰه بَِقَدرٖ  ٤٨َسَقرَ 
ٍء َخلَ    ]٤٩-٤٧[القمر:  ﴾إِنَّا ُكَّ َشۡ

در آتش  یشان،ها بر چھره که یروز .هستند یوانگیو د یگناهکاران در گمراه گمان یب«
ما همه  گمان یب ید.:] [طعم] آتش دوزخ را بچششود یگفته م ان[و به آن شده یدهم] کش[جھنّ 

  »یدیم.آفر [براساس تقدیر] اندازه  را به یزچ

 /ام احمدنیز ایمان ندارد. ام ألکسی که به قدر ایمان نداشته باشد، به الله
  )٢(»قدر، قدرت الھی است.«گوید:  می

است و انکار صفاتش یا یکی از  الله متعالبنابراین انکار قدر به معنای انکار قدرت 
، ایمان به با ایمان به الله تعالی منافات دارد، زیرا یکی از اصول ایمان به الله ،ها آن

  است. تقدیرهایش
که الله متعال را یگانه هرکس  است و قدر نظام توحید«گوید:  می بابن عّباس

شود، ولی  بداند و به قدر ایمان آورد، این ریسمان محکمی است که هرگز گسسته نمی
که الله تعالی را یگانه بداند، اّما قدر را تکذیب نماید، توحید را نقض کرده  فردی
  )٣(»است.

اسالم را  کسی که قدر را تکذیب کند،«گوید که از حسن چنین شنیدم:  عوف می
قدر براساس  تقدیرهایی را مقّدر ساخت و مخلوقات را ألاست. همانا الله انکار کرده

                                           
 .٢۶۵۶شمارۀ حدیث:  -١
  .٢٨؛ شفاء العلیل، ابن قّیم، ص ٢۵۴، ص ٣منھاج الّسّنة، شیخ اإلسالم ابن تیمّیه، ج  -٢
؛ ١۶٢۴. عبارت فوق از وی نقل شده است؛ اإلبانة، ابن بّطه، شمارۀ: ٢٠۵القدر، فریابی، شمارۀ:  -٣

  و دیگران. ١٢٢۴اإلعتقاد، اللکائی، شمارۀ: أصول 
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ها  قسمت کرد، مصیبت تقدیربراساس  ها را ها را با قدر تقسیم نمود، روزی آفرید، اجل
   )١(»قسمت کرد. بر پایۀ تقدیرها را  را با قدر تقسیم نمود و سالمتی

به آن است. ابن جریر در تفسیر خود،  های عالماِن  ویژگی ترین ایمان به قدر، از بزرگ

َ إِنََّما َيَۡش ﴿نقل نموده که دربارۀ آیۀ:  باز ابن عّباس َّ ِ  ٱ ْۗ ِمۡن ِعَبادِه ُؤا  ﴾ٱۡلُعلََمٰٓ
مراد کسانی  گفت: می ،»ترسند. یاز او م یاندانافقط  ،بندگان الله یاناز م«]؛ ٢٨[فاطر: 

   گویند: هستند که می

نَّ ﴿
َ
َ أ َّ ءٖ قَِديرٞ  ٱ ِ َشۡ

ٰ ُكّ َ    ]١٢الق: [الّط  ﴾َ
  ».تواناست یزیچ الله بر هر همانا«

عالوه بر مواردی که بیان گشت، در مبحث رکن ششم از ارکان ایمان؛ یعنی ایمان به 
خواهد  بیانقدر، توضیحات بیشتری دربارۀ قدر و آثار و نتایج پسندیده و شایستۀ آن 

  شد.
   

                                           
 .١٢۵۵؛ أصول اإلعتقاد، اللکائی، شمارۀ: ١۶٧۶اإلبانة، ابن بّطة، شمارۀ:  -١
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  چهارم:مبحث 
  و نیکی و نتایج عمیق آن ِبّر 

  مفهوم ِبّر  -أ
رود که به طور فراوان در قرآن و سّنت  از الفاظ مھّم شرعی به شمار می این واژه
 آمده است.
و شامل هر نوع  بوده، دارای معانی و مفاهیمی جامع و آثاری عمیق مذکور اصطالح

  شود. خیر و سعادت دینی و دنیوی می
، متفاوت و متنّوع است؛ عالمان در توضیح مفھوم ِبّر  دیدگاهبه همین عّلت، تعاریف و 

  اند. برخی آن را به معنای صالح و گروهی به معنای خیر دانسته
یعنی هر عمل نیکی که انسان را به  ّر گوید: تعدادی از عالمان معتقدند بِ  زّجاج می

  نزدیک سازد. ألالله
به معنای خیر دنیا و آخرت است؛ خیر دنیا یعنی هدایت و  د: ِبّر آور ابومنصور می

  سازد. نعمت و خیراتی که الله تعالی برای بنده میّسر و ممکن می
  )١(های دائمی در بھشت است. همان رستگاری و رسیدن به نعمت :و خیر آخرت

 /، سخن شیخ عبدالّرحمان سعدیشده در مورد ِبّر  یکی از بھترین تعاریف گفته
 فعالشامل عقاید ایمانی، اعمال دل، ا ی است کهاصطالحی جامع ِبّر «گوید:  می که است

  )٢(»جوارح و اعضا و تمامی دستورات و ترک محّرمات و ممنوعات است.
  سازد. نیاز می بی ِبّر  مفھومجامع ما را از توضیحات بیشتر در توضیح  این تعریِف 

  در قرآن کریم» ِبر«تکرار واژۀ  - ب
های مختلف و در عبارات متنّوعی بیان شده  طور فراوان و با صیغهاین کلمه به 

  است؛ به عنوان نمونه:
  
 

                                           
 .٢١۵؛ الوجوه والّنظائر في القرآن الکریم، ص ۵١، ص ۴نک: لسان العرب، ج  -١
 .۵٢٩، ص ١المجموعة الکاملة لمؤّلفات الّشیخ الّسعدي؛ المجموعة الخامسة، ج  -٢
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 فرماید: الله متعال می :آمده است معنای صله به .١

َ َتَۡعلُواْ ﴿ َ َو َّ واْ َوَتتَُّقواْ َوتُۡصلُِحواْ َبۡيَ  ٱ ن َتَبُّ
َ
يَۡمٰنُِكۡم أ

َ
   ]٢٢٤[البقرة:  ﴾ٱلَّاِس ُعۡرَضٗة ّلِ

و تقوا  یدکن یکی [و بخشش]ن ینکها یبراید خود قرار نده یها   سوگند یزو الله را دستاو«
  ».]یدنکن یاد[قسم  یدده یمردم آشت یانو در م یدساز یشهپ

ُٰكُم ﴿ ُ َّ َيۡنَه َّ ِينَ َعِن  ٱ ن  ٱّلِينِ لَۡم يَُقٰتِلُوُكۡم ِف  ٱلَّ
َ
َولَۡم ُيۡرُِجوُكم ّمِن دَِيٰرُِكۡم أ

 ِ وُهۡم َوُتۡقِسُطٓواْ إ    ]٨[الممتحنة:  ﴾َلِۡهمۡ َتَبُّ
با شما  یندر [امر] د که ی عدالت نسبت به کسان یتو رعا کردن یکیالله شما را از ن«
  »کند. ینم یاند، نھ نکرده یرونب یارتانو شما را از د اند یدهنجنگ
 از جمله: :آمده در مفھوم اطاعت .٢

يۡهِ ﴿ ۢا بَِوِٰلَ    ]١٤[مریم:  ﴾َوَبرَّ
  ».بود [و مطیع] کاریکوو [او] نسبت به پدر و مادرش ن«

ِت ﴿ ۢا بَِوِٰلَ    ]٣٢[مریم:  ﴾َوَبرَّ
  ».قرار داده] استو فرمانبردار  کار [یکوو [مرا] نسبت به مادرم ن«
 همچون: :آمده معنای انجام طاعاتبه  .٣

﴿ َ َ ِ َوَتَعاَونُواْ     ]٢[المائدة:  ﴾ٱلَّۡقَوٰىۖ وَ  ٱۡلِبّ
  »ید.کن یهمکار یگردیکبا  یزگاری،و پره یکاریکون ]راه[و در «

به معنای انجام طاعات و تقوا به معنای ترک  تقوا بیان گردد، ِبّر  ه همراهب اگر ِبّر 
  محّرمات است.

 تقواست؛ مانند: مفھوموقتی ِبر به طور مطلق بیان شود، به  :آمده به معنای تقوا .٤

ا ُتِبُّونَۚ  ٱۡلِبَّ لَن َتَنالُواْ ﴿ ٰ تُنفُِقواْ ِممَّ    ]٩٢عمران:  [آل ﴾َحتَّ
  »ید.انفاق کن ید،تا از آنچه دوست دار رسید ینم یکوکاری [تقوا]هرگز به ن«

ْ وُُجوَهُكۡم قَِبَل  ٱۡلِبَّ ۞لَّۡيَس ﴿ ن تَُولُّوا
َ
َمۡن َءاَمَن  ٱۡلِبَّ َوَلِٰكنَّ  ٱلَۡمۡغرِبِ وَ  ٱلَۡمۡشِقِ أ

 ِ ِ ب َّ    ]١٧٧[البقرة:  ﴾ٱ
[و  یکیبلکه ن ید،مشرق و مغرب کن متخود را به س یکه رو یستن ینا یکین«

  ».آورد یمانا ...]و [است که به الله  ی]کسیکوکارن

ُمُروَن ﴿
ۡ
تَأ
َ
ِ  ٱلَّاَس ۞أ ِ ب نُفَسُكمۡ  ٱۡلِبّ

َ
   ]٤٤[البقرة:  ﴾َوتَنَسۡوَن أ
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  )١(!»کنید؟ یو خودتان را فراموش م دهید یفرمان م یکیمردم را به ن یاآ«

  در سّنت نبوی» ِبر«اصطالح  -ج
نیز بسیار بیان شده و در همان معانی قبلی به کار  ج واژۀ مذکور، در احادیث پیامبر

اخالقی،  دیگری نیز آمده باشد؛ مثال در مفھوم خوش فاهیمرفته و امکان دارد در م
 و ... . روحیآرامش 

 ج روایت شده که پیامبر سبه طور مثال، در صحیح مسلم، از نواس بن سمعان
ِلَع َعلَيِْه  َواِإلْعُم َما َحاكَ  الرِْبُّ ُحْسُن اخْلُلُِق،«فرمودند:  ْن َفَطّ

َ
يِف َصْدرَِك، َوَكرِْهَت أ

[یا دل] تو، خدشه   ِبّر یعنی اخالق نیکو و گناه عملی است که در سینه«؛ )٢(»اجَّاُس 
گاه شوند.   »وارد کند و ناپسند بدانی که مردم از آن آ

ِجئَْت «و ایشان پرسیدند:  مآمد ج نزد رسول الله که گوید می سوابصه بن معبد
ُل َعِن الرِْبِّ َواِإلثِْم؟

َ
 ج گفتم: آری. پیامبر» و گناه بپرسی؟ آمدی تا دربارۀ ِبّر «؛ »تَْسأ

ِْه الَْقلُْب، واِإلْعُم َما  ؛اْسَتْفِت قَلْبََك «فرمودند:  َ
نَّ إِ

َ
ِْه اجَّْفُس، َواْطَمأ َ

نَّْت إِ
َ
الرِْبُّ َما اْطَمك

ْفتَوْكَ 
َ
ْفتَاَك اجَّاُس َوأ

َ
ْدِر، َوإِْن أ َد يِف الصَّ لت بپرس: نیکی از د«؛ )٣(»َحاَك يِف اجَّْفِس، َوتََردَّ

یعنی آنچه جان و دل با آن آرام گیرد و گناه یعنی آنچه در دل خدشه وارد کند و در 
مردم به تو فتوا [به دروغ] دهند و برای تو حکم هرچند  سینه [یا دل] تردید اندازد،

  »صادر کنند.
متفاوت شد،  تفسیرشان از ِبّر «آورد:  در توضیح دو حدیث قبلی می /ابن رجب

  گردد: اطالق می ،از دو جنبۀ مشّخص این اصطالحزیرا 
ها که بسا اوقات در معنای نیکی به  از جنبۀ برخورد با مخلوقات و نیکی به آن .١

شود: ِبّر الوالدین. همچنین در موارد زیادی، به  والدین کاربرد دارد و گفته می

                                           
؛ نزهة األعین ۶٧؛ الوجوه والّنظائر، دامغانی، ص ۴٢٩نک: الوجوه والّنظائر، هارون بن موسی، ص  -١

؛ المجموعة الکاملة ٢١٧ -٢١۵؛ الوجوه والّنظائر، قرعاوی، صص ٩۵، ص ١الّنواظر، ابن جوزی، ج 
  .۵٢٩، ص ١لمؤّلفات الّشیخ الّسعدي؛ المجموعة الخامسة، ج 

  .٢۵۵٣ۀ حدیث: صحیح مسلم، شمار -٢
و  ١۵٨۶؛ ابویعلی، شمارۀ حدیث: ٢۴۶ - ٢۴۵، صص ٢؛ دارمی، ج ٢٢٨، ص ۴مسند احمد، ج  -٣

 ، این حدیث را حسن دانسته است.٢٧در کتاب األربعین، شمارۀ حدیث:  /؛ نووی١۵٨٧
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الِبّر  کتاب«آید. ابن مبارک کتابی با عنوان  مفھوم نیکی به عموم مخلوقات می
نگاشته و در صحیح بخاری و جامع ترمذی نیز فصلی با همین عنوان » والّصلة

و احسان به پدر و مادر مقّدم  بودهمخلوقات  همۀآمده که مشتمل بر نیکی به 
 شده است.

چه  !ج بھز بن حکیم از پدرش، و او از جّدش روایت نموده که پرسید: ای رسول الله
پاسخ دادند:  ج پیامبر یا اینکه به چه کسی نیکی کنم]؟کسی از همه نیکوکارتر است [

َك « َمّ
ُ
بَاكَ «فرمودند:  ج دوباره پرسید: سپس چه کسی؟ رسول الله» مادرت«؛ »أ

َ
؛ »ُعَمّ أ

ُعَمّ «در جواب فرمودند:  ج او گفت: پس از آن، چه کسی؟ رسول الله» سپس پدرت«
قَْرَب 

َ
قَْرَب فَاْأل

َ
  »تر [به تو]. و نزدیکتر  سپس فرد نزدیک«؛ )١(»اْأل

ُ َجَزاٌء   احْلَُجّ الَْمرْبُوُر لَيَْس «نیز به همین معناست که فرمودند:  ج این سخن پیامبر َ

 )٣(»مسندال«در » پاداش حّج پسندیده و مقبول، فقط بھشت است.«؛ )٢(»إِال اجْلَنَّةُ 

إطعاُم «حج سؤال شد و ایشان فرمودند:  خوبیدربارۀ  ج روایت شده که از پیامبر
و در روایتی دیگر آمده » دادن و آشکارساختن سالم. طعام«؛ »وإفشاُء الّسالم  الّطعام،

  »سخن نیکو [گفتن]«؛ )٤(»وطيُب الالكم«که فرمودند: 
  )٥(ای گشاده و سخنی نرم. کار آسانی است؛ چھره گفت: ِبّر  می بابن عمر

َ ﴿شود؛ مانند آیۀ:  همراه» تقوا«با واژۀ » ِبّر «اگر اصطالح  َ  ْ  ٱۡلِبِّ َوَتَعاَونُوا
، رفتار نیک با مردم و هدف از تقوا، »ِبّر «گاهی اوقات، مراد از  ]،2[المائدة:  ﴾ٱلَّۡقَوٰىۖ وَ 

  وسیلۀ انجام دستورات و دوری از محّرمات اوست. همعاملۀ با الله تعالی ب

  . ز تقوا، دوری از محّرمات است، انجام واجبات و هدف ادر برخی موارد، مراد از ِبّر 

                                           
؛ ابوداود، شمارۀ ٣در األدب المفرد، شمارۀ حدیث:  /؛ بخاری۵، ٣، ص ۵مسند احمد، ج  -١

 داند. حدیث فوق را حسن می /، ترمذی١٨٩٧؛ سنن ترمذی، شمارۀ حدیث: ۵١٣٩حدیث: 
 .۴٣٧و  ١٣۴٩؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ١٧٧٣صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢
 .٣٣۴، ٣٢۵، ص ٣المسند، ج  -٣
 .۴٨٣، ص ١؛ حاکم، ج ۵٣٢۵طبرانی در معجم األوسط، شمارۀ حدیث:  -٤
  آورده است. ٢۴ - ٢٣ألخالق، صص خرائطی این عبارت را در مکارم ا -٥
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َ ﴿ آیۀ: و در َ  ْ َ َتَعاَونُوا ثۡمِ َو گاهی اوقات، مراد از إثم،  ،]٢[المائدة:  ﴾ٱۡلُعۡدَوٰنِۚ وَ  ٱۡلِ
گناهان و هدف از عدوان، ستم به مخلوق است. همچنین امکان دارد مراد از إثم، آنچه 

باشد؛ همچون زنا، دزدی و نوشیدن شراب. و  رود، به شمار میدر اصل خود حرام 
رود،  به شمار میآنچه ممنوع بوده و انجام آنچه مباح  ترکهدف از عدوان، احتماًال 

؛ مانند کشتن کسی به وجود دارد شبیه این کاردر اصل، اجازۀ انجام هرچند  است
و  اتیا گرفتن بیش از آنچه در زکیست که قتلش جایز ن فردیکشتن  وقصاص  منظور

   )١(.»برای اجرای حد و ...  بیش از اندازه، و یا زدن شّالق امثال آن واجب بوده
، این دومین معنای ِبّر «گوید:  مفھوم دوم را بیان نموده و می /سپس ابن رجب

  است که مراد از آن، انجام تمامی طاعات آشکار و پنھان باشد؛ همچون:

ْ وُُجوَهُكۡم قَِبَل  ٱۡلِبَّ ۞لَّۡيَس ﴿ ن تَُولُّوا
َ
َمۡن َءاَمَن  ٱۡلِبَّ َوَلِٰكنَّ  ٱلَۡمۡغرِبِ وَ  ٱلَۡمۡشِقِ أ

 ِ ِ ب َّ ِخرِ  ٱۡلَۡومِ وَ  ٱ ٰ ُحّبِهِ  ٱلَۡماَل َوَءاَت  نَ  ۧ ٱلَّبِّيِ وَ  ٱۡلِكَتٰبِ وَ  ٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ وَ  ٱ َ  ٱۡلُقۡرَبٰ َذوِي  ۦَ
بِيلِ  ٱۡبنَ وَ  ٱلَۡمَسِٰكيَ  وَ ٱۡلََتَٰمٰ وَ  آئِلِيَ وَ  ٱلسَّ قَاَم  ٱلّرِقَابِ َوِف  ٱلسَّ

َ
لَٰوةَ َوأ َكٰوةَ َوَءاَت  ٱلصَّ  ٱلزَّ

ْۖ وَ  ٱلُۡموفُونَ وَ  ِٰبِينَ بَِعۡهِدهِۡم إَِذا َعَٰهُدوا َسآءِ ِف  ٱلصَّ
ۡ
آءِ وَ  ٱۡلَأ َّ ِسۗ وَِحَي  ٱلضَّ

ۡ
ْوَلٰٓئَِك  ٱۡلَأ

ُ
أ

ِينَ  ْۖ َصدَ  ٱلَّ ْوَلٰٓئَِك ُهُم  قُوا
ُ
   ]١٧٧[البقرة:  ﴾ٱلُۡمتَُّقونَ َوأ

[و  یکیبلکه ن ید،مشرق و مغرب کن سمتخود را به  یکه رو یستن ینا یکین«
 یمانا یامبران،] و پیو فرشتگان و کتاب [آسمان یامتاست که به الله و روز ق ی]کسیکوکارن

و  ینانو مسک یتیمانو  یشاوندانبه خو ،داشتنش آورد و مال [خود] را با وجود دوست
دارد و زکات را  یو نماز را بر پا ] بردگان بدهدین و در [راه آزادیاواماندگان در راه و گدا

و  یانو ز یکه] در فقر و سخت یبندند و [کسان یمانپ وقتی یمانشانو وفاکنندگان به پ .بدهد
 انو آن هستند که راست گفتند یکسان ها ینا یبایند؛شک و به هنگام نبرد یماریب

  »یزگارانند.پره

دربارۀ ایمان پرسیده شد و ایشان آیۀ فوق را تالوت  ج روایت شده که از پیامبر
  )٢(نمودند.
با این معنا شامل تمامی عبادات باطنی؛ مانند ایمان به الله و فرشتگان و  ِبّر  پس
، اللهموال در راه رضایت و عبادات ظاهری؛ همچون انفاق ا الھی، ها و رسوالن کتاب

                                           
  .٩٨ -٩٧، صص ٢جامع العلوم والحکم، ج  -١
 آورده است. ١۵٣٩ابن ابی حاتم این روایت را در تفسیر خود، شمارۀ حدیث:  -٢
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برپاداشتن نماز، پرداخت زکات، وفای به عھد، صبر بر تقدیرها؛ مانند بیماری و نداری و 
  )١(»شود. می ،صبر بر طاعات؛ همچون پایداری در هنگام رویارویی با دشمن

شامل تمامی این  سدر روایت نّواس ج پاسخ پیامبر«گوید:  ابن رجب در ادامه می
اخالقی، خوگرفتن با اخالق شریعت و  بود، زیرا گاهی اوقات، مراد از خوشها  ویژگی
ها در کتابش ادب نموده،  وسیلۀ آن هآموزی از آداب الھی؛ آدابی که بندگانش را ب ادب

  فرماید: می ج است، چنانکه الله متعال به پیامبر

   ]٤[القلم:  ﴾نََّك َلَعَلٰ ُخلٍُق َعِظيمٖ ﴿
  »ی.هست ییو واال یمعظ یاربس یبر اخالق و خو ]ج د!محّم  یتو [ا یقیناً و «

  .)٢(»قرآنکریم بود[هماهنگ با]  ،ج اخالق پیامبر«گوید:  می لالمؤمنین عایشه و أّم 
دستوراتش را انجام داده و از  ، پساز آداب قرآن ادب آموخته ج یعنی پیامبر

به قرآن کریم، عادت و عمل  ج نمودند و در نتیجه، برای پیامبر ممنوعاتش پرهیز می
شد. بھترین و  که هرگز از ایشان جدا نمی یشده بود؛ مانند سرشت و طبیعت شاناخالق
  )٣(ترین و زیباترین اخالق، همین است. شریف

نَّْت «بنا بر قولی، تمامی دین، اخالق است و در روایت وابصه آمد که: 
َ
الرِْبُّ َما اْطَمك

نَّ 
َ
ِْه اجَّْفُس، َواْطَمأ َ

ِْه الَْقلُْب  إِ َ
  »نیکی یعنی آنچه جان و دل با آن آرام گیرد.«؛ )٤(»إِ

ه الّصدرُ «در روایتی دیگر چنین آمده است:  آنچه سینه [یا دل] «؛ )٥(»ما إنرشَح إ
  »با آن باز [و شاد] شود.

و تفسیر نموده، چنانکه در روایت ابوثعلبه و دیگران آمده است. گونه  این حالل را نیز
گرفتن با آن و  بندگانش را بر شناخت حقیقت و آرام ألدهد که الله ان مینش این

  )٦(»ها نھادینه کرد. آفرید و محّبت حقیقت و نفرت از ضّد آن را در سرشتآن  پذیرش
  و نتایج عمیقش برای ما روشن گشت. شده، بخشی از معانی ِبّر  براساس مطالب مطرح

                                           
 .٩٩، ص ٢جامع العلوم والحکم، ج  -١
 .۴١٢، ص ۶؛ نسائی در الّسنن الکبری، ج ٢١۶، ١۶٣، ٩١، ص ۶مسند احمد، ج  -٢
 .٢٠٠، ص ٣الّسندي علی سنن الّنسائی، ج  نک: حاشیة -٣
  قبال بیان شد. -٤
 قبال بیان گردید. -٥
 .٩٩، ص ٢جامع العلوم والحکم، ج  -٦
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  مبحث پنجم:
  اخالق در اسالم

اسالم، جایگاه و ارزش واالیی دارد. در ادامه، مطالبی در این باره اخالق در دین 
  بیان خواهد شد.

 مفهوم واژۀ اخالق - ١
و ُخلق: همان طبیعت و سرشت را گویند که جمع  بودهُخُلُق الاخالق جمع ُخلق و 

 شود. آن، اخالق می
  در قرآن کریم چنین آمده است: «گوید:  ابن منظور می

   ]٤[القلم:  ﴾َلَعَلٰ ُخلٍُق َعِظيمٖ نََّك ﴿
  »ی.هست ییو واال یمعظ یاربس ی] بر اخالق و خو!ج دمحّم  یتو [ا یقیناً و «

لق و ُخُلق به معنای سرشت اخالق که جمع است، جمع مکّسر دیگری ندارد و ُخ 
  )١(»است.

و طبیعت و  همان روش و آیینـ با ضم و سکون الم ـ ُخلق «گوید:  همچنین می
  )٢(»سرشت است.

خلق حالتی نفسانی است که انسان در آن حالت، کارهایش «آورد:  جاحظ چنین می
  دهد. را بدون تفّکر و اختیار انجام می

دیگر، فقط با ریاضت و تالش  عضیخلق در برخی افراد، غریزی و ذاتی است، اّما در ب
  )٣(»شود. حاصل می

 تعریف ُحسن خلق -٢
خلق. مفھوم خلق  کلمۀ ترکیب شده است؛ یعنی واژۀ ُحسن واین عبارت از دو کلمه 

ُحسن ضّد و نقیض قبح و «گوید:  بیان شد، ولی ابن منظور در توضیح واژۀ ُحسن می
 )١(»زشتی است.

                                           
  .٢١۴ - ٢١٣، صص ٢؛ معجم مقاییس الّلغة، ج ٨٧ -٨۶، صص ١٠لسان العرب، ج  -١
  همان. -٢
 .١٢تھذیب األخالق، جاحظ، ص  -٣
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  )٢(»زیبا و خوب باشد، است.هرآنچه  ُحسن صفِت «که:  آورد وی از قول ازهری می
شود، گویی  می ، محاسنقیاسبرخالف  جمع آن«آورد:  و از قول جوهری چنین می

  )٣(»که جمع محسن است.
  )٤(»هاست. محاسن در حوزۀ اعمال، ضّد مساوئ و بدی«گوید:  و می

  همین است.» ُحسن«پس مفھوم واژۀ 
های متعّدد و مشابھی بیان شده است.  تعریف» ُحسن خلق«اّما دربارۀ اصطالح 

و مکارم؛ مانند خوشرویی، شدن با فضایل  توان گفت که: ُحسن خلق یعنی آراسته می
دلی، بردباری، صبر،  نرمی، سخن نیکو، کرامت نفس، پرهیز از آزار، بخشندگی، پاک

  ها و دوری از آنچه بر ضّد موارد مذکور است. عفو، شجاعت و سایر نیکی
رود و در  ترین توضیح دربارۀ ُحسن خلق به شمار می این تعریف، بھترین و آسان

  سازد. تر می را روشنمذکور اهد شد که اصطالح ادامه، مطالبی بیان خو

 مفهوم اخالق نیکو - ٣

ِيّئََة احلََسنََة تَمُحها وَخاِلِق  أتِبع  وَ  إتَِّق اَبَّ َحيثُما ُكنَت «فرمودند:  ج پیامبر الَسّ
هرجا که بودی، از الله تعالی بترس و پس از بدی، نیکی کن «؛ )٥(»اّجاَس خِبُلٍق َحَسٍن 

 »از بین ببرد و با مردم، با اخالق نیک رفتار نما. که آن بدی را
 بھترین اخالق نیک با مردم این است که با«گوید:  می /شیخ اإلسالم ابن تیمّیه

ارتباط  مالقاتشفار، تحسین و غاز تو بریده و قھر کرده، با سالم، اکرام، دعا، استهرکس 
محروم نموده، بخشش  ،برقرار کنی و به کسی که تو را از آموزش و منفعت و مال

برخی از  ه، عفو کنی.کردکه خون یا مال و آبرویی را از تو ضایع و تباه را نمایی و کسی 
  )٦(»این کارها واجب و برخی دیگر، مستحب است.

                                                                                                       
 .١١۴، ص ١٣لسان العرب، ج  -١
 همان. -٢
 همان. -٣
 .١١۶همان، ص  -٤
 .۵١٩این حدیث را صحیح دانسته است،  /؛ آلبانی١۵٩، ص ١مسند احمد، ج  -٥
مجموع فتاوی شیخ اإلسالم ابن تیمّیه، جمع و ترتیب: عبدالّرحمان بن قاسم و پسرش؛ محّمد، ج  -٦

 .۶۵٨، ص ١٠



  ٤١  بخش اول: حقیقت دین اسالم

 

 مفهوم ُخلق عظیم -٤

 فرمود: ج در توصیف پیامبر ـالله

   ]٤[القلم:  ﴾نََّك َلَعَلٰ ُخلٍُق َعِظيمٖ ﴿
  »ی.هست ییو واال یمعظ یاربس ی] بر اخالق و خو!ج دمحّم  یتو [ا یقیناً و «

پاک و منّزه است ذاتی که مقام و منزلتش این قدر بزرگ و احسانش این اندازه کامل 
است. به بزرگی فضل و کمال و فراگیری لطف و احسانش بنگر که چگونه خودش 

  )١(»کند؟! بخشد و سپس تحسین می می
را با آن  ج ُخلق عظیمی که الله تعالی محّمد«گوید:  می /تیمّیهشیخ اإلسالم ابن 

مجاهد و  ، چنانکهتوصیف نموده، همان دین مشتمل بر تمامی دستورات الھی است
  دیگران بر این باور بودند.

گوید:  می لیعنی همان تفسیر و توضیح قرآن، چنانکه أّم المؤمنین عایشه
  )٢(»قرآن کریم بود. ،ج اخالق پیامبر«

اخالق واقعی و حقیقی، اقدام به فرمانبرداری و انجام آنچه الله متعال دوست دارد، 
  )٣(»از روی میل و با دلی گشاده است.

گویند:  می شابن عّباس و مجاهد«آورد:  در تفسیر آیۀ قبلی چنین می /ابن قّیم
از آن  تر تر و پسندیده یعنی بر دین بزرگی هستی که از دیدگاه من، هیچ دینی محبوب

  نیست. و مراد دین اسالم است.
  است. یگوید: هدف، آداب قرآن حسن می
وسیلۀ قرآن بیان  هگوید: مراد، همان دستورات و محّرمات الھی است که ب قتاده می

  گردد. می
   )٤(»وسیلۀ آن در قرآن برتری داد. هتو را ب أاخالقی داری که الله یعنی

                                           
 .٣۵٨ - ٣۵٧، صص ٢نک: إحیاء علوم الّدین، ابوحامد غزالی، ج  -١
در  لبه نقل از هشام بن حکیم که از أّم المؤمنین عایشه ٧۴۶صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٢

 پرسید. ج مورد اخالق رسول الله
 .۶۵٨، ص ١٠مجموع الفتاوی، ابن تیمّیه، ج  -٣
 .٢٨٩، ص ٢مدارج الّسالکین، ج  -٤



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ٤٢

 

ُخلق عظیم: یعنی برترین اخالق و «آورد:  می /شیخ محّمد طاهر بن عاشور
ترین آن که در سرشت انسان به نھایت کمال مطلوب رسیده است، چون مکارم  کامل

جمع شده بود و ایشان با وجود تفاوت شرایط، همواره با  ج اخالق در وجود پیامبر
نمودند و از این رو، ُخلق عظیم برتر از مطلق اخالق  مردم به نیکی رفتار می

  )١(»نیکوست.
ترین ُخلق عظیم که برترین اخالق نیک  بدان که بھترین و کامل«گوید:  همچنین می

، عبارت است از: دینداری، شناخت حقایق، بردباری، عدالت، صبر رود به شمار میهم 
ها، اعتراف به احسان فرد نیکوکار، تواضع، زهد، پاکدامنی، عفو، بخشندگی،  بر سختی

  آرامش، وقار، رحمت، رفتار و برخورد نیک. ،راه و روش نیکوحیا، شجاعت، 
هایش اعمال صاحب آن در سخن،  اخالق در ذات و باطن انسان وجود دارد و نشانه

نمودن خانواده و  خوشرویی، پایداری، داوری، تحّرک و آرامش، خوراک و نوشیدنی، ادب
شھرت  افراد تحت تکّفل و نتایج این امور؛ همچون احترام در نزد مردم و تعریف و

  اوست.
های  نیز عالوه بر موارد فوق، ادارۀ امور اّمت و ویژگی ج های اخالق پیامبر نشانه

  )٢(»مخصوص ایشان؛ مانند فصاحت سخن و جمالت کامل و بلیغشان است.

 فضایل ُحسن ُخلق -٥

 ودهد اخالق نیک، فضایلی بزرگ دارد  شریعت اسالم دالیلی بیان نمود که نشان می
 گردد؛ از جمله: باعث ایجاد خیر و سعادت دنیا و آخرت می

 فرماید: می ألُحسن ُخلق فرمانبرداری از دستور الھی است: الله - ١

ِ  ٱۡلَعۡفوَ ُخِذ ﴿ ُمۡر ب
ۡ
ۡعرِۡض َعِن  ٱۡلُعۡرِف َوأ

َ
   ]١٩٩[األعراف:  ﴾ٱۡلَجِٰهلِيَ َوأ

  ».بگردان یفرمان ده و از نادانان رو یکیکن و به ن یشه] گذشت را پ!ج یامبرپ یا«[

رود، زیرا ایشان در احادیث  به شمار می ج این ویژگی، اطاعت از رسول الله - ٢
که در آن چنین  ساند؛ از جمله روایت معاذ به این کار نموده هبسیاری توصی

                                           
  .۶۴، ص ٢٩تفسیر الّتحریر والّتنویر، ج  -١
 . ۶۵همان، ص  -٢



  ٤٣  بخش اول: حقیقت دین اسالم

 

و با مردم، با اخالقی نیک رفتار «؛ »وَخاِلِق اّجاَس خِبُلٍق َحَسٍن «آمده است: 
 »کن.

 فرماید: است: الله تعالی می ج این عمل، به معنای پیروی از پیامبر - ٣

ِ لََّقۡد َكَن َلُكۡم ِف رَُسوِل ﴿ َّ ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ  ٱ
ُ
   ]٢١[األحزاب:  ﴾أ

  ».است یکوییسرمشق ن ج رسول الله یشما در زندگ یبرا یقیناً «

إّن «فرمودند:  ج شود: پیامبر ها می اخالق نیک، باعث باالرفتن درجات و مقام - ٤
َبْلُُغ حِبُْسِن ُخلُِقهِ  َ ائِِم الَْقائِمِ   الَْعبَْد  وسیلۀ اخالق ه همانا بنده ب«؛ )١(»َدرََجَة الَصّ

خواند]  دار [کسی که نماز شب می زنده دار شب نیکش، به مقام فرد روزه
 »رسد. می

 ج ترین عوامل ورود به بھشت است: رسول الله ترین و مھم یکی از بزرگ - ٥
ترین [و  بزرگ«؛ )٢(»ما يُدُخُل اجلنََّة تقوی اهللا وُحسُن اخلُلُِق  أعظمُ «فرمودند: 

شود، تقوای الھی و اخالق  بیشترین] عاملی که باعث ورود [مردم] به بھشت می
 »نیکوست.

شود:  در روز قیامت می ج اخالق نیک باعث نزدیکی به مجلس رسول الله - ٦

َحبَّكُ «فرمودند:  ج پیامبر
َ
قَْرَبُكمْ إَِن أ

َ
ً يَْوَم الِْقيَاَمِة  ْم إِىَلَ َو أ ِمىِنّ جَمِْلسا

 ً ْحَسنُُكْم أخالقا
َ
ترینتان به  ترین شما در نزد من و نزدیک همانا محبوب«؛ )٣(»أ

 »ترین شماست. اخالق من در روز قیامت، خوش

                                           
گوید:  . حاکم میل؛ حاکم به نقل از أّم المؤمنین عایشه۴٧٩٨داود، شمارۀ حدیث: سنن ابی  -١

اند.. ذهبی  اسناد این روایت بنا بر شرط شیخین، صحیح است و آن دو این حدیث را نقل نکرده
 ، صحیح دانسته است.٧٩۵با وی موافق بوده و آلبانی آن را در الّسلسلة الّصحیحة، شمارۀ حدیث: 

؛ ابن حبان، شمارۀ حدیث: ۴٢۴۶؛ ابن ماجه، شمارۀ حدیث: ٢٠٠۴ذی، شمارۀ حدیث: سنن ترم -٢
 /اند و ترمذی نقل کرده س. تمامی آنان این حدیث را از ابوهریره٣٢۴، ص ۴؛ حاکم، ج ۴٧۶
گوید: حدیث مذکور، صحیح و غریب است. حاکم اسنادش را صحیح دانسته و ذهبی با وی  می

 موافق است.
این حدیث  /. ترمذی٢٠١٨؛ سنن ترمذی، شمارۀ حدیث: ١٩۴ - ١٩٣، صص ۴ج مسند احمد،  -٣

 داند. را حسن و غریب می



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ٤٤

 

 ج گوید: نزد پیامبر می سگردد: اسامه بن شریک محّبت الھی می کسبباعث  - ٧
ای که گویا پرنده روی سرمان باشد [که در این حالت،  ، به گونهبودیمشسته ن

که  کرد تا این از ما صحبت نمییک  هیچ و خورد تا پرنده نپرد] انسان تکان نمی
بندگان الھی در نزد الله تعالی چه کسانی  تریِن  گروهی آمده و پرسیدند: محبوب

ْحَسنُُهْم أخال«پاسخ دادند:  ج هستند؟ پیامبر
َ
ً أ  »ترین آنان. اخالق خوش«؛ )١(»قا

است:  ترین عمل در ترازوی اعمال اخالق نیک سنگیندر روز قیامت،  - ٨

ٍء أثَقُل ىف ِمزَيان «فرمودند:  ج روایت نموده که رسول الله سابودرداء َ َما ِمن 
تر از  در روز قیامت، چیزی سنگین«؛ )٢(»ُحسِن اخلُلُِق   الَعبِد يَوم الِقياَمِة ِمن

 »خلقی در ترازوی اعمال بنده نیست. خوش
 ج گردد: پیامبر اخالق نیک سبب افزایش عمر و آبادانی سرزمین می - ٩

يَاَر، َوَيِزيَداِن يِف  ُحْسُن اخْلُلُِق،«فرمایند:  می ِّ َراِن ا َواِر، ُفَعِمّ وَُحْسُن اجْلِ
ْقَمارِ 

َ
را زیاد ها را آباد و عمرها  خلقی و همسایگی خوب، سرزمین خوش«؛ )٣(»اْأل
 »کند. می

شدن کارها و حفاظت از شّر مخلوقات  ها، آسان آوردن دل باعث به دست -١٠
 شود. می

 گردد. اخالقی سبب نام و یاد نیک و افزایش علم می خوش -١١
اخالق نیک باعث آسایش خاطر، خوشی زندگی و حفاظت از ضررهای زندگی  -١٢

 )٤(شود. و عجله می

                                           
 ٢۴، ص ٨؛ هیثمی در المجمع، ج ۴٧١، شمارۀ حدیث: ١٨، ص ١طبرانی در المعجم الکبیر، ج  -١

  گوید: رجال این حدیث، همچون رجال روایت صحیح هستند. می
؛ سنن ترمذی، شمارۀ ۴٧٩٩ن ابی داود، شمارۀ حدیث: ؛ سن۴۴٨ -۴۴۶، صص ۶مسند احمد، ج  -٢

؛ خرائطی، ۴٨١که آن را حسن و صحیح دانسته است؛ ابن حبان، شمارۀ حدیث:  ٢٠٠٣حدیث: 
صحیح  ٨٧۶این حدیث را در صحیحۀ خود، شمارۀ حدیث:  /؛ آلبانی۵٠شمارۀ حدیث: 

  داند. می
 ۵١٩حیحۀ خود، شمارۀ حدیث: روایت فوق را در ص /؛ آلبانی١۵٩، ص ۶مسند احمد، ج  -٣

 صحیح دانسته است.
 .٨١ - ۶٠برای توضیحات بیشتر، نک: سوء الخلق؛ مظاهره، أسبابه، عالجه، محّمد الحمد، صص  -٤



  ٤٥  بخش اول: حقیقت دین اسالم

 

 توان گفت: در پاسخ می ارد یا نه؟آیا امکان دستیابی به اخالق نیک وجود د -١٣
که اخالق و طبیعت، غریزی و فطری است، اکتسابی و نوعی عادت گونه  همان

 شود. رود که با تالش و به کارگیری اسباب حاصل می نیز به شمار می
  فرماید: می ألالله

َ إِنَّ ﴿ َّ ٰ  ٱ ُ َما بَِقۡوٍا َحتَّ  ُيَغّيِ
نُفِسِهمۡ  َ

َ
واْ َما بِأ ُ    ]١١عد: [الّر  ﴾ُيَغّيِ

که آنان آنچه  یتا وقتدهد  ینم یررا تغ یقوم یچحالت [و سرنوشت] هتعالی الله  گمان یب«
  ».دهند یرتغ را است شان یردر ضم

َٰها﴿ ۡفلََح َمن َزكَّ
َ
   ]٩مس: [الّش  ﴾قَۡد أ

  ».[و پاک] کرد، رستگار شد یهکه نفس خود را تزکهرکس  بدون تردید«

اخْلرَْيَ  تََحرَّ الِْعلُْم بِاحكََّعلُِّم، َوإِغََّما احْلِلُْم بِاحكََّحلُِّم، َوَمْن فَ  إِغََّما«فرمایند:  می ج پیامبر
َّ يُوَقهُ  بدون تردید علم با آموختن و همانا بردباری با «؛ )١(»ُفْعَطُه، َوَمْن َفتََوقَّ الرشَّ

شود و  به دنبال خیر باشد، به او داده میهرکس  د وگرد صل میکردن حا شکیبایی
  »گردد. کسی که از بدی پرهیز نماید، از آن حفاظت می

و با مردم، با اخالقی نیک «؛ )٢(»وَخاِلِق اّجاَس خِبُلٍق َحَسٍن «همچنین فرمودند: 
  »رفتار کن.

امری ممکن و عبارات فوق و بسیاری دیگر داللت دارند که تغییر سرشت و اخالق 
افرادی که معتقدند این ویژگی در برخالف  قابل دسترس بوده و دشوار و محال نیست،

آوردند که این امور غریزی و فطری  انسان ثابت و غیرقابل تغییر است؛ آنان دلیل می
اش  ها از ابتدا برخوردار از آن بوده و امکان تغییر و جدایی هستند و برخی سرشت

  وجود ندارد.
فایده و  ها بی آموزی ها و مواعظ و ادب بود، توصیه خالق غیر قابل تغییر میاگر ا

ها، تکلیف به  رفت و دستور به فراگیری فضایل و دوری از رذیلت بیھوده به شمار می
  پذیرد. بود و هرگز فرد عاقل چنین موردی را نمی عملی ناممکن

                                           
آورده و آلبانی در صحیحۀ خویش،  ١٢٧، ص ٩خطیب بغدادی این روایت را در تاریخ خود، ج  -١

 ه حسن است.گفته که اسنادش حسن یا نزدیک ب ٣۴٢شمارۀ حدیث: 
 قبال بیان گردید. -٢
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اخالق نیکو باشد، سپس در صورتی که فردی از لحاظ فطری و ذاتی، برخوردار از 
های دیگر پرورش دهد و با آداب شریعت درخشان اسالم ادب نماید و با  آن را با نیکی

تمرین و آموزش تقویت کند؛ این کار نوٌر علی نور بوده و فضل و احسان الھی است که 
  )١(بخشد. بخواهد، میهرکس  به

                                           
  .۴؛ جوامع اآلداب، قاسمی، ص ۵۶ - ۵۵، صص ٣نک: إحیاء علوم الّدین، غزالی، ج  -١
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  مقّدمه

روند که عقاید،  در دین اسالم به شمار میگذاری  قانون منبعدو قرآن و سّنت، 
  شود. قوانین، احکام، آداب و امثال آن از این دو مصدر گرفته می

شرح و توضیح این مطلب در مباحث پیش رو از طریق بیان ماهیت قرآن و سّنت و 
  گنجد، خواهد آمد. ها و آنچه در این چارچوب می بودن آن دالیل منبع
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  مبحث اول:
  قرآن کریم شواهد صداقتماهّیت و 

  ماهّیت قرآن کریم - ١

 تعریف لغوی قرآن -أ
مصدر بر وزن ُفعالن مانند ُغفران، » قرآن«شناسان معتقدند که واژۀ  برخی از زبان

 قرآنًا است. شده از قرأ، قراءة و ُشکران، ُرجحان و گرفته
گرفته » قرأ«اسم َعَلم غیرمشتق بوده و از » قرآن«گروهی دیگر بر این باورند که 

های آسمانی؛ همچون تورات و  ی برای کتاب الله است؛ مانند سایر کتابنامنشده، اّما 
  انجیل.

و عّلت نامگذاری قرآن این است  بوده آوری به معنای جمع» قرآن«گویند:  برخی می
  )١(آورد. ِگرد میباهم  را جمع نموده و ها که سوره

 تعریف اصطالحی قرآن -ب
ها، این تعریف  ترین و بھترین آن اند که کامل تعریفات زیادی برای قرآن آورده لماع

نازل شده و به صورت تواتر نقل  ج قرآن کالم معجز الھی است که بر پیامبر«است: 
 )٢(»شود. گشته و به قصد عبادت، تالوت می

، این است که سخن انس و جن، فرشتگان، پیامبر یا رسول »کالم معجز الھی«مراد از 
  که شایستۀ اوست، قطعًا سخن گفته است.آنگونه  بوده و ألنیست، بلکه کالم الله

شده بر پیامبراِن پیش از سّیدنا  های نازل ، کتاب»ج شده بر پیامبر نازل«با عبارت 
شده بر  شود؛ مانند ُصُحف ابراهیم، تورات نازل از تعریف مذکور خارج می ج محّمد

  .†شده بر عیسی موسی و انجیل نازل
شود قرآن است و به صورت تواتر نقل نگشته، خارج  ، آنچه گفته می»تواتر«و با قید 

  شود. می

                                           
؛ البیان في علوم القرآن، محّمد بن علّی حسن و ١٢٩ -١٢٨، صص ١لسان العرب، ابن منظور، ج  -١

 .٣سلیمان قرعاوی، ص 
  .٣البیان في علوم القرآن، ص  -٢
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گردد، چون به  ، حدیث قدسی خارج می»شود به قصد عبادت، تالوت می«با جملۀ 
  )١(است. ألمنسوب به اللههرچند  شود منظور عبادت، خوانده نمی

 های قرآن کریم اسم -ج
ها عبارتند  برد که مشھورترین آن اسم برای قرآن مجید نام می ٥٠الله تعالی بیش از 

 از:
 های شیوهبه  ،یات، احکام و اخبارآها،  زیرا مشتمل بر انواعی از قّصه کتاب:
  است. یمخصوص
  های پیشین است. چون شامل مواعظ، تحذیر و اخبار اّمت ذکر:

و نیز بدین سبب که دارای شرافت و عّزت برای کسی است که به آن ایمان آورد و 
  )٢(سازد. آیاتش را تصدیق نماید، زیرا قرآن کریم حّق و باطل را از هم جدا می

 و جایگاه و حفاظت قرآن از تحریف صداقت -٢
  .هاست آنحاکم بر و  کتاب آسمانی ترین ترین و کامل طوالنی ،آخرین کریم قرآن
  فرماید: می أالله

ٓ إَِلَۡك ﴿ نَزۡلَا
َ
ِ  ٱۡلِكَتَٰب َوأ ٗقا لَِّما َبۡيَ يََديۡهِ ِمَن  ٱۡلَقِّ ب  ﴾َوُمَهۡيِمًنا َعلَۡيهِۖ  ٱۡلِكَتٰبِ ُمَصّدِ

   ]٤٨[المائدة: 
 یها کتاب کنندۀ یقتصد کهدرحالی  یم] کتاب [قرآن] را به حق بر تو نازل کردینو [ا«

  ».ها شاهد و نگاهبان است و بر آن خود بودهاز  یشپ

ٰى ِمن ُدوِن  ٱۡلُقۡرَءانُ َوَما َكَن َهَٰذا ﴿ ن ُيۡفَتَ
َ
ِ أ َّ ِيَوَلِٰكن تَۡصِديَق  ٱ َبۡيَ يََديۡهِ  ٱلَّ

 َرۡيَب فِيهِ ِمن رَّّبِ  ٱۡلِكَتٰبِ َوَتۡفِصيَل 
   ]٣٧[یونس:  ﴾ٱۡلَعٰلَِميَ َ

] به الله نسبت داده شود؛ بلکه یالھ یه دروغ [بدون وحقرآن، ب ینا یستو [سزاوار] ن«
. [آن] کتاب است یلو تفص یاناز آن [نازل شده] است و ب یشاست که پ یزیچ کنندۀ یقتصد

  ».است یاناز [جانب] پروردگار جھان وجود ندارد،در آن  تردیدی

ٰى َوَلِٰكن تَۡصِديَق ﴿ ِيَما َكَن َحِديٗثا ُيۡفَتَ ءٖ وَُهٗدى  ٱلَّ ِ َشۡ
َبۡيَ يََديۡهِ َوَتۡفِصيَل ُكّ

   ]١١١[یوسف:  ﴾َورَۡحَٗة ّلَِقۡوٖا يُۡؤِمُنونَ 
                                           

 همان. -١
  .۶ -۵همان، صص  -٢
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از  یشپ یها کتاب کنندۀ یقنبود که [به دروغ] بافته شود، بلکه تصد ی[قرآن] سخن ینا«
 یماناست که ا یگروه یو رحمت برا یتو هداهرچیز  [و شرح] کننده یانو ب خود بوده

  »آورند. یم

گویند که یعنی نگھبان و گواه بر  می ﴾َوُمَهۡيِمًنا َعلَۡيهِۖ ﴿مفّسران در توضیح عبارت: 
شان را  هاست؛ یعنی مطالب صحیح کنندۀ آن و تصدیق خود های آسمانی پیش از کتاب

کند و این موارد را  ها را رد می گرفته در آن تصدیق نموده و تحریف و تغییر صورت
  نماید. اثبات و تأیید میمنسوخ یا 

اند،  شان برنگشته های پیشین؛ کسانی که از دین به همین عّلت، تمامی پیروان کتاب
  فرماید: قرآن را نیز قبول دارند، چنانکه الله تعالی می

ِينَ ﴿ قَالُٓواْ َءاَمنَّا َذا ُيۡتَلٰ َعلَۡيِهۡم  ٥٢يُۡؤِمُنونَ  ۦُهم بِهِ  ۦِمن َقۡبلِهِ  ٱۡلِكَتَٰب َءاَتۡيَنُٰهُم  ٱلَّ
ّبَِنآ إِنَّا ُكنَّا ِمن َقۡبلِهِ  ٱۡلَقُّ إِنَُّه  ۦٓ بِهِ     ]٥٣- ٥٢[القصص:  ﴾ُمۡسلِِميَ  ۦِمن رَّ

و  آورند. یم یمانبه آن ا یم،ا ] دادهیبه آنان کتاب [آسمان ،[قرآن] یناز ا یشپ که یکسان«
 یحق از سو ینا بدون تردید یم،آورد یمان: به آن ایندگو میخوانده شود،  ان[قرآن] بر آن وقتی

  »یم.از [نزول] آن هم مسلمان بود یشپروردگار ماست، همانا ما پ
الله متعال از کسی دین و روشی غیر از آنچه در قرآن کریم آمده است را قبول 

  )١(کند. نمی

یعنی شامل «گوید:  می ﴾َوُمَهۡيِمًنا َعلَۡيهِۖ ﴿دربارۀ  /شیخ عبدالّرحمان بن سعدی
های پیشین بوده، است و عالوه بر آن، مطالب بیشتری در حوزۀ الھّیات  آنچه در کتاب

های  و اخالق روانی دارد. بنابراین قرآن کریم تأییدکنندۀ تمامی حقایق موجود در کتاب
های رسیدن به این حقایق را  ها نموده و راه پیشین است و دستور و تشویق به آن

  گسترده ساخته است.
خبر گذشتگان و آیندگان در آن وجود دارد؛ کتابی که دارای حکم و  کتابی که

 های پیشین را که تصدیق نموده، مقبول و حکمت است و هر حکمی از احکام کتاب

                                           
، ٨٢ -٨١نک: أعالم الّسّنة المنشورة إلعتقاد الّطائفة الّناجّیة المنصورة، حافظ حکمی، صص  -١

 .٨٠شمارۀ سؤال: 
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بود، قطعًا با  شده است، زیرا اگر از نزد الله تعالی می را رد کرده، مردود و تحریفهرآنچه 
  )١(»کرد. آن مخالفت نمی

رسالت و پیام الھی به بشرّیت و بلکه برای تمامی جّن و انس قرآن کریم آخرین 
های آسمانی قبلی که برای اقوامی خاص و دورانی معّین و محدود  کتاببرخالف  است،

  شد. فرستاده می
عالوه بر این، قرآن محفوظ از زیادت و نقصان و تحریف بوده و الله متعال ضامن 

  حفاظتش شده است:

ۡلَ ﴿    ]٩[الحجر:  ﴾لََحٰفُِظونَ  ۥنَّا َلُ  ٱّلِۡكرَ ا إِنَّا َنُۡن نَزَّ
  »یم.و قطعًا ما نگھبان آن هست یمهمانا ما قرآن را نازل کرد«

  ذکر همان قرآن است.

 ۥنَّا َلُ ﴿گویند: یعنی ما این قرآن را نازل کردیم،  مفّسران در تفسیر آیۀ مذکور می
قرآن نباشد؛ مانند اشتباه و تغییر، تحریف، شایستۀ هرآنچه  ؛ یعنی از﴾لََحٰفُِظونَ 

تواند باطلی را بر آن  نمیکس  هیچ کنیم و زیادت، نقصان و امثال آن حفاظت می
  )٢(بیفزاید یا حقیقتی را از آن حذف کند.
ها دارد. کسی که با تمام وجود به قرآن گوش  قرآن مجید تأثیرات فراوانی در دل

هایش را  معانی و داللتهرچند  بزرگی را در جانش خواهد یافت اتدهد، قطعًا تأثیر
  آشنا به زبان عربی نباشد.اگرچه  نفھمد و

  این رازی از اسرار قرآن بوده که بیانگر عظمت و شکوه آن است.
ها داشته و دارد. الله تعالی  قرآن کریم بیشترین تأثیر را در پیشرفت و رستگاری اّمت

حکمت و هدایت و بھترین اّمت برای راهنمایی  عرب را بزرگاِن  وسیلۀ این کتاب، قوم هب
  های جھالت سرگردان و گمراه بودند. پس از اینکه در تاریکی ،مردم ساخت

هایش پایانی ندارد و با تکرار زیاد، کھنه  های قرآن این است که شگفتی یکی از ویژگی
بیشتر تالوت نماید، به همان  را کریم انسان قرآنکه شود، بلکه هر اندازه  و تکراری نمی

  گردد. اندازه شیرینی و جّذابیتش بیشتر می

                                           
 .۴٩٠، ص ١تیسیر الکریم الّرحمن في تفسیر کالم المّنان، ابن سعدی، ج  -١
 .١٣٩، ص ٣، شوکانی، ج ؛ فتح القدیر٣٨۴، ص ۴نک: زاد المسیر في علم الّتفسیر، ابن جوزی، ج  -٢
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فراگیری و حفظ آن را آسان نموده و به  ألهایش این است که الله از دیگر ویژگی
  کنند. همین سبب، بسیاری از فرزندان مؤمنان قرآن کریم را حفظ می

ترین و  رامیترین، گ ترین، بزرگ همچنین این کتاب آسمانی مشتمل بر عادل
کوچک و بزرگی نیست مگر اینکه به طور اجمال مسئلۀ فراگیرترین احکام است و هیچ 

هرچند  یا تفصیل، به آن پرداخته و هر انسان منصف و عاقلی این مطلب را قبول دارد
  )١(مسلمان نباشد.که هم 

عالوه بر مطالب فوق، در مبحث بعدی و نیز در مبحث اعجاز قرآن، سخنان بیشتری 
  قرآن کریم بیان خواهد شد. جایگاه و ارزشدربارۀ 

   

                                           
 .٢۶ -٩البیان في علوم القرآن، صص  -١
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  مبحث دوم:
  مفهوم و اهّمیت سّنت

  گفتار اول: مفهوم سّنت نبوی

 مفھوم لغوی سّنت - ١

معّلقۀ مشھور در  سسّنت در لغت به معنای روش و سیرت است. لبید بن ربیعه
  سراید: خویش می

ـــِمـــــْن مـَ  ـنَّْت لــــهْم آبـــاؤُهْمـعـــــٍرش سـَ
 

 )١(ولــكـــــلِّ قـــــوٍم ُســـــنَّة ٌ وإمــاُمــَهــــــا 
 

[من یا آن فرد بزرگ] از گروهی هستیم که پدرانشان راه و رسم زندگی را برایشان «
  »کند]. پیروی میاند و هر قومی، روش و پیشوایی دارد [که از آن  نشان داده

  )٢(»سّنت: یعنی سیرت و روش نیک یا زشت.«گوید:  ابن منظور می

 مفھوم اصطالحی سّنت -٢

دستور داده یا نھی  ج آنچه پیامبر یعنیاگر لفظ سّنت در شریعت اطالق شود، 
 نموده و با گفتار یا رفتار خویش تأیید و اجرا کرده است.

شود: کتاب و سّنت؛ یعنی قرآن کریم و  به همین سبب، در دالیل شرعی گفته می
  حدیث شریف نبوی.

با وجود این، از دیدگاه عالمان شریعت، مفھوم سّنت با توّجه به اختالف رشته و 
  تخّصص آنان، متفاوت است.

 در این بخش، مفھوم سّنت از دیدگاه محّدثان و از این لحاظ که دومین منبع
  )٣(ماست.رود، مورد نظر  به شمار میگذاری  قانون

  تعریف کرد:گونه  این توان سّنت را بنابراین می

                                           
  .١٧٩دیوان لبید بن ربیعه، ص  -١
 .٢٢۵، ص ١٣لسان العرب، ج  -٢
  .١۵نک: المختصر في علوم الحدیث، محّمد عجاج خطیب، ص  -٣
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هر سخن، عمل، تأیید، ویژگی َخلقی و فطری، صفت اخالقی یا سیرت و روشی که از 
کند که پیش از بعثت یا پس از  نقل شده و به اثبات رسیده است؛ فرقی نمی ج پیامبر

  )١(آن باشد.
  سّنت از این لحاظ، مترادف با حدیث است.

های  تبه مناسبها را  ایشان آنیعنی احادیثی که  ج راین سخن منقول از پیامبربناب
  اند. دهفرمواند و نیز احکام، اعتقادات و آدابی که بیان  متفاوتی گفته

ْقَماُل بِاِجّيَّاِت «مانند: 
َ
همانا [صّحت و ارزش و پذیرش] اعمال بستگی «؛ )٢(»إَغَّما اْأل

  »ها دارد. به نّیت
اند؛ همچون  از اعمال ایشان نقل کرده شآنچه صحابه ،ج عمل و فعل پیامبرمراد از 

  وضو، نماز، عبادت، روزه و امثال آن.
با  ج صادر شده و پیامبر شو هدف از تقریر و تأیید، یعنی اعمالی که از صحابه

اند که چون برخوردار  ها را تأیید نموده انکار، موافقت یا تحسین خویش، آن سکوت، عدم
  بوده، گویی که از ایشان صادر شده است. ج پذیرش و موافقت رسول الله از

ها را در مسجد دیدند، سکوت  بازی حبشی نیزه ج وقتی پیامبربه عنوان نمونه، 
  )٣(نموده و آن را انکار نکردند.

؛ همچون شانشکل و سیمای ،ج مراد از ویژگی و صفات فطری و َخلقی رسول الله
  .است و تبّسم ایشان پوست بلند و رنِگ  و قد ج پیامبر گون چھرۀ سرخ

  است. ج هدف از صفات اخالقی، تمامی رفتار و شمایل رسول الله
 ،و عبارت بعد از بعثت ،شامل همۀ حاالت ایشان پیش از بعثت ،قید پیش از بعثت

پیشوای  ج شود، زیرا پیامبر شامل تمامی شرایط و حاالتی که پس از بعثت داشتند، می
  خوانیم: ، چنانکه در قرآن کریم مینداسوه بود رهنما و

                                           
الحدیث، ؛ المختصر من علوم ۵٩نک: الّسّنة ومکانتھا في الّتشریع اإلسالمي، مصطفی سباعی، ص  -١

 .١۶ص 
إّنما األعماُل «با این الفاظ:  ١٩٠٧؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ١صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢

 ».بالّنّیة...
 .٨٩٢؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۴٩٣٨صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٣
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ِ لََّقۡد َكَن َلُكۡم ِف رَُسوِل ﴿ َّ ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ لَِّمن َكَن يَرُۡجواْ  ٱ
ُ
َ أ َّ ِخرَ  ٱۡلَۡومَ وَ  ٱ َوَذَكَر  ٱ

 َ َّ    ]٢١[األحزاب:  ﴾َكثِٗيا ٱ
آنان که به الله  یبرا ؛است یکوییسرمشق ن ج رسول الله یشما در زندگ یبرا قطعاً «

  )١(»کنند. یم یاد یاردارند و الله را بس یدو روز آخرت امتعالی 

  گفتار دوم: اهّمیت و جایگاه سّنت در قانون اسالمی
رود و بخشی از وحی و  در اسالم به شمار میگذاری  قانون سّنت نبوی دومین منبع

  فرماید: چنانکه میذکری بوده که الله تعالی ضامن حفاظت آن شده است؛ 

ۡلَا ﴿    ]٩[الحجر:  ﴾لََحٰفُِظونَ  ۥنَّا َلُ  ٱّلِۡكرَ إِنَّا َنُۡن نَزَّ
  »یم.و قطعًا ما نگھبان آن هست یمرا نازل کرد [وحی] ذکر همانا ما«

قرآن و نیز  تفسیرکنندۀاین وعده و ضمانت، شامل حفاظت قرآن و سّنت نبوی که 
  فرماید: می ألچنانکه اللهشود،  شده است، می حکمت نازل

نَزَل ﴿
َ
ُ َوأ َّ    ]١١٣[النساء:  ﴾وََعلََّمَك َما لَۡم تَُكن َتۡعلَمُۚ  ٱۡلِۡكَمةَ وَ  ٱۡلِكَتَٰب َعلَۡيَك  ٱ

به تو  دانستی، یتو نازل کرد و آنچه را نم بررا ت] کتاب و حکمت [سنّ  متعال و الله«
  ».آموخت

  از جانب الله متعال بر دو نوع است: شده نازل وحی«گوید:  می /ابن حزم
 شده به صورتی اعجازآور؛ یعنی همان قرآن؛ شده و نگاشته وحی تالوت .١
که  شده] [تالوت شده و منقول و غیرنوشته و بدون اعجاز و غیر متلو وحی روایت .٢

 شده است. خوانده
الله تعالی را برای ما  است که مرادِ  ج مراد از نوع دوم، خبر منقول از رسول الله

  فرماید: در آیۀ زیر می ألکند. الله بیان می

نَزۡلَآ إَِلَۡك ﴿
َ
َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِلِۡهمۡ  ٱّلِۡكرَ َوأ    ]٤٤حل: [النّ  ﴾ِلُبَّيِ

را  نازل شده است نانآ یمردم آنچه به سو یتا برا یم] قرآن را بر تو نازل کردینو [ما ا«
  )٢(»روشن سازی.

                                           
الحدیث،  ؛ المختصر الوجیز في علوم۶٠ -۵٩نک: الّسّنة ومکانتھا في الّتشریع اإلسالمي، صص  -١

  .١٧ -١۵صص 
  .۴۴٠، ص ١أحکام اإلحکام في أصول األحکام، ابن حزم، ج  -٢
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کند بدین معنا نیست که  گوییم الله متعال قرآن و سّنت را حفاظت می اینکه می
کند، بلکه این کار، در گذشته و اکنون بسیار  ها را نمی نمودن آن کسی قصد زیاد و کم

  اّتفاق افتاده است.
دهد  مراد این است که الله تعالی برخی از عالمان اسالم را مکّلف نموده و توفیق می

  و زیادت و نقصان را از کتاب الله و سّنت نبوی دور سازند.تا دروغ 
بدون تردید دین اسالم از جانب «گوید:  در این باره می /شیخ اإلسالم ابن تیمّیه
و از آنجا که الفاظ قرآن محفوظ بوده و به طور تواتر نقل است الله متعال، حفاظت شده 

ا باطل نماید یا موردی را بر آن شود، کسی اراده و طمع نداشته که چیزی از آن ر می
  فرماید: می ـهای پیشین. الله کتاببرخالف  بیفزاید،

ۡلَا ﴿    ]٩[الحجر:  ﴾لََحٰفُِظونَ  ۥنَّا َلُ  ٱّلِۡكرَ إِنَّا َنُۡن نَزَّ
  »یم.و قطعًا ما نگھبان آن هست یمرا نازل کرد وحیهمانا ما «
ها را از طریق  و تغییر عبارات آناحادیث بسیاری که شیطان قصد تحریف برخالف  و

دروغ در متون و اسنادشان را داشته است، اّما الله متعال ایجاد زیادت و نقصان و 
روها،  ها را حفاظت نمایند و تحریف زیاده دهد تا آن فرستد و توفیق می افرادی را می

         ن بر الفاظپردازا نادانان را دور سازند و آنچه دروغ سرقت خطاکاران و تفسیر اشتباهِ 
  )١(»شان افزوده را آشکار و روشن نمایند. شان و اهل تحریف در معانی

اگر در تفسیر قرآن، روایت حدیث یا تفسیر آن، «آورد:  وی در جایی دیگر چنین می
سازد تا آن را روشن  افرادی از این اّمت را مکّلف می أاشتباهی صورت گیرد، الله

پرداز، دلیل بیاورند، زیرا اّمت اسالم  اشتباه خطاکار و دروغ فرد دورغ علیهنمایند و 
شان، گروهی پیروز و بر  شود و همواره تا روز قیامت در میان هرگز بر گمراهی جمع نمی

آید و  ، چون آخرین اّمت هستند و پس از آنان، پیامبری نمیخواهد داشتحق وجود 
های پیشین دچار تغییر و تحریف  ه وقتی اّمتکدرحالی  بعد از کتابشان، کتابی نیست،

نمود تا حقیقت را برایشان روشن سازد و  شدند، الله متعال پیامبری را مبعوث می می
  آنان را امر و نھی کند.

                                           
 .١٧١، ص ١الّرّد علی البکري، ابن تیمّیه، ج  -١
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را  کردهآید و الله تعالی ضمانت نموده تا آنچه نازل  پیامبری نمی ج اّما پس از محّمد
ای برای اّمت  جمع نسازد، بلکه در هر دورهحفاظت کند و این اّمت را بر گمراهی 

  )١(»نماید تا دینش را حفاظت کنند. اسالم، افرادی از اهل علم و قرآن را تعیین می
، قوانین و اخالق و یاعتقاد لحاظاز  –در نتیجه، قرآن کریم نخستین منبع اسالم 

بر  ÷مینوسیلۀ جبرئیل ا هرود، چون کالم معجز الھی است که ب به شمار می - آداب
نازل گشته و تمامی الفاظش به صورت متواتر نقل شده و به قصد عبادت،  ج پیامبر

  شود. گردد و در مصاحف نوشته می تالوت می
اعتقادی،  سخنانمانند  ؛-غیر از قرآن کریم –نقل شده است  ج هرآنچه از پیامبر

آنچه در قرآن آمده؛ یعنی همان سّنت یا حدیث  توضیح احکام شرعی و اجرای عملِی 
اجتھاد اشتباه  برصورت گرفته و ایشان هرگز  ج توّسط وحی یا اجتھاد پیامبر ،نبوی

  اند. باقی نمانده
شده  بر این اساس، مرجع سّنت، وحی است؛ به عبارتی دیگر، قرآن کریم وحی تالوت

غیر متلو بوده و به منظور  شود، ولی سّنت وحی است که به قصد عبادت، تالوت می
 ألسازد، زیرا الله شود. سّنت مراد الله تعالی را برای ما روشن می عبادت، تالوت نمی

  فرماید: می ج خطاب به پیامبر

نَزۡلَآ إَِلَۡك ﴿
َ
َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِلِۡهمۡ  ٱّلِۡكرَ َوأ    ]٤٤حل: [النّ  ﴾ِلُبَّيِ

را نازل شده است  انآن یمردم آنچه به سو یتا برا یمنازل کرد] قرآن را بر تو ینو [ما ا«
  »ی.روشن ساز

و و متالزم گذاری  قانون بنابراین قرآن کریم، نخستین منبع و سّنت دومین منبع
تواند شریعت را  یکدیگرند و فرد مسلمان فقط با رجوع به این دو منبع، می وابسته به

  )٢(از دارد.بفھمد و هر مجتھد و عالمی به آن دو نی

  گفتار سوم: ادّلۀ حّجیت سّنت
ثابت شده و نیز دلیل  ج شاید سؤال شود که: دلیل وجوب عمل به آنچه از پیامبر

  است، چیست؟گذاری  قانون اینکه سّنت یکی از منابع

                                           
  .٩، ص ٣الجواب الّصحیح لمن بّدل دین المسیح، ابن تیمّیه، ج  -١
  .٢٩ص  ؛ المختصر الوجیز في علوم الحدیث،۴٨، ص ١نک: أعالم الموقعین، ابن قّیم، ج  -٢
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  از جمله: ؛که در پاسخ باید گفت که دالیلی در این باره وجود دارد

  ج وجوب ایمان به رسول الله -أ
در امور  ج از پیامبرهرآنچه  لوازم ایمان به رسالت، وجوب تصدیق و پذیرش یکی از

دینی وارد شده، است، زیرا الله تعالی رسوالن خویش را از میان بندگان برگزید تا 
 فرماید: شریعتش را به مردم برسانند، چنانکه می

﴿ ُ َّ ۡعلَُم َحۡيُث َيَۡعُل رَِساَلَهُ  ٱ
َ
   ]١٢٤[األنعام:  ﴾ۥۗ أ

گاه«   ».تراست که رسالت خویش را کجا قرار دهد الله آ

﴿ َ َ َّ  ٱلرُُّسلِ َفَهۡل  ِ    ]٣٥حل: [النّ  ﴾ٱلُۡمبِيُ  ٱۡلََلٰغُ إ
  »!] هست؟یگرید ّیتولؤ[مس ،جز ابالغ آشکار یامبرانبر پ یاپس آ«

َها ﴿ يُّ
َ
أ ِينَ َيٰٓ ِ  ٱلَّ  ب

ْ ْ َءاِمُنوا ِ َءاَمُنٓوا َّ ِي بِ ٱۡلِكَتٰ وَ  ۦَورَُسوِلِ  ٱ ٰ رَُسوِلِ  ٱلَّ َ َ َل   ۦنَزَّ
ِيٓ  ٱۡلِكَتٰبِ وَ  ۚ  ٱلَّ نَزَل ِمن َقۡبُل

َ
   ]١٣٦ساء: [النّ  ﴾أ

که  یکه بر او نازل کرده و کتاب یو کتاب یامبرش! به الله و پیدا آورده یمانا که ی کسان یا«
  ».]یدباش یدار[و بر آن پا یاوریدب یمانا ،است  فرستاده یناز ا یشپ

ِ  َٔ َف ﴿  ب
ْ ِ اِمُنوا َّ ِّ  ٱلَِّبِّ َورَُسوِلِ  ٱ ّمِ

ُ
ِي ٱۡل ِ  ٱلَّ ِ يُۡؤِمُن ب َّ ٰ  ٱ َلَعلَُّكۡم  ٱتَّبُِعوهُ وَ  تِهِۦَوَكَِم

   ]١٥٨[األعراف:  ﴾َتۡهَتُدونَ 
و کلماتش  متعال نخوانده] که به الله [درس یأمّ  یامبرآن پ ؛اش پس به الله و فرستاده«

  »ید.شو یتباشد که هدا ید؛کن یرویو از او پ یاوریدب یماندارد، ا یمانا

آورده و پیروی از ایشان را  ج آیۀ فوق به طور واضح، وجوب عمل به آنچه پیامبر
  نماید. ثابت می

گوید:  دربارۀ آیۀ مذکور روشن است که می /این مطلب در تفسیر امام شافعی
را ایمان به الله و سپس به  - پیرو آن است آن، که غیر –الله متعال کماِل شروع ایمان «

  )١(»رسوالنش قرار داد.

                                           
 .٢٣٩، پاراگراف: ٧۵الّرسالة، ص  -١
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  قرآن کریم -ب
شده وجود دارد که داللت بر وجوب اطاعت از  آیات بسیاری در پاسخ به سؤال مطرح

 کند؛ همچون: می ج رسول الله

َها ﴿ يُّ
َ
أ ِينَ َيٰٓ ِطيُعواْ  ٱلَّ

َ
َ َءاَمُنٓواْ أ َّ ِطيُعواْ  ٱ

َ
ْوِل  ٱلرَُّسوَل َوأ

ُ
ۡمرِ َوأ

َ
ِمنُكۡمۖ َفإِن تََنٰزَۡعُتۡم  ٱۡل

 َ ِ وُه إ ءٖ فَُردُّ ِ ِف َشۡ َّ ِ  ٱلرَُّسولِ وَ  ٱ ِ إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب َّ ۚ  ٱۡلَۡومِ وَ  ٱ ِخرِ    ]٥٩ساء: [النّ  ﴾ ٱ
و صاحبان  ج یامبرپ یدالله را و اطاعت کن ید! اطاعت کنیدا آورده یمانا که  یکسان یا«
اگر به الله و  ید؛باز گردان یامبرو پتعالی آن را به الله  ید،اختالف کرد یزیرتان را، و اگر در چام

  »ید.دار یمانا یامتروز ق

همان ارجاع به سّنت  ج ارجاع به الله متعال همان ارجاع به قرآن و ارجاع به رسول
  است.

  خوانیم: در جایی دیگر از قرآن کریم می

ُٰكُم ﴿ ُٰكۡم َعۡنُه فَ  َوَمافَُخُذوهُ  ٱلرَُّسوُل َوَمآ َءاتَ ْۚ َنَه    ]٧[الحشر:  ﴾ٱنَتُهوا
پس  ،کرده است یو از آنچه شما را از آن نھ یریدآن را بگ ،و آنچه رسول الله به شما بدهد«

  »ید.کن یخوددار

  فرماید: کامل و بلیغ است که می ،چقدر در این زمینه ألسخن اللهاین 

﴿ َ َ َوَرّبَِك  نُفِسِهۡم فَ
َ
ْ ِفٓ أ َ َيُِدوا ٰ ُيَّكُِموَك فِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُثمَّ  يُۡؤِمُنوَن َحتَّ

ا قََضۡيَت َويَُسّلُِمواْ تَۡسلِيٗما    ]٦٥ساء: [النّ  ﴾َحرَٗجا ّمِمَّ
تو را  یش،در اختالفات خو ینکهمگر ا آورند ینم یمانا ناننه، سوگند به پروردگارت که آ«

 یمنکنند و کامًال تسل یتو، در دل خود احساس ناراحت یند و سپس از داورداور قرار ده
  ».باشند

  کند بودن سّنت می احادیثی که داللت بر حّجت -ج
َطاَعيِن  َمنْ «فرمایند:  می ج مثال پیامبر

َ
، َوَمنْ  أ َطاَع اَبَّ

َ
ِ  َفَقْد أ َ  َفَقدْ  َعَصا  َع

اطاعت نموده و کسی که  ـقطعًا از اللههرکس که از من اطاعت کند، «؛ )١(»اَبَّ 
 » نافرمانی مرا کند، بدون تردید الله متعال را نافرمانی کرده است.

                                           
  .٩۵٧صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
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، «همچنین فرمودند:  بًَدا: ِكتَاَب اَبِّ
َ
تََرْكُت ِفيُكْم َما إِِن اْقتََصْمتُْم بِِه َفلَْن تَِضلُّوا أ

را  -کتاب الھی و سّنت پیامبرشیعنی  -در میان شما، چیزی «؛ )١(»نَِبِيّهِ  وَُسنَّةَ 
  »شوید. ام که اگر به آن چنگ زنید، هرگز گمراه نمی گذاشته

اِشِديَن الَْمْهِديِّنَي، َيَمسّ «و نیز فرمودند:  وا بِها كَعلَيُْكْم بُِسنَّيِت وَُسنَِّة اخْلُلََفاِء الرَّ
وا َعلَيَْها بِاجََّواِجذِ  من و سّنت خلفای راشد و  بر شما باد پیروی از سّنت«؛ )٢(»وََعضُّ

  »شده، به آن چنگ زنید و با [چنگ و] دندان نگه دارید [و صبر نمایید]. هدایت
زدن  داده شده و چنگ ج به پیامبر ،دهند که قرآن و سّنت احادیث مذکور نشان می

به آن دو و پذیرش آنچه در سّنت آمده و عمل به آن همچون پذیرش و عمل به قرآن، 
  واجب است.

داشتند و برحذر  دیگران را از مخالفت با دستوراتش ج وه بر این، رسول اللهعال
کند را  کسی که حدیث را به بھانۀ عمل به قرآن و تکیۀ محض بر کتاب الله، ترک می

فرمودند:  ج کند که پیامبر روایت می سکرب اند. مقدام بن معدی نکوهش نموده

ً بَل أريكم متّ كالألفنيَّ أحد« يأتيه األمر ِمن أمري يقول: النَدري ما هذا ِتِه كئا
ّ أوتيُت الكم كبيننا َوبينَ  نیابم [یا نبینم] که «؛ )٣(»تاَب وِمثلَُه مَعهُ كتاب، أال وإ

کسی از شما بر تختش تکیه زده باشد و امر [یا حدیثی] از من نزدش بیاید و او بگوید: 
رآن] وجود دارد [و فقط به آن دانیم این چیست، در میان ما و شما کتابی [ق ما نمی

گاه باشید که به من، قرآن و مانند آن [حدیث] داده شده است. عمل می   »کنیم]. آ

  اجماع - د
مسلمانان به منظور پذیرش فرمان الله تعالی و رسول امانتدارش، بر وجوب عمل به 

اند،  اجماع و توافق داشته و احکام آن را همچون احکام قرآن کریم اجرا نموده ،سّنت

                                           
و  ٣١٨آورده است؛ حاکم، شمارۀ حدیث:  ٧٩٩، ص ٢این حدیث را در المؤّطا، ج  /امام مالک -١

  عبارت فوق را وی نقل کرده است.
این حدیث  /. ترمذی٢۶٧۶؛ سنن ترمذی، شمارۀ حدیث: ۴۶٠٧سنن ابی داود، شمارۀ حدیث:  -٢

 داند. را حسن و صحیح می
در صحیح سنن ابی داود، شمارۀ  /؛ آلبانی۴۶٠۵و  ۴۶٠۴سنن ابی داود، شمارۀ حدیث:  -٣

 گفته که این حدیث، صحیح است. ٣٨۴٩و  ٣٨۴٨حدیث: 
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بوده و گذاری  قانون فرمایش الله تعالی در قرآن کریم، یکی از منابعبراساس  زیرا سّنت
شود را پیروی  فقط آنچه به ایشان وحی می ج گواهی داده که رسول الله ألالله
 کنند: می

ُقوُل لَُكۡم ِعنِدي َخَزآئُِن ﴿
َ
ٓ أ َّ ِ قُل  َّ ۡعلَُم  ٱ

َ
ٓ أ َ قُو ٱۡلَغۡيَب َو

َ
ٓ أ َ ُل َلُكۡم إِّنِ َملٌَكۖ َو

ۚ قُۡل َهۡل يَۡسَتوِي  َّ َ ِ َّ َما يُوَحٰٓ إ ِ تَّبُِع إ
َ
ۡعَمٰ إِۡن أ

َ
ُرونَ  ٱۡلَِصُيۚ وَ  ٱۡل َ َتَتَفكَّ َف

َ
   ]٥٠[األنعام:  ﴾أ

که  گویم یو به شما نم دانم، ینم یبنزد من است و غ الھی ینخزا گویم که یبگو: من نم«
 یناو ب یناناب یابگو: آ کنم. یم یرویپ شود، یم یاز آنچه به من وح فقطمن فرشته هستم، 

  )١(!»اندیشید؟ یچرا نمپس ! یکسانند؟

  فرماید: بر حذر داشته و می ج مردم را از مخالفت با فرمان پیامبر ـالله

ِينَ فَۡلَيۡحَذرِ ﴿ ِ  ٱلَّ ۡمرِه
َ
ِلمٌ  ۦٓ ُيَالُِفوَن َعۡن أ

َ
ۡو يُِصيَبُهۡم َعَذاٌب أ

َ
ن تُِصيَبُهۡم فِۡتَنٌة أ

َ
 ﴾أ

   ]٦٣ور: [النّ 
را فرا  یشانا ای هفتن ینکهبترسند از ا یدباکنند،  یبا فرمان او مخالفت م که  یپس کسان«

  »رسد! اندردناک به آن یعذاب یاد یرگ

ٰ ُيَّكُِموَك فِيَما ﴿ َ يُۡؤِمُنوَن َحتَّ َ َوَرّبَِك  نُفِسِهۡم فَ
َ
ْ ِفٓ أ َ َيُِدوا َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُثمَّ 

ا قََضۡيَت َويَُسّلُِمواْ تَۡسلِيٗما    ]٦٥ساء: [النّ  ﴾َحرَٗجا ّمِمَّ
تو را  یش،در اختالفات خو ینکهمگر ا آورند ینم یمانا ننه، سوگند به پروردگارت که آنا«

 یمنکنند و کامًال تسل یراحتتو، در دل خود احساس نا یداور قرار دهند و سپس از داور
  ».باشند

را در میان خود حاکم قرار دهند و به  ج همچنین دستور داده که رسول الله
  قضاوت ایشان راضی شوند:

﴿ َ ِ وُه إ ءٖ فَُردُّ ِ فَإِن تََنٰزَۡعُتۡم ِف َشۡ َّ    ]٥٩ساء: [النّ  ﴾ٱلرَُّسولِ وَ  ٱ
  »ید.باز گردان ج یامبرو پتعالی آن را به الله  ید،اختالف کرد یزیو اگر در چ«

پس از ایشان، مربوط به  ج قراردادن پیامبر علما اجماع دارند که این ارجاع و َحَکم
ترین دلیل بر تحریم مخالفت با ایشان  شود و در آیات فوق، بزرگ سّنت رسول الله می

                                           
  .٣٣ - ٣٠نک: المختصر الوجیز في علوم الحدیث، صص  -١
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شرک یا  فتنه؛ یعنیاز را  ج مخالفان پیامبرالله متعال وجود دارد و بنگر که چگونه 
  داشت؟!برحذر  عذابی دردناک ازگمراهی و 

را برای حّل اختالفات  ج اگر پیامبرکه چگونه سوگند یاد کرد که و دّقت کن 
میانشان َحَکم قرار ندهند و راضی به قضاوت ایشان نشوند و ناراحت و مرّدد گردند، 

  دهند؟! ایمانشان را از دست می
علیه کسی که پس از شناخت حکم سّنت، از همین مورد به عنوان وعید و تھدید 

   )١(کند، کافی است. را ترک می ج ، سّنت پیامبر...وارزش انگاری  روی تنبلی یا بی
   

                                           
 .١٨ -١٧جبرین، صص  نک: أخبار اآلحاد في الحدیث الّنبوی، عبدالله بن -١
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  مبحث سوم:
  های حفاظت سّنت نبوی شیوه

  مقّدمه
رود که الله تعالی  دانستیم که سّنت نبوی بخشی از وحی و ذکری به شمار می

  حفاظت آن را ضمانت کرده است.
مسلمانان را مسؤول توّجه به  ألهای حفاظت سّنت، این است که الله یکی از شیوه

و سّنت را از دروغ و  اهّمیت دادهبه این مسأله  آن نموده و مردانی را فرستاده که کامالً 
اند. این کار نسل به نسل انتقال  اشتباه دور ساخته و صحیح و ضعیفش را روشن نموده

تمامی امور دینشان، به سّنت رجوع نموده و به آنچه در آن است، یافته و مسلمانان در 
را به صورتی  ج عمل کرده و چنگ زده و بر این کار مداومت نمودند تا پیروی از پیامبر

  )١(شایسته انجام دهند.
  در مطالب پیش رو، این موضوع بیشتر روشن خواهد شد.

  ضیلت حدیث و محّدثان گرامیداشت سّنت و ف گفتار اول: مطالب موجود دربارۀ
گرفته شده و الله  ج بوده و از پیامبرگذاری  قانون از آنجا که سّنت یکی از منابع

را گرامی بدارند و افرادی که صدایشان  ج تعالی به مؤمنان فرمان داده که رسول الله
آورند را تحسین نموده، قطعًا احترام به سّنت نیز همچون  را در نزد ایشان پایین می

به گرامیداشت و  لماالزم است و همین مطلب باعث شده که ع ج ترام به پیامبراح
هایی از این موارد بیان  بزرگداشت سّنت توّجه بسیاری داشته باشند. اکنون نمونه

  گردد: می
گفت و زمانی  حدیث می سعمرو بن میمون روایت نموده که روزی ابن مسعود .١

قرار شد که دیدم عرق از  چنان بی را بر زبان آورد،» ج قال رسول الله«که 
اش جاری گشت. و بنا بر روایتی، اشک از چشمانش جاری شد و  پیشانی

 های گردنش متوّرم گشت. رگ

                                           
  .٣٣نک: المختصر الوجیز في علوم الحدیث، ص  -١
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خندید،  شد، اگر می خوانده می ج حدیث پیامبر /وقتی در نزد ابن سیرین .٢
 گشت. فورا مضطرب و خاشع می

 ل شده است. ویدیگری، چنین مواردی نقهرکس  بیش از /از امام مالک .٣
زد، لباسی نو  کرد، خوشبویی می نمود، غسل می قصد بیان حدیث میهرگاه 

نشست و بسیار فروتن بود و تا  ، بر روی تختی میگذاشت ، عّمامه میپوشید می
و  کردهبو] استفاده  شد، از عود [گیاهی خوش زمانی که از نقل حدیث فارغ می

 گرامی بدارم. را ج گفت: دوست دارم که حدیث پیامبر می
عجله، حدیث نقل کند. با دانست که در حالت ایستاده یا  ناپسند می /امام مالک

  )١(آورده است.» الّشفاء«قاضی عیاض این اخبار را در کتاب 
و بزرگداشت آن الفاظ شریف  ج تمامی این موارد، به قصد گرامیداشت رسول الله

  )٢(شد. است، انجام میترین سخن پس از کالم الھی  که برترین و باارزش
را توصیف کرده و به آنان اشاره نموده  لمابه فراگیری علم تشویق نموده و ع أالله

ای که گواهی علما را در کنار گواهی خود و فرشتگانش برای اثبات  است، به گونه
دانند را  یگانگی خویش آورده و خشیت الھی را منحصر در آنان ساخته و کسانی که می

  )٣(دانند، برابر ندانسته است. که نمیبا کسانی 
نیز به فراگیری علم تشویق نموده و خبر دادند که علما وارثان  ج هرسول الل

هایشان را برای کسی که علم بیاموزد،  هستند و فرشتگان الھی بال †پیامبران
  احادیث بسیاری در این زمینه وجود دارد. )٤(.گسترانند می

                                           
 .۴٣، ص ٢نک: کتاب الّشفاء، ج  -١
  .١٩نک: أخبار اآلحاد، ص  -٢

ْولُواْ ٱۡلعِۡلمِ ﴿مثال:  -٣
ُ
َّ ُهَو َوٱلَۡمَلٰٓئَِكُة َوأ ٓ إَِلَٰه إِ َ نَُّهۥ 

َ
ُ أ َّ الله گواهی داده «]؛ ١٨[آل عمران:  ﴾َشِهَد ٱ

ه معبودی [بر حق] جز او نیست و فرشتگان و صاحبان دانش [نیز بر این مطلب گواهی ک

ْۗ ﴿، »دهند]. می ُؤا ِ ٱۡلُعلََمٰٓ َ ِمۡن ِعَبادِه َّ از میان بندگان الله، فقط «]؛ ٢٨[فاطر:  ﴾إِنََّما َيَۡش ٱ

ِيَن َيۡعلَُموَن َوٱ﴿، »ترسند. دانایان از او می َ َيۡعلَُموَنۗ قُۡل َهۡل يَۡسَتوِي ٱلَّ ِيَن  بگو: آیا ] «٩[الّزمر:  ﴾لَّ
 »دانند، با هم برابرند؟! که نمی  دانند و کسانی که می کسانی 

؛ ترمذی، ٣۶۴١؛ ابوداود، شمارۀ حدیث: ٢٣٩، ص ۴نک: حدیث صحیحی که امام احمد، ج  -٤
 اند. روایت کرده سو دیگران از ابودرداء ٢٨٢٣شمارۀ حدیث: 
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را داشته باشد و مشغول فراگیری و آموزش آن  ج ربنابراین کسی که حدیث پیامب
شود، مدح و توصیف فراوانی شامل حالش خواهد شد و همین مطلب برای شرافت و 

نمودن عمر در یادگیری و انتشار حدیث،  فضیلت حدیث و محّدثان کافی است. صرف
قرآن، احیای بھتر از اشتغال به عبادات نفلی است، زیرا این کار، باعث بیان و تبلیغ 

و  فضیلت اگر فقط شود و در دعوت و تبلیغ می ج سّنت نبوی و اقتدای به پیامبر
برایشان کافی همین مقدار بازهم  ،را ببرند ج درود فراوان بر پیامبر پاداش فرستادن

ِ يَومَ «فرمایند:  می ج چنانکه رسول الله است، َ اّجاِس  َّ   رَثُُهمْ كأ الِقياَمةِ  أو بَلَ
ترین] مردم به من در روز قیامت، کسی است که  سزاوارترین [و نزدیک«؛ )١(»ةً َصال

  »درود بیشتری بر من فرستاده باشد.
شان شود، چنانکه در مسند  شامل حال ج شود که دعای پیامبر همچنین باعث می

َ اَبُّ «فرمودند:  ج روایت شده که رسول الله شو سنن، از زید بن ثابت و دیگران نرََضّ
اَها  َدّ

َ
ای  الله تعالی شاد و خّرم بدارد بنده«؛ )٢(»َما َسمَعهاكَقبًْدا َسِمَع َمَقاليَِت فَوََخَها َوأ

که شنیده است، آن را [به گونه  همان که سخنم را بشنود، سپس آن را حفظ کند و
  »دیگران] برساند.

بَِلُّغوا َعيِنّ «فرمایند:  گردد که میاجرا  ج شود فرمان پیامبر عالوه بر این، باعث می
  »یک آیه باشد.اگرچه  از [قول] من تبلیغ کنید [و به مردم برسانید]«؛ )٣(»آيَةً   َولَوْ 

  گفتار دوم: توّجه پیشینیان به حدیث نبوی
دند تا آن شبسیار مشتاق  ،اهّمیت و ارزش این علم را شناختند شصحابهکه  هنگامی

فرا گیرند و بدین منظور، همواره همراه ایشان بودند و نشستن با  ج را از پیامبرشان

                                           
  داند. این حدیث را حسن و غریب می /. ترمذی۴٨۴مارۀ حدیث: سنن ترمذی، ش -١
، ١؛ دارمی، ج ٢٣٠؛ ابن ماجه، شمارۀ حدیث: ٨٠، ص ۴که احمد، ج  سبه نقل از زید بن ثابت -٢

 ٢٧٩۵و ترمذی، شمارۀ حدیث:  ٣۶۶٠اند و ابوداود، شمارۀ حدیث:  آن را روایت نموده ٧۵ص 
و ابن ماجه، شمارۀ  ٧۴، ص ١؛ دارمی، ج ٨٠، ص ۴احمد، ج  اند و نیز روایتی در همین معنا آورده

  اند. آن را از جبیر بن مطعم نقل کرده ٣٠۵۶حدیث: 
به نقل از عبدالله بن عمرو بن  ١۵٩، ص ٢؛ احمد، ج ٣۴۶١صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٣

  .بعاص
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دادند و بسا اوقات، به افراد  را بر کار در اموال و اسباب روزی ترجیح می ج رسول الله
مانند اند را بیاموزند،  کردند تا آنچه از دست داده رجوع می ج حاضر در مجلس پیامبر

  )١(.خویش انجام داد با همسایۀ انصاری سسّیدنا عمر کاری که
آنان و رساندن معنا به ذهنشان بودند و  صحیحالگویی واال در آموزش  ج پیامبر

گرفتند؛ فنونی همچون  ساختن و بیان سخن به کار می فنون متنّوعی را برای روشن
 شارائه و توضیح، بحث، ضرب المثل و تکرار سخن برای اینکه فھمیده شود. صحابه

، بر روی منابر و در سفر و اقامت ها نشسستا در مجالس و ر ج سخنان رسول الله
نیاز داشتند را  شاز دنیا رفتند که تمامی آنچه صحابهدرحالی  ج شنیدند و پیامبر می

به آنان آموخته بودند و برخی از مشرکان و دشمنان ایشان به این مسأله اعتراف 
که به او گفته شد: روایت نموده  ساز سلمان فارسی /اند، چنانکه مسلم نموده
   )٢(هر چیزی حّتی آداب قضای حاجت را به شما آموزش داده است.رتان پیامب

اند، در نزدشان  دانستند این علمی که فرا گرفته شصحابه ،ج از وفات پیامبرپس 
در آیۀ زیر از آنان  أامانت است و باید آن را به مردم برسانند تا وعید کسانی که الله

  شان نشود: حال برد، شامل نام می

ِينَ إِنَّ ﴿ نَزۡلَا ِمَن  ٱلَّ
َ
ٓ أ ُٰه لِلنَّاِس ِف  ٱلُۡهَدىٰ وَ  ٱۡلَّيَِنٰتِ يَۡكُتُموَن َما ِمۢن َبۡعِد َما َبيَّنَّ

ْوَلٰٓئَِك يَۡلَعُنُهُم  ٱۡلِكَتٰبِ 
ُ
ُ أ َّ ِٰعُنونَ َوَيۡلَعُنُهُم  ٱ    ]١٥٩[البقرة:  ﴾ٱللَّ

از آنکه آن را در  یم را پسا نازل کرده یتآنچه از دالئل روشن و هدا که ی همانا کسان«

و  کند یرا لعنت مان آن أالله کنند؛ یکتمان م یم،نمود یانمردم ب یکتاب [تورات] برا
  »کنند. یرا لعنت م این افراد] یزکنندگان [از مؤمنان و فرشتگان ن لعنت

، دانستند اند به آن گرویدهشان نیز ارزش و جایگاه این علم را در دینی که  شاگردان
آنان در حوزۀ تعلیم و تعّلم تالش فراوانی نمودند. آنان مجالس   و از این رو، تمامی

ترین هدفشان بود و در این  خویش را با علم مذکور، رونق دادند و دستیابی به آن، بزرگ
 بده و سفرهای بسیاری کردند، چنانکه از ابن عّباسهایی را تحّمل نمو راه، سختی

 رسید و گاهی اوقات، حدیثی از یک صحابی به من می«گفت:  روایت شده که می

                                           
  .٨٩صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
 .٢۶٢صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٢
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نشستم و باد بر  رفتم و بر دِر منزلش می که در خواب نیمروز بود، نزدش میدرحالی 
  )١(»شد. تا وی بیدار می ،پاشید ام خاک می چھره

رای فراگیری یک حدیث از عبدالله بن انیس، به شام سفر ب سمشھور است که جابر
  )٢(این روایت را نقل نموده است. /کرد. امام احمد

  )٣(از مدینه به مصر رفت. سابواّیوب نیز برای روایت یک حدیث از عقبه بن عامر
هریک  دادند تا آنان پس از شنیدن حدیث، آن را به یکدیگر ارائه نموده و آموزش می

نموده، اعتماد و یقین کند و بسا اوقات، یکی از آنان مّدتی  ظبه صّحت آنچه حفاز آنان، 
نقل  سپرداخت تا آن را حفظ نماید، چنانکه از ابوهریره طوالنی به تکرار حدیثی می

داد تا در ذهنش  شده که قسمتی از شب را برای بررسی و تکرار حدیث اختصاص می
  ماندگار شود.

   )٤(اند. دیگران نقل کردهاین سخن را ابن جریج و 
ای که در این زمینه،  به آنان حافظه و استعداد فراوانی بخشیده بود، به گونه أالله

بعدی، بسیار برتر بودند و روایات عجیبی از آنان، در این باره نقل شده  های نسلاز 
  )٥(است.

  گرفتند. تعدادی از این افراد، برای حفظ احادیث، از نوشتن کمک می
ای بود که  ر خالصه، توّجه و اهتمام پیشینیان به حدیث و جایگاه آن، به گونهبه طو

الله تعالی از این طریق، شریعت را حفاظت نمود و از منابع آن حمایت کرد. الله متعال 
  )٦(شان سازد. آنان را رحمت کند و بھترین پاداش را نصیب

                                           
این روایت را صحیح دانسته و  /. حاکم۵٣٨، ص ٣و ج  ١٠٢، ص ١المستدرک، حاکم، ج  -١

 ذهبی با وی موافق است.
گفت: حدیثی از یک مرد به من رسید،  که می سبه نقل از جابر ۴٩۵، ص ٣مسند احمد، ج  -٢

 ام را برداشتم و یک ماه در راه بودم... . شتری خریدم و توشه
. وی اخبار زیادی در این باره آورده ١١٢، ص ١وفضله، ابن عبدالبّر، ج  نک: جامع بیان العلم -٣

 است.
 ها. و سایر کتاب ١٩٩، ص ٨در کتاب البدایة والّنھایة، ج  سنک: معّرفی ابوهریره -٤
در تھذیب الّتھذیب و بقّیۀ  شنامۀ ابوهریره، قتاده، شعبی و دیگران به عنوان نمونه، نک: زندگی -٥

 ها. کتاب
 .٢٢ -٢١: أخبار اآلحاد في الحدیث الّنبوي، عبدالله بن جبرین، صص نک -٦
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  گفتار سوم: تالش محّدثان برای حفاظت حدیث
علیه وافترا بستن  دروغ قصد، گروهی پیدا شدند که ران صحابهدر اواخر دو

در این باره، هشدار داده و مردم را از این  ج رغم اینکه پیامبر رسول الله داشتند، علی
حدیث، گروهی از ملحدان بودند  کنندگان جعل مشھورترین )١(داشته بودند.برحذر  کار

پذیرفتند و قصد فاسدکردن اعتقاد و ایجاد نمودن اهداف خویش، اسالم را  که با پنھان
  تردید در اسالم داشتند.

ِينَ ِمَن ﴿ :و گروهی دیگر نیز ْ  ٱلَّ قُوا ْ ِشَيٗعا فَرَّ  که ی از کسان«؛ ]٣٢وم: [الّر  ﴾دِيَنُهۡم َوَكنُوا
؛ قصد حمایت و جانبداری از حاکمان و ».فرقه شدند کردند، و فرقه قطعه قطعهخود را  یند

  داشتند.را شان  سرزمینقبایل و 
پردازان با کثرت روایات و بیان حکایات عجیب که باعث  قّصه ؛ یعنیگروه سوم

  شد، به دنبال شھرت بودند . ها می تحریک اشخاص و دل
اّما محّدثان به محض احساس این خطر، با بطالن و رّد منشأ اصلی آن، با این موارد 

حفظ شود و  یهر نوع تباهی و تیرگبرخورد و مبارزه کردند تا حدیث نبوی از 
  ای صاف و پاک برای جویندگانش باقی بماند. چشمه

هایی را در پیش گرفتند که باعث  آنان بدین منظور، قوانینی را وضع نموده و شیوه
ها  های مختلف آن باقی ماند و نسل سالمتازه و  ج حفاظت سّنت شد و احادیث پیامبر
  این احادیث را بر زبان آوردند، انتقال دادند. ج را همچون روزی که صاحب رسالت

  شان برای حفاظت حدیث نبوی، از این قرار است: های برخی از شیوه

 بردن از راویان پایبندی به بیان سندها و نام - ١
های اّمت اسالم و راه شناخت منبع حدیث و جایگاه رجال آن  این یکی از ویژگی

گوید:  می /عبدالله بن مبارک شود. ر میاست که با پذیرش یا رّد آن، حکم صاد

                                           
ًداكَمْن « که فرمودند: جمانند این حدیث رسول الله  -١ َّ ُمتََعِمّ  َمْقَعَدُه ِمَن اجَّار َذَب بَلَ

ْ
أ هر «؛ »فَلْيَتَبََوّ

[قطعًا جایگاهش کس از روی عمد، بر من دروغ بندد، باید که جایگاهش را از آتش آماده کند 
 .٣؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ١٢٢٩صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: » دوزخ است].
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خواست را بر زبان  آنچه میهرکس  بود، اسناد بخشی از دین است و اگر اسناد نمی«
 )١(»آورد. می

ترسیدند  در نتیجۀ این کار، افراد بسیاری از جعل حدیث دست کشیدند، چون می
را بزرگ شان در نزد افرادی که آنان  شان آشکار شود و ارزش و احترام دروغ
  پنداشتند، از بین برود. می

 تحقیق دربارۀ احوال راویان و جایگاه و شایستگی آنان در حوزۀ نقل حدیث -٢
هدف محّدثان از این کار، خیرخواهی برای اّمت اسالم بوده، چون راویان به نقل 

رود،  اند و این نوع بررسی و تحقیق، غیبت به شمار نمی بخش مھّمی از دین پرداخته
 ا به صالح عموم مسلمانان است.زیر

 پایداری در فراگیری و نقل احادیث -٣
اقدام به بیان حدیث  یادگیری و یقین کامل به صحت آن،هریک از آنان پس از 

گفتند و از بیان  بودند، حدیث میروایات نمود و تنھا به افرادی که شایستۀ شنیدن  می
 زدند. آن به افراد نادان و هواپرست سر باز می

ها و امثال آن، حدیث نبوی را جدا و روشن ساختند، روایات  در نتیجۀ این تالش
پردازان را شناختند و احوال و  جعلی و دروغ را از دایرۀ حدیث خارج نمودند، دورغ

 این افراد [خائن] خودشان را از دیدای که  شان را بیان و آشکار کردند، به گونه عیوب
یک  هیچ الله تعالی«گوید:  می /سفیان ثوری کردند. پنھان میاین دانشمندان بزرگ، 

  »سازان دروغین را پنھان و ناشناخته باقی نگذاشت. از حدیث
دانشمندان این احادیث جعلی است؟ او پاسخ داد:  گفته شد: /به ابن مبارک

ساختن صحت و یا عدم صحت] این احادیث وجود دارند؛  بزرگی برای [شناخت و روشن

ۡلَا ﴿ و  یمهمانا ما قرآن را نازل کرد«؛ ]٩[الحجر:  ﴾لََحٰفُِظونَ  ۥنَّا َلُ  ٱّلِۡكرَ إِنَّا َنُۡن نَزَّ
   »یم.قطعًا ما نگھبان آن هست

  )٢(اند. عبارات فوق را نقل کرده ،و دیگران» فتح المغیث«در  سخاوی

                                           
 آورده است. ٨٧، ص ١این سخن را در مقّدمۀ صحیح خود، ج  /مسلم -١
 .٢۴ -٢٢؛ أخبار اآلحاد في الحدیث الّنبوي، صص ٣٠، ص ١نک: فتح المغیث، ج  -٢
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  گفتار چهارم: تدوین حدیث نبوی
شده است، چنانکه  واردنوشتن حدیث  منع موقوف بدون تردید در روایاتی مرفوع و

به طور صریح، اجازۀ نوشتن  ج در برخی اوقات و برای بعضی افراد، پیامبرو همچنین 
  )١(ند.ا هدادنیز احادیث را 

نھی از نوشتن احادیث را دلیلی بر ـ و این اشتباه است که ـ توان  هرگز نمی
اند. همچنین  دیقان بر این گمان بودهها دانست، چنانکه برخی از زن حّجیت آن عدم
توان گفت که تنھا دلیل این کار، کمبود وسایل نگارش و کمبود نویسندگان بوده  نمی

افراد بسیاری وجود داشتند که کار نگارش  شاست، زیرا در میان صحابه و فرزندانشان
   )٢(دادند. را به خوبی انجام می

ترین دیدگاه این است که بگوییم منع نگارش حدیث، مربوط به ابتدای اسالم  صحیح
ها و  لوح رویبود تا مسلمانان مشغول حفظ قرآن کریم و بررسی و آموزش آن از 

  تمرین و در مجالس بیاموزند. با [بدون کتابت] فقطها باشند و احادیث را  صحیفه
د ناآشنا دچار اشتباه اع بود تا افریا اینکه نوشتن حدیث و قرآن، در یک دفتر ممنو

گاه بودند و اشتباه نمی و  بکردند؛ مانند عبدالله بن عمرو نشوند، اّما به کسانی که آ
نوشتن  ،سابوشاه رایببه نوشتن احادیث  ج در مواقع نیاز؛ همچون فرمان پیامبر

  )٣(ها جایز بود. آن

                                           
» از [قول] من، فقط قرآن را بنویسید.«؛ »عينِّ غرَي القرآن تُبُواكتَ  ال«فرمودند:  جمثال پیامبر  -١

. رسول الله سو دیگران به نقل از ابوسعید ١١٩، ص ١؛ دارمی، ج ١٢٩، ص ١٨صحیح مسلم، ج 
دادند، چنانکه در صحیح بخاری،  باجازۀ نوشتن احادیث را به عبدالله بن عمرو بن عاص ج

یک دفتر نوشت؛ نک: صحیح بخاری، شمارۀ  سعلیآمده و او برای سّیدنا  ١١٣شمارۀ حدیث: 
 .١١١حدیث: 

 .٢٢، ص ٩؛ نک: فتح الباري، ج شهمچون علی، زید بن ثابت، عبدالله بن عمرو و دیگران -٢
در حّجة الوداع از وی خواستند که خطبۀ آن روز را بنویسد؛ نک: صحیح بخاری،  جرسول الله  -٣

 .٢۴٣۴و  ١١٢شمارۀ حدیث: 
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برخی  برایپیمانان و  همهای بسیاری به تعدادی از  نامه ج مشھور است که پیامبر
ها فرستادند و آنان  هایی به حاکمان سرزمین نوشتند و در زمان خویش، نامه ها تمناسب

  این خود دلیلی بر جواز نگارش احادیث است. )١(را به پذیرش اسالم دعوت دادند.
و از این رو، برخی از آنان نگارش احادیث را رها  هدلیل نھی را دانست شصحابه
  )٢(ی گروهی دیگر به سبب نیاز و ضرورت، به این کار مشغول شدند.کردند، ول

متمایز گشت و نیاز به  های دیگر متنهنگامی که موانع برطرف شد و قرآن کریم از 
آغاز گردید و این کار در  ج نگارش احادیث، زیاد شد، تدوین و گردآوری سخنان پیامبر

صورت  /سپس به دستور پسر او؛ عمراواخر قرن اول به فرمان عبدالعزیز بن مروان و 
از با استفاده در قرن دوم، نگارش احادیث رشد فراوانی کرد و آنان  )٣(گرفت.
  پرداختند. ها می مشغول نوشتن و بیان روایات بودند و به حفاظت آن ،هایشان کتاب

بزرگی؛ همچون بخاری، مسلم و صاحبان سنن  یتا اینکه احادیث موجود، به علما
ت و ضعف و امثال آن، در  رسید و آن ها را به صورت عام و خاص و با بیان صِحّ

  هایشان گردآوری نمودند. کتاب
ها با همان شکل و ساختار اولیه و بدون تغییر و تحریف، به  این کتاب هالحمدِلل

دست ما رسید و از این طریق، وعدۀ الھی برای حفاظت منابع شرعی محّقق شد و 
  )٤(رّب العالمین. هِلل گان تمام گشت. والحمُد حّجت الله تعالی بر بند

                                           
ایشان به هرقل؛ فرمانروای روم، کسری؛ حاکم فارس، نجاشی؛ پادشاه حبشه، مقوقس؛  مانند نامۀ -١

و دیگران  ۶٠، ص ٣ها را در زاد المعاد، ج  این نامه /پادشاه مصر و حاکمانی دیگر. ابن قّیم
 اند. آورده

ش با آوردن سندهایی، منع نگار ٧۶، ص ١در کتاب جامع بیان العلم وفضله، ج  /ابن عبدالبّر  -٢
طالب، ابوسعید، عمر بن خّطاب، ابن عّباس، ابن  احادیث را از قول زید بن ثابت، علّی بن ابی

و از میان تابعان؛ از قول شعبی، نخعی، قتاده و دیگران  شمسعود، ابن عمر، ابوموسی، ابوهریره
  رحمھم الله نقل کرده است.

نقل  شعاص، انس، ابوأمامه و دیگرانهمچنین اجازۀ نوشتن یا انجام آن را از جابر، ابن عمرو بن   
 کرده که پس از آنان، بر این کار توافق و اجماع شد.

از قول ابن شھاب آورده او نخستین  ٩١ - ٨٨، صص ١ابن عبدالبّر در جامع بیان العلم وفضله، ج  -٣
 تدوین حدیث را انجام داد. /فردی بود که به دستور عمر بن عبدالعزیز

 .٢۵ -٢۴ي الحدیث الّنبوي، صص نک: أخبار اآلحاد ف -٤
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با حفاظت کامل به ما  ،ج بنابراین روشن شد که دین و کتاب و سّنت پیامبر اسالم
متوّجه حفاظت و  آنان ها را انتقال داده و بدون تردید دار، آن رسیده و دستانی امانت

  اند. ها بوده مراقبت از آن
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  مبحث چهارم:
  به قرآن کریمجایگاه سّنت نسبت 

واسطۀ میان الله و بندگانش برای تبلیغ شریعت و دین او به  ج از آنجا که پیامبر
  رود، تمامی شریعت اسالم از ایشان گرفته شده است. شمار می

شده که به قصد  شود به وحی نازل بیان گردید، شریعت تقسیم می اّما چنانچه قبالً 
 ج الله به سخن و عمل و تأیید و سیرۀ رسولشود؛ یعنی قرآن کریم و  عبادت، تالوت می

شود و در این مورد، حکمش با قرآن، تفاوت دارد؛ یعنی  که به قصد عبادت، تالوت نمی
  همان سّنت نبوی.

 ج ها به پیامبر در قرآن کریم، احکامی کّلی وجود دارد، توضیح و بیان آنچون و 
  سپرده شده است.
  فرماید: الله متعال می

نَزۡلَآ إَِلَۡك ﴿
َ
َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِلِۡهمۡ  ٱّلِۡكرَ َوأ    ]٤٤حل: [النّ  ﴾ِلُبَّيِ

را  نازل شده استان آن یمردم آنچه به سو یتا برا یم] قرآن را بر تو نازل کردینو [ما ا«
  »روشن سازی.

نَزۡلَا َعَلۡيَك ﴿
َ
َ لَُهُم  ٱۡلِكَتَٰب َوَمآ أ َّ ِلُبَّيِ ِ ِيإ ْ  ٱلَّ    ]٦٤[النحل:  ﴾فِيهِ  ٱۡخَتلَُفوا

آنچه در آن  ینکها یمگر برا یمما] کتاب [قرآن] را بر تو نازل نکرد !ج یامبرپ یو [ا«
   »ی.روشن ساز یشانبرا را اختالف کردند

را به طور کامل اجرا نموده و به  خویش فرمان پروردگار ج بدون تردید رسول الله
و از طریق سّنت، آنچه برای مردم نازل شده   بھترین صورت، این کار مھم را انجام داده

  )١(اند. را روشن ساخته
تنھا منبع احکام شرعی، قرآن و سّنت  ج به عبارتی دیگر و بھتر، در زمان پیامبر

  بود.
ها  یح و بیان جزئّیات تمامی آندر کتاب الھی، اصول کّلی احکام شرعی بدون توض

مگر در مواردی که موافق با اصول عمومی و ثابت به ثبوتشان بوده و با گذشت  آمده

                                           
 .١٨نک: همان، ص  -١
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کند. هدف این بوده که قرآن کریم  زمان و تفاوت محیط و رسوم مردم، تغییر نمی
ها در هر محیط و دورانی محّقق سازد. بنابراین در  صالح و سعادت را برای تمامی اّمت

قرآن مجید، آنچه نیاز تشریعی بشر در راه تالش و پیشرفت و رسیدن به سعادت دنیا و 
  یابی. می، برآورده سازدرا آخرت 

های پیشین، آداب عمومی و اخالق  در کنار این اصول، عقاید، عبادات، قصص اّمت
  نیز در قرآن کریم وجود دارد.

مبھم آن را تفسیر،  لِب است؛ مطا کریم سّنت نبوی به طور کل، موافق با قرآن
مجملش را تفصیل، مطلق آن را مقّید، عامش را خاص و احکام و مقاصدش را تشریح 

اصول و قواعد قرآن و با تحّقق اهداف و مقاصد آن، براساس  نماید. عالوه بر این، می
احکامی را بیان نموده که در قرآن کریم نیامده است. در نتیجه، سّنت نبوی کاربرد 

  رود. آنچه در قرآن کریم بیان شده است، به شمار می عملِی 
قبال دانستیم که سّنت از لحاظ اینکه وحی و یکی از منابع شرعی بوده و عمل به آن 

  واجب است، همچون قرآن مجید است.
ن قرآن بوده و  از نظر درجه و اعتبار، پس از قرآن کریم است، چون تفسیر و مبیِّ

ن و ا ن مقّدم بر مبیِّ   فرماید: صل مقّدم بر فرع است. الله تعالی نیز میمبیَّ

نَزۡلَآ إَِلَۡك ﴿
َ
ُرونَ  ٱّلِۡكرَ َوأ َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِلِۡهۡم َوَلَعلَُّهۡم َيَتَفكَّ    ]٤٤حل: [النّ  ﴾ِلُبَّيِ

را  نازل شده است یشانمردم آنچه به سو یتا برا یم] قرآن را بر تو نازل کردینو [ما ا«
  »یندیشند.ب انو باشد که آن سازیروشن 

   به طور خالصه، ارتباط سّنت با قرآن کریم، به چھار صورت است:

 کنندۀ مطالب قرآنی استتأکیدسّنت نبوی  - ١

زکات، روزه، راستگویی و پرهیز از ادای ها به انجام نماز،  مانند احادیثی که در آن
 دروغ، تحریم ربا و امثال آن فرمان داده شده است.

 کنندۀ قرآن بوده سّنت تبیین -٢

 های زیر است: که به صورت
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  سازد مطالب مجمل قرآن را روشن می -أ
 ج سّنت نبوی موارد مجمل و ناشناختۀ عبادات و احکام را بیان نمود و پیامبر

َصلُّوا َكَما «اوقات نماز، تعداد رکعات، شیوۀ ادا و ارکان آن را روشن ساخته و فرمودند: 
ْفتُُمو

َ
َصيِلّ َرأ

ُ
 »خوانم، نماز بخوانید. همان گونه که مرا دیدید نماز می«؛ )١(»ىِي أ

همچنین امور مجمل و کّلِی مناسک و اعمال حج که در قرآن بیان شده بود را 

باید «؛ )٢(»اِسَكُكمنَ حِكأُخُذوا مَ «توضیح داده و احکامش را روشن ساخته و فرمودند: 
  »گیرید.که اعمال حّجتان را [از من] فرا 

آنچه زکات دارد و مقدار و نصابش که در قرآن کریم به  ج عالوه بر این، رسول الله
  طور مجمل آمده بود را بیان کردند.

  کند قرآن را خاص می سّنت نبوی عاِم  -ب
 دربارۀ آیۀ زیر: ج مانند توضیح پیامبر

ُ يُوِصيُكُم ﴿ َّ َكرِ ِمۡثُل َحّظِ  ٱ ۡوَلِٰدُكۡمۖ لِلَّ
َ
ۚ ِفٓ أ نثََيۡيِ

ُ
   ]١١ساء: [النّ  ﴾ٱۡل

  ».سھم دو دختر است مانند سھم پسر کند؛ یفرزندانتان به شما سفارش م ۀالله دربار«
شان است که هر  آیۀ فوق حکمی عام در زمینۀ وراثت فرزندان و پدران و مادران

 گذار را مختّص غیر شود، اّما سّنت، ارث گذار و فرزند وارثی را شامل می ارث اصِل 

ما «[؛ )٣(»ناُه َصَدقَةٌ كال نَُورُِّث ما تَرَ «فرمودند:  ج کرد، زیرا پیامبر †پیامبران
شود]، آنچه از  گذاریم [و بنا به عبارتی: از ما ارث برده نمی پیامبران چیزی] به ارث نمی

  »خود بر جای گذاریم، صدقه است.

  کند سّنت، عبارات مطلق قرآن را مقّید می -ج
 در آیۀ:

ارُِق وَ ﴿ ارِقَةُ وَ  ٱلسَّ ْ فَ  ٱلسَّ ٗ ّمَِن  ٱۡقَطُعٓوا ٰ يِۡدَيُهَما َجَزآَءۢ بَِما َكَسَبا نََك
َ
ِۗ أ َّ    ]٣٨[المائدة:  ﴾ٱ

از جانب  یاند؛ بعنوان عقوبت که مرتکب شده یعمل یدست مرد دزد و زن دزد را به سزا«
  »ید.قطع کن ،الله

                                           
 .١٧۵٧و  ۵۶۶٢صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
 .١٢٩٧صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٢
  .١٧۵٧؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٢٩٢۶صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٣



  ٧٧  گذاری در دین اسالم بخش دوم: منابع قانون

 

ر آرنج، بازو، ساق و کف اطالق قطع به محّل خاّصی از دست مقّید نشده و دست ب
قطع دست را مقّید به مچ نمود، زیرا دزدی را نزد رسول  ج شود، اّما حدیث پیامبر می
  )١(آوردند و زمانی که حد بر وی ثابت شد، دستش از مچ قطع گردید. ج الله

 سّنت به عنوان فرعی از یک اصل ثابت در قرآن است - ٣

پس از هجرت به مدینه،  ج ؛ پیامبرها رسیدن آنها پیش از  مانند منع فروش میوه
کنند و  خرید و فروش می شدن، رسیدن و پختههایی را قبل از  دیدند که کشاورزان میوه

گاهی نداشتند. اندکی قبل از چیدن میوه از مقدار و خوبی آنچه فروخته می ها، در  شد، آ
درگیری میان خریداران بسیاری اوقات، حوادث ناگھانی و نامطلوب منجر به کشمکش و 

شد؛ حوادثی مانند سرمای شدید یا نوعی بیماری که باعث نابودی  و فروشندگان می
تا زمانی که این نوع معامله را  ج گشت. بنابراین رسول الله ها می ها و تباهی میوه شکوفه

يَْت إَِذا «و فرمودند:  )٢(حرام و ممنوع اعالم کرده ها نرسیده باشند، میوه
َ
رَأ

َ
َمنََع اَبُّ أ

ِخيهِ 
َ
َحُدُكْم َماَل أ

َ
ُخُذ أ

ْ
به نظر تو [شما]، اگر الله تعالی میوه را ندهد «؛ )٣(»اخكََّمَرَة، بَِم يَأ

این سخن و » گیرد؟! [و از بین ببرد]، کسی از شما مال برادرش را در برابر چه چیزی می
 فرماید: حکم، فرعی از یک اصل بزرگ در قرآن کریم است که الله متعال می

َها ﴿ يُّ
َ
أ ِينَ َيٰٓ ِ  ٱلَّ ۡمَوٰلَُكم بَۡيَنُكم ب

َ
ْ أ ُكلُٓوا

ۡ
َ تَأ  ْ ن تَُكوَن تَِجَٰرًة  ٱۡلَبِٰطلِ َءاَمُنوا

َ
ٓ أ َّ ِ إ

   ]٢٩ساء: [النّ  ﴾َعن تََراٖض ّمِنُكمۚۡ 
 یدنامشروع] نخور یها را به باطل [و از راه یکدیگر! اموال یدا آورده یمانا که  یکسان یا«
  ».شما [انجام گرفته] باشد یتبا رضا یتجارت ینکهمگر ا

 سّنت احکامی را بیان نموده که در قرآن کریم نیامده است -٤

در این موارد، سّنت نبوی بیان و توضیحی برای قرآن یا تأکیدی بر عباراتش نیست. 
های اهلی و هر درندۀ نیشدار و نیز تحریم  به عنوان نمونه، تحریم خوردن گوشت االغ

نشستن زنی که  اش در نکاح انسان است و به سوگ دواج با زنی که عّمه یا خالهاز
 همسرش وفات نموده بیشتر از آنچه در قرآن کریم برای عّده بیان شده است و....

                                           
 .٢٨ -٢٧، صص ١؛ نک: سبل الّسالم، ج ٢۶٢۶بیھقی، شمارۀ حدیث:  -١
  .٢٩٨، ص ۵الباري، ابن حجر، ج فتح  -٢
 .٣٠٢همان، ص  -٣
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  ها واجب است. تمامی موارد مذکور، از طریق سّنت ثابت شده و عمل به آن
  )١(ند.بوده و هست بر همین باورهای مختلف،  ناها و دور همۀ مسلمانان در سرزمین

اند و حکمی از جانب  تعیین نموده ج آنچه رسول الله«گوید:  می /امام شافعی
با حکم و ارادۀ الھی آن را مشّخص  ج الله تعالی دربارۀ آن نیامده، قطعًا پیامبر

  اند و الله متعال به ما خبر داده است که: ساخته

ۡسَتقِيمٖ ﴿ ٰ ِصَرٰٖط مُّ َ ِ ِ ِصَرِٰط  ٥٢نََّك َلَۡهِدٓي إ َّ    ]٥٣- ٥٢[الشوری:  ﴾ٱ
  »الله تعالی.راه  کنی؛ یم یت] به راه راست هدا!ج یامبرپ یتو [ا هماناو«

قرآن، احکامی را در مواردی که عبارتی از قرآن براساس  ج بدون تردید رسول الله
ها ساخته و اطاعت از  الله تعالی ما را ملزم به پیروی از آناند و  نبوده است، تعیین کرده

 قرار داده و سرپیچی از ایشان را معصیت دانسته و ج خود را در پیروی از پیامبر
قرار  ج را در این زمینه معذور ندانسته و راهی برای نافرمانی از رسول اللهکس  هیچ

  )٢(»نداده است.
ثابت شده، بر  ج عمل به آنچه از سّنت پیامبر« گوید: می /شیخ اإلسالم إبن تیمّیه
فھمیم یا  کند که گفته شود در قرآن وجود دارد و ما نمی ما واجب است؛ فرقی نمی

   )٣(»اینکه گفته شود در قرآن کریم نیست.
 موافق با آن بوده و ج هر آنچه در قرآن وجود دارد، رسول الله: «آورد همچنین می

  )٤(»اند، قرآن به پیروی از آن فرمان داده است. ودهتعیین نم ج پیامبرهرآنچه 
الزم نیست تمامی آنچه از طریق سّنت ثابت شده است در «دهد که:  وی ادامه می

واسطه و رابط  ،قرآن کریم به روشنی باشد، زیرا پیامبر در امر و نھی و تحلیل و تحریم
  )٥(»هستند.

تشریعی اسالم است، روشن با توضیحات قبلی، دلیل اینکه سّنت دومین منبع 
  گردید.

                                           
 .١٨؛ أخبار اآلحاد، ص ٣٨ - ٣۴نک: المختصر الوجیز من علوم الحدیث، صص  -١
 .٨٩ -٨٨، صص الّرسالة، امام شافعی -٢
 .١۶٣، ص ۵مجموع الفتاوی، ج  -٣
 .۴٠، ص ٧همان، ج  -٤
  همان. -٥
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  مبحث پنجم: حج



 

 

 

  مقّدمه

  هستند: رکنها قرار دارد و پنج  هایی که اسالم بر آن ارکان اسالم یعنی پایه
 گواهی اینکه تنھا معبود بر حق و شایستۀ اطاعت، الله تعالی است؛ .١
 برپاداشتن نماز؛ .٢
 پرداخت زکات؛  .٣
 روزۀ ماه رمضان؛  .٤
 حّج بیت الله برای کسی که توان [مالی و بدنی و...] داشته باشد. .٥

نقل نموده، بیان شده  ج که از قول پیامبر بفوق، در روایت ابن عمرارکان 

، َوإِقَاِم «است:  ِ ًدا رَُسوُل ابَّ نَّ حُمَمَّ
َ
ُ َوأ َ إِال ابَّ َ ْن ال إِ

َ
بيُِنَ اإلِْسالُم بَلَ مَخٍْس: َشَهاَدِة أ

، وََصْوِم َرَمَضانَ  اَكِة، َواحْلَجِّ الِة، َوإِيتَاِء الزَّ اسالم بر پنج [رکن] بنا شده است: «؛ )١(»الصَّ
 ج گواهی به اینکه فقط الله متعال معبود [بر حق و شایستۀ اطاعت] بوده و محّمد

  »فرستادۀ اوست، برپاداشتن نماز، پرداخت زکات، حّج و روزۀ ماه رمضان.
ارکان اسالم به طور مختصر همین است که بیان شد؛ ارکانی که اّمت را اّمتی 

براساس  شود که با مخلوقات، گرداند و باعث می ی و پیرو دین حق میاسالمی و مّتق
ها،  این پایه صّحتعدالت و صداقت رفتار کنند، زیرا سایر احکام و شرایع اسالم با 

رسد و هر  اش به رستگاری و صالح می امور دینی تصحیحشوند و اّمت با  اصالح می
اندازه احوال اّمت نابود و فاسد اندازه که این امور فاسد و تباه شود، به همان 

  )٢(گردد. می
  بیان خواهد شد.فوق در ادامه، مباحثی در توضیح و شرح ارکان 

   

                                           
 .١۶حدیث:  ؛ صحیح مسلم، شمارۀ٨صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
 .١٠نک: رسائل في العقیدة، شیخ محّمد بن عثیمین، ص  -٢



  ٨١  بخش سوم: ارکان اسالم

 

  مبحث اول:
  نیشهادت

 ج حق و محّمد گواهی به اینکه الله متعال تنھا معبود بر ین؛ یعنیمراد از شھادت
ارکان اسالم به شمار بنده و فرستادۀ الله تعالی هستند. این دو گواهی، نخستین رکن از 

  روند. می
  در ادامه، توضیحاتی دربارۀ این رکن مھم و بزرگ بیان خواهد شد.

  »ال إله إّال الله«مفهوم  - ١
معبود  ألفقط اللهمفھوم واقعی و حقیقی آن که غیر قابل رد است، یعنی اینکه 

  .برحق است
مفعول؛ همچون به معنای » ِفعال«از دیدگاه قوم عرب، بر وزن » إله«زیرا واژۀ 

شده است.  به معنای مفروش: پھن» ِفراش«شده و  به معنای مغروس: کاشته» ِغراس«
در زبان عربی » تأّله«بر وزن ِفعال به معنای مفعول؛ یعنی مألوه بوده و » إله«بنابراین 

  به معنای پارسایی و عبادت است و در نتیجه، مألوه یعنی معبود.
و شایستۀ  یعنی اینکه فقط الله متعال معبود بر حق» ال إله إّال الله«از این رو، 

زیادند، ولی تنھا  ناین است که معبودا» بر حق«است. عّلت آوردن کلمۀ  پرستش
  شریک است. معبود بر حق، الله یگانه و بی

  فرماید: می ـالله

نَّ ﴿
َ
َ َذٰلَِك بِأ َّ نَّ َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  ٱۡلَقُّ ُهَو  ٱ

َ
   ]٦٢[الحج:  ﴾ٱۡلَبِٰطُل ُهَو  ۦَوأ

  )١(».باطل است خوانند، یحق و آنچه جز او ممتعال، که الله دان سبب بوده ب ینا«

  »ال إله إّال الله«ارکان  -٢
  کلمۀ شھادت دو رکن دارد:

 ؛»ال إله«نفی در عبارت:  - ١
 ».إّال الله«اثبات در:  - ٢

                                           
  .۴۶٩، ص ١٣نک: لسان العرب، ج  -١



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ٨٢

 

الوهّیت را » إّال الله«عبارت الوهّیت و خدایی را از غیرالله نفی و رد نموده و » ال إله«
  کند. همتا اثبات می برای معبود یگانه و بی

این روش، معروف به اسلوب قصر است که اسلوبی عربی و مشھور بوده و قّوت جملۀ 
  منفی است. یقصر به مانند دو جمله؛ یکی مثبت و دیگر

ذهن  ها برای استحکام سخن و اثبات آن در ترین روش اسلوب مذکور یکی از قوی
  مخاطب است تا انکار و تردید موجود برطرف گردد.

  )١(شیوۀ قصر در کلمۀ توحید، نفی و استثناست.

  »ال إله إّال الله«شروط  - ٣
  شرط دارد: ٧کلمۀ توحید، 

  علمی که مخالف با جھل باشد؛ .١
  یقین مخالف با تردید؛ .٢
  اخالص متضاد با شرک؛ .٣
  صدقی که منافات با کذب داشته باشد؛ .٤
  لف با ضّد خود؛مخا محّبِت  .٥
  باشد؛و نافرمانی تسلیم و اطاعتی که متضاد با سرپیچی  .٦
  )٢(پذیرشی که مخالف با رّد و انکار باشد. .٧

  کافی است؟» ال إله إّال الله«آیا فقط تلّفظ  -٤
قبال بیان گردید که کلمۀ توحید یعنی اینکه الله متعال تنھا معبود بر حق است و از 

شود و جایز نیست که نوعی از انواع عبادات متوّجه غیر  پرستش می ألاین رو فقط الله
گاه و به مقتضایش؛  الله گردد. کسی که این کلمه را بر زبان آورد و از مفھومش آ

و به مصادیق و عمل به آن  گرددهمچون رّد و انکار شرک و اثبات یگانگی الله، عامل 
کسی که بدون اعتقاد، به  یقین کامل داشته باشد، قطعًا چنین فردی مسلمان است، اّما

آن، شرک ورزد، مشرک و کافر برخالف  کلمۀ توحید عمل کند، منافق است و فردی که
  کلمۀ توحید را بر زبان آورد.هرچند  رود، به شمار می

                                           
 .٣، ص ٢نک: بغیة اإلیضاح لتلخیص المفتاح في علوم البالغة، عبدالمتعال صعیدی، ج  -١
 .٩ نک: مختصر األسئلة واألجوبة األصولّیة علی العقیدة الواسطّیة، عبدالعزیز سلمان، ص -٢
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بنابراین دانستیم که فقط تلّفظ این کلمۀ بزرگ کافی نیست، بلکه باید نسبت به آن 
گاه بود و به مقتضایش عمل کرد.   )١(آ

  »ج محّمد رسول الله«مفهوم  -٥
در آنچه فرمان داده و تصدیق  ج یعنی اطاعت از پیامبر ؛»رسول الله ج محّمد«

اینکه عبادت الله  و اند و دوری از آنچه نھی و منع نموده  ایشان در آنچه خبر داده
گرامی ، انجام گردد و امر و نھی ایشان اند مشروع ساخته ج متعال فقط با آنچه پیامبر

  )٢(نشود. ج داشته شود و سخن هیچ فردی از مخلوقات، مقّدم بر سخن رسول الله

  دلیل پیوست دو شهادت به یکدیگر - ٦
 و» ال إله إّال الله«به شھادت » رسول الله ج محّمد«حکمت و فلسفۀ اّتصال شھادت 

این  متعّدد است،[مورد شھادت] را یک رکن قراردادن با وجود اینکه مشھودبه هردو 
روند و اسالم و هر  بوده که دو گواهی مذکور، پایه و اصل صّحت اعمال به شمار می

  شود. مورد قبول واقع می ج تنھا با اخالص برای الله متعال و پیروی از پیامبر ،عملی
به عبارتی دیگر، الزم است که فقط الله یگانه پرستش شود؛ آن هم با آنچه بر زبان 

  ساخته است.مشروع  ج رسولش؛ محّمد
  محّمد«شھادت  ،ج و بر اثر پیروی از پیامبر» ال إله إّال الله«به سبب اخالص، گواهی 

 شوند و باید که همواره کامل میهردو باهم  د و از این رو،گرد محّقق می» رسول الله
  باشند.باهم 

  )٣(گردد. ثابت می ج بر این اساس، گواهی به یگانگی الله و گواهی به رسالت پیامبر
   

                                           
 .٨٠ - ٧۴نک: تیسیر العزیز الحمید، صص  -١
 .١٠األسئلة واألجوبة األصولّیة علی العقیدة الواسطّیة، ص  -٢
نک: الّشبھات الّلطیفة علی ما احتوت علیه العقیدة الواسطّیة من المباحث المنفّیة، عبدالّرحمان  -٣

 .٩؛ رسائل في العقیدة، محّمد بن عثیمین، ص ١١٣سعدی، ص 
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  مبحث دوم:
  نماز

  مفهوم لغوی و اصطالحی نماز - ١
  »صالة«مفھوم لغوی نماز  -أ

رحمت، تسبیح، رکوع و  و بر مفاهیمی چون: دعا، دعای خیر به معنای» صالة«واژۀ 
 .گردد نیز اطالق میسجود 

اگر این کلمه به الله تعالی نسبت داده شود، به معنای رحمت و در صورتی که به 
منسوب گردد، به معنای قیام، سجود، دعا و تسبیح  - فرشتگان، انس و جن –مخلوق 

  است.
  و اگر به پرندگان و حشرات نسبت داده شود، به معنای تسبیح است.

  ، دعاست.»صالة«شاید بتوان گفت که مشھورترین و بھترین مفھوم لغوی 
  )١(رود. معنای تعظیم و تکریم نیز به کار می به» صالة« ۀواژ همچنین

  در اصطالح شریعت» صالة؛ نماز«مفھوم  -ب
عبادتی که مشتمل بر سخنان و اعمالی مخصوص بوده و با تکبیر شروع شده و 

 )٢(رسد. تسلیم به پایان می وسیلۀ هب

  وجه تسمیه -ج
؛ همچون دعای خیر، تسبیح، تعظیم، رکوع، »صالة«معانی لغوی  ندۀچون دربرگیر

 )٣(سجود و امثال آن است.

  نمازاقامۀ  - د
یعنی عبادت برای الله متعال با انجام نماز مداوم و کامل در اوقات مخصوص و با 

 رعایت شرایط و حالت و ساختار آن.

                                           
 .۴۶۶ -۴۶۴، صص ١۴العرب، ج  لسان -١
، ص ١؛ توضیح األحکام من بلوغ المرام، عبدالله بّسام، ج ٨١، ص ١نک: فقه الّسّنة، سّید سابق، ج  -٢

۴۶٩. 
  .۴۶٩، ص ١نک: توضیح األحکام، ج  -٣



  ٨٥  بخش سوم: ارکان اسالم

 

ها  که بیان آن استها، نواقص و احکامی  فرایض، ارکان، شروط، مکّمل دارای نماز
   )١(ت.بیان شده اس مفصالً  علماهای  و در بسیاری از کتاب بسیار مفصل و طوالنی است

  ثبوت نماز -هـ
نماز از طریق قرآن، سّنت و اجماع ثابت شده و یکی از ضروریات و ارکان دین اسالم 

و این موضوع، از ارکان روشن و ضروری اسالم است و برای کسی پوشیده  )٢(است.
 نیست.

  جایگاه و اهّمیت نماز -٢
و از چندین وجه، بر سایر  شتهنمازهای پنجگانه ارزشی واال و اهّمیت بزرگی دا

  واجب برتری دارند؛ از جمله اینکه: احکاِم 
 ؛است ترین رکن اسالم پس از شھادتین ترین و مھم بزرگ - أ

 نماز در آسمان فرض شد، اّما سایر احکام در زمین فرض گشتند؛ - ب
 اعالن گردید ج وجوب نماز بدون واسطه، از جانب الله متعال برای پیامبر -ج

 ه وجوب سایر شرایع، با واسطۀ فرشته بیان شد؛کدرحالی 
 است؛ ألنھایت بندگی و فروتنی و نزدیکی به اللهنماز  - د
ترین انواع عبادت است؛ نماز تکبیر،  ترین و بھترین و جامع مشتمل بر کامل - هـ

و خاندان ایشان و  ج تحمید، ثنا، تنزیه و تقدیس الھی، تالوت قرآن، درود بر رسول الله
 ی تمامی بندگان صالح است؛دعا برا

 عالوه بر این، مشتمل بر قیام، رکوع، سجود، نشستن و پایین و باالرفتن است و
فرد  حضور قلبیتر  از اعضا و مفاصل بدن، در این عبادت شریکند که مھمهریک 

  )٣(نمازگزار است.

                                           
 .١٠٠، ص ١؛ تیسیر العزیز العّالم شرح عمدة األحکام، عبدالله بّسام، ج ٩رسائل في العقیدة، ص  -١
؛ توضیح األحکام من ١٠٠، ص ١ک: تیسیر العزیز العّالم شرح عمدة األحکام، عبدالله بّسام، ج ن -٢

 .۴٧٠، ص ١بلوغ المرام، عبدالله بّسام، ج 
، ص ١؛ تیسیر العزیز العّالم شرح عمدة األحکام، عبدالله بّسام، ج ٩نک: رسائل في العقیدة، ص  -٣

١٠٠. 



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ٨٦

 

ُحِبَّب إيَلّ «فرمودند:  ج نماز خنکی چشم و شادی دل است. پیامبر -ی
َالةِ  :ُدْغيَاُكم ِمن ُة َقييِْن يف الَصّ يُْب، وَُجِعلَْت قَُرّ از [امور] دنیای «؛ )١(»النَِّساُء والِطّ

 »شما، زنان و خوشبویی را دوست دارم و خنکی چشمانم در نماز است.
خبر دادند که در دنیا،  ج رسول الله«گوید:  در توضیح حدیث فوق می /مقیّ  بنا

خنکی چشمانم «، سپس فرمودند که: زنان و خوشبوییدو چیز را دوست دارند؛ یعنی 

  .»در نماز است
خنکی چشم باالتر و فراتر از محّبت است، زیرا چشمان انسان با هر محبوبی خنک 

گردد، بلکه با برترین و باالترین محبوبی که به سبب ذات خود، محبوب است،  نمی
  )٢(»است.گونه  این همتا د و تنھا الله یگانه و بیشو می خنک

نماز خنکی چشمان محّبان در این دنیاست، زیرا در «آورد:  وی در ادامه چنین می
با توّجه به او خنک و  ها فقط ناها و ج نماز، مناجات ذاتی وجود دارد که چشمان و دل

و فروتنی و خضوع،  گردد نیاز می بنده با یاد وی شاد و بیشوند و  مطمئن و آرام می
؛ بویژه در حالت سجده که در این سزاوار اوستجستن  تقرب اوست وبرای مخصوص 

فرمودند:  نیز می ج تر به پروردگارش است. پیامبر حالت، بنده از تمامی حاالت، نزدیک

رِْحَنا  يَا«
َ
َالةِ  بَِالُل! أ   »ای بالل! ما را با نماز راحت کن.«؛ »بِالَصّ

در نماز بود، چنانکه فرمودند خنکی چشمانم در  ج دان که راحتی رسول اللهب پس
گوید: نماز  چقدر تفاوت دارد با سخن فردی که می ج نماز است. این سخن پیامبر

  خوانیم تا از آن راحت شویم!!! می
بر این اساس، راحتی انسان دوستدار و خنکی چشمانش در نماز است، ولی فرد 

برد، بلکه نماز برایش سخت و  ای از این عمل نمی بھرهغافل و رویگردان 
فرساست. چنین انسانی در حالت نماز، گویی که بر روی آتش قرار دارد و  طاقت
ترین آن است.  ترین نماز از دیدگاه وی، سریع خواهد خود را نجات دهد و محبوب می

چشم بنده به کند! اگر  گرداند و دلش را آسوده نمی نماز او چشمانش را خنک نمی

                                           
. ١۶٠، ص ١؛ حاکم، ج ٣٩۴٩سائی، شمارۀ حدیث: ؛ ن١٣۶٢٣مسند احمد، شمارۀ حدیث:  -١

این حدیث، بر شرط مسلم صحیح است و بخاری و مسلم رحمھما الله آن را «گوید:  می /حاکم
  ذهبی با وی موافق است.» اند. نیاورده

 .٣٢ -٣١رسالة إبن قّیم إلی أحد إخوانه، صص  -٢



  ٨٧  بخش سوم: ارکان اسالم

 

عملی خنک شود و دلش با آن آرام گیرد، جداشدن از آن عمل، برایش بسیار سخت 
است. انسان پرتکّلف و تنبل که دلش خالی از یاد الله و آخرت بوده و درگیر محّبت 

ترین کار برایش نماز است و با وجود فراغت و صّحت و بیکاری،  دنیاست، سخت
  )١(»داند. کار می شدن نماز را ناپسندترین طوالنی

   

                                           
 .٣۴ - ٣٣همان، صص  -١



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ٨٨

 

  مبحث سوم:
  زکات

  مفهوم لغوی و اصطالحی زکات و حکم آن - ١
  مفھوم لغوی زکات -أ

در لغت به معنای رشد و نمو، افزونی، پاکی، پاکیزگی، به ثمررساندن و » زکات«واژۀ 
 )١(سوددادن و امثال آن است.

  تعریف شرعی زکات -ب
 )٢(.است زمانی معّین حّقی واجب از مالی خاص برای گروهی مخصوص در

  هدف از پرداخت زکات -ج
مقداری الزم از اموالی که زکات دارد و به حّد نصاب  انفاقعبادت الله تعالی با 

  )٣(رسیده است.

  وجه تسمیه - د
اش این است که باعث افزایش و پاکی  با توّجه به مفھوم لغوی زکات، عّلت نامگذاری

 شود. مال می

  حکم زکات -هـ
 فرماید:  می أعمل از دیدگاه شریعت، واجب است. الله ینا

قِيُمواْ ﴿
َ
َلٰوةَ َوأ َكٰوةَ َوَءاتُواْ  ٱلصَّ    ]٢٠ل: مّ [المّز  ﴾ٱلزَّ

  »ید.بده زکاتو  یدو نماز را برپا دار«
بر  مسلمانان اجماع و توافق دارند که زکات رکنی از ارکان اسالم بوده و این اجماع

  پایۀ متون قرآن و سّنت است.

                                           
 .٣۵٩ -٣۵٨، صص ١۴نک: لسان العرب، ج  -١
  .٣٨١، ص ٣نک: توضیح األحکام، ج  -٢
 . ٩نک:رسائل في العقیدة، ص  -٣



  ٨٩  بخش سوم: ارکان اسالم

 

کسی که منکر وجوب زکات شود، کافر و فردی که از پرداخت زکات سر باز زند، 
  )١(رود. فاسق به شمار می

  اهّمیت و نتایج زکات -٢
زکات یکی از ارکان و مبانی بزرگ اسالم است و دالیل فراوانی از قرآن و سّنت بر این 

  موضوع داللت دارند.
موضع از آیات قرآن، زکات  ٨٢تعالی در اهّمیت و ارزش زکات به حّدی است که الله 

  را در کنار نماز بیان کرده است.
زکات یکی از محاسن اسالم است که باعث تعّھد، مھربانی، احسان و کمک به 

بدی که مخالف با فضیلت، امنیت، آسایش و سایر کار شود و هر نوع  یکدیگر می
کن و نابود  آخرت باشد را ریشه های پایدار در باسعادت در دنیا و نعمت های زندگِی  پایه
خل را از کسی که ای قرار داد که صفت زشت بُ  کند. الله تعالی زکات را به گونه می

شود، کمکی از ثروتمندان برای  زداید، باعث رشد ظاهری و معنوی می زکات بدهد، می
ها، نجات از صفت  رود، باعث وحدت، الفت میان دل برادران نیازمندشان به شمار می

  شود. ثروتمندان بر نیازمندان می فقیران بر ثروتمندان و تکّبرِ  زشت حسادِت 
 همبستگیشود که اسالم دین  با وجود این نوع فریضۀ پسندیده و واال دانسته می

اش  کند تا بتواند به زندگی اجتماعی است و برای فقیر ناتوان از کسب روزی، کاری می
دهد در مقابل  به فرد ثروتمند اجازه میادامه دهد. همچنین دین آزادی است که 

زحمت و تالش خویش، اختیار تصّرف در مالش را داشته باشد و زکات را بر وی فرض 
نمود تا با برادرانش همدردی کند. بنابراین اسالم دینی میانه است و نه آیینی 

  .غالب استحقوق فردی در آن حقوق مجموعی افراد بر که  و اشتراکیکمونیستی 
داری بازدارنده و احتکارگر و بخیل نیست که فرد را بر  نظام سرمایهمانند ین همچن

  )٢(حقوق اجتماعی ترجیح دهد.

                                           
 .٢٨٢، ص ٣نک: توضیح األحکام، ج  -١
 همان. -٢



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ٩٠

 

  نتایج اقتصادی زکات - ٣
ای برای فرد و جامعه دارد که  زکات فریضه و عبادت است و نتایج اقتصادی پسندیده

های زکات بر  و برتریبخشی از این فواید در پاراگراف قبلی بیان شد. یکی از امتیازات 
 کنند، ای دینی پرداخت می ها این است که افراد مکّلف، زکات را با انگیزه مالیات

ها که مّتکی بر عاملی رسمی و قانونی است و به محض اینکه مردم  مالیاتبرخالف 
  زنند. فرصتی پیدا کنند، از پرداخت آن سر باز می

  ت است از:ترین نتایج اقتصادی زکات، عبار برخی از مھم
این کار منجر به  زکات یکی از وسایل توزیع مجّدد درآمد و ثروت در جامعه است: .١

رود  عدالت اقتصادی به شمار می اسبابشود و یکی از  همدردی با فقیران می
که با وجود اختالف در تعریف و وسایل آن، مورد اّتفاق تمامی اقتصاددانان 

 است.
کسی که دارای وجوهی نقد باشد، باید  است:گذاری  های سرمایه یکی از انگیزه .٢

گذاری در  گذاری کند تا مصرف نشوند و روشن است که سرمایه ها را سرمایه آن
ها با وسایل مختلف، مردم  گردد و دولت ها باعث رونق اقتصاد می بیشتر پروژه

 کنند. را تشویق به این کار می
محیطی مناسب برای بھبود شود  که باعث میاست زکات یکی از عوامل امنیتی  .٣

زیرا فقر یکی از اسباب جرم بوده و زکات با فقر مبارزه  اقتصادی به وجود آید:
 ای غیرمستقیم، وسیلۀ مبارزه با جرم است. کند و در نتیجه، به شیوه می

 در زمینۀیعنی  رود: یکی از اسباب بھبود اوضاع افراد فقیر در جامعه به شمار می .٤
ھداشتی و آموزشی فقیران نقش دارد که این کار باعث معیشتی، ب حبھبود سط

 شود بتوانند نیرویی مؤّثر و قوی در رونق اقتصادی باشند. می
ر است: در کاهش بار مالی تحمیل .٥

ّ
ها و  یعنی یارانه شده بر بودجۀ دولت مؤث

هایی که برای نیازمندان؛ همچون یتیمان، پیرزنان و سایر افراد محتاج به  کمک
  )١(دهد. شود را کاهش می اجتماعی داده می های مراقبت

  که زکات دارد اموالی -٤
  زکات در چھار نوع زیر واجب است:

                                           
  .١۴٨ -١۴٧الّنظام اإلقتصادي في اإلسالم، عمر مرزوقی و همکاران، صص  -١



  ٩١  بخش سوم: ارکان اسالم

 

 اشیای قیمتی )١
و ارزهای معاصر که از کاغذ یا غیره   ها؛ همچون پول شامل طال و نقره و ضمایم آن

 شود؛ ساخته می

 چرند چھارپایانی که می )٢
 چرد؛ بیشتر سال را در صحراها میمانند گاو، شتر و گوسفندی که 

 رویند حبوباتی که از زمین می )٣
 معدن؛ همچون معدن آهن؛ نیز و ،ها؛ مانند خرما همچون گندم و میوه

 کاالهای تجاری )۴
 )١(اند. یعنی کاالهایی که به قصد سود و فایده، برای خرید و فروش مھّیا شده

مذکور، جزئّیاتی دارند که بیان از انواع هریک  زکات در موارد فوق واجب است و
که در  لماهای ع ها طوالنی است و در کتاب ها و سایر امور مربوط به آن مقادیر و نصاب

  اند، به طور گسترده بیان شده است. این زمینه تحقیقاتی انجام داده

  مصارف زکات -٥
ۀ زیر شود و در آی ها پرداخت می مراد از مصارف زکات، مواردی است که زکات به آن

  اند: بیان شده

َدَقُٰت ۞إِنََّما ﴿ قُُلوُبُهۡم َوِف  ٱلُۡمَؤلََّفةِ َعلَۡيَها وَ  ٱۡلَعِٰملِيَ وَ  ٱلَۡمَسِٰكيِ لِۡلُفَقَرآءِ وَ  ٱلصَّ
ِ َوِف َسبِيِل  ٱۡلَغٰرِِميَ وَ  ٱلّرِقَابِ  َّ بِيلِۖ  ٱبۡنِ وَ  ٱ ِۗ َفرِيَضٗة ّمَِن  ٱلسَّ َّ ُ وَ  ٱ َّ  ﴾َعلِيٌم َحِكيمٞ  ٱ

   ]٦٠وبة: [التّ 
] آن و یآور و کارگزاران [جمع ینو مساک یرانمخصوص فقفقط ها]  صدقات [و زکات«
وام] بدهکاران و در راه الله  ی[آزادکردن] بردگان و [ادا یشدگان [نومسلمانان] و برا یدلجوئ

 یو الله دانا .استتعالی رشده] از جانب الله [مقّر  ای یضه] فرینا ؛ماندگان [است و به راه
  ».است یمحک

زکات فقط به همین هشت گروهی که  پرداختو از این رو،  بودهآیۀ فوق مفید حصر 
  )١(در آیۀ مزبور بیان شده، جایز است.

                                           
  .١۶٣ -١۴٩همان، صص  -١



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ٩٢

 

  مبحث چهارم:
  روزه

  مفهوم لغوی و اصطالحی روزه و وجوب آن - ١
  مفھوم لغوی روزه -أ

شود: از خوراک،  چنانکه گفته میاین واژه در لغت به معنای خودداری و ترک است، 
 )٢(یا آن را ترک نمود. ،نوشیدنی، ازدواج و سخن خودداری کرد

  تعریف شرعی روزه -ب
یعنی خودداری فردی مشّخص از اشیائی مخصوص در زمانی معّین به همراه 

 )٣(نّیت.
پرهیز از مبطالت روزه، از طلوع فجر تا غروب خورشید به  یعنیبنا بر قولی: روزه 

  )٤(راه نّیت.هم

  مقصد از روزۀ ماه مبارک رمضان -ج
 )٥(روزه در روزهای ماه رمضان. عبادت برای الله تعالی با خودداری از مبطالِت 

  ..باشد ها آنخوردن، نوشیدن، همبستری و آنچه در حکم  :مبطالت روزه

  وجوب روزه - د
 ج پیامبرروزه در ماه شعبان سال دوم هجری فرض گردید و به اجماع مسلمانان، 

 ماه رمضان روزه گرفتند. ٩در 
رود که  روزۀ ماه مبارک رمضان، یکی از ارکان و فرایض مھّم اسالم به شمار می

  فرماید: می ألدالیلی از قرآن کریم، سّنت نبوی و اجماع بیانگر آن است. الله

                                                                                                       
  .١۶٣الّنظام اإلقتصادي في اإلسالم، ص  -١
 .٣۵٠، ص ١٢العرب، ج نک: لسان  -٢
 .۴٣٩، ص ٣توضیح األحکام، ج  -٣
 .٣٨١، ص ١فقه الّسّنة، سّید سابق، ج  -٤
  .١٠رسائل في العقیدة، ص  -٥



  ٩٣  بخش سوم: ارکان اسالم

 

َها ﴿ يُّ
َ
أ ِينَ َيٰٓ ْ ُكتَِب َعلَۡيُكُم  ٱلَّ َيامُ َءاَمُنوا َ  ٱلّصِ َ ِينَ َكَما ُكتَِب  ِمن َقۡبلُِكۡم  ٱلَّ

   ]١٨٣[البقرة:  ﴾لََعلَُّكۡم َتتَُّقونَ 
از شما  یشپ چنانچه بر کسانی که ،! روزه بر شما فرض شدهیدا آورده یمانا که  یکسان یا«
   »ید.شو یزگارتا پره ؛فرض شده بود، بودند

ها  زکات را یکی از آنفرمودند که اسالم بر پنج رکن بنا شده و  ج رسول الله
  )١(دانستند.

  )٢(گردد. وجوب زکات را انکار کند، کافر میهرکس  مسلمانان توافق دارند که

  فضایل روزۀ رمضان -٢
  های بزرگی دارد؛ از جمله اینکه: روزۀ ماه مبارک رمضان، فضیلت

در صحیح بخاری و صحیح مسلم از  شود: باعث بخشش گناهان گذشته می .١

َصاَم َرَمَضاَن إِيَمانًا  َمنْ «فرمودند:  ج روایت شده که پیامبر سابوهریره
َم ِمْن َذنِْبهِ  َواْحتَِسابًا ُ َما َيَقَدّ َ هرکس ماه رمضان را از روی ایمان و «؛ )٣(»ُغِفَر 

 »شود. اش آمرزیده می امید به پاداش [الھی] روزه بدارد، گناهان گذشته
تقوا حکمت و نتیجۀ  به تقوای الھی است:شدن  ترین اسباب آراسته یکی از بزرگ .٢

 فرماید: می ألاصلی و کامل روزه است. الله

َها ﴿ يُّ
َ
أ ِينَ َيٰٓ ْ ُكتَِب َعلَۡيُكُم  ٱلَّ َيامُ َءاَمُنوا َ  ٱلّصِ َ ِينَ َكَما ُكتَِب  ِمن َقۡبلُِكۡم  ٱلَّ

   ]١٨٣[البقرة:  ﴾لََعلَُّكۡم َتتَُّقونَ 
از شما  یشپ افرادی کهبر  چنانچه ،روزه بر شما فرض شده! یدا آورده یمانا که ی کسان یا«
  »ید.شو یزگارتا پره ؛فرض شده بود ،بودند

بدون تردید روزه از «گوید:  در تفسیر آیۀ فوق می /شیخ عبدالّرحمان سعدی
شود. به عنوان  ترین عوامل تقواست، زیرا باعث پیروی از امر و نھی الله متعال می بزرگ

، آنچه بر وی حرام است؛ از خوردن، شدن به الله ار، برای نزدیکد مثال، فرد روزه
کند با وجود اینکه دلش تمایل به انجام  نوشیدن، همبستری و امثال آن را ترک می

                                           
  .١۶؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٨صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
  .۴٣٩، ص ١توضیح األحکام، ج  -٢
 .٧۶٠ ؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:٣٨صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٣
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و این فرد با ترک موارد مذکور، امید به پاداش الھی دارد که این اعمال،  شتهها دا آن
  بخشی از تقواست.

فھماند که الله تعالی همواره مراقب است و با  نفسش میدار به  همچنین انسان روزه
 أداند که الله کند، چون می خواهد، آن را ترک می وجود قدرت بر انجام آنچه دلش می

گاه است.همیشه    آ
همچون خون در بدن  ابلیسد. دنب و میکرده های نفوذ شیطان را تنگ  روزه راه

  د.گرد ضعیف شده و گناهان کمتر می آدمی جاری است و بر اثر روزه، نفوذ و تأثیرش
د و عبادات از شو بیشتر می -در اغلب موارد-دار  انسان روزه و نیز عباداِت 

  های تقواست. ویژگی
شود با فقیران و  همچنین وقتی که فرد ثروتمند گرسنگی را احساس کند، باعث می

  )١(»تقواست. های خصلتبینوایان همدردی نماید و این نیز از 
در صحیح بخاری و صحیح  شود: عث حفاظت و نجات از آتش دوزخ می روزه با .٣

يَاُم ُجنَّةٌ «فرمودند:  ج روایت شده که رسول الله سمسلم از ابوهریره ؛ )٢(»الِصّ
 »روزه سپر [نجات از آتش دوزخ] است.«

روزه سپر نجات از دوزخ است، زیرا به معنای پرهیز از «گوید:  می /ابن عربی
شده با این تمایالت است. در نتیجه،  بوده و آتش دوزخ نیز احاطهتمایالت نفسانی 

وقتی که انسان در دنیا، خودش را از تمایالت نفسانی باز دارد، این کار باعث نجات وی 
  )٣(»شود. از آتش دوزخ در آخرت می

 سابوهریره دار، در نزد الله تعالی، خوشبوتر از بوی مشک است: بوی دهان روزه .٤
ْطَيُب  وخَلُلُوُف «فرمودند:  ج پیامبر نقل نموده که

َ
ائِِم أ ِعنَْد اَبِّ ِمْن ِريِح  فَِم الَصّ

دار، در نزد الله متعال، خوشبوتر از  بدون تردید بوی دهان روزه«؛ )٤(»الِْمْسِك 
 »بوی مشک است.

  خلوف یعنی تغییر بوی دهان انسان بر اثر روزه.

                                           
 .٨۶، ص »تفسیر الّسعدی«تیسیر الکریم الّرحمن في تفسیر کالم المّنان  -١
 .١١۵١؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ١٧٩۵صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢
 .١٠۴١، ص ۴فتح الباري، ابن حجر، ج  -٣
 .١١۵١؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۵۵٨٣صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٤
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[یا دهد  او پاداش روزه را میروزه را به خودش اختصاص داده و فقط  ألالله .٥

 سدر صحیح بخاری و صحیح مسلم از ابوهریره :شود] خودش پاداش روزه می
: احْلََسَنُة بَِعرْشِ «فرمودند:  ج روایت شده که رسول الله ُ َ لُكُّ َقَمِل ابِْن آَدَم 

: إِالَّ  ُ َعزَّ وََجلَّ ْمثَالَِها إِىَل َسبِْعِمائَِة ِضْعٍف، َقاَل ابَّ
َ
ْجِزي أ

َ
نَا أ

َ
إِنَُّه يِل، َوأ

ْوَم؛ فَ الصَّ
ْجيِل 

َ
ُه ِمْن أ ـَ اب ُه َورَشَ ـَ ُه َوَطَعام ـَ تمامی اعمال انسان «؛ )١(»بِِه، إنّه تََرَك َشْهَوت

 - فرماید: الله متعال می- برابر تا هفتصد برابر نیکی [و پاداش] دارد  برایش ده
دهم [و بنا بر قولی:  مگر روزه که برای من است و من به سبب آن پاداش می

را برای  اش دار، تمایالت، خوراک و نوشیدنی روزه ام]، زیرا فردِ  من پاداش روزه
 »رضایت] من ترک کرده است.کسب [

رود و فقط  دلیلش این است که روزه رازی در میان بنده و پروردگارش به شمار می
گاه است. ألالله   از آن آ

  های روزه برخی از اسرار و حکمت - ٣
روزه درسی مفید برای کنترل نفس، تسّلط بر خواهشات و حفاظت کامل نفس  .١

 ها و اسباب بیھودگی و پوچی است. از انگیزه
شود که اشخاص بیشتر متوّجه امانتداری باشند و اخالص در  روزه باعث می .٢

 گردد که تنھا هدف اعمال، رضایت الھی باشد. عمل را افزایش داده و سبب می
شود که صفت زشت چاپلوسی و ریا و نفاق  بوده و باعث می این فضیلتی بزرگ

  کن گردد. ریشه
را  اندهد و آن روزه اخالق پسندیده و اعمال نیک را در میان افراد پرورش می .٣

برای نیکی به پدر و مادر، صلۀ رحم و نیکی به خانواده و همسایگان تشویق 
 کند. می

ود؛ به عبارتی دیگر، در ش روزه سبب دستیابی به صّحتی عمومی و کامل می .٤
داری، سالمتی جسمی و ظاهری، سالمتی روحی و معنوی و سالمتی  روزه

 فکری و ذهنی وجود دارد.

                                           
 .١١۵١؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٧٠۵۴حدیث:  صحیح بخاری، شمارۀ -١
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برد؛  شده در بدن را از بین می از این لحاظ که روزه مواّد انباشته سالمتی جسمی
زشکان تحّرکند. پ کار و کم هایی که در ناز و نعمت و حریص و ُپرخور و کم ویژه بدن هب

ها را از فسادی که ُپرخوری  های ضروری را نگه داشته و روده گویند: روزه رطوبت می
شود که بر قلب ضرر  هایی می و باعث کاهش چربی ساختهآورد، پاک  به وجود میآن را 

تاخت شود برای  داری همچون الغرنمودن اسب است که باعث می دارند. بنابراین روزه
  قوی گردد. و تاز،

ترین عوامل سالمتی  نیز قبال بیان شد که روزه یکی از بزرگ صّحت معنویدر مورد 
  هاست. ناها و پاکی ج دل

نتیجۀ روزۀ صحیح است که باعث تفّکر خوب، دیدگاه سالم و تدّبر در  سالمتی فکری
  شود. امر و نھی و حکمت الھی می
یابد،  پروردگارش، راه میگردد، با نور و هدایت  دار صحیح می از این طریق، فکر روزه

آورد و بر اثر روزه،  دهد و عبادتش را به جای می به ندای آفریدگارش پاسخ می
د و چندین دگر سالم میگیرد و از اوصاف حیوانی  میفکری روشن  وشخصیتی جدید 

  رود. درجه در نردبان سعادت و برتری باال می
نتایج و  ،اشاراتی از برخی دالیلهایی کّلی و مختصر و تنھا  شده، نمونه موارد مطرح
  )١(اسرار روزه بود.

   

                                           
 .٢۵٨ -٢۴٩نک: رمضان دروس وعبر تربیة وأسرار، محّمد حمد، صص  -١
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  مبحث پنجم:
  حج

  مفهوم لغوی و اصطالحی حج و مشروعّیت آن - ١
 مفھوم لغوی حج -أ

ُه َحّجًا؛ یعنی  در لغت به معنای قصد است؛ گفته می» حج«واژۀ  ُه َیحجُّ شود: َحجَّ

 )١(د.قصِد او کرد. و رجٌل محجوٌج؛ یعنی مرد مقصو

 مفھوم شرعی حج -ب
 )٢(رفتن به بیت الحرام با اعمالی مخصوص در زمانی معّین. یعنی قصدِ 

های مشّخصی دارد: شّوال، ذوالقعده  یعنی رفتن به مّکۀ مکّرمه در زمان حج که ماه
و ذوالحّجه با نّیت ادای مناسک؛ یعنی احرام از میقات، طواف، سعی بین صفا و مروه، 

  )٣(اعمال حج.وقوف در عرفات و سایر 

 مشروعّیت حج -ج
 این عمل یکی از ارکان و مبانی مھّم اسالم است.

 ثبوتو اجماع مسلمانان داللت بر مشروعّیت و  ج آیاتی از قرآن و احادیثی از پیامبر
  حج دارند.

  فرماید:  می ألالله

﴿ َ َ  ِ َّ ِ ۚ  ٱۡسَتَطاعَ َمِن  ٱۡلَۡيِت ِحجُّ  ٱلَّاِس َو ٗ    ]٩٧عمران:  [آل ﴾إَِلۡهِ َسبِي
رفتن به  ییتوانا که ی ه] کسان[کعبه] بر مردم واجب است، [البتّ  ۀخان ، حّج الله یو برا«
  ».آن دارند یسو

، از قول بیان گردید در صحیح بخاری و صحیح مسلم به روایت ابن عمر قبالً 
از حج را یکی  ج نقل شده که اسالم بر پنج رکن استوار است و رسول الله ج پیامبر

  )١(ها معّرفی کردند. آن

                                           
  .٢٢۶، ص ٢لسان العرب، ج  -١
 .٣، ص ۴؛ توضیح األحکام، ج ۴۵۴، ص ٢نک: حاشیة إبن عابدین، ج  -٢
  .١۵الحج، عبدالله طّیار، ص  -٣
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حج برای کسی که توان داشته باشد، تنھا یک بار در عمر واجب است، چنانکه در 

ٌة َفَمْن «روایت شده که:  بسنن ابی داود به صورت مرفوع از قول ابن عّباس احْلَُجّ َمَرّ
حج فقط یک بار [در عمر، واجب] است و کسی که بیشتر از یک «؛ )٢(»َزاَد َفُهَو َيَطُوّعٌ 
  » مستحب [و پسندیده] است.بار حج نماید، 

  فواید حج -٢
هایی متنّوع، برکاتی متعّدد و فوایدی مشھود در  حج دارای اسراری نو و زیبا، حکمت

زندگی فردی و اجتماعی است. در این زمینه، سخن الله متعال کافی است که 
  رماید:ف می

ّذِن ِف ﴿
َ
ِ  ٱلَّاِس َوأ ِ فَّجٍ َعِميقٖ  ٱۡلَجِّ ب

تَِي ِمن ُكّ
ۡ
ِ َضاِمٖر يَأ

ٰ ُكّ َ َ ٗ َو تُوَك رَِجا
ۡ
 ٢٧يَأ

   ]٢٨-٢٧[الحج:  ﴾ّلِيَۡشَهُدواْ َمَنِٰفَع لَُهمۡ 
و [سوار] بر هر [مرکب و] شتر  یادهپ کهحج ندا بده  رای [انجام]] مردم بیاندر [م و«
  ».باشند یشتا شاهد منافع [گوناگون] خویایند تو ب یبه سو یاز هر راه دور یالغر

  شامل هر نوع خیر دنیوی و اخروی است. ﴾ّلِيَۡشَهُدواْ َمَنٰفَِع لَُهمۡ ﴿عبارت 
یعنی اینکه با حّج بیت «گوید:  در توضیح آیۀ فوق می /عّالمه عبدالّرحمان سعدی

مشروع است و تر و عباداتی که تنھا در آنجا الله، به فوایدی دینی؛ همچون عبادات بر
های  کسب روزی و دستیابی به منفعت یعنی و نیز به منافعی دنیوی؛ وجود دارد

  )٣(شده است. و این امور روشن بوده و برای همگان شناخته ،دنیوی برسند

                                                                                                       
  قبال سند این روایت بیان شد. -١
 .١۴۶٣سنن ابی داود، شمارۀ حدیث:  -٢
 .۵٣۶تیسیر الکریم الّرحمن في تفسیر کالم المّنان، ص  -٣



 

 

 

  فصل دوم:
  ارکان ایمان

  مقّدمه

  ؛ألبخش اول: ایمان به الله

  ؛†بخش دوم: ایمان به فرشتگان

  ؛آسمانیهای  بخش سوم: ایمان به کتاب

  ؛بخش چھارم: ایمان به پیامبران

  ؛بخش پنجم: ایمان به روز آخرت

  ؛بخش ششم: ایمان به قضا و قدر





 

 

 

  مقّدمه

ای به برخی از احکام و شرایع اسالم  شریعت است. قبال اشارهدین اسالم عقیده و 
، مطالبی رود اسالم به شمار می های شرایع شد و نیز دربارۀ ارکان آن که اساس و پایه

  بیان گردید.
آمده  ج از جانب الله تعالی و رسول اللههرآنچه  اعتقاد اسالمی شامل ایمان به

  احکام قطعی، امور غیبی و امثال آن.شود؛ یعنی ایمان به اخبار،  است، می
  های اعتقاد است: پایه ،ارکان ششگانۀ ایمان

 ایمان به الله تعالی؛ .١
 ؛†ایمان به فرشتگان .٢
 های آسمانی؛ ایمان به کتاب .٣
 ؛†ایمان به رسوالن .٤
 ایمان به روز قیامت؛ .٥
 ر باشد یا شر.یایمان به قضا و قدر؛ خ .٦

  بیان خواهد شد. در ادامۀ مباحث، توضیحاتی دربارۀ این ارکان



 

 

 

  بخش اول:
  أایمان به الله

  ؛مبحث اول: مفھوم ایمان به الله و نتایج و دالیل آن

  ؛مبحث دوم: داللت شریعت بر ایمان به الله متعال

  ؛ألمبحث سوم: داللت عقل بر ایمان به الله

  ؛بر ایمان به الله تعالی و واقع مبحث چھارم: داللت حّس 



 

 

 

  مبحث اول:
  مفهوم ایمان به الله تعالی و نتایج و دالیل آن

  موارد آنمفهوم ایمان به الله متعال و  - ١
یعنی باور قطعی و یقینی به وجود الله تعالی و به اینکه او پروردگار  ألایمان به الله

یگانه، تدبیرکنندۀ تمام هستی و تنھا معبود شایستۀ عبادت  و صاحب هر چیز، آفریدگار
، باطل بوده و عبادتش نیز نادرست و همتاست و هر معبودی غیر از الله و بی
فایده است. همچنین ایمان به اینکه الله متعال مّتصف به صفات کمال و جالل و  بی

  )١(منّزه از هر نقص و عیبی است.
  مشتمل بر موارد چھارگانۀ زیر است: ـشده، ایمان به الله با توّجه به مطالب مطرح

وجودی کامل دارد و ازلی و  متعالاعتقاد به اینکه الله  ایمان به وجود الله تعالی: .١
 ابدی است.

باور به اینکه الله در افعال خویش یگانه است و در  :ایمان به ربوبّیت الله .٢
 شریکی ندارد. آفرینش، پادشاهی، تدبیر و سایر صفات ربوبّیت،

و نیکو  یدارای اسمای متعالاعتقاد به اینکه الله  ایمان به اسماء و صفات الھی: .٣
 تمثیل، تعطیل و تأویل و تکییف.اعتقاد به با رّد  ،صفاتی واالست

و  ـمختّص اللهباور به اینکه افعال بندگان فقط  ایمان به الوهّیت الله تعالی: .٤
عبادتی برای غیرالله که جایز نیست ست و وا برای کسب رضایت

  )٢(گیرد. صورت 

                                           
 .۵٠نک: أعالم الّسّنة المنشورة إلعتقاد الّطائفة الّناجّیة المنصورة، حافظ حکمی، ص  -١
  .١٧ -١١نک: رسائل في العقیدة اإلسالمّیة، صص  -٢
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  تعالی نتایج ایمان به الله  -٢
و خیر دنیا و آخرت را برای افراد و  بودهدارای نتایجی بزرگ و مھم  ألایمان به الله

در زمین  ی، جانشینتامجامعه به دنبال دارد. از نتایج آن، حصول امنّیت کامل، هدایت 
  توان نام برد. را می عّزت بندگان واقعی و تمکین و

ها، نزول برکات، راهیابی  خوبیبه از دیگر نتایج ایمان به الله، خوشی زندگی، رسیدن 
ها، حفاظت از زیان و رستگاری با دوستی، کمک و تأیید الھی  به سمت تمامی خوبی

  است.
  همچنین ارتقای درجات، بخشش گناهان، ورود به بھشت و نجات از آتش دوزخ.

  خالصه، همۀ خیر دنیا و آخرت از نتایج ایمان به الله تعالی است.به طور 
  )١(ایمان است. ضعفنتیجۀ نبود یا  نقصان،و هالکت و 

  دالیل یگانگی الله تعالی - ٣
دارند و گواهی الله تعالی برای خودش کافی  ألادّلۀ فراوانی داللت بر یگانگی الله

  فرماید: است که می

ُ َشِهَد ﴿ َّ نَّهُ  ٱ
َ
َّ ُهَو وَ  ۥأ ِ ٓ إَِلَٰه إ ْولُواْ  ٱلَۡمَلٰٓئَِكةُ َ

ُ
ِ  ٱۡلعِۡلمِ َوأ َّ ُهَو  ٱۡلقِۡسِطۚ قَآئَِمۢا ب ِ ٓ إَِلَٰه إ َ

   ]١٨عمران:  [آل ﴾ٱۡلَِكيمُ  ٱۡلَعزِيزُ 
بر  یزو فرشتگان و صاحبان دانش [ن یستحق] جز او نر [ب یداده که معبود یالله گواه«

به عدالت دارد،  یام] قیدر جھان هستمتعال [الله  که درحالی  ]دهند یم یمطلب گواه ینا
  ».است یمکه توانمند حک یست،حق] جز او نر [ب یمعبود

نیز داللت بر یگانگی الله متعال در آفرینش و  ّس و واقعفطرت، شریعت، عقل و ح
  کنند. دادن و اینکه تنھا او شایستۀ عبادت است، می روزی

گانۀ توحید داللت دارند؛  بوده و بر انواع سه ـوجود اللهتمامی این دالیل، بیانگر 
یعنی توحید ربوبّیت، توحید الوهّیت و توحید اسماء و صفات که الزم و ملزوم یکدیگرند 

  .گردد میه نیز مشرک ها دچار شرک شود، در بقیّ  و کسی که در یکی از آن

                                           
 .١٣۴ -١٣٠القرآن، ابن سعدی، صص  تیسیر الّلطیف المّنان في خالصة تفسیر -١



  ١٠٥  أبخش اول: ایمان به الله

 

له تعالی توان انجامش غیرالله را برای کاری که تنھا ال اگر فردیبه عنوان نمونه، 
دارد، فرا خواند، این عملش عبادتی است که متوّجه غیرالله شده و شرک در توحید 

  رود. الوهّیت به شمار می
دهد که وی اعتقاد دارد غیرالله به همراه الله  درخواست چنین فردی نشان می

رد که این تعالی در انجام این کار شریک و صاحب اختیار است و توان انجام آن را دا
  شود. عمل، شرک در توحید ربوبّیت محسوب می

شنود و به همین عّلت  عالوه بر این، وی اعتقاد داشته که غیرالله درخواستش را می
رود،  این عمل، شرک در توحید اسماء و صفات به شمار می و است وی را فرا خوانده

شنود و نزدیکی  ا را میه شده، تمامی صداها و شنیدنی کند که فرد خوانده چون فکر می
شود. بنابراین دانستیم که شرک در توحید الوهّیت،  یا دوری مانع از شنیدنش نمی

  )١(ّیت و اسماء و صفات است.بوربمتضّمن شرک در توحید 
در مباحث بعدی، دالیل توحید با بررسی دلیل عقلی و حّسی به طور گسترده بیان 

  خواهد شد.
بنا بر قول صحیح، مراد از فطرت اینکه اسالم دین فطرت است و  :قبال در مبحث

  فطرت بیان گردید. بارۀ، مطالبی دراستمذکور در قرآن، دین اسالم 
داللت شریعت نیز بر توحید و ایمان به الله تعالی روشن و مشّخص است. آنچه 

یانگر های آسمانی بیان شده است، به طور قطع ب اند و در کتاب آورده †پیامبران
های آسمانی داللت بر این موضوع دارند؛  یگانگی الله متعال هستند. تمامی کتاب

احکامی که متضّمن مصالح دنیوی و اخروی بندگان است؛ مانند نماز، زکات، حج و ... 
هاست؛ تمامی  گواه بر صداقت آن ّیت و تجربهو نیز اخبار هستی و امور غیب که واقع

از جانب پروردگاری حکیم و دانا و شایستۀ  مذکور، امور دهند که این موارد نشان می
  )٢(همتاست. عبادت و بی

ها در البالی بسیاری از  شماری وجود دارد که برخی از آن در این زمینه، دالیل بی
  ، بیان خواهد شد. بخشمطالب این 

   

                                           
 . ٧٣، شمارۀ سؤال: ٧٧نک: أعالم الّسّنة المنشورة، ص  -١
  .١٢ - ١١نک: رسائل في العقیدة، صص  -٢



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ١٠٦

 

  مبحث دوم:
  داللت عقل بر ایمان به الله متعال

مخلوقات پدیدآورنده و آفریدگاری داشته باشند،  از نظر عقلی، الزم است که تمامی
زیرا امکان ندارد به خودی خود یا اّتفاقی به وجود آمده باشند؛ به عبارتی دیگر، امکان 

تواند خودش  ندارد که این مخلوقات خودشان را به وجود آورده باشند و هیچ چیز نمی
تواند  ء معدوم چگونه میاست و شی [نیست] را بیافریند، چون پیش از پیدایش، معدوم

  پدیدآورنده باشد؟!
همچنین امکان ندارد که به طور اّتفاقی به وجود آمده باشند، زیرا هر حادثی نیاز به 

آور  ای دارد و وجود مخلوقات با این ساختار هماهنگ و شگفت ُمحِدث و به وجودآورنده
و در بین مخلوقات، پیوسته در میان اسباب و مسّببات  و منّظم و این ارتباط به هم

   )١(اند. دلیلی قطعی است که اّتفاقی به وجود نیامده
ویژگی ذاتی و  ،عالوه بر این، نیاز شدید مخلوق دلیلی دیگر بر این مّدعاست. نیاز

این  ونیاز از غیر باشد  دهد باید آفریدگاری کامل و بی ثابت مخلوق است که نشان می
  آفریدگار، پروردگار جھانیان است.

  بیان فرموده است:» طور«این دلیل عقلی و برهان قاطع را در سورۀ  أللهال

ۡم ُهُم ﴿
َ
ٍء أ ۡم ُخلُِقواْ ِمۡن َغۡيِ َشۡ

َ
   ]٣٥ور: [الّط  ﴾ٱۡلَخٰلُِقونَ أ
  »؟!] اندیشخود خالق [خو یااند  شده خلق]، یننده[و بدون آفر یچها از ه آن یاآ«

اند و خودشان نیز آفریدگار خویش  ها بدون آفریدگار به وجود نیامده یعنی آن
  نیستند، در نتیجه، آفریدگارشان الله متعال است.

 ج را از زبان رسول الله» طور«سورۀ  سبه همین عّلت، وقتی جبیر بن مطعم
ۡم ُهُم ﴿ شنید و ایشان به آیۀ: می

َ
ٍء أ ْ ِمۡن َغۡيِ َشۡ ۡم ُخلُِقوا

َ
 ]٣٥ور: [الّط  ﴾ٱۡلَخٰلُِقونَ أ

نزدیک بود دلم از جا کنده شود و اولین باری بود که ایمان در دلم «گفت: رسیدند، 
  )١(روایت کرده است. )٢(این حدیث را به صورت مفّرق /بخاری» نشست.

                                           
 .١۵ - ١١؛ رسائل في العقیدة، صص ١٩۴الّریاض الّناضرة، ابن سعدی، ص  -١
امام بخاری این حدیث را در ابواب مختلِف کتاب صحیح خود به صورت پراکنده و با روایات و  -٢

 الفاظ متعدد ذکر کرده است. (مصحح) 



  ١٠٧  أبخش اول: ایمان به الله

 

کند  ها را تشویق به تعّقل و تفّکر می نادر بسیاری از آیات قرآن، انس ـاز این رو، الله

َ َتۡعقِلُونَ ﴿ و فراوانی آیاتی که با َف
َ
ترین  یابند، بزرگ پایان می ﴾َلَعلَُّكۡم َتۡعقِلُونَ ﴿ و ﴾أ

شناسد و زمانی  گیرد و حقیقت را می گواه است، زیرا وقتی انسان تفّکر نماید، پند می
  گردد. ترسد و باتقوا و فرمانبردار می که پند گیرد، می

و جویندگان حقیقت، به آن  تالشگربینیم که افراد عاقل و  به همین سبب، می
  شوند. رسند و در این راه، موّفق می یم

شود، این است که بسیاری از  آنچه بیشتر باعث تأکید و اثبات مطلب مذکور می
  گردند. یابند و هدایت می اندیشمندان غربی بر اثر تفّکر و جستجوی حقیقت، آن را می

نوشتۀ سی دانشمند فیزیکدان و » ی في عصر العلمالله یتجلّ «کسی که به کتاب 
کریسی «نظر بودند و نیز به کتاب  شناس که در این حوزه، استاد و صاحب ارهست

کادمی علوم در نیویورک»موریسون که » اإلنسان الیقوم وحده«تحت عنوان  ،؛ رئیس آ
به زبان عربی ترجمه شده است، توّجه نماید، خواهد » العلم یدعو إلی اإلیمان«با عنوان 

واقعی و نیز فرد عامی، قطعًا مؤمن است و بدون تردید الحاد و کفر  دانشمنددانست که 
اند و از این طریق،  زند؛ افرادی که اندکی علم فرا گرفته سواد سر می از عالمان کم

شود،  فطرت مؤمن و پاکشان را تباه و فاسد نموده و به علمی که منجر به ایمان می
   )٢(اند. نرسیده

  گردد که عقل داللت بر یگانگی الله تعالی دارد. شن میمان رو بر این اساس، برای
در صورتی که عقل این موضوع را انکار نماید، خود عقل مشکل دارد و شاعر راست 

  گفته است که:

ـــــــــاَرهُ  ـــــــــُل إنَك ـــــــــی الَعق  إذا اّدَع
 

ــــــــــَواهُ   ــــــــــَل َوَدع ــــــــــأنكِر العق  ف
 

  »رد کن. اگر عقل اّدعای انکارش را داشت، پس تو عقل و اّدعایش را انکار و«
  سراید: دیگر چنین می یشاعر

                                                                                                       
 .۴۶٣؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۴٨۵۴، ۴٠٢٣، ٣٠۵٠، ٧۶۵صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
انشمندان امریکایی به مناسبت تالیف گروهی منتخب از د» الله یتجّلی في عصر العلم«نک: کتاب  -٢

آن را ویرایش نمود و دکتر دمراش عبدالحمید » جون کلوفر مونسما«المللی فیزیک که  سال بین
سرحان آن را به زبان عربی ترجمه کرد. سپس دکتر محّمد جمال الّدین فندی این کتاب را 

ریسی موریسون، ترجمه: بازبینی و تشریح نمود؛ همچنین نک: العلم یدعو إلی اإلیمان، تألیف ک
 محّمد صالح. هر دو کتاب مذکور توّسط انتشارات دارالقلم بیروت، منتشر شده است.



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ١٠٨

 

ــــــالِ  ــــــَىل َخ ــــــُل َع ُض الَعْق ــــــَرتِ  ٍقَيْع
 

ــــــُل   ــــــِه الَعْق ــــــِض َخمُْلوَقاتِ ــــــْن َبْع  ِم
 

  »کند که خوِد عقل یکی از مخلوقاتش است! عقل بر آفریدگاری اعتراض می«
گوید: جھان هستی اّتفاقی به وجود آمده یا  بنابراین دانستیم سخن کسی که می

فقط عناد  یعنی طبیعت آفریدگار است، باطل و اشتباه بوده، زیرا این اّدعاهااینکه خود 
 گوید جھان و مخالفت با آنچه از طریق عقل و نقل ثابت شده است. از کسی که می

پرسیم: چگونه امکان دارد این  اّتفاقی و بدون عّلت به وجود آمده است، می هستی
  جاد شده باشد؟!گسترده و بزرگ و هماهنگ، اّتفاقی ای جھان

آورد تا اثبات نماید  می )١(»کریسی موریسون«اکنون به مثالی که دانشمند امریکایی 
 ١٠«گوید:  پیدایش جھان هستی عّلت داشته و اّتفاقی نبوده است، دّقت کن؛ او می

گذاری کن  شماره -١٠تا  ١از  –ها را به ترتیب  را به طور جداگانه انتخاب نما و آن هسکّ 
تا  ١از  –ها را به ترتیب  ار و محکم تکان بده. سپس سعی کن که آنگذب خود بو در جی

  از جیب خود بیرون بیاوری. -١٠
  است. ١٠از  ١، ١آوردن سّکۀ شمارۀ  بیرون شانس یا احتمال
و احتمال  ١٠٠تا  ١، ٢و سپس سّکۀ شمارۀ  ١کشیدن سّکۀ شمارۀ  و احتمال بیرون

آوردن  و امکان بیرون ١٠٠٠تا  ١، به ترتیب ٣و ٢و  ١های شمارۀ  آمدن سّکه بیرون
و ... تا اینکه احتمال  است ١٠٠٠٠تا  ١، پشت سر هم ٤و ٣و ٢و  ١های شمارۀ  سّکه
  بیلیون است. ١٠تا  ١ با همان ترتیب اولیه، ١٠تا  ١های شمارۀ  آمدن سّکه بیرون

به شکلی  هدف از این مثال ساده، این است که برایت روشن سازیم چگونه اعداد
  گردند! زیاد می بدون اینکه اّتفاقی باشد، و آور حیرت

آمد، ساخت و  عالوه بر این، اگر جھان هستی اّتفاقی و بدون عّلت به وجود می
  کشید؟! چقدر طول میپبدایش آن 

توان آن  حساب آن از این طریق، امری خیالی و بسیار سخت خواهد بود و حّتی نمی
  را تصّور کرد.

                                           
رئیس سابق فرهنگستان علوم در نیویورک، رئیس مؤّسسۀ امریکایی در شھر نیویورک، عضو هیأت  -١

کا و عضو دائمی اجرایی شورای تحقیقات مّلی در ایاالت مّتحده، همکار در موزۀ تاریخ طبیعی آمری
مؤّسسۀ سلطنتی بریتانیا؛ نک: مقّدمۀ مترجم کتاب کریسی موریسون: العلم یدعو إلی اإلیمان، 

 .١٣ -١٢صص 



  ١٠٩  أبخش اول: ایمان به الله

 

دهد که توّسط ذاتی حکیم و علیم و  ھان هستی وجود دارد، نشان میآنچه در ج
  پیشه و نادان است: خبیر به وجود آمده، اّما انسان بسیار ستم

نَسٰنُ قُتَِل ﴿ ۡكَفَرهُ  ٱۡلِ
َ
ٓ أ ٍء َخلََقهُ  ١٧ۥَما ّيِ َشۡ

َ
َرهُ  ۥِمن نُّۡطَفٍة َخلََقهُ  ١٨ۥِمۡن أ  ﴾ۥَفَقدَّ

   ]١٩-١٧[عبس: 
او را از  است؟ یدهآفر یز[الله] او را از چه چ انسان، چقدر ناسپاس است؟!] ینمرگ بر [ا«
  )١(».را موزون ساخت سپس وی، ید] آفریز[ناچ ۀنطف

دلیل و  آفریدگار مخلوقات است، بھتانی بزرگ و بی ،شود طبیعت اینکه گفته می
رای انکار بلکه تصّور این مطلب بو اشتباهی روشن است که نیازی به رّد و پاسخ ندارد، 

  )٢(کافی است. شو پاسخ به قائالن
است که پیروانش قصد دارند از این طریق، عّلت » داروین«یکی از این اّدعاها، نظرّیۀ 

کنند که انسان  این نظرّیه، گمان میبراساس  وجود زندگان و مخلوقات را بیان کنند.
تغییراتی را در شکل شده از آب بوده و سپس محیط  در اصل، حیوانی کوچک و ساخته

و ساختارش به وجود آورده و باعث ایجاد صفاتی جدید در این موجود شده است. در 
شده، به فرزندان انتقال یافته تا مجموعۀ این صفات کوچک و  کسب ادامه، صفاِت 

ها سال باعث ایجاد صفاتی بسیار و پیشرفته گشته  برخاسته از محیط، در طول میلیون
یی را تبدیل به مخلوقی برتر کرده است. سپس پیدایش صفات بر اثر و آن مخلوق ابتدا

ه گشتاند تا باالخره منجر به پیدایش انسان  تر شده محیط ادامه یافته و مخلوقات بزرگ
  است.

  )٣(خالصۀ دیدگاه مذکور همین بوده و عیب و نقص آن بسیار روشن و آشکار است.
  اند. ن آن برده، پی به بطالمذکور بسیاری از پیروان نظرّیه

وارد شده، این است که: اگر فرض کنیم » داروین«یکی از اعتراضاتی که بر دیدگاه 
، پس آن حیوان کوچک را چه کسی آفریده است؟! و چه باشدصحیح  زبورم دیدگاه

  کسی آن را پرورش و رشد داده تا به این شکل رسیده است؟!
   

                                           
  .٧۵ -٧۴نک: العقیدة في الله، صص  -١
  ؛ العلم یتبّرأ من نظرّیة دارون، زیاد ابوغنیمه.٩٨ -٧۴برای توضیحات بیشتر، نک: همان، صص  -٢
. در این کتاب، توضیحات کاملی در رّد دیدگاه فوق آمده ٩٢ -٧٩ه، صص نک: العقیدة في الل -٣

  است؛ همچنین نک: العلم یتبّرأ من نظرّیة دارون.
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  مبحث سوم:
   ألبر ایمان به اللهو واقع داللت حس 

  به روشنی بیانگر یگانگی الله تعالی است. و تجربه حّس 
  در این زمینه، دالیل حّسی فراوانی وجود دارد؛ از جمله:

  اجابت دعاها - ١
دیدگان و ... است که الله متعال را فرا  مظلومان و مصیبت یدعا پذیرشمراد از آن، 

  رسند. می خویش شان اجابت شده و به هدفرخواستخوانند و د می
کند که مربوط به  شماری از این قبیل وجود دارد؛ فرقی نمی های بی مونهن

  یا دیگران باشد. †پیامبران
  فرماید: می ÷دربارۀ نوح ـبه عنوان مثال، الله

ّنِ َمۡغلُوٞب فَ  ۥٓ فََدَع َربَّهُ ﴿
َ
بَۡوَٰب  ١٠ٱنَتِصۡ أ

َ
ٓ أ َمآءِ َفَفَتۡحَنا ۡنَهِمرٖ  ٱلسَّ ۡرنَا  ١١بَِمآءٖ مُّ َوفَجَّ

ۡرَض 
َ
ۡمرٖ قَۡد قُِدرَ  ٱلَۡمآءُ  ٱۡلََق ُعُيوٗنا فَ  ٱۡل

َ
ٰٓ أ َ    ]١٢-١٠[القمر:  ﴾َ

 انفرما [و از آن یاریمام، پس  پس او پروردگارش را خواند [و عرض کرد]: من مغلوب شده«
 ینو از زم یم.گشود یزنده[فراوان و] فرور یآسمان را با آب یآنگاه درها .]یرانتقام بگ
 یامر ی] براین[دو] آب [آسمان و زم ینپس اس ،]ساختیم ی[و جار یمجوشاند ییها چشمه
  »یختند.آم درباهم  ،ر شده بودکه مقّد 

  فرماید: می ÷در مورد یونس

لَُمٰتِ َفنَاَدٰى ِف ﴿ نَت ُسبَۡحٰنََك إِّنِ ُكنُت مَِن  ٱلظُّ
َ
ٓ أ َّ ِ ٓ إَِلَٰه إ َّ ن 

َ
ٰلِِميَ أ    ]٨٧[األنبیاء:  ﴾ٱلظَّ

 یمعبود یچندا داد که: [پروردگارا!] ه ها یکیفرو رفت] در تار یدر شکم ماه ی[وقتپس «
  »م.من از ستمکاران بود قطعاً ! یهتو منزّ  یست،بر حق جز تو ن

  بنابراین الله تعالی درخواستش را پاسخ گفت و او را از شکم ماهی نجات داد.
  فرمود: ÷و دربارۀ اّیوب

يُّوَب إِۡذ نَاَدٰى َربَّهُ  ٱۡذُكرۡ وَ ﴿
َ
ٓ أ ِنَ  ۥٓ َعۡبَدنَا ّنِ َمسَّ

َ
ۡيَطٰنُ أ  ٱۡرُكۡض  ٤١بُِنۡصٖب وََعَذاٍب  ٱلشَّ

ۡهلَهُ  ۥٓ َوَوَهۡبَنا َلُ  ٤٢بِرِۡجلَِكۖ َهَٰذا ُمۡغتََسُلۢ بَارِدٞ َوَشَابٞ 
َ
َعُهۡم رَۡحَٗة ّمِنَّا َوذِۡكَرٰى  ۥأ َوِمۡثلَُهم مَّ

ْوِل 
ُ
ۡلَبٰبِ ِل

َ
   ]٤٣-٤١[ص:  ﴾ٱۡل
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به من رنج و  یطان: همانا شکه پروردگارش را ندا داد وقتیرا  ّیوبما ا ۀبند آور یادو به «
] جوشد یم ای هبکوب، [چشم ینخود را بر زم ی:] پایم[به او فرمان داد .عذاب رسانده است

اش و همانند آنان را  و خانواده .است یدنیشستشو و آشام ی] خنک برایآب ۀ[چشم ینا
  ».خردمندان باشد یبرا یما و اندرز یاز سو یکه رحمت یدیم،به او بخشهمراهشان 

نشین در  فردی بادیه«روایت شده است: چنین  سدر صحیح بخاری از قول انس
خواندند، وارد مسجد شد و گفت: ای  خطبه می ج که پیامبردرحالی  روز جمعه و
 ج اموال تباه شد و خانواده گرسنه ماند، پس برای ما دعا کن. پیامبر !ج رسول الله

هنوز رسول  ها باال آمد و بالفاصله ابر همچون کوهرا باال برده و دعا نمودند. شان  دستان
  ریخت. شان می ریشموهای از منبر پایین نیامده بودند که دیدم باران بر  ج الله

 !ج فرد دیگری بلند شد و گفت: ای رسول اللهنشین یا  در جمعۀ بعدی، همان بادیه
شان  دستان ج ها خراب شد و اموال غرق گشت، پس برای ما دعا کن. پیامبر ناساختم

و به هر طرفی را بلند کرده و فرمودند: پروردگارا! در اطراف ما و نه بر ما [باران ببارد]. 
   )١(.شد کردند، ابرها پراکنده و دور می که اشاره می

کنندگان در صورتی که شروط دعا را رعایت  هم اجابت دعای درخواستهنوز 
طلب -ایم که مردم برای نماز استسقاء  شود و بسا اوقات، شنیده نمایند، مشاهده می

آمدن از مسجد، برایشان باران باریده است. بنابراین  اند و پیش از بیرون رفته -باران
  .است أاجابت دعا دلیلی قاطع بر یگانگی الله

  †صداقت پیامبران -٢
بشر بوده افراد ترین  کامل †این موضوع دلیلی حّسی و روشن است، زیرا رسوالن

اند و الله تعالی آنان را از میان مخلوقات برگزیده و با   های الھی را به مردم رسانده و پیام
غالب شان  هایی واضح تأیید و یاری نموده و این افراد را پیروز و بر دشمنان نشانه

  گردانیده است.
از  نبّوتای جز تصدیق آنان ندارد، چون اّدعای  ، چاره†انسان در برابر پیامبران

کند، اّما  ترین یا دروغگوترین مردم چنین اّدعایی می ترین اّدعاهاست و فقط صادق بزرگ
ها بر  هستند، چرا که ظھور معجزه ها انسانپیامبران الھی قطعًا راستگوترین 

                                           
 .١٠٣٣صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
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های پسندیده و صفات ستودۀ  تأییدات الھی، خواری دشمنان و خصلت شان، دستان
 ألدانیم که این افراد از جانب الله آنان، نشان از صداقتشان دارد و در نتیجه، می

  )١(اند و الله متعال، حق بوده و عبادتش نیز حقیقت دارد. مبعوث گشته

  داللت انفس - ٣
آفرید، چنانکه  قالبانسان را به زیباترین شکل و در بھترین  ـبدون تردید الله

  فرماید: می

ۡحَسَن ُصَوَرُكۡمۖ ﴿
َ
َرُكۡم فَأ    ]٣غابن: [التّ  ﴾َوَصوَّ

[و  یکوان را نت ت پس شکل و صورس ید،و شما را [در رحم مادرانتان] شکل و صورت بخش«
  ».] گرداندیباز

نَسٰنَ لََقۡد َخلَۡقَنا ﴿ ۡحَسِن َتۡقوِيمٖ  ٱۡلِ
َ
   ]٤ین: [التّ  ﴾ِفٓ أ

  »یدیم.] آفریئتصورت [و ه ینما انسان را در بھتر یقیناً «
انسان با دّقت به خود و عجایب خلقت الھی و به ظاهر و کمال آفرینش خویش و  راگ

، امور به اینکه متمایز از سایر حیوانات است، بنگرد، قطعًا خواهد دانست که در پِس این
ری حکیم وجود دارد و خواهد فھمید که این آفریدگار، در تدبیر و ادارۀ انسان، آفریدگا

   )٢(همتاست. یگانه و بی

َٰها﴿ شیخ عبدالّرحمان سعدی در توضیح این معنا و در تفسیر آیۀ:  ﴾َوَنۡفٖس َوَما َسوَّ
های الھی به شمار  در هر حال، نفس عالمتی بزرگ از نشانه«گوید:  می ]٧مس: [الّش 
ظرافت،  لطافت و رود که شایسته است با آن سوگند خورده شود، زیرا در نھایِت  می

ها و احساسات روحی  سبکی، بسیار سریع از لحاظ تحّرک و تغییر و تاّثر و دارای واکنش
  و ذاتی؛ همچون هّمت، اراده، قصد و محّبت است.

و درستی نفس فایده بود. برابری  ای بی داشت، مجّسمه ها را نمی اگر این ویژگی
  رود. های از عالمات بزرگ الھی به شمار می نابدین شکل، نش

ترین دالیل برای اثبات وجود الله  هدف این است که نفس انسان، یکی از بزرگ
  )٣(.»تنھا او شایستۀ پرستش استو در نتیجه،  بوده همتا بی

                                           
 .٢۴۶ -١٢۵و صص  ٢٠١ -١٩٩نک: دعوة الّتوحید، صص  -١
 .٧٢ -٧٠ق عباد بدر، صص الّشیخ عبدالّرحمن الّسعدي وجھوده في توضیح العقیدة، عبدالّرّزا -٢
 همان. -٣
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  راهنمایی مخلوقات -٤
به شمار  أاثبات یگانگی اللههای حّسی برای  این موضوع، یکی دیگر از نمونه

آوران و  پرندگان، خزندگان، زبان ،ـناطق، چھارپا -رود. الله تعالی تمامی حیوانات می
شود، رهنمون ساخته  شان می زبانان را به سوی آنچه باعث اصالح زندگی و حالت بی

  است.
  شود: ها باخبر است، می از آن ألآیۀ زیر شامل مخلوقات عجیب و غریبی که تنھا الله

ِيٓ َربَُّنا ﴿ ٍء َخۡلَقهُ  ٱلَّ ۡعَطٰي ُكَّ َشۡ
َ
   ]٥٠[طه:  ﴾ُثمَّ َهَدىٰ  ۥأ

ها را]  داشته، سپس [آن یرا به او ارزان یزیهر چ ینشاست که آفر ذاتیپروردگار ما «
  ».کرده است یتهدا

کند؟ و چه  انسان را در زمان توّلد، برای مکیدن سینۀ مادرش راهنمایی می ذاتیچه 
گاه به شیرخوردن نموده است؟ آن هم به کاری سخت که مستلزم  ذاتی وی را آ

های صورت، زبان و گردن و نیز نیازمند حرکاتی  درپی توّسط ماهیچه فشارهایی پی
وسیلۀ فّک پایین و تنّفس با بینی است. تمامی این کارها به درستی و بدون  هپیوسته ب

ی این امور را به وی الھام نموده است؟ گیرد، پس چه ذات علم یا تجربۀ قبلی صورت می
  کند: قطعًا الله تعالی او را راهنمایی می

ِيٓ َربَُّنا ﴿ ٍء َخۡلَقهُ  ٱلَّ ۡعَطٰي ُكَّ َشۡ
َ
   ]٥٠[طه:  ﴾ُثمَّ َهَدىٰ  ۥأ

ها را]  داشته، سپس [آن یرا به او ارزان یزیهر چ ینشاست که آفر ذاتیپروردگار ما «
  ».کرده است یتهدا

شدن انسان پس از بلوغ و بزرگی، به تالش برای دستیابی به  این، رهنمونعالوه بر 
برای  الھی ای از هدایت کامل و عام مصالح خویش؛ مانند سیر و سفر در زمین، نمونه

  مخلوقات است.
گیرد و الله  راهیابی پرندگان، حیوانات وحشی و چھارپایان نیز به روشنی صورت می

آید، رهنمون ساخته  رهایی عجیب که از عھدۀ انسان برنمیها را به انجام کا متعال آن
  است.

  آورده است.را ، موارد عجیبی از این قبیل »شفاء العلیل«در کتاب  /عّالمه ابن قّیم
ترین دالیل بر وجود آفریدگار سبحان، آفرینش استوار،  تمامی موارد فوق، از بزرگ

ترفندهای نھفته، تدبیر زیبا و تدبیر عجیب و حکمت لطیف اوست، زیرا معارف عجیب، 
ها را به  ناای است که ده  ها قرار داده، به گونه نتایج مطلوبی که الله متعال در آن
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کند و  ها را پر از معرفت الھی و شناخت حکمت و قدرت او می دارد و دل تسبیح وا می
ه است، بلکه فایده رها نکرد ها را بیھوده نیافریده و بی آن ألداند که الله هر عاقلی می

 ـهای روشن و برهانی قاطع است و داللت دارد که الله نادارای حکمتی آشکار و نش
و بر هر چیز، توانا است پروردگار و صاحب هر چیزی است و تنھا او دارای صفات کمال 

  )١(و داناست.

  داللت آفاق -٥
آدمی  کند و اگر جھان هستی را مشاهده می -عالم، جاهل، مؤمن و کافر-هر فردی 

با چشم بصیرت و تدّبر بنگرد، قطعًا بزرگی ذاتی که آن را آفریده، درک خواهد کرد و 
  شود که تنھا او را عبادت نماید. این کار باعث می

فَاقِ َسُنِيِهۡم َءاَيٰتَِنا ِف ﴿ شیخ عبدالّرحمان سعدی در تفسیر آیۀ: ٰ  ٱ نُفِسِهۡم َحتَّ
َ
َوِفٓ أ

نَّ 
َ
َ لَُهۡم أ ۗ ُه يَتََبيَّ خود را در آفاق و در نفس  یها  نشانه یبه زود«؛ ]٥٣لت: [فّص  ﴾ ٱۡلَقُّ

آورد:  چنین می ».روشن گردد که او حق است یشانتا برا داد یمنشان خواه انشان به آن  خود
هایی را به بندگانش  نشانه متعالاین کار را انجام داده است. الله  أبدون تردید الله«

بودن او دارند، اّما کسی را که بخواهد، توفیق ایمان  بر حق نشان داده که داللت
  )٢(»گرداند. را که بخواهد، خوار میهرکس  دهد و می

مخلوقات تفّکر نماید و فکرش در آفرینش  ،اگر فرد عاقل«گوید:  همچنین می
ها توّسط حق و برای حق آفریده  داند که آن آور گردد، می مشغول موجودات شگفت

ی بر تمامی آنچه الله متعال از عالماتهای دالیل و  و کتاب ها نشانهاند و دفترهای  شده
اند،  از روز قیامت گفته †اش خبر داده و نیز دالیلی بر آنچه پیامبران خود و یگانگی

هستند و هرگز  ألالله ها تحت فرمان و مسّخرِ  است. همچنین خواهد دانست که آن
ای جز این ندارند. پس بدان که تمامی  کنند و چاره نافرمانی پروردگارشان را نمی

ها را پابرجا و استوار  او آن موجودات آسمانی و زمینی محتاج الله تعالی هستند و

                                           
 .١۶۴ - ١۴٧نک: شفاء العلیل، صص  -١
 . ٧٣ -٧٢الّشیخ عبدالّرحمن الّسعدي وجھوده في توضیح العقیدة، صص  -٢
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و تنھا او معبود بر حق است و  بوده نیاز از تمامی مخلوقات بی پروردگار و ذات گردانده
  )١(»نیست. ویغیر از معبودی 

از آینده خبر داده و  ـالله«آورد:  در جایی دیگر میعّالمه عبدالّرحمان سعدی 
ها و دالیلی را از آفاق و انفس، به بندگانش نشان خواهد داد که  فرماید که نشانه می

   )٢(»داللت دارند قرآن، رسول و آنچه آورده است، حقیقت دارد.
گاه ای، الله تعالی بندگانش را از امور بزرگی در این جھان پھناور  در هر دوره آ

  کند. می
در دوران اخیر، اکتشافات، اختراعات و حقایق علمی متعّددی آشکار شده و 

و با حیرت و  کردهپژوهشگران همواره رازی از اسرار این جھان بزرگ را کشف 
های ناشناختۀ  نااعتراف به ناتوانی خویش نموده و یقین دارند که جھ ،شرمندگی

  ه است.دیگری نیز وجود دارد که هنوز کشف نشد
به طور خالصه، آنچه در جھان هستی وجود دارد، به طور قطع داللت بر وجود 

  مدبِّری حکیم، پروردگاری علیم و مستحّق عبادت دارد، اّما:

ْ َيُكْن لِْلَمْرِء َعْنيٌ َصِحيَحةٌ   إَِذا َمل
 

 ُمْسِفرٌ  ْبُح َوالصُّ   َفَال َغْرَو َأْن َيْرَتاَب 
 

که صبح روشن است، درحالی  نداشته باشد، عجیب نیست یاگر فردی چشم سالم«
  »تردید نماید. [در وجود روز] او

  بندگی موجودات - ٦
ها، جّنیان، فرشتگان، جانداران، غیر جانداران،  ناانس-الله متعال تمامی موجودات 

ها را بر توحید و اعتراف  را برای عبادت خویش آفرید و آن - گیاهان و سایر موجودات
  هّیت پروردگار و اقرار به نیاز و تواضع و خشوع خلق کرد.به الو

آورند مگر انسان سرکش و منحرف از  را به جای می ألتمامی موجودات عبادت الله
ورزد؛  آور مخالفت می که با نظام و قانون این جھان محکم و شگفت ،شریعت الھی

  الله متعال استوار است. پرستشجھانی که فقط بر 
  بندگی و عبادت مخلوقات با یکدیگر تفاوت دارد.عالوه بر این، 

                                           
 همان. -١
 همان. -٢



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ١١٦

 

  رود. به شمار می نوع پرستشهاست که برترین  نایکی از انواع عبادت، بندگی انس
بندگی پیامبران و دعوت و جھاد و سایر عبادت و بھترین عبادت، ها  و از میان انسان

تر و  همه مھماز شان  پیروان شان است و سپس بندگی پیروان آنان و پیرواِن  اعمال
  تر است. باارزش

  نیست. یعجیبکار و جّنیان که  †همچنین بندگی فرشتگان
جان و جاندار بوده که بسیاری از مردم فکر  آنچه عجیب است، عبادت موجودات بی

  دهند! ها عقل و درک ندارند و عبادتی انجام نمی کنند آن می
ت، فرمان آفریدگارشان را به بدون تردید این جھان پھناور با موجوداتی که در آن اس

دهند. در قرآن و سّنت، طاعات بسیاری؛ همچون  و عبادتش را انجام می آوردهجای 
و ... برای این موجودات بیان شده  ترس، بودن تسلیمسجود، تسبیح، نماز، استغفار، 

  )١(است.
  فرماید: الله تعالی دربارۀ سجدۀ موجودات می

نَّ ﴿
َ
لَۡم تََر أ

َ
َ أ َّ َمَٰوٰتِ َمن ِف    ٱ ۡرِض َوَمن ِف  ٱلسَّ

َ
ۡمُس وَ  ٱۡل  ٱلُُّجومُ وَ  ٱۡلَقَمرُ وَ  ٱلشَّ

َباُل وَ  َجرُ وَ  ٱۡلِ َوآبُّ وَ  ٱلشَّ    ]١٨[الحج:  ﴾ٱۡلَعَذاُب َوَكثٌِي َحقَّ َعلَۡيهِ  ٱلَّاِسۖ َوَكثِيٞ ّمَِن  ٱلَّ
ها  و ماه و ستارگان و کوه یداست و خورش یندر زم آنچهها و  نادر آسم آنچهکه  یدیند یاآ«

 افراد زیادیو  کنند، یسجده م تعالی الله یاز مردم برا یاریو درختان و جنبندگان و بس
  ».است یافتهق آنان تحّق  [فرمان] عذاب بر

های مسلمان باشد، چون سجدۀ هر  ناهمچون سجدۀ انس ودالزم نیست که این سج
  موجودی متناسب با خودش است.

  فرماید: در مورد تسبیح موجودات می ألالله

َمَٰوُٰت تَُسّبُِح َلُ ﴿ ۡبعُ  ٱلسَّ ۡرُض وَ  ٱلسَّ
َ
ِ  ٱۡل َّ يَُسّبُِح ِبَۡمِده ِ ٍء إ ن ّمِن َشۡ  ۚ  ۦَوَمن فِيِهنَّ

َّ َتۡفَقُهوَن تَۡسبِيَحُهۡمۚ إِنَّهُ     ]٤٤[اإلسراء:  ﴾َكَن َحلِيًما َغُفوٗرا ۥَوَلِٰكن 
 یزچ یچو ه گویند، یاو م یحهمه تسب ؛هاست در آنهرآنچه  و ینهفتگانه و زم یها ناآسم«

او  همانا فھمید، نمیرا  یحشانشما تسبو اّما  گوید، یم یحتسب وی یشمگر آنکه به ستا یست؛ن
  ».بردبار آمرزنده است

                                           
  .٢۴۵ - ٢٣۴عبودّیة الکائنات لرّب العالمین، فرید الّتونی، دارالّضیاء، صص  -١
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ای که ما آن را  گویند، به گونه تمامی موجودات آفریدگارشان را تسبیح می
شناخت ما دلیلی بر نبودش نیست. الله متعال برخی از مخلوقاتش؛  عدمفھمیم و  نمی

گاه ساخته است. ÷مانند داود   را از تسبیح بعضی از موجودات آ
  فرماید: دربارۀ نماز موجودات می ـالله

نَّ ﴿
َ
لَۡم تََر أ

َ
َ أ َّ َمَٰوٰتِ َمن ِف  ۥيَُسّبُِح َلُ  ٱ ۡرِض وَ  ٱلسَّ

َ
ۡيُ وَ  ٱۡل ٞ قَۡد َعلَِم  ٱلطَّ ٰٖتۖ ُكّ فَّ َصٰٓ

تَهُ  َ    ]٤١ور: [النّ  ﴾ۥۗ َوتَۡسبِيَحهُ  ۥَص
 بسته]، [یا صف گسترده و پرندگان بال است ینها و زم نادر آسم آنچه ۀکه هم یدیند یاآ«

  »داند. یخود را م یحتسب ها نماز و از آنهریک  گویند یم یحالله را تسب
ستایند و الزم  خوانند و الله متعال را به پاکی می بنابراین تمامی موجودات نماز می

  نیست که ما آن را بفھمیم.
 ج نقل شده که رسول الله سدر مورد استغفار موجودات نیز روایتی از ابودرداء

َّ احْلِيتَاِن ىِف «فرمودند:  رِْض َح
َ
َماِء َواأل ُ َمْن ىِف السَّ َ َوإِنَّ َطاِلَب الِْعلِْم يَْستَْغِفُر 

همانا تمامی آنچه در آسمان و زمین است حّتی ماهیان در آب، برای «؛ )١(»اءِ الْمَ 
  »کند. جویندۀ دانش، طلب آمرزش می

  فرماید: در مورد تسلیم و فرمانبرداری موجودات هستی می أالله

َفَغۡيَ دِيِن ﴿
َ
ِ أ َّ ۡسلََم َمن ِف  ۥٓ َيۡبُغوَن َوَلُ  ٱ

َ
َمَٰوٰتِ أ ۡرِض وَ  ٱلسَّ

َ
َلۡهِ  ٱۡل َطوٗۡع َوَكۡرٗها 

   ]٨٣عمران:  [آل ﴾يُرَۡجُعونَ 
 ؛است ینها و زم نادر آسمهرآنچه  کهدرحالی  جویند؟ یالله را م یند غیر از[کافران]  یاآ«

  »شوند. یمبازگردانده  او یخواه و ناخواه سر به فرمان او نھاده و به سو
  )٢(گنجد. و سایر عبادات متنّوعی که در این مبحث نمی
به پروردگار،  ها آن نیاز«هستند و  ـاز این رو، دانستیم که موجودات نیازمند به الله

ویژگی ذاتی آفریدگار به شمار  ،نیازی که بیگونه  همان است،شان  صفت ذاتی
  )٣(»رود. می

                                           
، شمارۀ ١٠٧٩، ص ٢آلبانی این حدیث را در صحیح الجامع، ج ؛ ٢٢٣ابن ماجه، شمارۀ حدیث:  -١

 صحیح دانسته است. ۶٢٩٧حدیث: 
 .۴۵ -١، صص ١جامع الّرسائل، شیخ اإلسالم ابن تیمّیه، تحقیق: محّمد رشاد سالم، ج  -٢
 .٩، ص ٢مجموع الفتاوی، شیخ اإلسالم ابن تیمّیه، ج  -٣
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  در نتیجه، فرمانبرداری و نیاز موجودات به الله تعالی، دلیلی روشن بر یگانگی اوست.

  ت مّزه، رنگ و بوی گیاهانتفاو -٧
بو  مّزه و بی رنگ و بی که بیدرحالی  موارد فوق، دالیلی حّسی بر توحید هستند. آب

در  -به فرمان الھی-ریزد، سپس  آب و علف می است، از آسمان بر زمین خشک و بی
رویند؛ برخی شیرین،  نتیجۀ این باران، گیاهانی متفاوت از لحاظ رنگ، مّزه و بو می

  زرد و برخی دیگر سیاهند. یتعدادی ترش، برخی تلخ، بعضی سبز، تعداد
های عجیبی وجود دارد؛ به عنوان نمونه، برخی از  ، تفاوت و حّتی در یک نوع میوه

ها شیرین و بعضی دیگر ترش و  سایه، تعدادی از آن دار و برخی بی درختان انگور، سایه
های سبز، قرمز، سیاه و به صورت  نگبرخی نیز ترش و شیرین هستند. همچنین در ر

  کشیده و ِگرد و سایر اشکال وجود دارند.
تر از حالت  است؛ نوعی از خرما در حالت خشک و نارس، شیرینگونه  این خرما نیز

های سیاه، زرد و در اشکال دراز و  است یا بالعکس. همچنین در رنگ و پختهرسیده 
  کنند. فاده میکه از یک آب استدرحالی  ِگرد وجود دارند

ها را بر برخی دیگر برتری داده است؟ و چه  ها و خوردنی چه ذاتی برخی از میوه
  است؟ نھادهها  ها را در آن ها و مّزه ذاتی این رنگ

  قطعًا الله متعال این امور را انجام داده؛ همان ذاتی که:

َر َفَهَدىٰ ﴿ ِيٓ وَ  ٣قَدَّ ۡخَرَج  ٱلَّ
َ
ۡحَوىٰ  ۥَفَجَعلَهُ  ٤ٱلَۡمۡرَعٰ أ

َ
   ]٥-٣[األعلی:  ﴾ُغَثآًء أ

سپس آن را  یانید،چراگاه را رو ذاتی کهو [آن]  .نمود یتپس هداس ،کرد یریگ اندازه«
  »د.گردان یاهخشک و س

  ها نااختالف زب - ٨
کنیم، پس چه ذاتی  ها را مشاهده می ناها و انس ما تفاوت زبان و لھجۀ مّلت

ها را  ها و لھجه ناچه ذاتی تمامی این زبگفتن را به آدمی آموخته است؟ و  سخن
گردد؟ قطعًا آن ذات،  یابد و بر وی مشتبه نمی گویند را در می داند و همۀ آنچه می می

ها نشانه و دلیلی بزرگ بر یگانگی الله  ناهمتاست. بنابراین اختالف زب الله یگانه و بی
  )١(متعال است.

                                           
 .از ابن قّیم» مفتاح دار الّسعادة«ب برای توضیحات بیشتر، نک: بخش اول از کتا -١



 

 

 

  بخش دوم:
  †ایمان به فرشتگان

  ؛آن مواردمبحث اول: مفھوم ایمان به فرشتگان و 

  ؛مبحث دوم: جسم بودن فرشتگان

  ؛مبحث سوم: رابطۀ میان فرشتگان و بشر



 

 

 

  مبحث اول:
  و مسائل مربوط به آن †مفهوم ایمان به فرشتگان

  †معّرفی مالئکه - ١

 مفھوم لغوی -أ
َلَک «در اصل از » مالئکه«واژۀ 

َ
یعنی » ألوک«به معنای فرستاد، گرفته شده و » أ

 رسالت و فرستادن.
  )١(شده است. یعنی فرستاده» ُمرَسل«در لغت به معنای » َمَلک«بنابراین 

 تعریف اصطالحی مالئکه -ب
آفریده شده و عبادت الله متعال را به جای فرشتگان، جھانی غیبی هستند که از نور 

های ربوبّیت و الوهّیت را ندارند؛ یعنی چیزی را  از ویژگییک  هیچ آورند. آنان می
دهند و هرگز جایز نیست که با الله تعالی یا به تنھایی، پرستش  آفرینند، روزی نمی نمی

 شوند.
ها را بخشیده  اجرای آن به آنان فرمانبرداری کامل از دستوراتش و قدرت بر ألالله
  است.

گاه است. ـتعداد فرشتگان فراوان بوده و فقط الله   )٢(از این موضوع آ

 موارد ایمان به مالئکه -٢
 ایمان به فرشتگان شامل موارد زیر است:

                                           
  .٣٩۵ -٣٩٢، صص ١٠لسان العرب، ج  -١
  .١٩نک: رسائل في العقیدة، محّمد بن عثیمین، ص  -٢
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 ایمان به وجود آنان -أ

  شناسیم ایمان به فرشتگانی که آنان را با اسم می -ب
شناسیم؛ به  فرشتگانی که آنان را با نام نمی و ایمان اجمالی به ÷مانند جبرئیل

عبارتی دیگر، ایمان داریم که الله تعالی، فرشتگان زیادی دارد و الزم نیست که از 
گاه باشیم.  اسامی تمامی فرشتگان آ

  دانیم ایمان به آنچه از صفاتشان می -ج
خبر دادند وی را با همان صفتی که الله  ج که پیامبر ÷همچون صفت جبرئیل 

 دیدند. -بال که کرانۀ آسمان را در بر گرفته بود ٦٠٠دارای -متعال آفریده 
آید؛ مانند زمانی که الله  گاهی اوقات، به فرمان الھی، فرشته به شکل مردی درمی

  فرستاد: †متعال جبرئیل را به سوی مریم؛ مادر مسیح

ا﴿ ا َفَتَمثََّل لََها بََشٗ    ]١٧[مریم:  ﴾َسوِّيٗ
  ».کامل بر او ظاهر شد یانسان شکلپس به س«

به شکل  ÷در میان یارانشان نشسته بودند، جبرئیل ج و نیز یک بار که پیامبر
ای از  که نشانهدرحالی  هایی بسیار سفید و موهایی بسیار سیاه آمد مردی دارای لباس

 شناخت، در نزد رسول الله را نمیوی  شاز صحابهیک  هیچ شد و سفر در وی دیده نمی
نشست و زانوهایش را به زانوهای ایشان چسباند، دستانش را بر روی پاهای رسول  ج
هایش پرسید.  دربارۀ اسالم، ایمان، احسان، قیامت و نشانهگذاشت و از ایشان  ج الله

تَا«پاسخش را دادند و زمانی که رفت، فرمودند:  ج پیامبر
َ
يُل أ ْم كُفَعِلّمُ  مْ كهَذا ِجرْبِ

  »است؛ آمده بود تا دین شما را برایتان آموزش دهد. ÷این جبرئیل«؛ )١(»مْ كِدينَ 
فرستاد نیز به شکل  إآنان را به سوی ابراهیم و لوط أفرشتگانی که الله

  چندین مرد بودند.

 دانیم ایمان به آنچه از اعمال فرشتگان می - د
 خستگی و سستی. مانند تسبیح و عبادت الھی در شب و روز بدون

                                           
 .٨صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١
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برخی از فرشتگان، اعمال خاّصی دارند؛ همچون جبرئیل که امانتدار وحی الھی 
فرستاد. و مانند  می †است و الله متعال او را با وحی، به سوی پیامبران و رسوالن

آدم  حفاظت بنیمیکائیل؛ مسؤول باران و مالک؛ مسؤول آتش و فرشتگانی که مسؤول 
  )١(زیادی که وجود دارند.هستند و سایر فرشتگان 

  †نتایج ایمان به فرشتگان - ٣
  ایمان به فرشتگان، نتایج مھّمی دارد؛ از جمله:

 علم به عظمت و قدرت و سلطان الھی -أ
 بدون تردید بزرگی مخلوق برخاسته از بزرگی خالق است؛

 آدم شکر الھی به سبب توّجه به بنی -ب
شان  نوشتن اعمال و سایر مصالحها،  نازیرا فرشتگانی را مسؤول حفاظت انس

 ردانیده است؛گ

 ألشدن به الله نزدیک -ج
  )٢(دهند. بر اثر محّبت به فرشتگان که آنچه مورد رضایت الھی است را انجام می

   

                                           
  .٢٠ - ١٩نک: رسائل في العقیدة، صص  -١
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  مبحث دوم:
  بودن فرشتگان  جسم

کسانی که در این برخالف  متون شرعی داللت دارند که فرشتگان جسم هستند،
گویند: آنان نیروهای خیِر  معتقدند فرشتگان جسم نیستند و میزمینه منحرف شده و 
  موجود در مخلوقاتند.

  این دیدگاه با قرآن کریم و سّنت نبوی و اجماع مسلمانان منافات دارد.
  فرماید: می ألالله

ِ فَاِطرِ  ٱۡلَۡمدُ ﴿ َّ َمَٰوٰتِ ِ ۡرِض وَ  ٱلسَّ
َ
ۡثَنٰ  ٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ َجاِعِل  ٱۡل ۡجنَِحةٖ مَّ

َ
ْوِلٓ أ

ُ
ً أ رُُس

   ]١[فاطر:  ﴾َوثَُلَٰث َوُرَبَٰعۚ 
] که فرشتگان را ذاتی[ ین،ها و زم ناآسم ینندۀآفر ؛] مخصوص الله استیشحمد [و ستا«

  »گانه و چھارگانه دوگانه و سه یها بال یقرار داد؛ دارا یرسوالن
  فرماید: همچنین در مورد بھشتیان می

ِ بَاٖب  ئَِكةُ ٱلَۡمَلٰٓ وَ  ﴿
ُتۡمۚ فَنِۡعَم ُعۡقَب  ٢٣يَۡدُخلُوَن َعلَۡيِهم ّمِن ُكّ َسَلٌٰم َعلَۡيُكم بَِما َصَبۡ

ارِ     ]٢٤-٢٣عد: [الّر  ﴾ٱلَّ
شان ناز پدراهرکس  ]ینو [همچن شوند ی] که وارد آن می[بھشت یدانجاو یها همان] باغ«[

 شوند. یبر آنان وارد م یو فرشتگان از هر در ،اند کار بودهیکوشان که ننو همسرانشان و فرزندا
پس چه خوب است  ید،ا ه صبر نمودهک] آنسبب:] سالم بر شما به [گویند یماین افراد [و به 

  »!]یدان[جاو یعاقبت آن سرا

 ج روایت شده که رسول الله سدر صحیح بخاری و صحیح مسلم از ابوهریره
ُ الَْعبْدَ «فرمودند:  َحبَّ ابَّ

َ
يُل  إَِذا أ ْحِببُْه َفيُِحبُُّه ِجرْبِ

َ
َ حُيِبُّ فَُالنًا فَأ يَل إِنَّ ابَّ  ،نَاَدى ِجرْبِ

َماءِ  ْهِل السَّ
َ
يُل يِف أ ِحبُّوهُ  :َفيُنَاِدي ِجرْبِ

َ
َ حُيِبُّ فَُالنًا فَأ َماِء ُعمَّ  ،إِنَّ ابَّ ْهُل السَّ

َ
َفيُِحبُُّه أ

رِْض 
َ
ُ الَْقبُوُل يِف اْأل َ به  ،را دوست بدارد [یک] بنده الله متعالگاه هر«؛ )١(»يُوَضُع 

 .تو هم او را دوست بدارپس فالنی را دوست دارد،  اللهکند که  اعالن می ÷جبرئیل
فالنی را  ـاللهکند که  او را دوست داشته و در اهل آسمان اعالن می ÷جبرئیل

                                           
 .٢۶٣٧؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٧۴٨۵صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
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دارند و  اهل آسمان وی را دوست میسپس  .دوست دارد، شما هم وی را دوست بدارید
[اهل زمین نیز او را دوست  شود می قبول نھاده ،برایش در زمین پس از آن،

  .»دارند] می

إَِذا اَكَن «فرمودند:  ج نقل شده که پیامبر سهمچنین در صحیح بخاری از ابوهریره
بَْواِب الَْمْسِجِد َمالئَِكٌة يَْكتُبُونَ 

َ
َل فَإَِذا  يَْوُم اجْلُُمَعِة اَكَن بَلَ لُكِّ بَاٍب ِمْن أ وَّ

َ
َل فَاأل وَّ

َ
األ

ْكرَ  ِّ ُحَف وََجاُءوا يَْستَِمُعوَن ا در روز جمعه، بر هر دری از «؛ )١(»َجلََس اِإلَماُم َطَوْوا الصُّ
کنند، و  ها] را به ترتیب ثبت می درهای مسجد، فرشتگانی هستند که [ورود انسان

آیند تا به ذکر [خطبه یا تالوت  میبندند و  نشیند، آنان دفترها را می زمانی که امام می
  »قرآن] گوش دهند.

دهند که فرشتگان جسم هستند و نه نیروهای  متون مذکور به طور صریح نشان می
این متون، اجماع و توافق براساس  که گمراهان معتقدند. مسلمانانآنگونه  معنوی؛
  )٢(اند. نموده

   

                                           
 .٣٠٣٩صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
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  مبحث سوم:
  رابطۀ میان فرشتگان و بشر

  شتگان با بشررابطۀ فر - ١
های  آدم دارند و برخی از نمونه ارتباط تنگاتنگ و مستحکمی با بنی †فرشتگان

  این ارتباط، عبارت است از:

 خلقت انسانحضور آنان در زمان ) ١
اند، به ما  شده که بسیار راستگو و تصدیق ج گوید: رسول الله می سابن مسعود

َحَدُكْم جُيَْمُع «فرمودند که: 
َ
ً ُغْطَفًة، ُعمَّ يَُكوُن إِنَّ أ ْرَبِعنَي يَْوما

َ
ِه أ مِّ

ُ
َخلُْقُه يف َنْطن أ

، ، َفيَنُْفُخ ِفيِه الرَّوحَ ُعمَّ يُرَْسُل الَملَُك  ،ُعمَّ يَُكوُن ُمْضَغًة مثَْل ذلِك ،َعلََقًة ِمثَْل ذلِك
ْرَبِع لَكِماٍت 

َ
جِله، وَعَمِله، وََشيقٌّ هِ : بَِكتِْب ِرزقِ َوُيْؤَمُر بِأ

َ
و سِعيدٌ  ، َوأ

َ
 آفرینش«؛ )١(»أ

 سپسشود،  صورت نطفه جمع میه چھل روز ب در مّدت ش،شما در شکم مادراز هریک 
 ]تهمین مّد پس از آن، مانند آن [است و  ]خون بسته[علقه  ]تهمین مّد [مثل آن 
دمد و به  و در وی روح می شدهفرستاده  فرشتهاست، سپس  ]گوشتای  [پاره مضغه

اش، اجلش و عملش و اینکه نیکبخت  به نوشتن روزی :شود داده میچھار چیز دستور 
 »است یا بدبخت.

 توّسط فرشتگان ها انحفاظت انس) ٢

 فرماید: می ـالله

َسَّ ﴿
َ
ۡن أ ِ  ۦَوَمن َجَهَر بِهِ  ٱۡلَقۡوَل َسَوآءٞ ّمِنُكم مَّ ۡلِ َوَمۡن ُهَو ُمۡسَتۡخفِۢ ب وََسارُِبۢ  ٱلَّ

 ِ ۡمرِ  ۥَيَۡفُظونَهُ  ۦُمَعّقَِبٰٞت ّمِۢن َبۡيِ يََديۡهِ َوِمۡن َخۡلفِهِ  ۥَلُ  ١٠ٱلََّهارِ ب
َ
ِۗ ِمۡن أ َّ    ]١١- ١٠عد: [الّر  ﴾ٱ

آن را آشکار  فردی کهو  یدسخن گو یاز شما پنھان یاست که کس یکسانالله]  یبرا«[
 رود. یراه م] روز [آشکارا] ییدر [روشنا یا شود، ی] شب پنھان میکیدر [تار که ی سازد، و کس

 ،و از پشت سرش یشرو یش[صبح و شام] از پ یدرپ یاست که پ یاو [انسان] فرشتگان یبرا
  »کنند. یحفظ متعالی را به امر الله  وی

                                           
 .٢۶۴٣؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٣٢٠٨صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
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 هستند †فرشتگان سفیران الھی به سوی رسوالن و پیامبران) ٣
 الله تعالی اعالم نموده که جبرئیل مسؤول این کار مھم است:

ا ّلِـِجۡبِيَل فَإِنَّهُ قُۡل َمن َكَن ﴿ َلُ  ۥَعُدّوٗ ٰ قَۡلبَِك بِإِۡذِن  ۥنَزَّ َ َ ِ َّ ٗقا لَِّما َبۡيَ يََديۡهِ  ٱ ُمَصّدِ
   ]٩٧[البقرة:  ﴾

او به فرمان  یراز ،دشمن الله است] یقتباشد، [در حق یلدشمن جبرئ که ی بگو: کس«

  ».است بوده، از آن یشآنچه پ کنندۀ یقتصد کهدرحالی  قرآن را بر قلب تو نازل کرده ألالله

وحُ نََزَل بِهِ ﴿ ِميُ  ٱلرُّ
َ
ٰ قَۡلبَِك ِلَُكوَن ِمَن  ١٩٣ٱۡل َ    ]١٩٤-١٩٣عراء: [الّش  ﴾ٱلُۡمنِذرِينَ َ

بر قلب تو تا از هشداردهندگان  ] آن را فرود آورده است÷یل[جبرئ ینروح االم«
  »ی.باش

 های خیر در نفوس بندگان تحریک انگیزه) ۴
هر انسانی، قرین و همراهی از فرشتگان و مالزمی از جّنیان قرار الله متعال برای 

َما «فرمودند:  ج روایت شده که پیامبر سداده است. در صحیح مسلم از ابن مسعود
َحدٍ 

َ
َ بِِه قَِرينُ إِّال  ِمنُْكْم ِمْن أ ْ  ه ِمنَ قَِرينُ ، واجْلِنّ  ه ِمنَ  َوقَْد ُولكِّ هریک  برای«؛ »ةكَمالئال

» از شما، همراهی از جّنیان و همراهی از فرشتگان، واگذار و تعیین شده است.
پاسخ دادند:  ج پیامبر !؟ج و حّتی برای شما نیز ای رسول اللهپرسیدند:  شصحابه

» َ نَّ ابَّ
َ
ُمرىِي إِّال  َوإِيَّاَي إِالَّ أ

ْ
ْسلََم فَال يَأ

َ
َخنيَِن َعلَيِْه فَأ

َ
ی برای من، اّما و حتّ «؛ )١(»خِبَرْيٍ  أ

ام] یاری نموده و او مسلمان شده [یا اینکه  الله متعال مرا علیه وی [یعنی همراه جّنی
 »دهد. من از شّرش در امانم] و مرا فقط به خیر فرمان می

احتماال این فرشتۀ همراه ایشان، غیر از فرشتگانی است که مأمور حفاظت اعمال 
 ج ها را برای راهنمایی و ارشاد رسول الله تعالی آنبودند؛ فرشتگانی که الله  ج پیامبر

  گماشته بود.
فرشته و جّن همواره همراه انسان هستند؛ جن وی را تشویق به بدی نموده و 

 ج روایت نموده که پیامبر سکند. ابن مسعود فرشته او را ترغیب به نیکی می
ًة بِابِْن آَدَم َو لِلمَ «فرمودند:  يْطاِن لَمَّ ِّ  لَِك ِانَّ لِلشَّ يطاِن فَاِيعاٌد بِالرشَّ ُة الشَّ ًة، فَاَّما لَمَّ  لَمَّ
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ُة الَملَِك  ، َواَّما لَمَّ ، َفَمن وََجَد  َوتَكذيٌب بِاحلَقِّ  ذلَِك ِمن فَاِيعاٌد بِاخلرَْيِ َوتَصديٌق بِاحلَقِّ
 ً   فَليَْعلَمَشيئا

َ
َحَمِد اّب و   ،نَُّه ِمَن اّب ك يطاِن    فَليَتََعوَّذ بِاّب ى ، َوَمن وََجَد االُخرَ   ْ ِمَن الشَّ

دادن  القای شیطان وعده ؛داردبه انسان  شیطان القائاتی و فرشته الھاماتی«؛ »الرَّجيمِ 
و حق را  دادن به خوبی و الھام فرشته وعدهاست نمودن  و حق را تکذیب به بدی
 که از جانبالھام به خوبی را در دل خود یافت، بداند هرکس  کردن است. پس تصدیق

چیزی غیر از این یافت، از هرکس  را ستایش نماید والله ، سببو بدین  الله تعالی بوده
  آیۀ زیر را تالوت کردند: ج پیامبرسپس » .پناه ببرد ـاللهشده، به  رانده شیطاِن 

ۡيَطٰنُ ﴿ ِ  ٱۡلَفۡقرَ يَِعُدُكُم  ٱلشَّ ُمرُُكم ب
ۡ
ُ وَ  ٱۡلَفۡحَشآءِۖ َوَيأ َّ ۗ  ٱ ٗ ۡغفَِرٗة ّمِۡنُه َوفَۡض يَعُِدُكم مَّ

ُ وَ  َّ    ]٢٦٨[البقرة:  ﴾َوِٰسٌع َعلِيمٞ  ٱ
و شما را به  دهد، یم یدست یتھ ۀو] وعد ترساند یشما را [به هنگام انفاق م یطانش«
[نعمت]  یآمرزش و فزون ۀالله از جانب خود به شما وعد کهدرحالی  و کند یامر م ها یزشت
  )١(».داناست یشگرگشامتعال  و الله دهد، یم

 ها انثبت اعمال انس) ۵
تعدادی از فرشتگان مسؤول حفظ و ثبت اعمال نیک و بد آدمیان هستند و مراد از 

 آیات زیر، همین فرشتگانند:

   ]١٢-١٠[االنفطار:  ﴾َيۡعلَُموَن َما َتۡفَعلُونَ  ١١كَِراٗما َكٰتِبِيَ  ١٠نَّ َعلَۡيُكۡم لََحٰفِِظيَ ﴿
بزرگوار  یسندگانیکه نو ،اند ه شدهشت[از فرشتگان] بر شما گما ینگھباناندون تردید و ب«

  ».]کنند یم یادداشتو بد شما را  یک[و اعمال ن دانند یم دهید، یآنچه را انجام م .هستند

                                           
این روایت  /؛ آلبانی١١٠۵١؛ سنن نسائی، شمارۀ حدیث: ٢٩٨٨سنن ترمذی، شمارۀ حدیث:  -١

پس از آوردن  /صحیح دانسته است. ابن کثیر ٣٨صحیح موارد الّظمآن، شمارۀ حدیث: را در 
ترمذی و نسائی این حدیث را در سنن خویش، بخش تفسیر، به نقل از «گوید:  روایت مذکور می

  »اند. هناد بن سری آورده
آورده و ترمذی ابن حبان نیز روایت فوق را در صحیح خود به نقل از ابویعلی موصلی و او از هناد   

گوید: حدیثی غریب است؛ یعنی همان روایت ابواألحوص سالم بن سلیم که فقط از طریق او  می
، ص ١به صورت مرفوع روایت شده و چنین گفته است؛ نک: تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر، ج 

۴٨٠.  
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شوند و  دو فرشتۀ حاضر را همراه انسان ساخته که هرگز از وی جدا نمی ـالله
  کنند: رفتار و گفتارش را ثبت می

نَسٰنَ َولََقۡد َخلَۡقَنا ﴿ ۡقَرُب إَِلۡهِ ِمۡن َحۡبِل  ۥۖ َنۡفُسهُ  ۦَوَنۡعَلُم َما تُوَۡسوُِس بِهِ  ٱۡلِ
َ
َوَنُۡن أ

َمالِ وََعِن  ٱۡلَِميِ َعِن  ٱلُۡمَتلَّقَِيانِ إِۡذ َيَتلَقَّ  ١٦ٱلَۡورِيدِ  َّ  ١٧َقعِيدٞ  ٱلّشِ ِ ا يَۡلفُِظ ِمن قَۡوٍل إ مَّ
يۡهِ َرقِ     ]١٨- ١٦[ق:  ﴾يٌب َعتِيدٞ َلَ

و  دانیم، یم کند، یرا که نفسش به او وسوسه م یزیو چ ایم یدهما انسان را آفر یبه راست«
بر جانب راست و  یرندهفراگ ۀ]فرشت[دو  که  یهنگامتریم.  یکرگ گردن به او نزد ]شاه[ما از 

 ینکهمگر ا آورد، یرا بر زبان نم یسخن یچهگیرند.  یفرا م ]و اعمالش را[ اند چپ نشسته
  ».است ]نوشتن ۀو آماد[حاضر  ینزدش مراقب

قعید به معنای مراقب و منتظر و رقیب عتید یعنی مراقبی آماده برای این کار که 
  کند.. حّتی یک کلمه را ترک نمی

 رسد گرفتن روح آدمیان زمانی که عمرشان به پایان می) ۶
ها نموده وقتی که عمر  روح انسانالله متعال بعضی از فرشتگان را مسؤول گرفتن 

 فرماید: می أرسد. الله مقّدرشان به پایان می

لَُك ﴿ ُٰكم مَّ ِي ٱلَۡموۡتِ ۞قُۡل َيَتَوفَّ ٰ َرّبُِكۡم تُرَۡجُعونَ  ٱلَّ َ ِ َ بُِكۡم ُثمَّ إ    ]١١جدة: [الّس  ﴾ُوّكِ
سپس به  گیرد، یجانتان را م، مرگ که بر شما گماشته شده ۀ] بگو: فرشت!ج یامبرپ یا«[
  »شوید. یمبازگردانده  پروردگارتان یسو

گیرند، بیش از یک فرشته هستند، چنانکه الله  ها را می کسانی که ارواح انسان
  فرماید: متعال می

ِ  ٱۡلَقاهِرُ وَُهَو ﴿ َحَدُكُم  ۦۖ فَۡوَق ِعَبادِه
َ
ٰٓ إَِذا َجآَء أ  ٱلَۡمۡوُت َوُيۡرِسُل َعلَۡيُكۡم َحَفَظًة َحتَّ

َ ُيَفّرُِطونَ تَوَ  ۡتُه رُُسلَُنا َوُهۡم  َ  ٦١فَّ ِ ْ إ ٓوا ِ ُثمَّ ُردُّ َّ ُٰهُم  ٱ َ َلُ  ٱۡلَقِّۚ َمۡولَ
َ
وَُهَو  ٱۡلُۡكمُ أ

ُع  ۡسَ
َ
   ]٦٢-٦١[األنعام:  ﴾ٱۡلَحِٰسبِيَ أ

 یکیکه  یتا زمان فرستد ی[از فرشتگان] بر شما م یاست و نگھبانان یرهو او بر بندگانش چ«
 انو آن گیرند ی] جانش را میارانش الموت و دست فرستادگان ما [ملک ،از شما را مرگ فرا رسد

 یقیحق یالله که موال یسپس به سو کنند. ینم ی] کوتاهیشخو یت[در انجام مأمور
 ترین سریع وی] مخصوص اوست و یکه حکم [و داور یدبدان .گردند بازمی ،هاست آن

  ».گران است حساب
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گیرند. الله  افران و مجرمان را به سختی و بدون مالیمت و نرمی میآنان جان ک
  فرماید: تعالی می

ٰلُِمونَ َولَۡو تََرىٰٓ إِذِ ﴿ يۡ  ٱلَۡمَلٰٓئَِكةُ وَ  ٱلَۡمۡوتِ ِف َغَمَرِٰت  ٱلظَّ
َ
ْ أ ۡخرُِجٓواْ  ِديِهمۡ بَاِسُطٓوا

َ
أ

نُفَسُكُمۖ 
َ
َ  ٱلُۡهونِ ُتَۡزۡوَن َعَذاَب  ٱۡلَۡومَ أ َ ِ بَِما ُكنُتۡم َتُقولُوَن  َّ َوُكنُتۡم َعۡن  ٱۡلَقِّ َغۡيَ  ٱ

   ]٩٣[األنعام:  ﴾تَۡسَتۡكِبُونَ  ۦَءاَيٰتِهِ 
] ستمکاران در سکرات مرگ فرو ین[ا که ی هنگام ینی] اگر ببشوی یزده م و [شگفت«
 یرونرا ب یتانها ناج:] گویند یها را گشوده [و به آنان م و فرشتگان [قبض روح] دست اند رفته
او تکّبر  یاتو نسبت به آ گفتید یحق بر الله مبه نادر برابر آنچه  یبار ت! امروز عذاب خفّ یدآور
  »ید.د یدخواه یدید،ورز

ِينَ َولَۡو تََرىٰٓ إِۡذ َيَتَوفَّ ﴿ ْ  ٱلَّ ۡدَبٰرَُهۡم َوُذوقُواْ  ٱلَۡمَلٰٓئَِكةُ َكَفُروا
َ
يَۡضُِبوَن وُُجوَهُهۡم َوأ

   ]٥٠[األنفال:  ﴾ٱۡلَرِيقِ َعَذاَب 
 شانبه صورت و پشت گیرند، یفرشتگان [مرگ] جان کافران را م که ی هنگام ینیو اگر بب«

  ».]کنی یب متعّج  ینه اگر این را ببینی،[هر آ ید،:] عذاب سوزنده را بچشگویند یو [م زنند یم

ۡتُهُم فَ ﴿ ۡدَبَٰرُهمۡ  ٱلَۡمَلٰٓئَِكةُ َكۡيَف إَِذا تَوَفَّ
َ
   ]٢٧د: [محّم  ﴾يَۡضُِبوَن وُُجوَهُهۡم َوأ

بر  گیرند، یرا م یشانها نافرشتگان [مرگ] ج زمانی که ] چگونه خواهد بودشانپس [حال«
  »زنند. یم یشانها ها و پشت چھره

  گیرند. ولی روح مؤمنان را به نرمی و آسانی می

 به مؤمنان †آوردن و توّجه فرشتگان روی) ٧
کردن و ارشاد و راهنمایی و دعا و درخواست آمرزش برای آنان؛ همچون دعا  با محّبت

برای آموزگار خوب، کسانی که منتظر نماز جماعتند، اشخاصی که در صف اول نماز 
طعام نمایند، اشخاصی که  ها را پر می خوانند، افرادی که جاهای خالی میان صف می

 روند. فرستند و به عیادت بیماران می درود می ج خورند، کسانی که بر پیامبر سحری می
گفتن بر دعای مؤمنان، درخواست آمرزش برای آنان، حاضرشدن در  همچنین آمین

های ذکر، تأیید و تثبیت و نگارش اعمال کسانی که در نماز جمعه  مجالس علم و حلقه
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کنند، کمک به مؤمنان در  فرادی که قرآن تالوت میشوند، آمدن در نزد ا حاضر می
  )١(ها و سایر کارها. جنگ

 بر کافران †خشم فرشتگان) ٨
آنان کافران ستمکار را دوست ندارند، بلکه با این افراد دشمن هستند و با آنان 

  کنند. اندازند و آنان را نفرین می هایشان را به لرزه می کنند، دل مبارزه می

  صالحهای  برتری فرشتگان یا انسانحکم به  -٢
های فراوانی در این  از دیرباز، دربارۀ موضوع مذکور اختالف وجود داشته و دیدگاه

ترین نظرّیه، همان سخن شیخ اإلسالم ابن  زمینه مطرح شده است. بھترین و خالصه
، های صالح از لحاظ اینکه دارای پایان و عاقبت کاملی هستند است که انسان /تیمّیه

برتر از فرشتگانند؛ یعنی زمانی که وارد بھشت شوند، به قرب الھی برسند، در مراحل و 
درجات باال ساکن شوند، الله رحمان از آنان استقبال کند و این اشخاص را بسیار به 
  خویش نزدیک سازد و خودش را به آنان نشان دهد و از نگاه به چھرۀ گرامی وی بھره

  ۀ پروردگارشان، برای این افراد خدمت کنند.برند و فرشتگان به اجاز
اّما از نظر ابتدا و در حال حاضر، فرشتگان برتر از بشر هستند، زیرا اکنون آنان در 

شوند، منّزه بوده و غرق در  ها مرتکب می نزد پروردگار بزرگ جای دارند و از آنچه انسان
  عبادت پروردگارند.

  و بھتر از شرایط بشر است. تر بدون تردید احوال کنونی آنان، کامل
گروه هردو  گردد و ادّلۀ گوید: با این توضیح، دلیِل برتری روشن می می /ابن قّیم

  شود. از آنان به حّق خویش راضی میهریک  هماهنگ گشته و
  )٢(الله تعالی داناتر به حقیقت است.

                                           
  .٧۶ -۵٩عالم المالئکة األبرار، عمر أشقر، صص  -١
؛ شرح ٣۶٨، ص ٢؛ لوامع األنوار البھّیة، سفارینی، ج ٣۵٠، ص ١١نک: مجموع الفتاوی، ج  -٢

، در کتاب ٢۵١ -٢٠٣؛ الحبائک في أخبار المالئک، سیوطی، صص ٣٣٨العقیدة الّطحاوّیة، ص 
 .٩۶مذکور، مبحثی طوالنی در این باره بیان شده است؛ عالم المالئکة األبرار، ص 



 

 

 

  بخش سوم:
  آسمانیهای  ایمان به کتاب

  ؛آنمتعلق به موارد و  آسمانیهای  مبحث اول: مفھوم ایمان به کتاب

  ؛آسمانیهای  و اختالفی در میان کتاب اّتفاقیمبحث دوم: موارد 

  ؛مبحث سوم: قرآن، تورات و انجیل



 

 

 

  مبحث اول:
  آنمتعلق به موارد آسمانی و های  مفهوم ایمان به کتاب

  بمفهوم لغوی و اصطالحی کت - ١
شده است؛ مانند فراش به  جمع کتاب به معنای مکتوب؛ یعنی نوشته ُکُتب در اصل،

شده، إله به معنای مألوه؛ معبود و غراس به معنای مغروس؛  معنای مفروش؛ پھن
  شده. کاشته

رود و عّلت نامگذاری نویسنده به  در معنای جمع و ِگردآوری به کار می» َکَتَب «ماّدۀ 
  دهد. کاتب، این است که حروف را جمع نموده و به هم ربط می

شوند. همچنین  نامند، زیرا در کنار یکدیگر جمع می گروه لشکر را نیز کتیبه می
مقامات حریری،  کند. در ها را به هم وصل می گویند، چون پارچه خّیاط را کاتب می

  چیستانی بدین مفھوم آمده است:

ـــــومـــــا َخ  وكـــــاتِبَني  ـْت أنـاِمـُلـُهــــــمطَّ
  

 يف الُكُتــــِب  ُخـــطّ  حْرفـــًا وال قـــَرأوا مـــا  
  

ها نوشته شده  و نویسندگانی که انگشتانشان حرفی ننوشته و نیز آنچه در کتاب«
  »اند. است را نخوانده

  )١(ها هستند. مراد از آن، خّیاط
ها را به  آن أهای آسمانی است که الله مراد از این ُکُتب، کتاب« شرعی،از نظر 

نازل فرمود تا از این طریق، به  †عنوان رحمت و هدایتی برای مخلوقات، بر پیامبران
   )٢(»سعادت دنیا و آخرت برسند.

  آسمانیهای  موارد ایمان به کتاب -٢
 اند؛ الله تعالی فرستاده شدههای آسمانی از جانب  ایمان به اینکه قطعًا کتاب .١

                                           
 .٧٠٣ - ۶٩٨ص ، ص١؛ لسان العرب، ج ٢٨۶مقامات حریری، ص  -١
 .٢٣رسائل في العقیدة، ص  -٢
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 شده بر محّمد دانیم؛ مانند قرآن نازل ها می ایمان به آنچه از اسامی این کتاب .٢
شده  شده بر موسی، انجیلی که بر عیسی نازل گشت و زبور نازل تورات نازل ،ج

 ؛†بر داود
ها ایمان  شان باخبر نیستیم، به طور اجمالی به آن هایی که از اسامی اّما کتاب

  آوریم. می
های آسمانی؛ همچون خبرهای قرآنی و اخباری از  تصدیق اخبار صحیِح کتاب .٣

 های پیشین که تبدیل و تحریف نشده است؛ کتاب
کند که  ها؛ فرقی نمی عمل به احکامی که منسوخ نشده و رضایت و پذیرش آن .٤

 شان باخبر باشیم یا نه؛ از حکمت و عّلت
  فرماید: می ألاند. الله آن کریم منسوخ شدهوسیلۀ قر های پیشین، به تمامی کتاب

ٓ إَِلَۡك ﴿ نَزۡلَا
َ
ِ  ٱۡلِكَتَٰب َوأ ٗقا لَِّما َبۡيَ يََديۡهِ ِمَن  ٱۡلَقِّ ب  ﴾َوُمَهۡيِمًنا َعلَۡيهِۖ  ٱۡلِكَتٰبِ ُمَصّدِ

   ]٤٨[المائدة: 
 یها کتاب کنندۀ یقتصد که درحالی  یم] کتاب [قرآن] را به حق بر تو نازل کردینو [ا«

  ».ها شاهد و نگھبان است و بر آن پیش از خود بوده
های قبلی  هاست و از این رو، عمل به حکمی از احکام کتاب یعنی قرآن حاکم بر آن

  )١(جایز است که قرآن کریم آن را صحیح دانسته و تأیید نموده است.

  های آسمانی اهّمیت ایمان به کتاب - ٣
  اهّمیت فراوانی دارد؛ از جمله: های آسمانی از چندین جنبه ایمان به کتاب

رود  و رکنی از ارکان ایمان به شمار می ها، اصلی از اصول عقاید ایمان به این کتاب .١
 †شده بر پیامبران های نازل و ایمان انسان، زمانی صحیح است که به کتاب

 ایمان بیاورد؛
کرده رسانند، مدح و تحسین  های الھی را به مردم می رسوالنی که پیام ـالله .٢

 است:
ِينَ ﴿ ِ ُيَبّلُِغوَن رَِسَٰلِٰت  ٱلَّ َّ َّ  ۥَوَيۡخَشۡونَهُ  ٱ ِ َحًدا إ

َ
َ َيَۡشۡوَن أ َ َو َّ    ]٣٩[األحزاب:  ﴾ٱ

 ویجز کس  هیچ و از ترسند یو از او م رسانند یالله را م های یامپ که ی همان] کسان«[
  »ترسند. ینم

                                           
  همان. -١
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هایی که از  و مؤمنان به کتاب ج پیامبر عالوه بر این، الله تعالی بیان فرموده که
  جانب الله متعال نازل شده است، ایمان دارند:

ّبِهِ  ٱلرَُّسوُل َءاَمَن ﴿ نزَِل إَِلۡهِ ِمن رَّ
ُ
ِ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَۚ وَ  ۦبَِمآ أ ِ ُكٌّ َءاَمَن ب َّ  ۦَوُكُتبِهِ  ۦَوَمَلٰٓئَِكتِهِ  ٱ

   ]٢٨٥[البقرة:  ﴾ۦَورُُسلِهِ 
 ؛]یزآورده و مؤمنان [ن یمان] پروردگارش بر او نازل شده، ایاز [سو به آنچه ج یامبرپ«

  ».اند آورده یمانا یامبرانشو پ یشها همه به الله و فرشتگان او و کتاب
 به مؤمنان فرمان داده که به آنچه نازل فرموده است، ایمان بیاورند: ـالله .٣
﴿ ِ ْ َءاَمنَّا ب ِ قُولُٓوا َّ ٰٓ إِبَۡرِٰه  ٱ َ ِ نزَِل إ

ُ
نزَِل إَِلَۡنا َوَمآ أ

ُ
ۡسَحَٰق َوَيۡعُقوَب  َۧوَمآ أ ۡسَمٰعِيَل  َم 

ۡسَباِط وَ 
َ
وِتَ  ٱۡل

ُ
وِتَ ُموَسٰ وَِعيَسٰ َوَمآ أ

ُ
َحٖد ّمِۡنُهۡم  ٱلَّبِيُّونَ َوَمآ أ

َ
 ُنَفّرُِق َبۡيَ أ

َ ّبِِهۡم  ِمن رَّ
   ]١٣٦[البقرة:  ﴾نَ ُمۡسلُِمو ۥَوَنُۡن َلُ 

و  یمو به آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراه یمآورد یمانا تعالی : ما به اللهییدبگو«

 †یسیو ع یو به آنچه به موس ید،نازل گرد یعقوبو نوادگان  یعقوبو اسحاق و  یلاسماع
 یانو در م .] از طرف پروردگارشان داده شده استیگر[د یامبرانپبه داده شده، و آنچه 

  »یم.هست أالله یمو ما تسل اندازیم ینم ییجدا اناز آنیک  هیچ
های الھی، هالک و نابود  های پیشین را به سبب تکذیب رسالت الله تعالی اّمت .٤

 فرماید: می ÷چنانکه دربارۀ صالح ساخت،

﴿ َّ َة َرّبِ َونََصۡحُت لَُكۡم َوَلِٰكن 
بۡلَۡغُتُكۡم رَِسالَ

َ
ٰ َعۡنُهۡم َوقَاَل َيَٰقۡوِم َلَقۡد أ َفَتَولَّ

ِٰصِحيَ ُتِبُّوَن     ]٧٩[األعراف:  ﴾ٱلنَّ
قوم! من پیام پروردگارم را به شما رساندم  یگرداند و گفت: ا یرو انپس [صالح] از آنس«
  »دارید. یشما خیرخواهان را دوست نم ی، ولکردم یشما خیرخواه یو برا
 گردد: نازل فرموده را انکار نماید، کافر می ألکسی که بخشی از آنچه الله .٥
﴿ ِ ِ َوَمن يَۡكُفۡر ب َّ ِخرِ  ٱۡلَۡومِ وَ  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُكُتبِهِ  ۦَوَمَلٰٓئَِكتِهِ  ٱ ۢ  لَّ َفَقۡد ضَ  ٱ َ ٰ َضَل
   ]١٣٦ساء: [النّ  ﴾بَعِيًدا
 یقتحقه کافر شود؛ ب یامتو روز ق یامبرانشو پ یشها به الله و فرشتگان و کتابهرکس  و«

  »ست.ا  افتاده یدور و دراز یدر گمراه
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  آسمانیهای  نتایج ایمان به کتاب -٤
  ها، نتایج و ثمرات مھّمی در پی دارد؛ همچون: باور و اعتقاد به این کتاب

برای هر قومی، کتابی نازل کرد تا ای که  علم به توّجه و احسان الھی، به گونه .١
 آنان را راهنمایی کند؛

شان  علم به حکمت الھی، زیرا برای هر قومی، آنچه متناسب و موافق با شرایط .٢
 بود را فرستاد؛

نیازشدن از افکار بشر که گاهی اشتباه و گاهی  اکتفای به وحی و در نتیجه، بی .٣
 گردد؛ صحیح است و آغشته به تمایالت و غفلت می

فتن و قرارگرفتن بر راهی مستقیم و روشن که هیچ گونه کجی و انحرافی ر .٤
 ندارد؛

 شدن با این خیر بزرگ: خوشحال .٥

ِ قُۡل بَِفۡضِل ﴿ َّ ا َيَۡمُعونَ  ۦَوبِرَۡحَتِهِ  ٱ    ]٥٨[یونس:  ﴾َفبَِذٰلَِك فَۡلَيۡفرَُحواْ ُهَو َخۡيٞ ّمِمَّ
خوشحال شوند، که آن از آنچه بدان  یدبگو: به فضل الله و به رحمت او، پس با«

  ».بھتر است اندوزند، یم
 شکر الھی به سبب این نعمت بزرگ؛ .٦
 )١(رهایی از اشتباهات فکری و اعتقادی و رفتاری. .٧

  آسمانیهای  دالیل ایمان به کتاب -٥
  ها دارند؛ از جمله: ادّلۀ فراوانی از قرآن و سّنت داللت بر وجوب ایمان به این کتاب

َها ﴿ يُّ
َ
أ ِينَ َيٰٓ ِ  ٱلَّ  ب

ْ ْ َءاِمُنوا ِ َءاَمُنٓوا َّ ِي ٱۡلِكَتٰبِ وَ  ۦَورَُسوِلِ  ٱ ٰ رَُسوِلِ  ٱلَّ َ َ َل   ۦنَزَّ
ِيٓ  ٱۡلِكَتٰبِ وَ  ۚ  ٱلَّ نَزَل ِمن َقۡبُل

َ
   ]١٣٦ساء: [النّ  ﴾ أ

که  یکه بر او نازل کرده و کتاب یو کتاب یامبرش! به الله و پیدا آورده یمانا که  یکسان یا«
  ».]یدباش یدار[و بر آن پا یاوریدب یمانا ،است  فرستاده یناز ا یشپ

نَزَل ﴿
َ
ُ َوقُۡل َءاَمنُت بَِمآ أ َّ    ]١٥وری: [الّش  ﴾ِمن كَِتٰبٖۖ  ٱ

  ».ام آورده یمانکه الله نازل کرده است، ا یو بگو: به هر کتاب«

                                           
  همان. -١
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 ج دربارۀ ایمان پرسید، پیامبر ÷در آن حدیث مشھور هم زمانی که جبرئیل
ایمان یعنی] اینکه به «[؛ )١(...»أْن تُْؤِمَن بِاَبِّ َوَمالئَِكِتِه َوُكتُِبِه َورُُسِلِه و «فرمودند: 

  » ها و پیامبرانش و ... ایمان بیاوری. الله، فرشتگان، کتاب

  های آسمانی هدف از نزول کتاب - ٦
فقط  های آسمانی، هدفی واحد داشته است. هدف این بوده که نزول تمامی کتاب

ها قانون زندگی بشری باشد که بر روی زمین  الله تعالی پرستش شود و این کتاب
ها راهنمایی نماید و روح و نوری برای احیای  کنند و آنان را به سوی خوبی زندگی می

های زندگی را برایشان روشن  ها باشد و تمامی راه ساختن تاریکی ها و برطرف جان
  )٢(سازد.

  های آسمانی، منافات دارد به کتابآنچه با ایمان  -٧
  منافات دارد. ها آنهای آسمانی، با ایمان به  تکذیب، کفر و تحریف کتاب

رویگردانی از قرآن، اّدعای نسخ، پذیرفتن داوری غیر قرآن، اّدعای نقص و  چنانچه
  هاست. ها و تعارض و تناقض آن، مخالف و متضاّد ایمان به آن شباهت آن با دیگر کتاب

   

                                           
  .٨؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۵٠صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
 .٢٣۵الّرسل والّرساالت، عمر أشقر، ص  -٢



  ١٣٧  های آسمانی بخش سوم: ایمان به کتاب

 

  حث دوم:مب
  های آسمانی موارد اّتفاقی و اختالفی در میان کتاب

  های آسمانی گفتار اول: موارد اّتفاقی در بین کتاب
  هماهنگ هستند؛ از جمله:باهم  های آسمانی در امور متعّددی کتاب

 وحدت خاستگاه - ١
 اند؛ ها یکی است و از جانب الله تعالی نازل شده منبع تمامی آن

 وحدت هدف -٢
های آسمانی یکی بوده و به پرستش الله یگانه و دین اسالم  تمامی کتاب مقصد
بوده و بر این اساس، هدف اصلی آنان  †خوانند. اسالم دین تمامی پیامبران فرامی

 همتاست؛ دعوت به دین اسالم و پرستش الله بی

 مسائل اعتقادی -٣
د ایمان به رسوالن، ها شامل ایمان به امور غیبی و مسائل اعتقادی؛ مانن این کتاب

 قیامت و رستاخیز و ایمان به روز آخرت و سایر موارد است؛
 )١(گردند. بنابراین مسائل اعتقادی از اخباری هستند که منسوخ نمی

 قواعد عمومی -۴
نماید؛ قوانینی که فراگیری و  های آسمانی قوانین عمومی را اثبات و تعیین می کتاب
براساس  است؛ مانند قانون پاداش و مجازات، زیرا انسانها برای بشر ضروری  وجود آن

شود، ولی به سبب جرم  گردد؛ بر اثر گناهانش، مجازات می عمل خویش محاسبه می
هایش، پاداش  گیرد. همچنین بر اثر تالش و نیکی دیگران، مورد مؤاخذه قرار نمی

 ای برای او ندارد. گیرد و تالش دیگران فایده می
مومی، تشویق به تزکیۀ نفس و بیان اینکه رستگاری حقیقی تنھا با از دیگر قواعد ع

دادن آخرت بر دنیا  تزکیۀ نفس بر اثر فرمانبرداری از الله متعال و پرستش او و ترجیح
  شود. حاصل می

                                           
  .٢٢٠ -٢١٨و صص  ٢٠٢ -١٩٩نک: دعوة الّتوحید، صص  -١
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برند و  همچنین اینکه بندگان صالح [خالفت و جانشینی در] زمین را به ارث می
  ایی از آِن تقوا و تقواپیشگان است.مستحّق این مورد هستند و عاقبت نھ

 عدالت و داد -۵
 داشتند؛برپا  تمامی پیامبران معیار عدالت و برابری را

 مبارزه با فساد و انحراف - ۶
کند که فساد اعتقادی،  ها بر این موضوع موافق بودند؛ فرقی نمی همۀ رسالت

 ترازو یا ... باشد؛ کردن پیمانه و اخالقی، انحراف از فطرت سالم، تجاوز بر بشر، کم

 دعوت به اخالق پسندیده -٧
های آسمانی مردم را به اخالق واال فرا خواندند؛ همچون بخشش فرد  تمامی کتاب

خطاکار، صبر بر اذّیت، گفتن سخن خوب، نیکی به والدین، وفای به عھد، صلۀ رحم، 
 نوازی، فروتنی، مھربانی به مساکین و سایر اخالق پسندیده؛ مھمان

 سیاری از عباداتب -٨
نیز به شان  پیروان دهیم، پیامبران دیگر و هایی که انجام می تعداد زیادی از عبادت

 )١(کردند؛ مثل نماز، زکات، روزه و حج. ها عمل می آن

  های آسمانی گفتار دوم: موارد اختالفی در بین کتاب
برخی از امور، با فرق داشتند، زیرا شریعت عیسی در باهم  ها از نظر شرایع این کتاب

در تعدادی از موارد، با شریعت موسی و  ج شریعت موسی، و شریعت محّمد
  تفاوت دارد. إعیسی

  فرماید: الله تعالی می

ٖ َجَعۡلَنا ِمنُكۡم ِشۡعَ ﴿
ۚ  ةٗ لُِكّ    ]٤٨[المائدة:  ﴾َوِمۡنَهاٗجا

  »یم.قرار داد یروشن یقۀو طر ییناز شما، آهرکدام  یما برا«

                                           
 .٢۴٩ -٢٣۵نک: الّرسل والّرساالت، صص  -١
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اختالف کّلی دارند، چون اگر انسان دّقت باهم  که ادیان آسمانی،هدف این نیست 
هماهنگ و یکسانند و قبًال مطالبی در باهم  ها در مسائل اساسی بیند که آن کند، می

  این زمینه بیان گردید. بنابراین اختالفشان در جزئّیات است.
امثال آن، در این تعداد، ارکان و شروط نمازها، مقادیر زکات، مواضع انجام عبادات و 

کاری را در یک شریعت به سبب حکمتی که  أادیان، متفاوت است. گاهی الله
داشته، حالل گردانده و همان کار را در آیینی دیگر، حرام کرده است؛ آن هم به دلیل 

گاه باشیم. اکنون  حکمتی که تنھا خود الله تعالی می داند و الزم نیست که ما از آن آ
  گردد: این قبیل بیان میهایی از  نمونه

 روزه - ١
نمود، برایش  دار هنگام غروب خورشید افطار می در برخی ادیان، وقتی فرد روزه

خوابید، اّما اگر پیش از  خوردن، نوشیدن و همبستری تا طلوع فجر جایز بود اگر نمی
بر  ألگردید، ولی الله خوابید، تمامی این موارد تا غروب روز بعد حرام می فجر می

سلمانان آسان گرفت و موارد مذکور را از غروب خورشید تا طلوع فجر حالل گرداند؛ م
 فرماید: کند که فرد بخوابد یا نخوابد. الله متعال می فرقی نمی

ِحلَّ لَُكۡم َلۡلََة ﴿
ُ
َيامِ أ فَُث  ٱلّصِ ۗ  ٱلرَّ َُّهنَّ نُتۡم ِلَاٞس ل

َ
ٰ نَِسآئُِكۡمۚ ُهنَّ ِلَاٞس لَُّكۡم َوأ َ ِ إ

ُ َم َعلِ  َّ نُفَسُكۡم َفَتاَب َعلَۡيُكۡم وََعَفا َعنُكۡمۖ فَ  ٱ
َ
نَُّكۡم ُكنُتۡم َتَۡتانُوَن أ

َ
نَ أ  ٱۡل
وُهنَّ وَ  ْ َبِٰشُ ُ  َتَب َما كَ  ٱۡبَتُغوا َّ ْ لَُكۡمۚ َوُكُواْ وَ  ٱ ُبوا َ لَُكُم  ٱۡشَ ٰ يَتََبيَّ ۡبَيُض  ٱۡلَۡيُط َحتَّ

َ
 ٱۡل

ۡسَودِ  ٱۡلَۡيِط ِمَن 
َ
   ]١٨٧[البقرة:  ﴾ٱۡلَفۡجِرۖ ِمَن  ٱۡل

لباس شما  زنان .است یدهبر شما حالل گرد هبا همسرانتان در شِب روز یکیو نزد یزشآم«

پس  کردید، یم یانتکه شما به خودتان خ دانست یم ـاللهان. هستند و شما لباس آن
 یزش] با آنان آمتوانید یرمضان م یها پس اکنون [در شب ید،و شما را بخش یرفترا پذ تان ۀتوب
 یدسپ ۀتا رشت یاشامیدو ب یدو بخور یدطلب کن ،ر داشتهشما مقّر  یبرا لهو آنچه را ال یدکن

  ».آشکار شود یتان[شب] برا یاهس ۀصبح از رشت

 پوشیدن عورت در زمان غسل -٢
 /اسرائیل، واجب نبود، چنانچه در حدیثی که بخاری و مسلم این کار در آیین بنی

نَت بنُوإرسائيَل يَغتَِسلُوَن عَراًة يَنُظُر بعُضُهم إىَل بَعٍض، اك«اند، آمده است:  نمودهروایت 
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کردند و برخی به  اسرائیل در حالت برهنه، غسل می بنی«؛ )١(»َن مو يَغتَِسُل وَحَدهُ اكو
 »نمود. به تنھایی غسل می ÷انداختند، اّما موسی برخی دیگر نگاه می

 امور حرام -٣

حالل گردانید، ازدواج پسران با دختران  ÷مواردی که الله تعالی برای آدم یکی از
 وی بود که سپس این موضوع حرام شد.

ازدواج با کنیز در صورت داشتن زن آزاد جایز بود، چنانکه  ÷در شریعت ابراهیم
سّیدنا ابراهیم این کار را با هاجر انجام داد و پس از وی، ساره را به ازدواج خود 

  رد.درآو
  اسرائیل حرام گردانید، چنانکه در تورات آمده است. چنین کاری را بر بنی ـاّما الله

اش؛ لّیا و راحیل را که  دو دختر خاله ÷جمع میان دو خواهر نیز روا بود و یعقوب
  خواهر بودند، به ازدواج خویش درآورد، اّما این امر در تورات حرام گردید.

یھودیان حرام گردانید، مواردی که در این آیه از سورۀ بر  ألاز دیگر اموری که الله
  آمده است، بود:» أنعام«

﴿ َ َ ِينَ َو ۡمَنا ُكَّ ذِي ُظُفٖرۖ َوِمَن  ٱلَّ ۡمَنا َعلَۡيِهۡم ُشُحوَمُهَمآ  ٱۡلَغَنمِ وَ  ٱۡلََقرِ َهاُدواْ َحرَّ َحرَّ
وِ 
َ
ٓ أ َّ َما َحَلَۡت ُظُهورُُهَما ِ ٓ إ ۡو َما ٱۡلََوايَا

َ
نَّا  ٱۡخَتلََط  أ بَِعۡظٖمۚ َذٰلَِك َجَزۡيَنُٰهم بَِبۡغيِِهۡمۖ 

   ]١٤٦[األنعام:  ﴾ونَ لََصِٰدقُ 
دار را حرام کردیم، و از گاو و گوسفند، پیه آن دو را بر  و بر یھودیان، هر [حیوان] ناخن«

 یبالقرار دارد، و یا در ال شان ] که بر پشتیحرام ساختیم مگر آنچه [از پیه و چرب انآن
 هب کردند؛ ی] که می[و ستم یاین را به سبب سرکش .ها یا آنچه به استخوان آمیخته است روده

  ».ما راستگوییم قطعاً کیفر دادیم و  انآن

اسرائیل حرام گشته بود را حالل  آمد و برخی از اموری که بر بنی ÷سپس عیسی
  گردانید.

ها و تحریم  شدن پاکی حاللپس از آن، شریعت خاتم و نھایی آمد تا قاعدۀ اصلی، 
  ها باشد. پلیدی

                                           
 .٣٣٩؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٢٧٨شمارۀ حدیث: صحیح بخاری،  -١



  ١٤١  های آسمانی بخش سوم: ایمان به کتاب

 

های منحصر به فرد شریعت اسالم، این است که برای مردم تا روز  یکی از ویژگی
ای معّین  ادیان دیگر که مخصوص قومی خاص و برای دورهبرخالف  قیامت بوده،

  )١(آمدند. می
   

                                           
 .٢۵٠نک: الّرسل والّرساالت، ص  -١
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  مبحث سوم:
  قرآن، تورات و انجیل

  روند. های آسمانی به شمار می ترین کتاب سه کتاب مذکور، بزرگ

  قرآن کریم - ١
  هاست. های آسمانی و حاکم بر آن ترین کتاب ترین و جامع قرآن، آخرین، خاتم، طوالنی

  اسالم، مطالبی دربارۀ قرآن کریم بیان شد.گذاری  قانون در مبحث منابع
در ادامه نیز سخنانی در این زمینه مطرح خواهد گشت؛ یعنی در مبحث اعجاز 

  ن، در فصل هشتم که مربوط به دالیل حّقانّیت اسالم است.قرآ

  تورات -٢
 مفھوم لغوی تورات) ١

 )١(ای عبری به معنای شریعت یا قانون و یا هدایت است. این واژه کلمه
  است. ÷شده بر موسی در اصل و از دیدگاه مسلمانان، تورات اسمی برای کتاب نازل 

  فرماید: می ألهدایت بوده، چنانکه اللهتورات کتابی مھم و مشتمل بر نور و 

نَزۡلَا ﴿
َ
ٓ أ ا ٰةَ إِنَّ ۚ َيُۡكُم بَِها  ٱلَّۡوَر ِينَ  ٱلَّبِيُّونَ فِيَها ُهٗدى َونُورٞ ِيَن َهاُدواْ  ٱلَّ ْ لِلَّ ۡسلَُموا

َ
أ

ٰنِيُّونَ وَ  بَّ ۡحَبارُ وَ  ٱلرَّ
َ
ْ بَِما  ٱۡل ِ ِمن كَِتِٰب  ٱۡسُتۡحفُِظوا َّ ۚ  ٱ    ]٤٤[المائدة:  ﴾َوَكنُواْ َعلَۡيهِ ُشَهَدآَء

 یم] تسلاللهکه [در برابر فرمان  یامبرانیو نور است، پ یتکه در آن هدا یمما تورات را نازل کرد«
پرستان و دانشمندان، که حفاظت  ] اللهینو [همچن کردند یحکم م یھود یآن برابراساس  بودند،

  ».]کردند یحکم م بر اساس اینده شده و بر آن گواه بودند، [سپر انکتاب الله به آن یو پاسدار

َ  ٱۡلِكَتَٰب ُثمَّ َءاتَۡيَنا ُموَس ﴿ َ ِيٓ َتَماًما  ءٖ وَُهٗدى  ٱلَّ ِ َشۡ
ٗ ّلُِكّ ۡحَسَن َوَتۡفِصي

َ
أ

   ]١٥٤[األنعام:  ﴾َورَۡحَٗة لََّعلَُّهم بِلَِقآءِ َرّبِِهۡم يُۡؤِمُنونَ 
 ،کار بوده نیکو که ی ] دادیم تا [نعمت خود را] بر کسی[آسمانکتاب  ÷یسپس به موس«

هدایت و رحمت [قرار  ۀتمام [و کامل] کنیم و همه چیز را به تفصیل بیان کردیم و [آن را] مای
  ».پروردگارشان ایمان بیاورند دیدارشاید به  ؛دادیم]

                                           
 .٧۴دراسات في األدیان الیھودّیة والّنصرانّیة، سعود خلف، ص  -١
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کند، زیرا بھترین  میدر بسیاری از مواقع، الله تعالی قرآن و تورات را با یکدیگر بیان 
  ها را بر مخلوقات نازل کرده است. هایی هستند که آن کتاب

  )١(بود. ÷شده بر موسی ای از حقیقت توراِت نازل مطالب فوق، خالصه

  تورات امروزی) ٢
کنند سّیدنا  تورات امروزی از دیدگاه یھودیان، آیینی مکتوب بوده که گمان می

  است.موسی آن را با دست خویش نوشته 
ای یونانی که مراد از  نامند؛ واژه می» بنتا«منسوب به » بنتاتوک«آنان این نوشته را 

  آن، پنج سفر با عناوین زیر است:
این بخش دربارۀ آفرینش جھان، ظھور انسان، طوفان نوح و توّلد  سفر تکوین: -أ

 گوید؛ سخن می †ابراهیم تا وفات یوسف

تا  ÷رائیل در مصر؛ از زمان وفات یوسفاس در مورد زندگی بنی سفر خروج: -ب
همراه موسی و یوشع بن نون و  شان از مصر و رفتن به سرزمین کنعان، هنگام خروج

 اّتفاقاتی که پس از خروج، برایشان رخ داد؛
منسوب به الوی بن یعقوب. در این سفر، سخن از طھارت و  سفر الویین: - ج

 هارون و فرزندانش است؛ها، نذر و گرامیداشت  نجاست، تقدیم قربانی
شان را  و افراد و چھارپایان ÷اسرائیل را از زمان یعقوب قبایل بنی سفر عدد: -د
 شمارد؛ برمی
 مراد از آن، تکرار شریعت و اعادۀ اوامر و نواهی بر آنان است؛ سفر تثنیه: - هـ

   )٢(رسد. به پایان می ÷این بخش، با وفات موسی
  )٣(کنند. را بر تمامی اسفار عھد قدیم اطالق می گاهی اوقات، مسیحیان نام تورات

شود و از این رو،  سفر می ٣٤نسخۀ پروتستان براساس  های ملحق به تورات، کتاب
سفر است که از دیدگاه مسیحیان، عھد قدیم نامیده  ٣٩ها با تورات،  مجموع آن

  ها را به پنج بخش زیر تقسیم کرد: توان آن شود و می می

                                           
  .١۴٨، ص ٣نک: تفسیر الّتحریر والّتنویر، ج  -١
ودّیة والّنصرانّیة، صص نک: مقارنة بین القرآن والّتوراة، محّمد صویانی؛ دراسات في األدیان الیھ -٢

٧۴- ٧۵.  
 .٧۵؛ دراسات في األدیان، ص ۴۶٧نک: قاموس الکتاب المقّدس، ص  -٣
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 ؛÷منسوب به موسیاسفار پنجگانۀ  .١
. ٥. صموئیل اول؛ ٤. راعوث؛ ٣. قضات؛ ٢. یشوع؛ ١ تاست: ١٣اسفار تاریخی که  .٢

. اخبار اّیام ٩. اخبار اّیام اول؛ ٨. ملوک دوم؛ ٧. ملوک اول؛ ٦صموئیل دوم؛ 
 .-÷یونس –. یونان ١٣. إستیر؛ ١٢. نحمیا؛ ١١. عزرا؛ ١٠دوم؛ 

تا بعد از بازگشت از  ÷س از موسیاسرائیل پ اسفار مذکور دربارۀ داستان بنی
اسارت بابلی به فلسطین و بازسازی هیکل پس از تخریب آن است، غیر از دو سفر اخبار 

اسرائیل را شروع نموده و به طور مختصر از  اّیام اول و دوم که دوبارۀ داستان بنی
  گوید تا سال اول پادشاهی حاکم فارس؛ یعنی کورش. فرزندان آدم سخن می

کسانی که  )١(نیز در مورد داستان وی با اهل نینواست؛ –÷یونس –نان سفر یو
  سّیدنا یونس به سویشان فرستاده شد.

. دانیال؛ ٤. حزقیال؛ ٣. إرمیا؛ ٢. أشعیا؛ ١ شود: سفر می ١٥اسفار پیامبران که  .٣
. حبقوق؛ ١١. ناحوم؛ ١٠. میخا؛ ٩. عوبدیا؛ ٨. عاموس؛ ٧. یوثیل؛ ٦. هوشع؛ ٥

 )٢(. مالخی.١٥. زکرّیا؛ ١٤. حجی؛ ١٣. صفنیا؛ ١٢
اسرائیل و  ها و خبر از آیندۀ احوال بنی ها و پیشگویی در این اسفار، بیشتر خواب

هایی برای بازگشت  اسرائیل و وعده یان شده و نیز تھدیداتی به بنیرفتار مردم با آنان ب
  ها وجود دارد. و پیروزی در آن

کسانی که این اسفار منسوب به آنان است؛ از افرادی هستند که در زمان اسارت و 
  پس از آن، در بابل بودند.

. ٣؛ . أمثال٢. اّیوب؛ ١ شود: که پنج تا می - اسفار ادبی –اسفار حکمت و شعر  .٤
 . مراثی إرمیا.٥. نشید اإلنشاد؛ ٤جامعه؛ 

 )٣(.÷همان سفر مزامیر و اناشید منسوب به داود سفر ابتھاالت و دعاها: .٥

                                           
به آنجا فرستاده شد. این شھر در روبروی موصل و بر کرانۀ دجله  ÷نینوا شھری است که یونس -١

قّدس، ص ؛ قاموس الکتاب الم٣٣٩، ص ۵قرار دارد و پایتخت آشوریان بود؛ نک: معجم البلدان، ج 
  . ٧۶؛ دراسات في األدیان، ص ٩٩٠

 .٧۶نسخۀ پروتستان است؛ نک: دراسات في األدیان، ص براساس  ترتیب فوق، -٢
رسد که اهل کتاب کتابشان را  به نظر می«گوید:  دکتر سعود خلف پس از بیان این اسفار می -٣

اصحاح بوده و از این کنند. هر سفری شامل چند  تقسیم به اسفار، چندین اصحاح و فقره می
های قرآن کریم است. هر اصحاحی نیز مشتمل بر چندین فقره است  ها و بخش لحاظ، شبیه حزب



  ١٤٥  های آسمانی بخش سوم: ایمان به کتاب

 

  اسفار مذکور نسخۀ عبرِی مورد اعتماد یھودیان و مسیحیان پروتستان است.
اّما مسیحیان کاتولیک و ارتدودکس بر نسخۀ یونانی تکیه دارند که هفت سفر از 

عبری بیشتر است: سفر طوبیا؛ یھودیت؛ حکمت؛ یشوع بن سیراخ؛ باروخ؛ نسخۀ 
  )١(مکابیین اول و مکابیین دوم.

 تلمود) ٣
 یکی از منابع یھودی که هدف از آن، آموزش دیانت و آداب یھود است.

  این منبع از دو بخش تشکیل شده است: 
  ؛به معنای شناخت یا شریعت مکّرر است» مشناة«این بخش  متن: - أ

 شود. یعنی إکمال نامیده می» جمار«این قسمت،  شرح: - ب
تلمود قانون یا شریعتی شفاهی بود که پیشوایان مذهبی فریسّیون آن را نسل به 

  دادند. نسل، به طور پنھانی انتقال می
را بر وی » مشناة«سپس آن را در قرن اول و دوم پس از میالد، تدوین کردند و نام 

  ترسیدند که از بین برود. اطالق نمودند، چون می
  نامیدند.» جمار«را شرح دادند و آن را » مشناة«سپس این 

ای طوالنی نگاشته شد؛ یعنی از قرن دوم پس از میالد تا  شروح مذکور، در دوره
  اواخر قرن ششم بعد از میالد.

                                                                                                       
هاست. فقرات نیز از نظر کوتاهی و بلندی متفاوت بوده و  و از این نظر، مانند تقسیم قرآن به سوره

ها  و گر نه، یھودیان آنموضوعات است براساس  از این لحاظ، شبیه آیات قرآن است. ترتیب مذکور
  کنند: تقسیم میگونه  این را

  ؛÷. اسفار پنجگانۀ موسی١  
. پیامبران متقّدم: اسفار یشوع، قضات، صموئیل اول، صموئیل دوم، ملوک اول، ملوک دوم. ٢  

پیامبر کوچک: هوشع، یوئیل، عاموس،  ١٢سپس پیامبران متأّخر: إشعیاء، أرمیا، حزقیال، و 
  خا، ناحوم، حبقوق، صفنیا، حجای، زکرّیا و مالخی؛عویدیا، یونس، می

ها غلبه دارد: مزامیر و اناشید، أمثال، اّیوب، نشید األناشید،  ها که ویژگی ادبی بر آن . کتاب٣  
جامعه، راعوث، مراثی، استیر، دانیال، عزرا، نحمیا، اخبار اول و دوم؛ نک: دراسات في األدیان، ص 

٧٧.  
  .٧٧ - ٧۶صص دراسات في األدیان،  -١
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مشناة  –پیشوایان مذهبی بابل و فلسطین به افزایش شرح ادامه دادند و سپس متن 
  ، تلمود نام گرفت.- جمار –و شرح  -

  نامیده شد.» تلمود بابل«ها و شروح پیشوایان بابل،  تعلیق
  نام گرفت.» تلمود فلسطین«و شروح پیشوایان مذهبی فلسطین، 

های دیگر آن را قبول  دانند، اّما فرقه یھودیان فرنسیون تلمود را مقّدس و مھم می
  )١(ندارند.

  فراوانی بر روح و روان یھودیان دارد.تلمود تأثیر 

  تحریف تورات) ۴
داند توراتی که  می - چه رسد به اینکه مسلمان و مؤمن باشد-هر عاقل با انصافی 

نازل کرد خالی و مبّرا از بیشترین مطالبی که اکنون در  ÷الله تعالی آن را بر موسی
  مینه وجود دارد؛ از جمله:باشد و دالیل متعّددی در این ز های یھودیان است، می کتاب
نابودی، نسخ، تحریف و تخریبی که علیه تورات صورت گرفت: این کتاب، هفت  - أ

 - پیش از میالد ٩٤٥سال -  ÷مرتبه دچار تغییر و تحریف شد؛ یعنی از زمان سلیمان
م انجام شد. و این مطلب بیانگر نابودی  ٦١٣تا هفتمین تحریف و تغییری که در سال 

 است. سندی آن و بی
آوردند،  †دارابودن عقایدی باطل که کمترین ارتباطی با آنچه پیامبران - ب

 ندارد.
در برخی موارد، الله متعال را ناقص و شبیه به مخلوقات معّرفی نموده است؛  -ج

کشتی گرفت و یعقوب بر  ÷الله تعالی یک شب کامل با یعقوب«آید:  مثال چنین می
 »وی پیروز شد.

وقتی گناهان بشر را دید، از آفرینش آنان پشیمان شد  ألالله« گویند: همچنین می
  »و آن قدر گریست که مبتال به درد چشم شد و فرشتگان به عیادتش رفتند.

  گویند، بسیار مبّرا و پاک است. از آنچه این ظالمان می أالله
پیامبر الھی؛ هارون «گویند:  مشتمل بر دشنام و نکوهش پیامبران است؛ مثال می - د

 »اسرائیل، آن را پرستش کرد. ای ساخت و به همراه بنی گوساله
                                           

؛ دراسات ۵٠ -۴٧نک: الکنز المرصود في قواعد الّتلمود، رو هلنج، ترجمه: یوسف نصرالله، صص  -١
 .١٢١ - ١٢٠في األدیان، صص 



  ١٤٧  های آسمانی بخش سوم: ایمان به کتاب

 

لوط آن قدر شراب نوشید تا مست شد، سپس به سمت دو «و نیز آمده است که: 
  »ها؛ یکی پس از دیگری، زنا کرد. دخترش رفت و با آن

هایی  ها را پرستید و عبادتگاه در آخر عمر، مرتد شد و بت ÷سلیمان«گویند:  و می
  ها مبّرا هستند. از آن †هایی که پیامبران و سایر رسوایی» ساخت.برایشان 

 )١(دارابودن اشتباهات و امور محال و متناقض. - هـ
نبرد میان تورات و حقایق علم معاصر، اشتباهات علمی موجود در تورات را اثبات  - و

 نمود.
و » سانأصل اإلن«کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده است، دو  از میان کتاب

توان نام  را می »موریس بوکای«فرانسوی  از دانشمند» الّتوراة واإلنجیل والقرآن والعلم«
برد. وی در این دو کتاب، عالوه بر بیان اشتباهات علمی موجود در تورات و انجیل، 
اثبات نموده که قرآن کریم با علم معاصر و حقایق آن هیچ گونه منافاتی ندارد و حّتی 

  )٢(سال جلوتر از علم است. ١٤٠٠ه که قرآن در این زمینه آورددالیلی 

  انجیل - ٣
 انجیل در اصل) ١

 )٣(ای یونانی به معنای خبر خوش و بشارت است. کلمه
 ÷از دیدگاه مسلمانان، انجیل کتابی گرامی است که الله تعالی آن را بر عیسی

امور شرعی باشد. نازل کرد تا تکمیل و تأییدی برای تورات و موافق آن در بیشتر 
سازد و به پرستش معبود  کند، حّق را از باطل جدا می انجیل به راه راست هدایت می

  خواند. یگانه فرا می
  نازل شد، همین است. ÷انجیلی که بر عیسی

                                           
ما هو الّدین الّصحیح، زیاده بن یحیی راسی  -١ یکی از دانشمندان  –نک: البحث الّصریح في أیِّ

نمونه برای اثبات تردید و  ٣٠تحقیق، . وی در این ٣٠٩ -٢٣٩صص  -مسیحی که ایمان آورد
 تناقض در تورات و انجیل آورده است.

؛ الّتوراة واإلنجیل والقرآن والعلم، موریس بوکای، ٣۵مقارنة الّتوراة والقرآن، محّمد صویان، ص  -٢
  ترجم: حسن خالد.

 .١٩٧ص  ؛ دراسات في األدیان الیھودّیة والّنصرانّیة،١٢٠نک: قاموس الکتاب المقّدس، ص  -٣



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ١٤٨

 

آسمان، انجیل دچار تحریف گشت و در آن تغییر و پس از باالبردن سّیدنا عیسی به 
   )١(.روی داد کاهشافزایش و 

 ÷جیل پس از عیسیان) ٢
به آن،  ملحقهای  کتاب مقّدس موجود در نزد مسیحیان، شامل تورات، کتاب

  شود. می †های پیامبران ها و نامه انجیل
ها و رسائل پیامبران، عھد جدید  های ملحق به آن، عھد قدیم و انجیل تورات و کتاب

  شود. نامیده می
ها را در یک  دانند و تمامی آن مسیحیان هم عھد قدیم و هم عھد جدید را مقّدس می

  کنند. آوری می جمع» کتاب مقّدس«کتاب با عنوان 
از قوانینش عمل یک  هیچ دانند و به مسیحیان احکام عھد قدیم را منسوخ می

دانند و معارف  کنند و پولس عمل به آن را لغو نمود، اّما عھد قدیم را مقّدس می نمی
ها و زمین، آفرینش  علوم مربوط به آفرینش آسمانگیرند؛ مانند  شان را از آن می دینی

. همچنین بسیاری از دعاهای نمازشان را از عھد قدیم †آدم و قصص پیامبران
  )٢(گیرند؛ به ویژه مزامیر که مشتمل بر دعاها و مناجات بسیاری است. می

هاست و به  های مّتصل به آن ها و نامه بر این اساس، عھد جدید مشتمل بر انجیل
ترتیب شامل این موارد است: دعوت مسیح و تاریخ آن، بخشی از دعوت و تاریخ 

. ١ها از این قرار است:  های دینی که ترتیب آن مسیحیان نخستین و تعدادی از نامه
. ٦. اعمال رسوالن؛ ٥. انجیل یوحنا؛ ٤. انجیل لوقا؛ ٣. انجیل َمرَقص؛ ٢انجیل مّتی؛ 

. ٩دوم پولس به قرنتیان؛  ۀ. نام٨ول پولس به قرنتیان؛ ا ۀنام .٧ها؛  رومینامۀ پولس به 
. ١٢پولس به فیلپیان؛  ۀ. نام١١پولس به افسسیان؛  ۀ. نام١٠پولس به غالطیان؛  ۀنام
دوم پولس به  ۀ. نام١٤اول پولس به تسالونیکیان؛  ۀ. نام١٣پولس به کولسیان؛  ۀنام

دوم پولس به تیموتائوس؛  ۀنام. ١٦اول پولس به تیموتائوس؛  ۀ. نام١٥تسالونیکیان؛ 
 ۀ. نام٢٠. نامه به عبرانیان؛ ١٩پولس به فلیمون؛  ۀ. نام١٨پولس به تیطس؛  ۀ. نام١٧

                                           
 .١٩٧نک: دراسات في األدیان، ص  -١
  .١٩۵همان، ص  -٢
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. نامۀ دوم ٢٤. نامۀ اول یوحنا؛ ٢٣دوم پطرس؛  ۀ. نام٢٢اول پطرس؛  ۀ. نام٢١یعقوب؛ 
  )١(. مکاشفۀ یوحنا.٢٧. نامۀ یھودا؛ ٢٦. نامۀ سوم یوحنا؛ ٢٥یوحنا؛ 

 های معتبر از دیدگاه مسیحیان لانجی) ٣
شاگرد خصوصی مسیح که انجیل را به زبان عبری یا  ١٢یکی از  انجیل مّتی: -أ

 سریانی نوشت.
که پیدا شد، به زبان یونانی بود، و در مورد اینکه چه کسی انجیل  ای و آخرین نسخه

  )٢(را تدوین و ترجمه نموده است، اختالف وجود دارد.
ص: -ب

َ
 ١٢نویسندۀ این انجیل، یوحنا ملّقب به مرقص است. وی از  انجیل َمرق

 ؛ یعنی از حوارّیون نبود.÷شاگرد خصوصی و بسیار نزدیک به عیسی
اش هنگام ظھور مسیح، در اورشلیم  وی از نظر اصالت، یھودی بود و خانواده

را پاسخ  ÷رود که دعوت عیسی سکونت داشتند. او از نخستین افرادی به شمار می
به  ÷نفری که به باورشان، پس از باالرفتن عیسی ٧٠د و مسیح آنان را از میان گفتن

  )٣(آسمان، روح القدس بر آنان نازل شد، برگزید.
وی مردی بسیار فّعال و مؤّثر برای انتشار مسیحّیت در انطاکّیه، شمال آفریقا، مصر 

  )٤(م کشته شد. ٦٢و روم بود و در حدود سال 
گویند که لوقا در انطاکّیه متوّلد شد و پزشکی خواند و در کارش  می انجیل لوقا: - ج

 )٥(موّفق بود و در سفرها و کارهای پولس، همراه وی بود.
وی را دوست داشت و برخی  ÷یکی از حوارّیون که عیسی انجیل یوحنا: -د
ناشناخته بود که پیش از تاریخ مسیحّیت، به تنھایی قائل به گویند: او شخصّیتی  می
 )٦(لیث و خدابودن مسیح گشت.تث

                                           
  .١٩۶ -١٩۵همان، صص  -١
  .۴٠نک: محاضرات في الّنصرانّیة، ص  -٢
 .۴۶همان، ص  -٣
  .۵٠١نک: الموسوعة، ص  -٤
 .۴٧نک: محاضرات في الّنصرانّیة، ص  -٥
 .۵٠١نک: الموسوعة، ص  -٦
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  امروزیهای  انجیل در معّرفیمنابعی ) ۴
بسیاری از دانشمندان مسلمان در گذشته و اکنون و نیز عالمانی از مسیحّیت که 
دین اسالم را پذیرفتند یا دانشمندانی که از قید و بند تقلید رها شدند، منابع زیادی را 

یحیان نگاشته و انتقادات بسیاری را های موجود در دست مس برای معّرفی انجیل
الجواب «در کتاب  /اند؛ همچون شیخ اإلسالم ابن تیمّیه ها ساخته متوّجه آن

هدایة الحیاری في أجوبة «در کتاب  /و ابن قّیم» الّصحیح لمن بّدل دین المسیح
  ».الیھود والّنصاری

و شیخ محّمد » إظھار الحق«از عالمان معاصر نیز شیخ رحمة الله هندی با کتاب 
و از میان مسیحیانی که مسلمان شدند، » محاضرات في الّنصرانّیة«ابوزهره با کتاب 

ما هو الّدین الّصحیح«شیخ زیاده بن یحیی راسی در کتاب  و » البحث الّصریح في أیِّ
  توان نام برد. را می» محاضرات في مقارنة األدیان«شیخ ابراهیم خلیل احمد در کتاب 

های موجود در دست  لبی مختصر از برخی منابع که به معّرفی انجیلدر ادامه، مطا
  گردد. اند، بیان می مسیحیان پرداخته

معتقد بودند  - های خود آورده است چنانکه پولس در نامه –مسیحیان نخستین  - أ
مردم را فرا خواند تا  ÷کتابی را با نام انجیل، بر مسیح نازل کرد و عیسی ألکه الله

 آوردند.به آن ایمان 
  دانستند. اّما مسیحیان چیزی از سرانجام و عاقبت این کتاب نمی

دیکته نکرد و  ÷هایی که اکنون در دسترس مسیحیان است را عیسی انجیل - ب
 بر وی نازل نگشته، بلکه پس از او نوشته شده است.

ها وجود دارد، بر اثر دستکاری و تغییر و تحریف  مطالبی که در این انجیل -ج
 نویسان به وجود آمده است. نسخه
های امروزی مشتمل بر مطالب متناقض و متضاّد بسیاری است که شیخ  انجیل - د

مورد اختالف را در  ١٠٠، بیش از »إظھار الحق«رحمة الله هندی در آخر کتاب خویش 
 )١(ها برشمرده است. میان این انجیل

های مذکور، مقّدس  یلدانند که از چه زمانی، انج مسیحیان به طور دقیق نمی - هـ
 اند. شده

                                           
 .٩٨١، ص محاضرات في الّنصرانّیة، محّمد ابوزهره -١
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  ها به تدریج مقّدس گشت. میالدی این کتاب ٤اّما معتقدند که از قرن 
گاه نیستند.  - و کتاب مسیحیان سند ندارد و از منبع و خاستگاه واقعی آن آ

ها را به همان  ها را منسوب به افرادی یافتند و آن رسد که این کتاب بنابراین به نظر می
 ادند و بدون دلیل، گمان کردند که صحیح هستند.اشخاص نسبت د

تواند بشر را به طور شایسته و کامل قانع سازد و بپذیرند که این  این مطلب نمی
  ها به دنبال دوری از خشم الھی و رسیدن به رضایت اوست. کتاب
دارای نقص و عیب معّرفی شده و سخنان  ألهای موجود، الله در انجیل -ز

 نسبت داده شده است. †انناپسندی به پیامبر
 مشتمل بر عقایدی باطل و مخالف با روایت و درایت هستند. -ح
با حقایق علمی منافات دارند، چنانکه تعدادی از دانشمندان این مطلب را اثبات  -ط
 )١(اند؛ مانند موریس بوکای که قبال در این باره مطالبی بیان شد. نموده
خالی از هر نوع  -اند اینکه تحریف شدهنظر از  صرف -های موجود  انجیل -ی

 )٢(ای معّین در حوزۀ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و علمی هستند. اندیشه
نازل شد، نیست، بلکه  ÷های امروزی، انجیلی که بر عیسی طور خالصه، انجیل به

  پرستی هند، یونان و مصر قدیم است. ها و بت مخلوطی از آیین
ائول ساخت؛ همان فردی که دین مسیحّیت را همچنین تصویری از آنچه پولس ش

  تغییر داد.
یک  هیچ های مذکور، هیچ مطلب واقعی و درست و نیز هدف ما این نیست که انجیل

را ندارند و از نظر نقد علمی، چنین مطلبی ثابت نیست، بسیاری  ÷از سخنان مسیح
که برای از حقایق و سخنان مسیح در قرآن کریم نیز وجود دارد و نیازی نیست 

  )٣(های مذکور مراجعه کنیم. ها، به انجیل دسترسی به آن

                                           
 .٣۵نک: مقارنة الّتوراة والقرآن، ص  -١
 .٨۶، ص ٢٢نک: مقالۀ دکتر محّمد شاهد، مجّلۀ البیان، شمارۀ  -٢
 -٢١٠؛ دراسات في األدیان، صص ٣٠٩ -٢٣٩برای توضیحات بیشتر، نک: البحث الّصریح، صص  -٣

٢١۴. 
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  آیا پس از نزول قرآن، پیروی از تورات و انجیل جایز است؟) ۵
ها برای اّمتی خاص و  ها، آن با توّجه به مطالب قبلی و نیز به فرض صّحت این کتاب

ن سبب، کسی اند و به همی وسیلۀ قرآن کریم منسوخ شده ای معّین بوده و به دوره
  ها پیروی نماید. تواند از آن نمی

گردد مگر مطالبی که  ها روشن می بر این اساس، بطالن و ناجایزبودن عمل به آن
ها را تأیید نموده و نیز از این طریق، گمراهی یھودیان و مسیحیان و بطالن  قرآن آن

 ج که پیامبر درحالی ها جایز باشد شود. چگونه پیروی از آن اّدعاهایشان مشّخص می
!«فرمودند:  ٍد نِيَِدهِ ِي َغْفُس حُمَمَّ

َّ ،  َوا ٌّ ِ ا ِة َفُهوِديٌّ َوَال نرَْصَ مَّ
ُ
َحٌد ِمْن َهِذهِ األ

َ
ِ أ َال يَْسَمُع 

ْصَحاِب اجَّارِ 
َ
رِْسلُْت بِِه، إِالَّ اَكَن ِمْن أ

ُ
ِي أ

َّ قسم به ذاتی که «؛ )١(»ُعمَّ َفُموُت َولَْم يُْؤِمْن بِا
ها از زمان بعثت  نادر دست اوست، هر فردی از این اّمت [تمام انس ج محّمدجان 
تا آخرین انسانی که از دنیا برود]؛ خواه یھودی باشد یا نصرانی، از [پیام و  ج پیامبر

بمیرد که به آنچه با آن فرستاده شدم، درحالی  آیین] من بشنود [و باخبر شود]، سپس
  »دوزخیان خواهد بود.قطعًا از  ه باشد،ایمان نیاورد

                                           
  .١۵٣صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١
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  مبحث اول:
  مفهوم نبّوت و رسالت

  مفهوم لغوی نبّوت و رسالت - ١
 مفھوم لغوی نبّوت -أ

؛ یعنی خبر مھم »نبأ«سه اصل و ریشه برای این واژه بیان شده است؛ بنا بر قولی، از 
 خبردادن است.و بزرگ گرفته شده و در نتیجه، نبّوت به معنای 

به معنای بلندی و برتری هردو  بوده که» َنبَوه«یا » نباوة«بنا بر روایتی، اصل آن 
  است و از این رو، نبّوت یعنی رفعت و واالیی.

به معنای طریق و راه گرفته شده و نبّوت یعنی راه رسیدن به الله » َنبی«یا اینکه از 
  )١(تعالی.

زیرا نبّوت خبردادن از  معانی مذکور است،در حقیقت، نبّوت شرعی شامل تمامی 
شود، چون سبب گرامیداشت و  بوده و باعث برتری صاحبش می ألجانب الله

  گردد. و نیز راه رسیدن به الله متعال است. بزرگداشت وی می
است، » نبأ«، اشتقاق آن از »نبّی «و » نبّوت«با وجود این، بھترین معنا برای واژۀ 

باخبر  ـشود و نیز او مردم را از الله ز جانب الله تعالی اعالن میزیرا [نبّوت] پیامبر ا
های برتری و واالیی  سازد و نبّوتش با این کار حاصل شده و در نتیجۀ آن، ویژگی می

  است. أگردد و راه رسیدن به الله برایش ثابت می
مثال، الله به معنای خبر آمده است؛ به عنوان » نبأ«در بسیاری از آیات قرآن، کلمۀ 

  فرماید: تعالی می

نَا ﴿
َ
ٓ أ ّنِ
َ
   ]٤٩[الحجر:  ﴾ٱلرَِّحيمُ  ٱۡلَغُفورُ ۞َنّبِۡئ ِعَباِدٓي أ

   ».مھربانم ۀمن آمرزند یقیناً ] بندگانم را خبر ده که !ج یامبرپ ی[ا«
  حکایت نموده که فرمودند: ج همچنین از قول رسول الله

                                           
  .١۶۴ -١۶٢، صص ١؛ لسان العرب، ج ٣٨۵ -٣٨۴، صص ۵فارس، ج معجم مقاییس الّلغة، ابن  -١
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ِنَ ﴿
َ
   ]٣حریم: [التّ  ﴾ٱۡلَبِيُ  ٱۡلَعلِيمُ َنبَّأ

گاه مرا خبر داده است ی] دانامتعال الله«[   ».آ
  به معنای خبردادن است.» نبأ«ها آیۀ دیگر نیز  در ده

؛ یعنی خبردادن »نبأ«نماید که نبّوت از  شاید بتوان گفت این موضوع، تأکید می
شده یا خبردهنده از جانب الله  یعنی خبرداده» نبی«گرفته شده است. بنابراین 

  )١(متعال.

 مفھوم لغوی رسالت -ب
؛ یعنی »إرسال«بوده و رسول از  - سل - » راء، سین، الم«حروف اصلی این واژه، 

درپی  شدن گرفته شده، چنانکه وقتی شیر پی درپی ؛ پی»تتابع«توجیه و تبیین یا از 
بنابراین رسول یعنی اینکه مردم را ». رسل الّلبن«گویند:  ریزان شود و بیرون آید، می

  )٢(گردد. نازل میدرپی بر وی  کند یا اینکه وحی پی میتوجیه 

  مفهوم شرعی نبّوت و رسالت -٢
تعریف کرد: ویژگی و صفتی است گونه  این توان نبّوت و رسالت را از نظر شرعی، می

آید و وی را از اخبار آسمانی  که در فرد، پس از انتخاب از جانب الله تعالی، به وجود می
گاه ساخته و فرمان   دهد. به تبلیغ آن می آ

وسیلۀ   شدن شخص توّسط الله متعال به بنابراین نبّوت و رسالت به محض انتخاب
نظر از اختالفی که دربارۀ تفاوت میان نبی و رسول و  شود، صرف وحی حاصل می

  این مطلب در پاراگراف بعدی بیان خواهد شد. )٣(نسبت میان آن دو است.

  تفاوت میان نبی و رسول  - ٣
ما در بیان تفاوت نبی با رسول و تعیین مفھوم آن دو، سخنان زیادی بیان عل
اند که خالی از نقد نیست، اّما از دیدگاه دانشمندان بسیاری، نبی با رسول فرق  کرده
  ها اختالف است. از آنهریک  در بیان مفھومهرچند  دارد،

                                           
  .١۵ -١۴عقیدة ختم الّنبّوة بالّنبّوة المحّمدّیة، احمد بن سعد الغامدی، صص  -١
 .٢٨۴ -٢٨٣، صص ١لسان العرب، ج  -٢
 .١۶ - ١۵نک: عقیدة ختم الّنبّوة، صص  -٣
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نبی است، ولی هر  تر از رسالت است؛ به عبارتی دیگر، هر رسولی همچنین نبّوت عام
  نبی، رسول نیست.

: - والله أعلم- رسد  به نظر می وی را از شریعتی قبلی  أفردی را گویند که الله ن
گاه ساخته و او پیروان آن شریعت را بیم می دهد و گاهی اوقات، مسؤول تبلیغ برخی از  آ

است؛ مانند انبیای هایی  ها و موعظه ای معّین یا مأمور رساندن وصّیت دستورات در مسأله
اسرائیل که بر آیین تورات بودند و کسی از آنان شریعتی جدید نیاورد که تورات را  بنی

  های رسوالن قبلی است. منسوخ کند. بنابراین نقش وی همچون نقش احیاگر آموزه

وی را با آیینی جدید فرستاده و دستور تبلیغ آن به  ألکسی است که الله رسولاّما 
کند که این آیین، به  اند را داده است؛ فرقی نمی دستوراتش مخالفت کرده افرادی که با

اعتبار ذات خود جدید باشد یا با توّجه به کسانی که به سویشان فرستاده شده، جدید به 
  )١(نماید. شمار رود. بسا اوقات، برخی از احکام شریعت قبلی را منسوخ می

  دالیل نبّوت -٤
رود و فقط دروغگوترین یا راستگوترین مردم  اّدعاها به شمار میترین  نبّوت از بزرگ

  کند. اّدعای چنین امری می
هایی است  ها، نشانه ترین آن ترین و مھم گردد که بزرگ نبّوت با ادّلۀ فراوانی اثبات می

  گردد. شوند، و با اعمال بزرگ، اخالق پسندیده و رفتار نیک ثابت می که معجزه نامیده می
ها تأیید و  وسیلۀ معجزه ن کسی که اّدعای پیامبری نمود و الله متعال وی را بهبنابرای

تقوّیت کرد و خودش مشھور به صداقت، امانت، اخالق نیک و رفتار پسندیده بود، این 
  گردد. تأیید می ألشود و از جانب الله فرد، پیامبری است که به او وحی می

گر است که اّدعای پیامبری نموده و  حیلهاین باشد، فردی دروغگو و برخالف  اگر
  وی را رسوا خواهد کرد. ـقطعًا الله

شود، مطالب بیشتری در این  می ج های پیامبر در فصل هشتم که مربوط به معجزه
    زمینه بیان خواهد شد.

                                           
؛ عقیدة ١۵۴الّدین، بغدادی، ص  ؛ أصول٢٢٧ -٢٢۵نک: نبوات، شیخ اإلسالم ابن تیمّیه، صص  -١

؛ محّبة الّرسول بین االتباع واإلبتداع، عبدالّرؤوف محّمد عثمان، ص ١۶ -١۵ختم الّنبّوة، صص 
 .١۵ -١۴؛ الّرسل والّرساالت، عمر أشقر، صص ١۵
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  مبحث دوم:
  حقیقت و عصمت پیامبران و رسوالن و نتایج ایمان به آنان

  †حقیقت پیامبران و رسوالن - ١
از یک  هیچ شود و پیامبران و رسوالن، بشر و مخلوق هستند و به آنان وحی می

  های ربوبّیت و الوهّیت را ندارند. ویژگی
آنان دارای صفات بشری؛ همچون بیماری، خواب، مرگ، نیاز به غذا و نوشیدنی و ... 

  هستند.
ق توصیف و الله تعالی این افراد را مّتصف به برترین درجۀ بندگی نموده و در سیا

  فرماید: می ÷تحسین آنان، دربارۀ نوح

   ]٣[اإلسراء:  ﴾َكَن َعۡبٗدا َشُكوٗرا ۥإِنَّهُ ﴿
  ».شکرگزار بود یا او [نوح] بنده یبه راست«

  فرماید: می ج در مورد سّیدنا محّمد

ِيَتَباَرَك ﴿ َل  ٱلَّ ِ  ٱۡلُفۡرقَانَ نَزَّ ٰ َعۡبِده َ    ]١[الفرقان:  ﴾ِلَُكوَن لِۡلَعٰلَِمَي نَِذيًرا ۦَ
 ۀدهند یمتا ب اش نازل کرد فرقان [قرآن] را بر بنده که ذاتی ربرکت و بزرگوار است پُ «
  ».باشد یانجھان

  فرماید: می †در توصیف ابراهیم، اسحاق و یعقوب

ْوِل  ٱۡذُكرۡ وَ ﴿
ُ
ۡسَحَٰق َوَيۡعُقوَب أ ٓ إِبَۡرٰهِيَم  يِۡديِعَبَٰدنَا

َ
بَۡصٰرِ وَ  ٱۡل

َ
ۡخلَۡصَنُٰهم  ٤٥ٱۡل

َ
ٓ أ ا إِنَّ

ارِ ِبَالَِصةٖ ذِۡكَرى  ُهۡم ِعنَدنَا لَِمَن  ٤٦ٱلَّ ۡخَيارِ  ٱلُۡمۡصَطَفۡيَ نَّ
َ
   ]٤٧- ٤٥[ص:  ﴾ٱۡل

 یها را، صاحبان دست یعقوبو اسحاق و  میابراه ؛آور بندگان ما یاد] به !ج یامبرپ یو [ا«
آخرت بود، خالص  یسرا یادکه آن  ای یژهرا با خصلت و انما آن .]ینا[ب یها [توانمند] و چشم

  ».بودند یکانن یدگاننزد ما از برگزان در آن یقیناً و یم گرداند
  چنین فرموده است: إدربارۀ عیسی بن مریم

ۡنَعۡمَنا﴿
َ
َّ َعۡبٌد أ ِ ٰٓءِيَل  إِۡن ُهَو إ َِنٓ إِۡسَر ٗ ّلِ    ]٥٩خرف: [الّز  ﴾َعلَۡيهِ وََجَعۡلَنُٰه َمَث
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 ی] عبرت برایۀو او را [ما یدیمنعمت بخش ویکه ما بر  ای بود فقط بنده] یسیاو [ع«
  )١(»یم.گرداند یلاسرائ یبن

رسالت، انتخاب و تعیینی از جانب الله متعال است که با کسب و تالش به دست 
  آید. نمی

  ها و افراد برگزیدۀ بشر هستند. رسوالن بھترین انسان

  عصمت پیامبران و رسوالن -٢
مسلمانان اّتفاق دارند که پیامبران و رسوالن در پذیرش و تحّمل رسالت و در آنچه از 

  رسانند، معصومند. جانب پروردگارشان به مردم می
کاهند و هیچ چیز را  نمی را به سویشان فرستاده است ألبنابراین چیزی از آنچه الله

  کنند مگر مواردی که منسوخ گردد. فراموش نمی
ضمانت نمود که قرآن را برایش بخواند و ایشان  ج الله تعالی برای پیامبرش؛ محّمد
شود را فراموش نخواهند کرد مگر آنچه الله متعال  چیزی از آنچه به سویشان وحی می

  بخواهد که فراموش شود:

َ تَنَسٰٓ ﴿ َّ َما َشآَء  ٦َسُنۡقرِئَُك َف ِ ۚ إ ُ َّ    ]٧-٦[األعلی:  ﴾ٱ
 مگر آنچه را که الله کرد یپس هرگز فراموش نخواه خوانیم، ی[قرآن را] بر تو م یما بزود«
  ».بخواهد متعال

کنند، زیرا  رسوالن نیز در امر تبلیغ، معصومند و هیچ بخشی از وحی را پنھان نمی
  وحی خیانت بوده و محال است که رسوالن چنین کاری انجام دهند:کردن  پنھان

َل َعَلۡيَنا َبۡعَض ﴿ قَاوِيلِ َولَۡو َتَقوَّ
َ
ِ  ٤٤ٱۡل َخۡذنَا ِمۡنُه ب

َ
 ﴾ٱلَۡوتِيَ ُثمَّ لََقَطۡعَنا ِمۡنُه  ٤٥ٱۡلَِميِ َل

   ]٤٦- ٤٤ة: [الحاقّ 
ما دست راست او را  حتما بست، ی[به دروغ] بر ما م یسخنان ]ج یامبرو اگر [پ«

  »کردیم. یسپس [شاه] رگ قلبش را قطع م گرفتیم، یم
زمانی که  ÷نواقص و صفات فطری بشری منافاتی با عصمت ندارد؛ مثال ابراهیم
گردد و نفھمید  دید دستان مھمانانش به سمت غذایی که برایشان آورده بود، دراز نمی

  که آنان فرشته هستند، احساس ترس کرد.

                                           
  .٢۶ -٢۵نک: رسائل في العقیدة اإلسالمّیة، صص  -١
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وسی نیز به شّدت ناراحت شد و سر برادرش را گرفت و به سمت خویش سّیدنا م
کشید. همچنین وقتی دیدار با پروردگارش تمام شد و به نزد قومش بازگشت و آنان را 

هایش، هدایتی  که میان نوشتهدرحالی  در حالت پرستش گوساله دید، آن الواح را افکند
  از جانب پروردگار بود.

غیر از امر تبلیغ و امور تشریع، از این قبیل است، چنانکه در در  ج فراموشی پیامبر
  )١(در نماز، دچار فراموشی شدند. ج روایت ذوالیدین آمده که پیامبر

 برخی امور راها  نانمایند که همچون سایر انس میصراحتًا بیان  ج حّتی رسول الله

نَا برََشٌ «ند: کن فراموشی می
َ
َ  ِمثْلُُكمْ  إَِغَّما أ ْ ن

َ
ُروىِي  َكَما تَنَْسْونَ أ ؛ )٢(»فَإَِذا نَِسيُت فََذِكّ

کنید، من نیز  که شما فراموش میگونه  همان قطعًا من بشری مانند شما هستم و«
  »فراموش کردم، به من یادآوری کنید.هرگاه  ، پسمشو دچار فراموشی می

همچنین کنند.  پیامبران گاهی اوقات در امر قضاوت و داوری میان مردم، اشتباه می
مانند و بالفاصله  شوند، اّما بر این کار نمی در برخی موارد، مرتکب گناهان صغیره می

آنان را بر گناه و  أگردند؛ به عبارتی دیگر، الله موّفق به توبه و جبران اشتباه می
سازد  گذارد، بلکه از طریق وحی، حقیقت را برایشان روشن می اشتباه باقی و ثابت نمی

تر از قبل  دارد و در نتیجه، حالشان کامل توبۀ پس از گناه، موّفق می و آنان را به
  گردد. می

  ها و گناهان کبیره هستند. اّما به اجماع تمامی مسلمانان، معصوم از زشتی
در این مبحث، مطالبی مختصر دربارۀ عصمت پیامبران بیان گردید و جزئّیات و 

  )٣(گنجد. توضیحات دیگری نیز دارد که در این مختصر نمی

  موارد ایمان به پیامبران  - ٣
  شامل موارد زیر است: ایمان به رسوالن

                                           
 .١٢٢٨صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
  .۵٧٢؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٣٩٢شمارۀ حدیث:  صحیح بخاری، -٢
 - ٩٩؛ الّرسل والّرساالت، صص ١۵٠، ص ١۵و ج  ٣١٣ -٢٩٣، صص ١٠نک: مجموع الفتاوی، ج  -٣

١١۶. 
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بنابراین کسی  شان حقیقتی از جانب الله تعالی است. باور و یقین به اینکه رسالت .١
شان کافر شده است،  که رسالت یکی از آنان را انکار کند، به رسالت تمامی

 فرماید: می ألچنانکه الله

بَۡت قَۡوُم نُوٍح ﴿    ]١٠٥عراء: [الّش  ﴾ٱلُۡمۡرَسلِيَ َكذَّ
  ».کردند یبرا تکذ یامبرانپ ÷قوم نوح«

زمانی هرچند  کنندۀ تمامی رسوالن معّرفی نمود را تکذیب ÷الله متعال قوم نوح
  که وی را انکار کردند، غیر از سّیدنا نوح، پیامبر دیگری وجود نداشت.

مانند محّمد، ابراهیم، موسی، نوح و  دانیم؛ آنان میایمان به آنچه از اسامی  .٢
 .†عیسی

گاه نیستیم را به طور کّلی و اجمالی قبول داریم. الله  و کسانی که از نام هایشان آ
  فرماید: متعال می

ن لَّۡم َنۡقُصۡص ﴿ ن قََصۡصَنا َعلَۡيَك َوِمۡنُهم مَّ ٗ ّمِن َقۡبلَِك ِمۡنُهم مَّ رَۡسۡلَنا رُُس
َ
 َولََقۡد أ

   ]٧٨[غافر:  ﴾َعلَۡيَكۗ 
تو بازگو  یرا برا اناز آن ی[داستان] بعض یم،فرستاد یامبرانیاز تو پ یشپ یو به راست«
  »یم.ا بازگو نکرده یترا برا یو [داستان] بعض یمکرد

 تصدیق اخبار صحیحی که از آنان نقل شده است. .٣
یعنی ایمان به خاتم  عمل به شریعت کسی از آنان که برای ما مبعوث گشته است؛ .٤

 که برای تمامی مردم فرستاده شدند: ج پیامبران؛ محّمد

نُفِسِهۡم ﴿
َ
ْ ِفٓ أ َ َيُِدوا ٰ ُيَّكُِموَك فِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُثمَّ  َ يُۡؤِمُنوَن َحتَّ َ َوَرّبَِك  فَ

ا قََضۡيَت َويَُسّلُِمواْ تَۡسلِيٗما    ]٦٥ساء: [النّ  ﴾َحرَٗجا ّمِمَّ
تو را  یش،در اختالفات خو ینکهمگر ا آورند ینم یمانا انسوگند به پروردگارت که آن نه،«

 یمنکنند و کامًال تسل یتو، در دل خود احساس ناراحت یداور قرار دهند و سپس از داور
   )١(».باشند

  نتایج ایمان به پیامبران و رسوالن  -٤
  بزرگ است؛ از جمله:ایمان به پیامبران و رسوالن دارای نتایجی مھم و 

                                           
 .٢۶رسائل في العقیدة اإلسالمّیة، ص  -١
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گاه .١ شدن از رحمت و توّجه الله تعالی به بندگانش، زیرا رسوالنی را به سویشان  آ
را  أفرستاد تا آنان را به راه راست راهنمایی کنند و شیوۀ پرستش الله

تواند این مسأله را تشخیص  برایشان روشن سازند، چون عقل بشر به تنھایی نمی
 دهد.

 نعمت بزرگ.به سبب این  ألشکر الله .٢
محّبت به پیامبران و بزرگداشت و تحسین شایستۀ آنان، چون این افراد  .٣

فرستادگان الھی بوده و الله تعالی را پرستش نموده و رسالتش را به مردم 
 )١(اند. رسانده و خیرخواه بندگانش بوده

  
   

                                           
 .٢٧همان، ص  -١
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  مبحث سوم:
  آنمتعلق به موارد  اعتقاد ختم نبّوت و

  ختم نبّوت عقیدۀمفهوم  - ١
یافتن خبردادن الله تعالی به مردم و قطع وحی آسمانی  پایان مراد از ختم نبّوت،

  )١(است.
پایان یافته و وحی  ج یعنی اینکه باور کنیم اخبار غیبی با نبّوت پیامبرمان؛ محّمد

ترین اعتقادات  ترین و اصلی آسمانی با وفات ایشان، قطع شده است. این مطلب از مھم
آن اّدعا نماید، به الله تعالی کفر نموده و برخالف  هرکس رود و یمسلمانان به شمار م

  را تکذیب کرده است. ج پیامبر
  کنند. قرآن، سّنت و اجماع بر این موضوع داللت می

های متفاوتی بیانگر ختم نبّوت هستند؛  دالیل زیادی از قرآن کریم، به صورت
  همچون:

  تصریح قرآن کریم به ختم نبوت -أ

ا َكنَ ﴿ َحٖد ّمِن رَِّجالُِكۡم َوَلِٰكن رَُّسوَل  مَّ
َ
بَآ أ
َ
ٌد أ ِ ُمَمَّ َّ    ]٤٠[األحزاب:  ﴾نَ  ۧٱلَّبِّيِ وََخاَتَم  ٱ

  ».است یامبرانالله و خاتم پبلکه فرستادۀ و  یست،از مردان شما نیک  هیچ پدر ج دمحّم «

پس از  خاتم پیامبران قبلی بوده و ج در آیۀ فوق، صراحتًا بیان شده که محّمد
  ایشان، پیامبر و رسولی مبعوث نخواهد شد.

  )٢(اند. مفّسران قرآن کریم از صدر اسالم تاکنون، همین معنا را فھمیده و بیان کرده

  اثبات این اعتقاد از طریق عقلی -ب
مطلب مذکور در چندین آیه آمده است؛ مانند آیاتی که داللت بر عمومّیت رسالت 

 همچون آیۀ: کند؛ می ج پیامبرمان؛ محّمد

َها ﴿ يُّ
َ
أ ِ إِّنِ رَُسوُل  ٱلَّاُس قُۡل َيٰٓ َّ    ]١٥٨[األعراف:  ﴾إَِلُۡكۡم َجِيًعا ٱ

                                           
  .١۶نک: عقیدة ختم الّنبّوة، ص  -١
 .٢۴ - ١٩همان، صص  -٢
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  ».شما هستم ۀهم یالله به سو ۀمردم! من فرستاد یبگو: ا«
  دهند الله متعال حفاظت کتابش را ضمانت نموده است. و آیاتی که نشان می

که این کتاب آسمانی به وی رسد، اثبات هرکسی  و نیز آیاتی که حّجّیت قرآن را بر
  نمایند: می

َّ َهَٰذا ﴿ َ ِ وِحَ إ
ُ
نِذَرُكم بِهِ  ٱۡلُقۡرَءانُ َوأ

ُ
   ]١٩[األنعام:  ﴾َوَمۢن بَلَغَ  ۦِل

  ».دهم یمبا آن ب رسد، یم انرا که به آن یشده تا شما و تمام کسان یقرآن بر من وح ینو ا«
های آسمانی پیشین  درخواست ایمان به پیامبران و کتابهمچنین آیاتی که از مردم 

  )١(دارد بدون اینکه از آنان بخواهد به غیرشان ایمان بیاورند.
به اثبات و بیان اعتقاد ختم نبّوت بسیار اهّمیت  ج بینیم که پیامبر در سّنت نیز می

یان های عمومی و خصوصی ب های متفاوتی و در مناسبت دادند و آن را با شیوه می
ای باقی نگذاشتند، بلکه کامًال این باور را روشن  فرمودند و در این زمینه، هیچ شبھه می

  و واضح ساختند.
را بررسی نماید، خواهد دید که اعتقاد مذکور با  ج اگر کسی احادیث رسول الله

  رسد. ها به حّد تواتر می عباراتی متنّوع تأکید و اثبات شده و برخی از آن
ه طور کل، متواتر و قطعی بوده و هیچ شّک و تردیدی در اینکه این احادیث ب

  )٢(گذارد. خاتم پیامبران هستند را باقی نمی جپیامبر

يِت «فرمودند:  ج پیامبر مَّ
ُ
ابُوَن لُكُُّهْم يَ  َوإِنَُّه َسيُكوُن ِمن أ ٌّ َكذَّ ِ

نَُّه نَ
َ
نَا َخاَيُم  ْزُقُم ك

َ
َوأ

َّ اجَِّبيّ  ِ
اّدعا هریک  قطعًا در میان اّمتم، دروغگویانی خواهند بود که«؛ )٣(»يَنْعدِ  نَي َال نَ

  »و پس از من، پیامبری نیست. مکه من خاتم پیامبراندرحالی  کند پیامبر است، می

  مفهوم معجزه، کرامت و احوال شیطانی -٢
  معجزه

نماید  العاده که الله تعالی آن را بر دستان پیامبری از پیامبرانش اجرا می کاری خارق
  تا وی را تأیید و تصدیق کند.

                                           
 .٢٩ - ١٩همان، صص  -١
 .۵۴ - ٣٠همان، صص  -٢
  .۴٩۶، ص ۴؛ حاکم، ج ٢٢۴۴٨مسند احمد، شمارۀ حدیث:  -٣
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  شود. معجزه، نشانه نیز نامیده می

  العاده کار خارق
عادت آدمیان بوده و برایشان ناآشنا و خارج از توانشان برخالف  یعنی عملی که

  است.

  کرامت
العاده که الله متعال آن را بر دستان دوستی از اولیائش جاری  یعنی کاری خارق

  در امری دینی یا دنیوی یاری نماید.سازد تا وی را  می
  گیرد. این عمل توّسط انسان مؤمن و ولی و مّتقی و پیرو شریعت صورت می

در حقیقت، کرامت معجزۀ پیامبرش است، زیرا به سبب پیروی از او به وقوع 
  پیوندد. می

  احوال شیطانی
حقیقت و العاده که توّسط انسان رویگردان از شریعت، بازدارنده از  اموری خارق

ها  وسیلۀ آن گیرد. این امور حاالتی هستند که شیاطین به آلوده به گناهان، صورت می
گفتن با  ها و سخن ؛ مانند واردشدن در میان بتدارند بازمی مردم را از پیروی حقیقت

نمودن برخی از نیازهایشان.  ها یا داوری در میان آنان و برطرف کنندگان آن پرستش
گردانند  از گمراهان را به سمت آسمان برده و سپس آنان را برمی گاهی اوقات، بعضی

  دهند و امثال این موارد. یا از شھری دور انتقال می
العاده هستند، با  در اینکه خارق - معجزه، کرامت و احوال شیطانی- این سه کار

وی را تأیید و پیروز  ألآید تا الله یکدیگر مشترکند، اّما معجزه توّسط پیامبر به وجود می
شود و حاالت شیطانی بر  میوسیلۀ ولّی الھی و پیرو شریعت حاصل  گرداند، کرامت به

  )١(گیرد. دستان انسان گنھکار و مخالف شریعت و گمراه صورت می

                                           
 .١٧ -١۶مذّکرة في الّتوحید، محّمد بن قاسم، صص  -١
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  اّدعای پیامبری - ٣
هایی پیدا شدند که افرادشان  های نخستین اسالمی و در دورۀ معاصر، گروه در سده
ها،  ترین آن ها دالیل بسیاری داشت که مھم مبری داشتند و بروز این جنبشاّدعای پیا

  گرایی و کینۀ یھودی و صلیبی بود. گرایی، مّلی جھالت، قبیله
أسود عنسی، طلیحه بن  :از مشھورترین کسانی که در صدر اسالم، اّدعای نبّوت کردند

  توان نام برد. خویلد، مسیلمه و سجاح تغلبی را می
مختار بن عبید، حارث  شان در دورۀ اموی و عّباسی از این قرار است: ترین و معروف

   بن سعید، بیان بن سمعان، مغیره عجلی، ابوالخّطاب اسدی و علّی بن فضل حمیری.
شان محّمد  اند و مشھورترین در دورۀ معاصر نیز افراد فراوانی چنین اّدعایی داشته

بن علی مازندرانی؛ رهبر فرقۀ بھائّیه و احمد  بن علی شیرازی؛ رهبر فرقۀ بابّیه، حسین
  قادیانی؛ رهبر فرقۀ قادیانّیه هستند.

گنجد و بلکه  کشد و در این تحقیق نمی سخن دربارۀ بطالن این اّدعاها به درازا می
  )١(گذارد. شان باقی نمی ها جایی برای اثبات فساد و بطالن آشکاربودن فساد آن

   ج دپیامبرمان؛ محّم های  ویژگی -٤
ها در این  پیامبر اسالم دارای صفات منحصر به فرد زیادی هستند که بیان تمامی آن

  ها بدین قرار است: گنجد و به طور اجمالی، برخی از آن مختصر نمی
 فرماید: می ـالله عمومّیت رسالت ایشان: .١

َها ﴿ يُّ
َ
أ ِ إِّنِ رَُسوُل  ٱلَّاُس قُۡل َيٰٓ َّ    ]١٥٨[األعراف:  ﴾إَِلُۡكۡم َجِيًعا ٱ

  ».شما هستم ۀهم یالله به سو ۀمردم! من فرستاد یبگو: ا« 
برای تمامی مردم بوده و این صفت یکی  ج دهد که رسالت پیامبر آیۀ فوق نشان می

از پیامبران پیشین هریک  رود، زیرا های منحصر به فرد ایشان به شمار می از ویژگی
مردم، نیاز داشتند تا فرد دیگری احکام گشتند و سایر  برای قومی خاص مبعوث می

  الھی را به آنان برساند.

                                           
؛ رسائل في األدیان والفرق والمذاهب، محّمد حمد، ٢٧١ -١٧٠نک: عقیدة ختم الّنبّوة، صص  -١

 .٣١۵ -٢٢٣صص 
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نرود، الله تعالی بیان فرمود که  ج برای اینکه چنین گمانی در مورد پیامبر اسالم
  )١(رسالت ایشان برای تمامی مردم است.

ًة،  اجَّيِبُّ ُفبَْعُث إِىَل قَْوِمهِ  َواَكنَ «فرمایند:  می ج رسول الله اجَّاِس   إِىَل  َوُبِعثُْت َخاَصّ
شد، اّما من برای تمامی  هر] پیامبر فقط به سوی قوم خودش فرستاده می«[؛ )٢(»اَكفَّةً 

  »مردم مبعوث گشتم.
الله متعال  را بر تمامی ادیان پیروز گرداند: ج ضمانت نموده که دین پیامبر أالله .٢

 فرماید: در این باره می
ِيٓ ُهَو ﴿ رَۡسَل رَُسوَلُ  ٱلَّ

َ
ِ  ۥأ َ  ۥِلُۡظِهَرهُ  ٱۡلَقِّ َودِيِن  ٱلُۡهَدىٰ ب َولَۡو َكرَِه  ۦُكِّهِ  ٱّلِينِ َ

   ]٣٣وبة: [التّ  ﴾ٱلُۡمۡشُِكونَ 
غالب  ها یند ۀحق فرستاد تا آن را بر هم ینو د یتاست که رسول خود را با هدا ذاتیاو «

  »را خوش نیاید.مشرکان اگرچه  گرداند،
  نازل نموده را تضمین کرده است: ج حفاظت کتابی که بر محّمد ألالله .٣
ۡلَا ﴿    ]٩[الحجر:  ﴾لََحٰفُِظونَ  ۥنَّا َلُ  ٱّلِۡكرَ إِنَّا َنُۡن نَزَّ
  »یم.و قطعًا ما نگھبان آن هست یمهمانا ما قرآن را نازل کرد«
 است: کامل و شایسته و متناسب با هر زمان و مکان و هر اّمتی ج دین پیامبر .٤
ۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم نِۡعَمِت َورَِضيُت َلُكُم  ٱۡلَۡومَ ﴿

َ
ۡكَمۡلُت لَُكۡم دِيَنُكۡم َوأ

َ
 ٱۡلِۡسَلٰمَ أ

 ۚ    ]٣[المائدة:  ﴾دِيٗنا
عنوان] ه اسالم را [ب وشما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم،  ینامروز د«

  »یدم.برگز یتانبرا یند
به فاصلۀ [رفتن در] یک ماه  ج های دشمنان پیامبر در دلالله تعالی ترس را  .٥

حالل  ج نمود، غنایم برای پیامبر انداخت و از این طریق، ایشان را یاری می می
کننده؛ مثال برای  گشت، تمامی زمین برایشان متناسب برای سجده و پاک [و پاک

تواند در  دریابد، میاز اّمتیان ایشان که وقت نماز را هریک  تیّمم] گردانده شد و

                                           
 .٢۴عقیدة ختم الّنبّوة، ص  -١
 .۴٣٨بخاری، شمارۀ حدیث:  صحیح -٢
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همان جایی که هست، نماز بخواند. در این زمینه، حدیث صحیحی از ایشان روایت 
  )١(شده است.

 اجرا نمود. ج الله تعالی معجزات بسیاری را بر دستان پیامبر .٦
 در روز قیامت، پیروان ایشان از همه بیشتر است. .٧
که پیامبران درحالی  در روز قیامت، حّق شفاعت کبری را برای مخلوقات دارند .٨

 توانند چنین کاری انجام دهند. دیگر نمی
کنند و اولین اّمتی که  نخستین فردی هستند که دِر بھشت را باز می ج رسول الله .٩

 شوند، مسلمانان هستند. وارد بھشت می
  است. ج و سایر صفاتی که مختّص پیامبر
سوم و هشتم، سخنان  ویژه در فصل های پیش رو؛ به عالوه بر مطالب فوق، در فصل

  بیان خواهد شد. ج دیگری دربارۀ پیامبر

                                           
 همان. -١
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  مبحث اول:
  مفهوم ایمان به روز آخرت و اهّمیت و نتایج آن

  مفهوم ایمان به روز آخرت - ١
اری که دربارۀ این روز بیان شده و امور مربوط ایمان به روز قیامت شامل تمامی اخب

های قیامت و عالماتی که پیش از آن روز به وقوع  به آن است؛ مانند ایمان به نشانه
های  شود؛ همچون فتنۀ قبر، عذاب یا نعمت پیوندد، مرگ و آنچه پس از آن واقع می می

ها، عذاب یا پاداش، آمدن مردم از قبر شدن در صور، بیرون آن و نیز ایمان به دمیده
های  شدن نامه حساب، وحشت و ترس موقعّیت قیامت، جزئّیات محشر، انتشار و گشوده

ُپل، حوض، شفاعت و ... و همچنین ایمان به  اعمال، نھادن ترازوی اعمال، صراط،
است، و نیز باور به  ألهایش که برترین نعمت آن، نگاه به چھرۀ الله بھشت و نعمت
شدن از دیدار و رؤیت پروردگار  که بدترین عذاب دوزخ، محرومهایش  آتش و عذاب

  )١(است.

  اهّمیت ایمان به روز آخرت -٢
باور و یقین به روز قیامت از اهمیت واالیی برخوردار است، دالیلی که بینگر این 

  باشد، به شرح زیر است: اهمیت می
یث مشھور، در آن حد ایمان به روز آخرت، یکی از ارکان ششگانۀ ایمان است: .١

ْن تُْؤِمَن بِاَبِّ «فرمودند:  ج پرسید، پیامبردربارۀ ایمان  ÷وقتی جبرئیل
َ
أ

َْوِم اآلِخرِ   َوَمالئَِكِتهِ  ْ هِ  َوتُْؤِمنُ  َوُكتُِبِه َورُُسِلِه َوا ایمان «[؛ )٢(»بِالَْقَدِر َخرْيِهِ َورَشِّ
آخرت و به تقدیر؛  ها و پیامبران الھی، روز یعنی] اینکه به الله، فرشتگان، کتاب

 »خیر یا شّر آن ایمان بیاوری.

                                           
 .۶۵أعالم الّسّنة المنشورة، حافظ حکمی، ص  -١
 .٨صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٢
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و ارتباط مستحکمی با ایمان به  این موضوع در بسیاری از متون شرعی وارد شده .٢
 دارد. أالله

آورندگان به روز آخرت، بسیار مورد تحسین و تمجید قرار گرفته و  ایمان .٣
ان به قیامت الله تعالی در توصیف مؤمن اند: انکارکنندگانش، بسیار نکوهش شده

 فرماید: می

﴿ ِ ِ وَُهم ب ِخَرة    ]٣مل: [النّ  ﴾ُهۡم يُوقُِنونَ  ٱ
  ».دارند یقینو آنان به آخرت «

  فرماید: و دربارۀ انکارکنندگان می

﴿ ِ ِ وَُهم ب ِخَرة    ]١٩[هود:  ﴾ُهۡم َكٰفُِرونَ  ٱ
  ».و آنان به آخرت کافرند«
این روز دارای اسامی بسیاری است که دلیل آن، اهّمیت  های قیامت: فراوانی نام .٤

 قیامت و وحشت شدید در آن روز است.
های زیادی است و این  هرآنچه مھم باشد، دارای صفات و نام«گوید:  می /قرطبی

  شیوه در زبان عربی، بسیار روشن است.
شده، شان مھم بوده و فایده و ارزشش ثابت  بینی که چون شمشیر برای مگر نمی

شود؛ مثًال  اند. موارد دیگری نیز از این قبیل یافت می اسم را برایش نام برده ٥٠٠
قیامت که مھم بوده و ترس و وحشت در آن روز فراوان است، الله متعال در قرآن 

  )١(»های متعّدد و صفات بسیاری بیان کرده است. کریم، این روز را با نام

  نتایج ایمان به روز آخرت - ٣
هایی متنّوع و تأثیراتی  به این روز منجر به نتایجی مھم، اخالقی زیبا، عبادتایمان 

  شود. پسندیده برای فرد و جامعه در دنیا و آخرت می
  از جمله اینکه:

 الله متعال آوردن عبادت بجای) ١

رود و کمال مخلوق در  به شمار می أایمان به قیامت یکی از موارد اطاعت از الله
 پروردگار است.انجام پرستش 

                                           
 .۴۴٢ -٣۴٢الّتذکرة، قرطبی، صص  -١
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  افزایش ایمان) ٢
باور به این روز یکی از ارکان ششگانۀ ایمان است که بدون آن، ایمان صحیح 

گردد و هر اندازه که بنده پروردگارش را بیشتر بشناسد، ایمان و یقینش بیشتر و  نمی
 رود. گردد و مقامش باالتر می تر می قوی

 شدن امید و ترس برانگیخته) ٣
آخرت انسان را وادار و تشویق به انجام عبادات، به منظور دستیابی به ایمان به روز 

شود که آدمی  کند و نیز به سبب ترس از عذاب آن روز، باعث می پاداش آن روز می
 گناهان را ترک نماید.

گاه شود و بداند که نعمت های ابدی  اگر انسان از جزئّیات و امور مربوط به قیامت آ
گاهی و مخصوص اهل طاعت و مجا زات و عذاب دردناک مختّص گنھکاران است، این آ

  ترین دلیل و انگیزه برای انجام نیکی و پرهیز از بدی است. شناخت بزرگ

 آگاهی از فضل، عدالت و حکمت الھی) ۴
عدالت خویش مجازات براساس  را که مستحّق عذاب باشد،هرکسی  ای که به گونه

 دهد. ل خود، نعمت مینماید و مستحّق پاداش را از روی فض می
  شود. این امر با شناخت پاداش یا عذاب و حساب روز آخرت حاصل می

 روی در حالت خوشی و ناخوشی میانه) ۵
رو است؛ نعمت باعث طغیان و مصیبت سبب  فرد مؤمن در تمامی این حاالت، میانه

چنانچه آورد و  شود. اگر خوشحال باشد، شکر الھی را به جای می ناامیدی وی نمی
 نماید. ناراحت و غمگین و دچار مصیبت گردد، صبر می

ُ َخرٌي وليَس ذلَك  َعَجبًا ألمِر املؤمِن إِنَّ أْمَرهُ «فرمودند:  ج رسول الله ألَحٍد  لُكَُّه 
ُ وإْن أَصابَ إِْن أَصابَ  ؛إال للُمْؤمِن  اُء َشَكَر فاكنْت َخرًيا  اُء َصرَب فاكنْت َخرًياتُه رَسَّ  تُه رَضَّ

کار مؤمن عجیب است! [از کار مؤمن در شگفتم!] که همۀ کارهایش برای او «؛ )١(»ُ 
خیر است و این ویژگی فقط مختّص انسان مؤمن است؛ اگر شادی [و نعمتی] به او 

                                           
  .سبه نقل از صھیب ٩٩٩٢صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١
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رسد، شکر نموده و این کار برایش خیر است و اگر دچار ضرر [و مصیبتی] شود، صبر 
  »است.کند و این عمل نیز برایش خوب  می

 اخالق زیبا ایجاد) ۶
شود که اخالق و رفتار آدمی زیبا و نیکو گردد؛ به عنوان  ایمان به قیامت باعث می

داند که آنچه در  گردد، چون فرد بخشنده می مثال، منجر به ویژگی بخشش و انفاق می
اهد تر از آن را در نزد الله متعال خو این دنیا انفاق نماید، در آخرت، بھتر و جاودانه

که درحالی  بینی که چنین فردی عالوه بر انفاق مال خویش یافت. در نتیجه، می
دهد و همچون فردی که از فقر  خودش به آن نیاز دارد، اعمال نیک را نیز ترجیح می

 دهد. ترسد، صدقه می نمی

دهد، چون امید به  آرامش مؤمن در برابر آنچه در این دنیا از دست می) ٧
 ردهای آخرت دا نعمت

دادن محبوب خویش، مضطرب  بر این اساس، بر اثر پیدایش امری ناپسند یا از دست
عوض آن را عطا نماید و این فکر و  ألشود، زیرا امید دارد که الله و پریشان نمی

 )١(شود. اندیشه، منجر به آرامش و آسودگی او و ترک خشم و غضب می
آخرت و اهّمیت و نتایج آن، مطالبی پس از بیان مباحثی دربارۀ مفھوم ایمان به روز 

  در مورد احوال و شرایط قیامت بیان خواهد شد.
   

                                           
  .١١ -٩اإلیمان بالیوم اآلخر، محّمد حمد، صص  -١
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  مبحث دوم:
  دمیدن در صور

  [نفخ] مفهوم دمیده شدن صور) ١
  مفھوم لغوی نفخ -أ

شده است. وقتی انسان هوا یا صدایی را  ای مشھور و شناخته نفخ از نظر لغوی، واژه

. دمیدن در آتش و نوشیدنی َنَفَخ بَِفمِه َينفُخ نفخاً شود:  از دهانش خارج کند، گفته می
 )١(و... نیز از این قبیل است.

  تعریف صور -ب
این واژه در اصل، دارای معانی متعّددی است؛ همچون شیپور که مفّسران آیۀ: 

ورِ َونُفَِخ ِف ﴿ را به همین معنا تفسیر  »شود. یدهدم یپورو در ش«؛ ]٩٩[الکهف:  ﴾ٱلصُّ
 )٢(اند. کرده

  دمندۀ در صور -ج
 عرش است.کنندگان  حمل اسرافیل؛ یکی از فرشتگان بزرگواری که از

  مفھوم شرعی دمیدن در صور - د
در شیپوری که به دهان گرفته و مسؤول دمیدن در آن،  ÷یعنی دمیدن اسرافیل

 )٣(قیامت شده است.به هنگام برپاشدن 

  شدن صور دالیل دمیده -٢
  داللت بر دمیدن در صور دارند.قرآن، سّنت و اجماع 

 فرماید: در این زمینه می أالله - أ

                                           
  .۶۴ - ۶٢، صص ٣نک: لسان العرب، ج  -١
 .۴٧۴، ص ۴همان، ج  -٢
  .٣۶ -٣١القیامة الکبری، عمر أشقر، صص  -٣
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ورِ َونُفَِخ ِف ﴿ َمَٰوٰتِ فََصعَِق َمن ِف  ٱلصُّ ۡرِض َوَمن ِف  ٱلسَّ
َ
َّ َمن َشآَء  ٱۡل ِ ۖ إ ُ َّ ُثمَّ نُفَِخ  ٱ

ۡخَرٰى فَإَِذا ُهۡم قَِياٞم يَنُظُرونَ 
ُ
   ]٦٨مر: [الّز  ﴾فِيهِ أ
که  کسانیجز [ است یندر زمهرآنچه  ها و ناآسم درهرآنچه  شود، پس یدهو در صور دم«

به پا  انناگھان آن شود، یم یدهدر آن دم یگرسپس بار د یرند]،و بم[شده  یھوشالله بخواهد] ب
  »نگرند. ی[و] م یزندخ

 ج روایت شده که رسول الله بدر صحیح مسلم از عبدالله بن عمرو - ب
تاً ورَ ُعمَّ ُفنَْفُخ «فرمودند:  ِ ور، فَال يَْسمُعُه أَحٌد إالَّ أْصىغ  ً ِ  عَ فَ يف الصَّ ، ثّم اليبىَق أحٌد تا

ُل ابَّ  ل، َفتَنْبُُت ِمنُْه أْجَساُد اجَّاس ُعمَّ ينفخ   إّال صعَق، ثّم ُفزْنِ لُّ أو الظِّ نَُّه الطَّ
َ
ً كك َمَطرا
آن را کس  هیچ شود و می ر دمیدهدر صو سپس«؛ )١(»ِفيِه أْخَرى فإذا ُهْم ِقياٌم َفنُْظُرون

ترس و از [دیگر را  سمتو  پایین و کج نمودهشنود مگر اینکه یک طرف گردنش را  نمی
که  فرستد می بارانی الله تعالیشوند، باز  ، و تمامی افراد بیھوش میبرد وحشت] باال می

در  سپسروید.  می اجساد مردم ،و از آن -راوی تردید دارد- ی شبنم یا سایه استیگو
 »نگرند. ایستاده می انناگھان آن وشود  آن دمیده می

  تعداد دمیدن در صور - ٣
  دمد: دو بار در صور می ÷اسرافیل

 نفخۀ بیھوشی [صعق] -أ
شوند. وقتی الله تعالی  دمیدنی که بر اثر آن، مردم به وحشت افتاده و بیھوش می

دهد که در صور  به اسرافیل دستور مینماید،  یافتن این دنیا را صادر می اجازۀ پایان
ها و زمین است مگر مخلوقاتی که الله متعال  بدمد و در نتیجه، تمامی آنچه در آسمان

هرآنچه  ریزند و ها فرو می گیاه شده و کوه شوند، زمین، خاک و بی بخواهد، بیھوش می
است، به وقوع بیان نموده » تکویر«و » انفطار«ویژه در سورۀ  در قرآن کریم؛ به ألالله
 پیوندد. می

درآورنده [راجفه] و صیحه  این نفخه، نفخۀ بیھوشی [صعق]، ترس [فزع]، به لرزه
  [آواز بلند] نام دارد.

                                           
  .٢٩۴صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١
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  شدن [بعث] نفخۀ برانگیخته -ب
دمیدنی که توّسط آن، مردم برای حضور در پیشگاه پروردگار جھانیان، زنده از قبرها 

 آیند.  بیرون می
  رادفه [پیرو و بعدی] نیز نام دارد.این نفخه، أخری و 

  شود: تعدادی از عالمان معتقدند که سه بار در صور دمیده می
 نفخۀ ترس بدون بیھوشی؛ - أ

 نفخۀ بیھوشی؛ - ب
 شدن مردگان و ایستادن در حضور الله تعالی. نفخۀ زنده -ج

را دانند، تعداد دمیدن در صور  ؛ بیھوشی می»صعق«را به معنای » فزع«افرادی که 
ها را سه  اند، تعداد دمیدن دانسته» صعق«را به معنای غیر » فزع«دو تا و کسانی که 

  )١(دانند. بار می
   

                                           
؛ لمعة اإلعتقاد ٢٠۶ - ٢٠۵؛ شرح الواسطّیة، هراس، صص ۴۶٠، ص ۴نک: مجموع الفتاوی، ج  -١

حافظ حکمی، صص ؛ أعالم الّسّنة المنشورة، ١١۵ - ١١۴شرح الّشیخ محّمد بن عثیمین، صص 
 .۴٢ - ٣٩؛ القیامة الکبری، صص ١٠۵ -١٠۴



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ١٧٦

 

  مبحث سوم:
  برانگیخته شدن [بعث]

  مفهوم بعث - ١
 )١(به معنای فرستادن، انتشار، تحریک و امثال آن است. بعث در لغت -أ

کردن مردگان در روز قیامت  بعث یعنی معاد جسمانی و زنده در اصطالح شرع، -ب
 )٢(در میان آنان.برای حسابرسی و داوری 

  دالیل ثبوت بعث -٢
شدن مردگان  دالیلی از قرآن و سّنت، اجماع، عقل و فطرت سلیم داللت بر زنده

مخلوقات را برای  ألطلبد که الله دارند و نیز این کار بر مقتضای حکمت است، زیرا می
بر آنان  †اب در برابر تکلیفی که بر زبان پیامبرانحسابرسی و دادن پاداش یا عذ

  )٣(الزم گشته است، دوباره زنده کند.
  فرماید: الله تعالی می

َ تُرَۡجُعونَ ﴿ نَُّكۡم إَِلَۡنا 
َ
َما َخلَۡقَنُٰكۡم َعَبٗثا َوأ نَّ

َ
فََحِسۡبُتۡم أ

َ
   ]١١٥[المؤمنون:  ﴾أ
بازگردانده  ما یشما به سو اینکه ایم و یدهآفر یھودهکه ما شما را ب یدگمان کرد یاآ«
  !»شوید؟ ینم

   ]١٦-١٥[المؤمنون:  ﴾ُتۡبَعُثونَ  ٱۡلقَِيَٰمةِ ُثمَّ إِنَُّكۡم يَۡوَم  ١٥ُثمَّ إِنَُّكم َبۡعَد َذٰلَِك لََمّيُِتونَ ﴿
 یختهبرانگ یامت،روز قدر شما  یقیناً آنگاه  .مرد یدخواه ینشما بعد از ا سپس قطعاً «

  »شوید. یم
مردم در روز «؛ )٤(»حُيرَْشُ اجَّاُس يَْوَم الِْقيَاَمِة ُحَفاًة ُغْرالً «: فرماید می ج پیامبر

  »شوند. نشده برانگیخته می قیامت، پابرهنه و ختنه
  شدن و رستاخیز مردگان است.  شماری بیانگر زنده ادّلۀ بی

                                           
  نک: لسان العرب. -١
  .۵١؛ القیامة الکبری، ص ١١۵نک: لمعة اإلعتقاد شرح الّشیخ محّمد بن عثیمین، ص  -٢
؛ أعالم الّسّنة المنشورة، صص ٢٩؛ رسائل في العقیدة، ص ۴٠۴نک: شرح العقیدة الّطحاوّیة، ص  -٣

١٠٣ -١٠١.  
 .٢٨۶٠؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٣٣۴٩خاری، شمارۀ حدیث: صحیح ب -٤
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  بودن بعث دالیل ممکن - ٣
ت است که مطالبی در این ادّلۀ امکان بعث از طریق قرآن، سّنت، عقل و حس ثاب

  شود: زمینه بیان شد، اّما اکنون توضیحات بیشتری داده می

  بودن رستاخیز ادّلۀ نقلی ممکن -أ
 است. ج مراد از دالیل سمعی و نقلی، آیات قرآن و احادیث رسول الله

  فرماید: الله متعال می

ِينَ زََعَم ﴿ ۚ قُۡل بََلٰ َوَرّبِ َلُۡبَعُثَّ ُثمَّ َلُنَبَُّؤنَّ بَِما َعِمۡلُتۡمۚ  ٱلَّ
ْ ن لَّن ُيۡبَعُثوا

َ
ْ أ َكَفُرٓوا

 َ َ ِ َوَذٰلَِك  َّ    ]٧غابن: [التّ  ﴾يَِسيٞ  ٱ
] بگو: !ج یامبرپ ینخواهند شد، [ا یختهکافر شدند گمان بردند که هرگز برانگ که کسانی«
به شما  کردید یشد، آنگاه از آنچه م یدخواه یخته[همه] برانگ یقیناً به پروردگارم سوگند،  ی،آر

  ».[کار] بر الله آسان است ینخبر خواهند داد، و ا
دّقت کن که چگونه مفھوم آیۀ فوق با چندین تأکید بیان شده است؛ تأکید با 

  ، قسم، الم و نون تأکید! ﴾بََلٰ ﴿
  ار زیادی وجود دارد.در این زمینه دالیل بسی

  )١(شدن مردگان دلیل حّسی امکان زنده -ب

، پنج »بقره«شدن مردگان را نشان داده و تنھا در سورۀ  در همین دنیا، زنده أالله
 نمونه بیان شده است:

ٰ نََرى ﴿گفتند:  ÷زمانی که قوم موسی نمونۀ اول: َ لَن نُّۡؤِمَن لََك َحتَّ َّ  ﴾َجۡهَرةٗ  ٱ
الله آنان را  ؛»ینیم.را آشکارا ببتعالی الله  ینکهاآوریم تا  ینم یمانما هرگز به تو ا«؛ ]٥٥[البقرة: 

  میراند و سپس زنده کرد.
اسرائیِل زمان سّیدنا موسی دربارۀ آن  ای که بنی شده ماجرای کشته نمونۀ دوم:

به  اختالف داشتند و الله متعال به آنان دستور داد که گاوی بکشند و عضوی از آن را
وی  ألمقتول بزنند تا قاتل را برایشان معّرفی نماید. آنان این کار را انجام دادند و الله

  را زنده نمود و قاتل را معّرفی کرد.

                                           
  .٣٣ - ٣٢نک: رسائل في العقیدة، صص  -١
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درحالی  شان خارج شدند قّصۀ قومی که به قصد فرار از مرگ، از سرزمین نمونۀ سوم:
  آنان را میراند و سپس زنده کرد. ـکه هزاران نفر بودند و الله

فردی بر روستایی گذر کرد که همۀ افرادش مرده بودند و بعید  نمونۀ چھارم:
وی را به مّدت صد سال  أدانست که الله تعالی آنان را زنده کند و از این رو، الله

  میراند و سپس او را زنده نمود.
زمانی که از الله متعال درخواست نمود به وی  ÷قّصۀ ابراهیم خلیل نمونۀ پنجم:

تا پرنده  ٤به او فرمان داد که  ألکند. الله دهد که چگونه مردگان را زنده مینشان 
ها را فرا خواند تا  های اطرافش قرار دهد و سپس آن هایشان را بر کوه بکشد و تّکه

  آیند.  ÷اعضایشان به هم مّتصل شود و به سرعت نزد ابرهیم

  )١(بودن بعث دلیل عقلی ممکن -ج
 کند: شدن مردگان می ر امکان رستاخیز و زندهعقل از دو طریق، داللت ب

ها و زمین است و ذاتی که بر پیدایش و ایجاد  الله تعالی در ابتدا آفرینندۀ آسمان .١
 ها را زنده کند. تواند دوباره آن مخلوقات تواناست، قطعًا می

  فرماید: می ألالله

ِيوَُهَو ﴿ ۡهَوُن َعلَۡيهِۚ َوَلُ  ۥُثمَّ يُعِيُدهُ  ٱۡلَۡلقَ َيۡبَدُؤاْ  ٱلَّ
َ
ٰ  ٱلَۡمَثُل وَُهَو أ َ ۡ

َ
َمَٰوٰتِ ِف  ٱۡل  ٱلسَّ

ۡرِضۚ وَ 
َ
   ]٢٧وم: [الّر  ﴾ٱۡلَِكيمُ  ٱۡلَعزِيزُ وَُهَو  ٱۡل
[بازگرداندن]  ینو ا گرداند یسپس آن را باز م کند، یرا آغاز م ینشآفر که است ذاتیو او «

 یمحک یروزمندپ ویاوست و  یبرا ینها و زم نابرتر در آسم یفو توص .تر است بر او آسان
  ».است

َل َخۡلٖق نُّعِيُدهُ ﴿ وَّ
َ
نَآ أ
ۡ
   ]١٠٤[األنبیاء:  ﴾وَۡعًدا َعلَۡيَناۚٓ إِنَّا ُكنَّا َفٰعِلِيَ  ۥۚ َكَما بََدأ

] ین[ا گردانیم، ی] آن را باز مدوباره[ یم،را آغاز کرد ینشآفر ینگونه که نخست  همان«
  ».داد یمآن را انجام خواه بر ماست، قطعاً  یا وعده

های پوسیده را انکار  کردن استخوان همچنین فرمان داد در رّد سخن کسی که زنده
  نمود، چنین گفته شود: می

                                           
؛ القیامة الکبری، ص ٣٣؛ رسائل في العقیدة، ص ۴٠٧ -۴٠۴نک: شرح العقیدة الّطحاوّیة، صص  -١

٨ -٧٣۶. 
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ِيٓ قُۡل ُيۡيِيَها ﴿ ةٖۖ وَُهَو بُِكّلِ َخۡلٍق َعلِيمٌ  ٱلَّ َل َمرَّ وَّ
َ
َهآ أ
َ
نَشأ
َ
   ]٧٩[یس:  ﴾أ

 ینشیآورد و او به هر آفر یدبار آن را پد ینکه نخست کند یآن را زنده م ذاتیبگو: [همان] «
  ».ست دانا
آب و علف که هیچ گیاه و  باران را بر زمین مرده و بی کردن زمین مرده: زنده .٢

فرستند و آن زمین، سرسبز و زنده  شود، می چوب سبزی در آن یافت نمی
 روید. های خوب و زیبا در آن می گردد و هر نوع رستنی می
  تواند که مردگان را نیز زنده کند. کردن این موارد، می بر زنده ذات توانا

  فرماید: الله متعال می

نََّك تََرى  ۦٓ َوِمۡن َءاَيٰتِهِ ﴿
َ
ۡرَض أ

َ
نَزۡلَا َعلَۡيَها  ٱۡل

َ
ٓ أ َوَرَبۡتۚ إِنَّ  ٱۡهَتَّۡت  ٱلَۡمآءَ َخِٰشَعٗة َفإَِذا

ِيٓ  ۡحَياَها لَُمۡحِ  ٱلَّ
َ
ۚ أ ءٖ قَِديرٌ  ۥإِنَّهُ  ٱلَۡمۡوَتٰٓ ِ َشۡ

ٰ ُكّ َ    ]٣٩لت: [فّص  ﴾َ
 که ی پس هنگامس بینی، ی] مجان یرا خشک [و ب ین] است که زمین[ا یشها و از نشانه«

آن را زنده  ذاتی که یاند. بدون تردیدو برو یدبه جنبش درآ یم،آب [باران] را بر آن فرو فرست
  ».تواناستهرچیز  او بر قطعاً  کند، یمردگان را زنده م یقیناً کرد، 

ۡلَا ِمَن ﴿ َمآءِ َونَزَّ َبتَۡنا بِهِ  ٱلسَّ
َ
َبَٰرٗك فَأ ٰٖت وََحبَّ  ۦَماٗٓء مُّ بَاِسَقٰٖت  ٱلَّۡخَل وَ  ٩ٱۡلَِصيدِ َجنَّ

ََّها َطۡلٞع نَِّضيدٞ  ۡحَييَۡنا بِهِ  ١٠ل
َ
ۡيٗتاۚ َكَذٰلَِك  ۦّرِزٗۡقا ّلِۡلعَِبادِۖ َوأ ٗة مَّ    ]١١- ٩[ق:  ﴾ٱۡلُُروجُ بَۡلَ

و یاندیم رو ی] دروشدنیها و دانه [ها پس با آن باغس یم،پربرکت نازل کرد یو از آسمان آب«
بندگان  یروز یبرا ینھا را]ا ۀهم[ .دارند یدهبرهم چ یها که خوشه ]قامت[بلند  یها نخل

 یز]شدن ن از گور و زنده[برآمدن  یم.مرده را زنده کرد ینسرزم ]باران[و با آن  یانیدیم]رو[
  ».است ینچن

  جایگاه ایمان به رستاخیز در دین اسالم -٤
  ایمان به بعث بخشی از ایمان به روز آخرت و ایمان به غیب به طور کّلی است.

-اهّمیت این موضوع و جایگاه و ارزش آن در دین اسالم، بر کسی پوشیده نیست 
این باره وجود و متون فراوانی که در  - چنانکه قبًال مطالبی در این زمینه بیان گردید

  ها بیان شد، بیانگر اهّمیت آن است. دارد و تعدادی از آن
بر وقوع آن  ـبودن ایمان به رستاخیز، این است که الله یکی دیگر از دالیل مھم

ای صادقانه و  سوگند خورده و ایمانداران به رستاخیز را ستوده و خبر داده که این وعده
  نکوهش کرده است.خبری ضروری است و انکارکنندگانش را 
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  حکم انکار رستاخیز -٥
گردد و کسی که رستاخیز را  شدن مردگان باعث کفر به الله تعالی می انکار زنده

  گردد. های آسمانی و روز آخرت کافر می انکار نماید، به الله متعال، پیامبران، کتاب
  فرماید: می أالله

ِينَ زََعَم ﴿ ْۚ  ٱلَّ ن لَّن ُيۡبَعُثوا
َ
ْ أ قُۡل بََلٰ َوَرّبِ َلُۡبَعُثَّ ُثمَّ َلُنَبَُّؤنَّ بَِما َعِمۡلُتۡمۚ  َكَفُرٓوا

 َ َ ِ َوَذٰلَِك  َّ    ]٧غابن: [التّ  ﴾يَِسيٞ  ٱ
] بگو: !ج یامبرپ ینخواهند شد، [ا یختهکافر شدند گمان بردند که هرگز برانگ که یکسان«
به شما  کردید یشد، آنگاه از آنچه م یدخواه یخته[همه] برانگ یقیناً به پروردگارم سوگند،  ی،آر

  ».[کار] بر الله آسان است ینخبر خواهند داد و ا

بيَن اْنُن آَدَم «فرماید:  می ألفرمودند: الله ج کند که پیامبر روایت می سابوهریره َكذَّ
ُ َذلَِك  َ ُ َذلَِك  َولَْم يَُكْن  َ ا تَْكِذيبُُه إيَايَ  وََشتََميِن َولَْم يُكْن  ِ َكَما  فَأمَّ ُ لَْن يُِعيَْد ُ َفَقْو

 ً َ ُ اَّخَتَذ اهللا َو ُ ا َشتُْمُه إيَاَي َفَقْو َّ ِمْن إَِخَدتِِه َوأمَّ ُل اخلَلِْق بِأْهَوَن يلَعَ وَّ
َ
ِ َولَيَْس أ ا َوأنَا بََدأ

ْ َولَْم يَُكْن يِل ُكْفًوا أَحدٌ  َ ْو
ُ
ْ َولَْم أ ِ َمُد لَْم أ  د آدم مرا تکذیب کردفرزن«؛ )١(»األَحُد الصَّ

که اجازۀ این کار را درحالی  که حّق این کار را نداشت و مرا دشنام داددرحالی 
کند]  گرداند [و زنده نمی نداشت. تکذیبش این بود که گفت: [الله] هرگز مرا برنمی

کردن  تر از زنده که بر من، ابتدای آفرینش آساندرحالی  چنانکه در ابتدا زنده نمود،
تر از آفرینش ابتدایی است]. و دشنامش این  کردن آسان وی نیست [یعنی زندهدوبارۀ 

نیازم، نزاییده و زائیده  که من یگانه و بیدرحالی  بود که گفت: الله فرزندی گرفته،
  »همتای من نیست.کس  هیچ ام و نشده

   

                                           
 .۴٩٧۵صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
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  مبحث سوم:
  های اعمال نامه انتشارو  ترازوی اعمالقیامت، حساب، 

  قیامتگفتار اول: 
 مفھوم قیامت - ١

 های روز آخرت است. قیامت یکی از نام
بوده و بنا بر عادت » قام یقوم«این واژه در زبان عربی، مصدر «گوید:  می /قرطبی

   )١(»تأنیث گرفته است.» ة«عرب، به منظور مبالغه،

 وجه تسمیۀ قیامت -٢
 دیدگاه وجود دارد: ٤در این زمینه 

 به سبب دارابودن امور مذکور؛ - أ
 به عّلت برخاستن مردم از قبرها و رفتن به سوی قیامت؛ - ب
 به سبب برخاستن مردم به پیشگاه پروردگار جھانیان؛ -ج
 )٢(بسته. در حالت صف ÷به عّلت ایستادن جبرئیل و فرشتگان دیگر - د

 بزرگی آن روز -٣
ندگان هرگز چنین روزی را روز قیامت بسیار مھم و بزرگ و وحشتناک است و ب

 اند، زیرا: ندیده
 الله متعال آن را توصیف به بزرگی نموده است: - أ

ۡبُعوثُونَ ﴿ نَُّهم مَّ
َ
ْوَلٰٓئَِك أ

ُ
َ َيُظنُّ أ

َ
   ]٥- ٤فین: [المطّف  ﴾ِلَۡوٍا َعِظيمٖ  ٤أ

 برای شوند یم یختهو از قبرها] برانگ رسد یفرا م یامتکه [ق کنند یگمان نم انآن یاآ«
  »؟!گبزر یروز

 توصیف آن به سنگینی و دشواری: - ب

ٓءِ ُيِبُّوَن ﴿ َ ُؤ ٗ  ٱۡلَعاِجلَةَ إِنَّ َهٰٓ    ]٢٧[اإلنسان:  ﴾َوَيَذُروَن َوَرآَءُهۡم يَۡوٗما ثَقِي

                                           
 .٢۴۶الّتذکرة، ص  -١
 همان. -٢



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ١٨٢

 

 یشکه در پرا [ یو روز سخت شتهزودگذر را دوست دا یای[کافران] دن ین افرادا همانا«
  »کنند. یدارند] پشت سر خود رها م

ای که زِن شیرده از  در روز قیامت، ترس و اضطراب شدیدی وجود دارد، به گونه -ج
کند و مردم را مست  شود، زن باردار، سقط جنین می بّچۀ شیرخوارش غافل می

 که مست نیستند.درحالی  بینی می
 های مردم در روز قیامت.  قطع رابطه - د
رند را بدهند و از عذاب نجات در آن روز، کافران حاضرند که تمامی آنچه دا - هـ
 یابند.
 روز قیامت بسیار طوالنی است: - و

ۡلَف َسَنةٖ  ۥِف يَۡوٖا َكَن ِمۡقَداُرهُ  ﴿
َ
   ]٤[المعارج:  ﴾َخِۡسَي أ

  )١(».مقدارش پنجاه هزار سال است که یدر روز«

 شدن خورشید به مخلوقات نزدیک -۴
شود و فاصلۀ آن تا آنان، به اندازۀ یک  در آن روز، خورشید بسیار به مردم نزدیک می

گیرد؛ برخی تا پاشنۀ  آنان را فرا می متر فرانسوی] است و عرق ١٤٨٢ میل [معادل با
به هریک  روند و و برخی تا گردن در عرق فرو می  پا، تعدادی تا زانو، بعضی تا سینه

مطلب مزبور، در صحیح بخاری و صحیح  )٢(گردد. اندازۀ اعمالش دچار این سختی می
 )٣(ها آمده است. مسلم و سایر کتاب

اگر خورشید همچون روز آخرت، بر زمین بتابد، قطعًا «گوید:  یکی از پیشینیان می
  )٤(»گردند. ها ذوب شده و رودها خشک می گیرد و سنگ زمین آتش می

 عرش خویش قرارافرادی که الله تعالی آنان را در روز قیامت، زیر سایۀ  -۵
 دهد می

 )٥(دهد. های قیامت نجات می اعمال فراوانی هستند که انسان را از وحشت و سختی

                                           
 .٩٩ -٩۵القیامة الّصغری، صص نک:  -١
  .١۴۵، ص ٣؛ مجموع الفتاوی، ج ٢٧٧ -٢٧٢نک: الّتذکرة، صص  -٢
  .٢٨۶٣؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۶۵٣٢صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٣
 .٢٧٢نک: الّتذکرة، ص  -٤
 .٢٧٨ -٢٧٧همان، صص  -٥



  ١٨٣  بخش پنجم: ایمان به روز آخرت

 

ای جز سایۀ عرش پروردگار  کسانی که الله متعال آنان را در روزی که هیچ سایه
دهد؛ در صحیح بخاری، صحیح مسلم و سایر  نیست، در زیر سایۀ عرشش قرار می

ُ «کند:  چنین روایت می ج از رسول الله سرهها آمده که ابوهری کتاب َسبَْعٌة يُِظلُُّهُم ابَّ
 يِف ِعبَاَدِة َربِِّه، َورَُجٌل قَلْبُُه ُمعَ 

َ
لٌَّق يِف ِظلِِّه يَْوَم ال ِظلَّ إِال ِظلُُّه: اِإلَماُم الَْعاِدُل، وََشابٌّ نََشأ

 ِ قَا َعلَيِْه، َورَُجٌل َطلَبَتْهُ يِف الَْمَساِجِد، َورَُجالِن حَتَابَّا يِف ابَّ ٌة َذاُت  اْجتََمَعا َعلَيِْه َوَيَفرَّ
َ
اْمَرأ

َق بِ  ، َورَُجٌل تََصدَّ َ َخاُف ابَّ
َ
ِّ أ

ُ ةٍ قدَ َص َمنْصٍب ومََجَاٍل، َفَقاَل: إِ ُ َّ ال َيْعلََم ِشَما ْخىَف َح
َ
، أ

ًا،  ِ َ َخا هفت گروه را  الله متعال«؛ )١(»َفَفاَضْت َقيْنَاهُ َما ُينِْفُق يَِمينُُه، َورَُجٌل َذَكَر ابَّ
 یشخو[عرش]  ۀاو وجود ندارد، در زیر سای ۀ [عرش]ای جز سای ه هیچ سایهکروزی 
پروردگارش  ه در اطاعت و بندگیکجوانی  .٢؛ فرمانروای عادل .١دهد.  می جای

دو مسلمانی  .٤ ؛جد باشدابه مس وابستههمواره دلش  . مردی که٣ پرورش یافته است؛
دیگر کجمع یا از یباهم  آن،براساس  دوست باشند و خوشنودی الله با یکدیگر برایه ک

 فرا خواند،فحشا  سمت را به وی ،منصب و زیباه زنی صاحب کسی ک . ٥ ؛شوند جدا می
با دست راستش پنھانی  فردی که . ٦ ؛ترسم بگوید: من از الله می] نپذیرد و[ولی او 

الله  در تنھایی کسی که .٧ کند؛ میچپش نداند چه چیزی صدقه  دست کهصدقه دهد 
  »بریزد. کاش ]و از ترس او[تعالی را به یاد آورده 

  گفتار دوم: حساب
 مفھوم لغوی حساب - ١

داللت بر چندین » ح س ب«گرفته شده و ریشۀ » حسب«این کلمه در اصل، از 
 )٢(کند. معنا؛ مانند شمارش و آمارگیری می

 شرعی حسابمفھوم  -٢
گاه می یعنی اینکه الله تعالی در روز قیامت، بندگان را از اعمال کند و کارهای  شان آ

 )٣(نماید. اند را به آنان بیان می خوب یا بدی که انجام داده

                                           
شمارۀ حدیث:  ؛ صحیح مسلم،۶٨٠۶و  ۶۴٧٩و  ١۴٢٣و  ۶۶٠صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١

١٠٣١. 
  .٣١١، ص ١؛ لسان العرب، ج ۵٩، ص ٢معجم مقاییس الّلغة، ج  -٢
 .٢٠٩؛ شرح الواسطّیة، هراس، ص ١١٧نک: لمعة اإلعتقاد، ص  -٣



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ١٨٤

 

 )١(ادّلۀ اثبات حساب -٣
 حسابرسی در روز قیامت، دالیلی از قرآن، سّنت و اجماع مسلمانان دارد.

  کنند. ن و متواتری داللت بر وجود حساب در روز قیامت میآیات و احادیث فراوا
  فرماید: می ألالله

   ]٢٦-٢٥[الغاشیة:  ﴾ُثمَّ إِنَّ َعلَۡيَنا ِحَساَبُهم ٢٥إِنَّ إَِلَۡنآ إِيَاَبُهمۡ ﴿
  ».] با ماستیزشان [نبحسا قطعاً سپس  .ماست یبه سو انهمانا بازگشت آن«

؛ »اللَُّهَمّ َحاِسبيِْن ِحَسابًا يَِسرًيا«کردند:  دعا میگونه  این در برخی از نمازها، ج پیامبر
  .»مورد محاسبه قرار بدهمرا به آسانی  ]اعمال[پروردگارا! «

  پرسید: حساب آسان چیست؟ لأّم المؤمنین عایشه

یعنی اینکه به «؛ )٢(»تابِِه، َفيُتََجاَوُز َعنهُ كأن يُنَظَر يف «پاسخ دادند:  ج رسول الله
  »نظر گردد. نامۀ اعمالش نگاه شود و از [گناهان] او صرف

روایت شده که  لدر صحیح بخاری و صحیح مسلم از أّم المؤمنین عایشه

َب «: فرمودند جپیامبر کسی که [به دّقت] مورد محاسبه قرار گیرد، «؛ »َمن ُحوِسَب ُعذِّ
  »شود. عذاب می

فََسۡوَف ﴿فرماید:  نمی ألاللهگوید که پرسیدم: مگر  می لأّم المؤمنین عایشه
  »شود. یآسان، محاسبه م یحساب اب یزود هب«؛ ]٨[االنشقاق:  ﴾ُيَاَسُب ِحَساٗبا يَِسٗيا
الَعْرُض،  إغََّما ذلَك «چنین پاسخ دادند:  ج آورد که رسول الله وی در ادامه می

در آیۀ قرآن]  آن [حساب آسان  مراد از«؛ )٣(»َولِكْن َمْن نُوقَِش احْلَِساَب َفْهِلْك 
شود،  سختگیریدّقت و  دادن [اعمال انسان] است، اّما کسی که در حسابرسی او نشان

  »گردد. هالک می

                                           
؛ لمعة اإلعتقاد، ص ١۴۶، ص ٣؛ مجموع الفتاوی، ج ۴١٢ -۴١١شرح العقیدة الواسطّیة، صص  -١

 .٢٠٩ -٢٠٨ّیة، هراس، صص ؛ شرح الواسط٣٠؛ رسائل في العقیدة، ص ١١٧
؛ آلبانی در تخریج الّسّنة، ٨٨۵؛ ابن ابی عاصم در الّسّنة، شمارۀ حدیث: ۴٨، ص ۶مسند احمد، ج  -٢

 گوید که اسناد این روایت، صحیح است.  می ۴٢٩، ص ٢ج 
؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۶۵٣٧و  ۶۵٣۶و  ۴٩٣٩و  ١٠٣صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٣

٢٨٧۶. 



  ١٨٥  بخش پنجم: ایمان به روز آخرت

 

  عالوه بر دالیل فوق، مسلمانان بر ثبوت حساب در روز قیامت، اجماع و توافق دارند.

 حسابرسی مقتضای حکمت است -۴

فرستاد و بر بندگان، پذیرش  های آسمانی را نازل نمود و پیامبران را کتاب ألالله
آنچه پیامبران آوردند را واجب و عمل به آنچه واجب است را فرض گردانید. بنابراین 

فایده خواهد بود، اّما الله تعالی از این  اگر حساب و جزایی نباشد، این امور بیھوده و بی
 کار منّزه است.

  الله متعال در آیۀ زیر به این مطلب اشاره نموده است:

ِينَ لَنَّ  َٔ فَلَنَۡس ﴿ رِۡسَل إَِلِۡهۡم َولَنَۡس  ٱلَّ
ُ
نَّ َعلَۡيِهم بِِعۡلمٖۖ َوَما ُكنَّا  ٦ٱلُۡمۡرَسلِيَ لَنَّ  َٔ أ فَلََنُقصَّ

   ]٧- ٦[األعراف:  ﴾َغٓئِبِيَ 
ه و البتّ  .فرستاده شدند، سؤال خواهیم کرد یشان[پیامبران] به سو که ی ما از کسان قطعاً «

و ما  کنیم یبیان م یشان[کردارشان را] با علم [خود] برا یقیناً  پرسیم. میاز پیامبران [نیز] 
   )١( ».ایم  هرگز غایب نبوده

 شیوه و کیفّیت حسابرسی -۵
 اند. متون شرعی شیوه و روش حسابرسی در قیامت را روشن ساخته

دارد و  ویش نگه میتوان گفت: الله تعالی بندگان را در حضور خ به طور خالصه می
از آنان به سبب گناهانی که مرتکب شدند و اعمالی که انجام داده و سخنانی که بر 

گیرد و آنان را از کفر یا ایمان، اطاعت یا نافرمانی و استقامت یا  زبان آوردند، اقرار می
گاه می   سازد. انحرافشان در دنیا و نیز از پاداش یا عذابی که مستحّق آن هستند، آ

آورند،  گوید، سخنانی که بندگان بر زبان می اب شامل آنچه پروردگار به آنان میحس
گردد،  هایی که علیه آنان اقامه می شود، دلیل و برهان هایی که آورده می عذر و بھانه

  )٢(شود. گواهی شاهدان، وزن اعمال و امثال آن می

                                           
 .٣٠سائل في العقیدة، ص نک: ر -١
 .١٩٣نک: القیامة الکبری، ص  -٢



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ١٨٦

 

 انواع حساب - ۶
انواع دیگر آن، حساب تقریر و تکریم ها سخت و برخی آسان هستند.  برخی از حساب

و بزرگداشت، توبیخ و نکوهش، فضل و بخشش و مؤاخذه و مجازات بوده و متوّلی آن، 
  )١(ترین مھربانان و فرمانرواترین فرمانروایان است. ترین بخشندگان، مھربان بخشنده

 گیرند مورد محاسبه قرار می ها آنبراساس  قوانینی که بندگان -٧

بر آنان ستمی نکرده است، زیرا بازهم  تمامی بندگانش را عذاب نماید، ـاگر الله
تواند در ملکش  بنده و تحت فرمان و سلطۀ او هستند و مالک هرگونه که بخواهد، می

 تصّرف نماید.
حکمت و عدالتش مورد محاسبه قرار براساس  اّما الله متعال آنان را عادالنه و

  دهد. می
براساس  تعدادی از قوانین را که محاکمه و حسابرسیدر متون بسیاری،  ألالله

  شود، برای ما بیان نموده است. ها واقع می آن
  برخی از آن قوانین، به طور مختصر از این قرار است:

 عدالتی که خالی و پاک از هر نوع ستمی است؛ - أ
گیرد و هیچ  به سبب جرم و گناه دیگران، مورد مؤاخذه قرار نمیکس  هیچ - ب

 کند؛ بار گناه انسان دیگری را تحّمل نمیفردی 
گاهی بندگان از اعمالی که پیش فرستاده -ج  اند؛ آ
 ها؛ ها و نه بدی برابرشدن نیکی چندین - د
 )٢(آوردن شاهدان علیه کافران و منافقان. - هـ

 گیرند عمومّیت حساب و کسانی که مورد محاسبه قرار نمی -٨
آنان را استثنا  ج هفتادهزار نفری که پیامبرشوند مگر  تمامی مردم محاسبه می

 نمودند.
 ج نقل شده که پیامبر بعّباسدر صحیح بخاری و صحیح مسلم از ابن 

 «فرمودند: 
ُ
َّ األ و در ادامه » داده شدند. ها به من نشان تمامی اّمت«؛ »َممُ ُعرَِضْت يلَعَ

                                           
 همان. -١
 .٢١۵ -٢٠٢همان، صص  -٢



  ١٨٧  بخش پنجم: ایمان به روز آخرت

 

اَمُهْم  :قَاَل  ،َفنََظْرُت فَإَِذا َسَواٌد َكِثريٌ «عرض کردند:  لًْفا قُدَّ
َ
ُتَك وََهُؤالِء َسبُْعوَن أ مَّ

ُ
َهُؤالِء أ

قُوَن َوال  :قَاَل  ؟َولِمَ  :قُلُْت  .ال ِحَساَب َعلَيِْهْم َوال َعَذاَب  اَكنُوا ال يَْكتَُووَن َوال يَْسرَتْ
ُونَ  ُوَن وبََلَ َربِِّهْم َفتََولكَّ ا دیدم. سپس نگاه کردم و ناگھان جمعّیت زیادی ر«؛ »َفتََطريَّ

، هستنداینھا اّمت تو هستند و این هفتاد هزار نفر که در جلویشان  :گفت ÷جبرئیل
چون آنان از پاسخ داد:  ÷هیچ گونه حساب و عذابی ندارند. پرسیدم: چرا؟ جبرئیل

زدند و بر  نمودند، فال بد نمی کردند، درخواست رقیه نمی کردن پرهیز می داغ
  »کردند. پروردگارشان توّکل می

  عّکاشه بن محصن برخاست و گفت: از الله تعالی بخواه که مرا از آنان قرار دهد.

پروردگارا! عّکاشه را از آنان قرار «؛ »للَُّهمَّ اْجَعلُْه ِمنُْهمْ ا«فرمودند:  ج رسول الله
  »بده.

  سپس مرد دیگری بلند شد و گفت: از الله تعالی بخواه که مرا از آنان بگرداند.

َشةُ  َسبََقَك «فرمودند:  ج پیامبر   »در این کار از تو سبقت گرفت. عّکاشه«؛ )١(»بَِها ُعاكَّ

 شیوۀ رسیدگی به حساب کافران -٩

الله متعال مردم را مورد محاسبه قرار «گوید:  می /شیخ اإلسالم ابن تیمّیه
اعتراف  ،دهد و بندۀ مؤمنش را جدا نموده و از وی به سبب گناهانی که انجام داده می

 گیرد، چنانکه در قرآن و سّنت بیان شده است. و اقرار می
هایش سنجیده شود، مورد محاسبه قرار  ها و بدی اّما کافران همچون کسی که نیکی

گاه  شان شمارش می گیرند، زیرا آنان نیکی ندارند، اما اعمال نمی شود و آنان از آن آ
  )٢(»شوند. ت میشده و اقرار نموده و به سبب این اعمال، مجازا

 گیرد اولین اّمتی که مورد محاسبه قرار می -١٠

 شود. پرداخته می ج اّمت محّمدها، به حساب  پیش از سایر اّمت

                                           
 .٢٢٠؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۶۵۴١صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
 .١۴۶، ص ٣مجموع الفتاوی، ج  -٢



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ١٨٨

 

َ بَينَُهم قبَل «فرمایند:  می ج رسول الله ابُِقوَن يَْوَم الِْقيَاَمِة، املق حَنُْن اْآلِخُروَن الَسّ
ما آخرین اّمت [در دنیا] و نخستین اّمت در روز قیامتیم که پیش از سایر « ؛)١(»اخلَالئِق 

  ».شود مردم، به حساب ما رسیدگی می

حَنُْن آِخُر «به صورت مرفوع چنین روایت شده است:  بهمچنین از ابن عّباس
ُل  َوّ

َ
َمِم َوأ

ُ
اّمت ما [در دنیا] آخرین اّمت و [در آخرت] نخستین «؛ )٢(»حُيَاَسُب   َمنْ  اْأل

  »گیرد. هستیم که مورد محاسبه قرار می

 شود نخستین عملی که از بنده پرسیده می -١١
شود و  اولین عمل مورد سؤال، نماز است که اگر صحیح باشد، سایر اعمال قبول می

چنین  ج در غیر این صورت، سایر اعمال باطل و غیر قابل قبول است، و از پیامبر
 )٣(مطلبی نقل شده است.

 شود ستین عملی که در بین مردم، فیصله و داوری مینخ -١٢

 ج هاست، زیرا رسول الله شده در میان مردم، مسألۀ خون نخستین کار فیصله
َماءِ : «فرمودند ِّ َ َننْيَ اجَّاِس يِف ا ُل َما ُفْق وَّ

َ
در روز قیامت، نخستین عملی که «؛ )٤(»أ

 علیه. ّتفقم »هاست. شود، موضوع خون در میان مردم داوری می

  ترازوی اعمال [میزان]گفتار سوم: 
 مفھوم لغوی میزان - ١

بودن ماقبلش، تبدیل  به سبب مکسور » واو«بوده که حرف » ِموزان«اصل این واژه 
 شده و جمع آن، موازین است.» یاء«به 

                                           
 .٨۵۶و  ٨۵۵؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٨٧۶صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
؛ بوصیری ۴٢٩٠؛ ابن ماجه، شمارۀ حدیث: ٣۴٢، ٢٧۴، صص ٢و ج  ٢٨٢، ص ١ مسند احمد، ج -٢

اسناد این روایت، صحیح بوده و رجالش ثقه و مورد «گوید:  می ٣١٧، ص ٣در الّزوائد، ج 
  »اعتمادند.

؛ آلبانی این حدیث را در ١۴٢۶؛ ابن ماجه، شمارۀ حدیث: ۴١٣سنن ترمذی، شمارۀ حدیث:  -٣
 صحیح دانسته است. ٢٠٢٠حدیث: صحیح الجامع، شمارۀ 

  .١۶٧٨؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۶٨۶۴صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٤
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ای که سنگینی  گردد یا وسیله ای است که اشیاء توّسط آن وزن می میزان نام وسیله
  )١(شود. وسیلۀ آن سنجیده می اشیاء بهو سبکی 

 مفھوم شرعی میزان -٢
ای که الله تعالی در رروز قیامت، برای سنجش اعمال بندگان قرار  یعنی وسیله

  )٢(دهد. می

 دالیل اثبات میزان -٣
 ای هستند. قرآن، سّنت و اجماع بیانگر وجود چنین وسیله

 فرماید: الله متعال در قرآن کریم می - أ

َ ُتۡظلَُم َنۡفٞس َشۡي  ٱۡلقَِيَٰمةِ ِلَۡوِم  ٱۡلقِۡسَط  ٱلَۡمَوٰزِينَ َونََضُع ﴿ ن َكَن ِمۡثَقاَل َحبَّةٖ  ٔٗ فَ اۖ 
تَۡيَنا بَِهاۗ َوَكَفٰ بَِنا َحِٰسبِيَ 

َ
   ]٤٧[األنبیاء:  ﴾ّمِۡن َخۡرَدٍل أ

و اگر  شود ینم یکس، ستم یچپس به ه نھیم، یعدل را م یترازوها یامتو [ما] در روز ق«
ما  یو حسابرس آوریم. یخردل باشد، آن را [به حساب] م ۀدان یک ینی] به مقدار سنگی[عمل
  ».است یکاف

، َخِفيَفتَاِن بَلَ الِلَّسانِ   ،لَكَِمتَاِن َحِبيَبتَاِن إِىَل الَرّمْحَِن «فرمودند:  ج پیامبر - ب

ِ َثِقیَلَتاِن ِفي الِمیَزاِن  ِ الَْعِظيمِ  َوحِبَْمِدهِ،: ُسبَْحاَن ابَّ دو کلمه [یا «؛ )٣(»ُسبَْحاَن ابَّ
سبک و در ترازوی اعمال،  خیلیپروردگار رحمان، بسیار محبوب، بر زبان،  برایجمله] 

ِ َوحِبَْمِدِه،بسیار سنگین هستند:  ِ الَْعِظيمِ  ُسبَْحاَن ابَّ ؛ پاک و منّزه است الله ُسبَْحاَن ابَّ
، پاک و آورم] [من تسبیح و تحمید او را به جای می صوص اوستمتعال و ستایش مخ

 .»پروردگار بزرگمنّزه است 
 )٤(اند. اجماع و توافق نموده ،تمامی سلف صالح بر ثبوت ترازوی اعمال -ج

                                           
 .۴۴۶، ص ١٣لسان العرب، ج  -١
 .١٢٠نک: لمعة اإلعتقاد، ص  -٢
 .٢۶٩۴؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٧۵۶٣صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٣
؛ لمعة اإلعتقاد، ص ۴١٩ -۴١٧اوّیة، صص ؛ شرح العقیدة الّطح٣٧٣ -٣۶٠نک: الّتذکرة، صص  -٤

١٢٠. 
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 بودن ترازوی اعمال حّسی یا معنوی -۴
شاهین شود، حّسی و واقعی و دارای دو کّفه و یک  ترازویی که اعمال با آن وزن می

 )١([میله] است.
ترازوی  ،ج اساس احادیث پیامبربر«گوید:  می» العقیدة الّطحاوّیة«شارح کتاب 

  )٢(»اعمال دارای دو کّفۀ حّسی و قابل مشاهده است.

 ؟شود با ترازوی اعمال وزن می چه چیزی -۵
اعمال مذکور، عرض و قائم به هرچند  شود و اعمال بندگان در این ترازو سنجیده می

ها در یک کّفه و  ها را تبدیل به جسم نموده و نیکی آن ـغیر خود هستند، اّما الله
 شود. شود. از ظاهر متون قبلی چنین مطلبی فھمیده می ها در کّفۀ دیگر نھاده می بدی

زیرا  )٣(شود، کننده وزن می های اعمال و بنا بر قولی، خود فرد عمل بنا بر قولی، نامه

ِمنُي العَ «فرمودند:  ج ه که پیامبرروایت نمود سابوهریره ِ الرَُّجُل السَّ أ
َ ِظيُم يَْوَم إِنَُّه 

همانا در روز قیامت، مرد چاق و عظیم «؛ »ُعوَضةٍ زُن ِعنْد ابَّ جنَاَح نَ الِْقيامِة ال يَ 
سپس عرض  »ای ارزش ندارد. آید که در نزد الله متعال، به اندازۀ بال پّشه ای می الجّثه

َ نُقِيُم لَُهۡم يَۡوَم ﴿نمود: این آیه را بخوانید:  سپس در «؛ ]١٠٥[الکهف:  ﴾َوۡزٗنا ٱۡلقَِيَٰمةِ فَ
  )٤(».کرد یمنخواهبرپا  ی] وزنیستیم وقائل ن ی[ارزش انآن یبرا یامتروز ق

نمودن این متون  برخی از عالمان برای هماهنگ«گوید:  می /عّالمه ابن عثیمین
های اعمال  شود یا اینکه در حقیقت، نامه که تمامی موارد مذکور وزن می اند گفته

شده، سنگین یا سبک هستند، گویی که  اعماِل نوشتهبراساس  شود و چون سنجیده می
  اعمال وزن شده است.

  کردن صاحب عمل، ارزش و جایگاه اوست. و مراد از وزن
  )٥(»سد، والله أعلم.ر این نوع سازگاری و جمع میان متون، خوب به نظر می

                                           
  .٢۴٩؛ القیامة الکبری، ص ١١٩نک: لمعة اإلعتقاد، ص  -١
 .۴١٩ -۴١٧نک: دالیل موجود در کتاب شرح العقیدة الّطحاوّیة، صص  -٢
 .١٢١؛ لمعة اإلعتقاد، ص ٢٠٧شرح العقیدة الواسطّیة، هراس، ص  -٣
 .٢٧٨۵مسلم، شمارۀ حدیث:  ؛ صحیح٧۴٢٩صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٤
  .١٢١لمعة اإلعتقاد، شرح الّشیخ محّمد بن عثیمین، ص  -٥
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های  آورد: پس وزن اعمال، صاحب عمل و نامه چنین می» العقیدة الّطحاوّیة«شارح 
های دیگر  از ویژگی ألاعمال ثابت است و نیز اینکه ترازوی اعمال، دو کّفه دارد و الله

گاه خبر دادند  ج که پیامبر صادقگونه  همان تر است و باید که به غیب ایمان آوریم آ
  )١(»اینکه چیزی زیاد یا کم کنیم. بدون

آورد: اهل سّنت بر ایمان به ترازوی  ابواسحاق زّجاج می«گوید:  می /ابن حجر
شود و این  اعمال اجماع دارند و نیز به اینکه اعمال بندگان در روز قیامت، وزن می
  )٢(»د.رو ترازو یک شاهین [میله] و دو کّفه دارد و بر اثر وزن اعمال، باال و پایین می

 آیا ترازوی اعمال یکی یا متعّدد است؟ - ۶
برخی معتقدند که بر حسب «در پاسخ باید گفت که علما در این باره اختالف دارند؛ 

ها و افراد یا اعمال، چندین ترازو وجود دارد، چون در قرآن کریم، فقط به صورت  اّمت
 »جمع [موازین] آمده است.

  ت مفرد بیان شده است.اّما از لحاظ جنس، در حدیث به صور
دیگر بر این باورند که ترازوی اعمال، یکی است، زیرا در حدیث، به صورت  تعدادی

شود، در قرآن کریم، به صیغۀ جمع بیان شده  مفرد آمده، ولی از لحاظ آنچه وزن می
  )٣(»مورد وجود دارد و الله تعالی داناتر است.هردو  است. احتمال

 ترازوی اعمالحکمت و دلیل نھادن  -٧
 )٤(هدف از این کار، آشکارساختن عدالت الھی است.

  های اعمال گفتار چهارم: انتشار نامه
  تعاریف

  مفھوم لغوی نشر -أ
 این واژه به معنای بازکردن کتاب یا انتشار یک چیز است.

  های اعمال نامه -ب

                                           
 .۴١٩شرح العقیدة الّطحاوّیة، ص  -١
 .۵٣٨، ص ٣فتح الباري، ج  -٢
 .١٢١لمعة اإلعتقاد شرح الّشیخ محّمد بن عثیمین، ص  -٣
 .۴١٩شرح العقیدة الّطحاوّیة، ص  -٤
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 است. ها ثبت و شمارش شده ها در آن هایی که اعمال انسان یعنی دفترها و کتاب
  های اعمال مفھوم انتشار نامه - ج

شان را در دست  ها در روز قیامت که برخی نامۀ اعمال یعنی آشکارکردن و توزیع آن
 گیرند. راست و برخی آن را در دست چپ و از پشت سرشان می

 های اعمال ادّلۀ انتشار نامه -٢

 )١(آیات قرآن، احادیث و اجماع اّمت بر این مسأله داللت دارند.
  فرماید: الله تعالی می

وِتَ كَِتَٰبهُ ﴿
ُ
ا َمۡن أ مَّ

َ
ٰٓ  ٨فََسۡوَف ُيَاَسُب ِحَساٗبا يَِسٗيا ٧ۦبَِيِمينِهِ  ۥفَأ َ ِ َوَينَقلُِب إ

ۡهلِهِ 
َ
وٗرا ۦأ وِتَ كَِتَٰبهُ  ٩َمۡسُ

ُ
ا َمۡن أ مَّ

َ
ِ  ۥَوأ ْ ُثُبوٗرا ١٠ۦَوَرآَء َظۡهرِه َوَيۡصَلٰ  ١١َفَسۡوَف يَۡدُعوا

   ]١٢- ٧[االنشقاق:  ﴾َسعًِيا
آسان،  یحساب اب یزود هب، ش داده شودراست[اعمالش] به دست  ۀنام که ی ا کسپس امّ «

 ۀنام که فردی ا و امّ گردد،  یاش باز م خانواده یو شاد و مسرور به سوشود  یمحاسبه م
و به  طلبند یرا م ی[مرگ و] نابود یزود هپس ب، [اعمالش] از پشت سرش به او داده شود

  »ید.ور درآ م شعلهتش] جھنّ [آ
تان را به  پرسید: آیا خانوادۀ ج روایت شده که از پیامبر لاز أّم المؤمنین عایشه

ا يِف «: فرمودند ج آورید؟ رسول الله یاد می مَّ
َ
َحًدا إِالَّ   أ

َ
َحٌد ِفيَها أ

َ
ثَالثَِة َمَواِطَن ال يَْذُكُر أ

ُخُذ  :َغْفَسهُ 
ْ
يَأ

َ
َّ َفْعلََم أ ُحِف َح ْم َفثُْقُل، وَِعنَْد الصُّ

َ
خَيِفُّ ِمزَيانُُه أ

َ
َّ َفْعلََم أ ِعنَْد الِْمزَياِن َح

َّ جُيَاِوزَهُ  اِط َح َ ِ، وَِعنَْد الرصِّ ِ ْم بِِشَما
َ
به کس  هیچ در سه محل«؛ )٢(»َصِحيَفتَُه نِيَِميِنِه أ

خودش است: هنگام [نھادن] ترازوی اعمال تا  یاد فرد دیگری نیست و فقط به فکر
های  بداند که آیا کفۀ اعمال [نیک] او سبک یا سنگین است. و هنگام [انتشار] نامه

                                           
 - ١٢٢؛ لمعة اإلعتقاد شرح الّشیخ محّمد بن عثیمین، صص ١۴۶، ص ٣نک: مجموع الفتاوی، ج  -١

  .١١٠ - ١٠٧؛ أعالم الّسّنة المنشورة، صص ٢٠۶ - ٢٠۴؛ شرح الواسطّیة، هراس، صص ١٢٣
اسناد این روایت «گوید:  می /. حاکم۵٧٨، ص ۴؛ حاکم، ج ۴٧۵۵سنن ابوداود، شمارۀ حدیث:  -٢

» نباشد لمیان حسن و أّم المؤمنین عایشهبنا بر شرط شیخین صحیح است اگر ارسالی در 
  ذهبی با وی موافق است.
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گیرد یا به دست چپ. و در  اعمال تا بداند که آیا نامۀ اعمالش را به دست راست می
  »زمان گذر از ُپل صراط تا از آن عبور کند.

 الشیوۀ گرفتن نامۀ اعم - ٣

گیرد و خوشحال  انسان مؤمن نامۀ اعمالش را با دست راست و از جلوی خویش می
 گوید: است و به دیگران مژده داده و می

ْ َهآُؤُم ﴿    ]١٩ة: [الحاقّ  ﴾كَِتٰبَِيهۡ  ٱۡقَرُءوا
  !»ید[اعمال] مرا بخوان ۀنام یاییدب«

و واویال سر گیرد  اّما انسان کافر نامۀ اعمالش را به دست چپ و از پشت سرش می
  گوید: داده و می

وِتَ كَِتَٰبهُ ﴿
ُ
ا َمۡن أ مَّ

َ
وَت كَِتٰبَِيهۡ  ۦبِِشَماِلِ  ۥَوأ

ُ
ۡدرِ َما  ٢٥َفَيُقوُل َيٰلَۡيتَِن لَۡم أ

َ
َولَۡم أ

   ]٢٦-٢٥ة: [الحاقّ  ﴾ِحَسابَِيهۡ 
 ۀکاش هرگز نام ی: ایدگو میدهند،  یش[اعمالش] را به دست چ ۀنام که  یاما کس و«

  »یست!دانستم حسابم چ ینم و شد یبه من داده نم اعمالم
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  مبحث چهارم:
  صراطُپل حوض و 

  گفتار اول: حوض
 حوض ریفتع - ١
 مفھوم لغوی حوض -أ

شدن بوده و حوض یعنی جایی که آب  به معنای جمع» حاض«این کلمه مصدر فعل 
 )١(شود و جمع این واژه، أحواض و حیاض است. در آنجا جمع می

 شرعی حوضمفھوم  -ب

جاری  ج مراد از حوض، آبی است که در صحرای محشر، از رود کوثر برای پیامبر
 )٢(شود. می

 ادّلۀ وجود حوض -٢
 قرآن کریم، سّنت و اجماع اهل سّنت داللت بر وجود این حوض دارند.

  فرماید: می ج الله تعالی خطاب به رسول الله

ۡعَطۡيَنَٰك ﴿
َ
   ]١ [الکوثر: ﴾ٱۡلَكۡوثَرَ إِنَّآ أ

  »یم.که ما به تو کوثر عطا کرد ی] به راست!ج یامبرپ ی[ا«
  احادیث متواتر فراوانی نیز در این زمینه وجود دارد.

احادیث نقل شده دربارۀ وجود حوض، به حّد «گوید:  می» العقیدة الّطحاوّیة«شارح 
  )٣(»اند. رسد و سی و چند صحابی این مطلب را روایت کرده تواتر می

ِّ «فرمایند:  میاست که  ج احادیث موجود در این زمینه، این سخن پیامبریکی از 
إِ

قَْواٌم 
َ
َّ أ بًَدا، لرََيَِدنَّ يلَعَ

َ
 أ

ْ
َّ رَشَِب، َوَمْن رَشَِب لَْم َفْظَمأ فََرُطُكْم بَلَ احْلَوِْض َمْن َمرَّ يلَعَ

ْعِرُفُهْم َوَيْعِرُفوىِي، ُعمَّ حُيَاُل بَييِْن َوَبيْنَُهمْ 
َ
 شوم، من پیش از شما، بر حوض وارد می«؛ )٤(»أ

                                           
 همان. -١
 .١٢٣لمعة اإلعتقاد شرح الّشیخ محّمد بن عثیمین، ص  -٢
 .١٢٣شرح العقیدة الّطحاوّیة، ص  -٣
  .٢٢٩٠؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٧٠۵٠و  ۶۵٨٣صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٤
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نوشد و فردی که [از این حوض] بنوشد، هرگز تشنه  بر من گذر کند، [از آن] میهرکس 
شناسم و این افراد نیز  شوند که آنان را می هایی بر من وارد می نخواهد شد. قطعًا گروه

علیه  این حدیث، مّتفق »شود. شناسند، سپس در میان من و آنان، مانع ایجاد می مرا می
  است.

بَلَ َغْهٍر  أتيُْت «پس از معراج فرمودند:  ج روایت نموده که رسول الله سانس
يُل؟ قَاَل: َهذا الَكْوثر  َهَذا َما  :فُقلُْت  َحاَفتَاُه قِبَاُب اللُّْؤلُِؤ جُمَوٌَّف، بر رودی «؛ )١(»يَا ِجرْبِ

شده از] مروارید وجود داشت،  [ساختهوارد شدم که در دو کنار آن، گنبدهای توخالی 
 »سپس از جبرئیل پرسیدم: ای جبرئیل! این چیست؟ او پاسخ داد: این کوثر است.

  علیه است. حدیثی مّتفق
  )٢(عالوه بر دالیل فوق، اهل سّنت بر وجود حوض اجماع دارند.

 ساختار حوض -٣
گفت که: حوضی  توان با توّجه به احادیث موجود در این باره، به طور خالصه می

بزرگ و آبشخوری بخشنده و گرامی است که از آب بھشت و از رود کوثر، تأمین 
 شود. می

تر از عسل و خوشبوتر از مشک  آبش سفیدتر از شیر و نقره، سردتر از برف، شیرین
است. ظروفش همچون ستارگان آسمان بوده و این حوض بسیار وسیع؛ عرضش به 

برابرند. باهم  هایش ه و طولش نیز همان اندازه و گوشهاندازۀ مسافت رفتن در یک ما
که از آب این حوض هرکس  گردد. هر بار که از آبش خورده شود، باز زیاد و وسیع می

هایی از مروارید و  شود. در میان آن، مشک و تّکه بنوشد، دوباره هرگز تشنه نمی
  )٣(روید و گوهرهای متفاوتی دارد. های طال می شاخه

  )٤(بیان شده است. ج دیگری که در احادیث پیامبرو صفات 

                                           
 .١۶٢صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  ؛۴٩۶۴صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
 .٢١١ - ٢١٠؛ شرح الواسطّیة، صص ١٢۴نک: لمعة اإلعتقاد، ص  -٢
؛ شرح الواسطّیة، ص ١۴۶، ص ٣؛ مجموع الفتاوی، ج ٢٨٨نک: شرح العقیدة الّطحاوّیة، ص  -٣

٢١٠. 
و  ٧٠۴٨، ۶۵٩٣، ٧٠۵١، ٧٠۵٠، ۶۵٨٣به عنوان مثال، نک: صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٤

 .٢٢٩٩و  ٢٢٩٨، ٢٢٩٣، ٢٢٩٢، ٢٢٩٠صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ؛ ١٣۴۴
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 شود ظروف حوض از بھشت تأمین می -۴
این موضوع به طور صریح در احادیث بیان شده است؛ مثال در صحیح مسلم از 

 های حوض چیست؟ ظروف و آبدان !ج روایت شده که پرسیدم: ای رسول الله سابوذر

ِي َغْفُس «فرمودند:  ج پیامبر
َّ َماِء َوا ْكرَثُ ِمْن َعَدِد جُنُوِم السَّ

َ
ٍد نِيَِدهِ َآلنِيَتُُه أ حُمَمَّ

 آِخرَ 
ْ
َال يِف اللَّيْلَِة الُْمْظِلَمِة الُْمْصِحَيِة، آِغيَُة اجْلَنَِّة َمْن رَشَِب ِمنَْها لَْم َفْظَمأ

َ
َما  َوَكَواِكِبَها، أ

ِ، َما َننْيَ َعلَيِْه، يَْشَخُب ِفيِه ِمزَيابَاِن ِمَن اجْلَنَِّة، مَ  ِ ، َعرُْضُه ِمثُْل ُطو
ْ
ْن رَشَِب ِمنُْه لَْم َفْظَمأ

ْحىَل ِمَن الَْعَسلِ 
َ
، َوأ نَبِ

َشدُّ َنيَاًضا ِمَن اللَّ
َ
يْلََة، َماُؤُه أ

َ
اَن إِىَل أ سوگند به ذاتی که «؛ )١(»َقمَّ

جان محّمد در دست اوست، قطعًا ظروف حوض بیشتر از تعداد ستارگان کوچک و 
ابر [که ستارگانش زیاد دیده  آسمان است؛ آن هم در شبی تاریک و صاف و بیبزرگ 
ها بنوشد، دیگر هرگز تشنه  آن زاهرکس  ای است که د]. ظروف بھشت به گونهنشو می
آبراهه از بھشت، در آن جاری است، کسی که از آن بنوشد، هرگز  دو[آب] شود.  نمی

فاصلۀ میان عّمان تا أیله است. آبش شود. عرض آن همچون طولش؛ به  تشنه نمی
  »تر از عسل است. سفیدتر از شیر و شیرین

 نقل شده که دربارۀ آب این حوض پرسید و رسول الله سمسلم از ثوباندر صحیح 

َحُدُهَما ِمْن َذَهٍب، َواْآلَخُر «چنین پاسخ دادند:  ج
َ
انِِه ِمَن اجْلَنَِّة، أ َفُغتُّ ِفيِه ِمزَيابَاِن َفُمدَّ

ریزند و آبش را بیشتر  درپی می دو آبراهه از بھشت، در آن آب را پی«؛ )٢(»ْن َوِرقٍ مِ 
  »است. کنند که یکی از طال و دیگری از نقره می

 است؟ ج آیا حوض مختّص پیامبر اسالم -۵
از همه ما در برخی احادیث آمده که هر پیامبری، حوضی دارد، ولی حوض پیامبر 

 )٣(تر است و نوشندگان از این حوض، از همه بیشترند. تر و شیرین تر و وسیع بزرگ

ّ َحوًْضا،«فرمایند:  می ج پیامبربه عنوان نمونه،  ّ نيَِبٍ
ُهْم   إَِنّ ِللُكِ ُفّ

َ
َتََباَهْوَن ك َ َوإَِغُّهْم 

ْكرَثُ َوارَِدًة،
َ
ْكرَثَُهْم َوارَِدةً   أ

َ
ُكوَن أ

َ
ْن أ

َ
رُْجو أ

َ
ّ َأل

ِ پیامبری، حوضی همانا برای هر «؛ )١(»َوإِ

                                           
 .٢٣٠٠صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١
  .٢٣٠١صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٢
 .١٢۵؛ لمعة اإلعتقاد، ص ٢٢٨نک: شرح العقیدة الّطحاوّیة، ص  -٣
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کنند که واردشوندگان [به حوض] چه کسی از همه  وجود دارد و قطعًا آنان افتخار می
  »بیشتر است و امیدوارم که واردشوندگان [بر حوض] من، از همه بیشتر باشد.

 آیا حوض، اکنون موجود است؟ - ۶
عقبه بله این حوض در حال حاضر وجود دارد، زیرا بخاری و مسلم رحمھما الله از 

یک روز بیرون رفتند و بر اهل احد، همچون  ج اند که پیامبر روایت کرده سبن عامر

نَا «: نماز مّیت، نماز خواندند، سپس به سمت منبر رفته و فرمودند
َ
ِّ فََرٌط لَُكْم، َوأ

إِ
ِ اْآلنَ  ْغُظُر إِىَل َحْو

َ
ِّ َواِهللا َأل

بر حوض وارد  من پیش از شما«؛ )٢(»َشِهيٌد َعلَيُْكْم، َوإِ
  »کنم. شوم و من بر شما گواهم و سوگند به الله که اکنون به حوضم نگاه می می

 نوشندگان و محرومان از حوض -٧
گزاران و  نوشند، اّما بدعت مؤمنان صادق و پیرو شریعت از این حوض می

 شوند. کنندگان و مخالفان شریعت، از آب این حوض محروم می تحریف

ْغلنََبَّ «فرمودند:  ج رسول الله 
ُ
قَْواًما ُعمَّ َأل

َ
نَاِزَقنَّ أ

ُ
نَا فََرُطُكْم بَلَ احْلَوِْض، َوَأل

َ
أ

، َفيَُقاُل: إِنََّك  ِ ْصَحا
َ
، أ ِ ْصَحا

َ
قُوُل: يَا رَبِّ أ

َ
ْحَدثُوا َنْعَدكَ  َال  َعلَيِْهْم، فَأ

َ
؛ )٣(»تَْدرِي َما أ

کنم،  گروهی، بحث و مداخله می شوم و قطعًا برای من قبل از شما، بر حوض وارد می«
گویم: پروردگارا! [این افراد] اّمت من  توانم برایشان کاری انجام دهم. سپس می اّما نمی

دانی که پس از تو، چه  شود: حتمًا تو نمی هستند، اّمت من هستند. [به من] گفته می
  علیه است. این روایت، مّتفق» به وجود آوردند.

َال  َفيَُقاُل: إِنََّك «چنین روایت شده است:  سد خدریدر صحیح مسلم، از ابوسعی
َل َنْعِدي قُوُل: ُسْحًقا ُسْحًقا لَِمْن بَدَّ

َ
شود: قطعًا  گفته می«؛ )٤(»تَْدرِي َما َعِملُوا َنْعَدَك، فَأ

                                                                                                       
حدیث:  ؛ آلبانی این حدیث را در الّسلسلة الّصحیحة، شمارۀ٢۴۴٣سنن ترمذی، شمارۀ حدیث:  -١

  گفته که روایت مذکور، حسن است. ٢٢٨صحیح دانسته و در شرح الّطحاوّیة، ص  ١۵٨٩
؛ صحیح مسلم، شمارۀ ۶۵٩٠و  ۶۴٢۶، ۴٠۴٢، ٣۵٩۶، ١٣۴۴صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢

 .٢٢٩۶حدیث: 
 .٢٢٩٧؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۶۵٧۶و  ۶۵٧۵صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٣
  .٢٢٩١حدیث:  صحیح مسلم، شمارۀ -٤
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گویم: هالکت باد، هالکت باد برای  دانی که پس از تو، چه کردند! بنابراین من می نمی
  »تکب تغییر و [تحریف] گشت.کسی که پس از من، مر

روایت شده است که:  لهمچنین در صحیح مسلم، از أّم المؤمنین عایشه

ْقَقابِِهمْ «
َ
سپس «؛ )١(»َفيَُقوُل: إِنََّك َال تَْدرِي َما َعِملُوا َنْعَدَك، َما َزالُوا يَرِْجُعوَن بَلَ أ

گشتند  همواره به عقب برمیدانی که پس از تو، چه کردند؛  فرماید: بدون تردید نمی می
  »کردند]. دین را رها می [و

  صراطُپل گفتار دوم: 
 صراطُپل  ریفعت - ١
 )٢(این کلمه به معنای راه راست است. مفھوم لغوی صراط: -أ

شده بر روی جھّنم تا مردم از طریق آن، به  پل کشیده مفھوم شرعی صراط: -ب
 )٣(بھشت رسند.

 ادّلۀ وجود ُپل صراط -٢
 )٤(موضوع توّسط قرآن، سّنت و اجماع اهل سّنت، ثابت است.این 

  فرماید: می أبه عنوان مثال، الله

ا﴿ ۡقِضّيٗ ٰ َرّبَِك َحۡتٗما مَّ َ َ َّ َوارُِدَهاۚ َكَن  ِ    ]٧١[مریم:  ﴾ن ّمِنُكۡم إ
[وعده] بر پروردگارت  ینا .شود میم] وارد آن [جھنّ  اینکهمگر  یستاز شما نیک  هیچ و«
  ».] استی[و شدن یحتم یفرمان

گروهی از پیشینیان، این آیه را تفسیر به عبور از ُپل صراط نموده و تعدادی دیگر آن 
  )٥(اند. را تفسیر به ورود در آتش و سپس نجات از آن کرده

                                           
 .٢٢٩۴همان، شمارۀ حدیث:  -١
  .٢٨٧معجم مفردات ألفاظ القرآن، راغب اصفھانی، ص  -٢
؛ لمعة اإلعتقاد ١٨٩، ص ٢؛ لوامع األنوار البھّیة، ج ٢١٠نک: شرح العقیدة الواسطّیة، هراس، ص  -٣

 .١٢۶شرح الّشیخ محّمد بن عثیمین، ص 
؛ لمعة ٨٢، ص ٢؛ لوامع األنوار البھّیة، ج ٢۵٣ -٢۴٢نک: الّتخویف من الّنار، ابن رجب، صص  -٤

 .١٢۶اإلعتقاد، ص 
 .۴١۶؛ شرح العقیدة الّطحاوّیة، ص ٣٨٧نک: الّتذکرة، ص  -٥
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روایت شده  سدر صحیح بخاری و صحیح مسلم، حدیثی طوالنی از ابوسعید خدری

َفاَعُة، «شی از آن چنین آمده است: که در بخ لُّ الشَّ رْسُ بَلَ َجَهنََّم، َوحَتِ ُعمَّ يرُْضَُب اجْلِ
شود و اجازۀ  ُپل [صراط] بر روی جھّنم زده می سپس«؛ )١(»َوَيُقولُوَن: اللَُّهمَّ َسلِّْم َسلِّمْ 

  »گویند: پروردگارا! سالم بدار، سالم بدار. شود و می شفاعت داده می

 ساختار ُپل صراط -٣
های این ُپل در احادیث متعّددی بیان شده است؛ از جمله در همان روایت  ویژگی

ِفيِه َخَطاِطيُف،  ،َدْحٌض َمِزلَّةٌ «آمده است که:  سطوالنِی منقول از ابوسعید خدری
ُب، وََحَسٌك تَُكوُن بِنَْجٍد ِفيَها ُشَويَْكةٌ  ِ ْعَدانُ  :ُفَقاُل لََها ،َوالَكَ پل صراط] لیز و «[ ؛»السَّ

ها و تیغ است که در بلندی قرار دارد و در آن، خار   ها و قّالب لغزنده و دارای چنگک
خورد] گفته  [های] کوچکی است که به آن، سعدان [گیاهی خاردار که شتر می

 »شود. می
تر از شمشیر  تر از مو و برنده ام که این ُپل، باریک شنیده«گوید:  ابوسعید می

  )٢(»است.
روایت  سهمچنین در صحیح بخاری و صحیح مسلم، حدیثی طوالنی از ابوهریره

ْعَداِن، َهْل «: شده که در بخشی از آن چنین آمده است ُب ِمثُْل َشوِْك السَّ ِ ِ َجَهنََّم الَكَ َو
ْعَداَن؟! ْفتُِم السَّ

َ
و در جھّنم، خارهایی همچون خار گیاه سعدان وجود دارد، آیا این «؛ »َرأ
  »؟!دای اه را دیدهگی

  !ج پاسخ دادند که آری ای رسول الله شصحابه

نَُّه َال َفْعلَُم َما قَْدُر ِعَظِمَها إِالَّ إفَ «فرمودند:  ج پیامبر
َ
ْعَداِن، َلرْيَ ك نها ِمثُْل َشوِْك السَّ

ْقَمالِِهْم، فَِمنُْهُم الُموَبُق بيَِقَ بَِعَمِلِه 
َ
، خَتَْطُف اجَّاَس بِأ ُ ِو الُموَعُق بَِعَمِلِه  - ابَّ

َ
، َوِمنُْهُم - أ

ْو حَنُْوُه،
َ
ِو الُمَجازَى، أ

َ
همانا این خارها نیز مانند خار گیاه سعدان است، «؛ )٣(»الُمَخْرَدُل، أ

شان،  ها باخبر است. این خارها مردم را بر حسب اعمال اّما فقط الله تعالی از بزرگی آن

                                           
 .١٨٣؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۴٩١٩و  ۴۵٨١صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
  همان. -٢
 .١٨٢؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٧۴٣٧صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٣
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استوار  یا [فرد مؤمن] بر اثر عملش-شده  ند؛ برخی به سبب عملش، هالکگیر گاز می
یا امثال آن [و  و دنشو و برخی تا حدودی زخمی شده یا جزا داده می -ماند و محکم می

  .»]یابند سپس نجات می

 ورود مردم بر روی ُپل صراط -۴
 شان است. ورود آنان یعنی عبورشان از روی پل صراط و این عبور به اندازۀ اعمال

ُپل صراط بر سطح دوزخ قرار دارد؛ یعنی «گوید:  می /تیمّیه شیخ اإلسالم ابن
شان از آن عبور  و مردم با توّجه به اعمال )١(همان ُپلی که در میان بھشت و جھّنم است

زدن، بعضی همچون برقی زودگذر، تعدادی مانند  کنند؛ برخی با یک چشم برهم می
دوان، برخی به  گروهی دوان باد، برخی همچون اسبی تیزرو، بعضی مانند رفتن شتر،

کنند. افرادی نیز به  رفتن عادی و بعضی به صورت خزیده از آن عبور می حالت راه
هایی وجود  شوند، چون بر روی ُپل، میخ سرعت گرفته شده و در جھّنم انداخته می

از این ُپل عبور کند، هرکس  گیرند. بنابراین شان می دارد که مردم را به سبب اعمال
   )٢(»شود. بھشت میوارد 

این سخنان شیخ اإلسالم برگرفته از احادیث صحیحی است که بیانگر شیوۀ عبور از 
  ُپل صراط هستند.

است که در قسمتی  سیکی از آن احادیث، همان حدیث طوالنِی منقول از ابوسعید

يِح  ،رَبْقِ َواَكلْ  ،َفيَُمرُّ الُْمْؤِمنُوَن َكَطْرِف الَْعنْيِ «: از آن چنین روایت شده است  ،َواَكلرِّ
رْيِ  اَكِب  ،َواَكلطَّ َجاِويِد اخْلَيِْل َوالرِّ

َ
َوَمْكُدوٌس يِف نَاِر  ،َوخَمُْدوٌش ُمرَْسٌل  ،َفنَاٍج ُمَسلَّمٌ  ،َوَكأ

زدن، مانند برق، باد، پرنده و همچون  برهم  مؤمنان به اندازۀ یک چشم«؛ )٣(»َجَهنَّمَ 
مانند، گروهی  یافته و سالم می برخی نجاتکنند؛  ها و شتران تیزرو عبور می اسب

  »شوند. گردند و تعدادی دیگر در آتش جھّنم افکنده می زخمی شده و رها می

                                           
ُپلی که در بین بھشت و جھّنم قرار دارد، قنطره یا ُپل دوم است و این مطلب در ادامه بیان  -١

  خواهد شد.
 .١۴٧ -١۴۶، صص ٣مجموع الفتاوی، ج  -٢
 قبال سند این روایت بیان گردید. -٣
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 گذرد نخستین کسی که از ُپل صراط می -۵

 هستند. ج کند، سّیدنا محّمد نخستین پیامبری که از این ُپل عبور می
  است. ج گذرد، اّمت محّمد میها نیز اولین اّمتی که از ُپل صراط  از میان اّمت

 «: فرمایند می ج پیامبر
َ
َل فأ َوّ

َ
يِت أ َمّ

ُ
نَا َوأ

َ
زُيَها،  ُكوُن أ َوال َفَتلَكَُّم يَْوَمئٍِذ إَِالّ   َمْن جُيِ

بنابراین من و اّمتم نخستین «؛ )١(»اللَُّهَمّ َسِلّْم َسِلّمْ  :وََدْعَوى الُرُّسِل يَْوَمئِذٍ   الُرُّسُل،
گویند و  کنند و در این روز، فقط پیامبران سخن می آن عبور میکسانی هستیم که از 

  »دعایشان در آن روز این است که: الھی! سالم بدار، سالم بدار.

 کنند؟ آیا کافران از ُپل صراط عبور می - ۶
شود که در میانشان، منافقان و  بر اساس احادیث، این ُپل برای مؤمنان قرار داده می

 )٢(شود. دارند. بنابراین ُپل صراط برای این افراد نھاده میمؤمنان گنھکار وجود 
بدان گروهی از مردم مؤمنانی هستند که الله تعالی را «گوید:  می /ابن رجب

کنند و گروهی از آنان، مشرکانی هستند که غیر  بدون اینکه شرک بورزند، عبادت می
بلکه پیش از نھادن این ُپل، در گذرند،  پرستند. مشرکان از ُپل صراط نمی الله را با او می

  )٣(»افتند. آتش می

 قنطره -٧
 )٤(نامند. ُپلی که در بین بھشت و دوزخ قرار دارد و برخی از عالمان آن را صراط دوم می

پس از سخن دربارۀ عبور از ُپل صراط چنین  /شیخ اإلسالم ابن تیمّیه
بھشت و دوزخ است،  وقتی از آن عبور کنند، بر روی ُپلی که در میان«آورد:  می
شوند، اجازۀ  ایستند که قصاص و حقوق برخی گرفته شود و زمانی که پاک می می

  )٥(»گیرند. ورود به بھشت می
   

                                           
 .١٨٢؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٧۴٣٧صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
 .٢٧۵ نک: القیامة الکبری، ص -٢
  .٢٧۶ - ٢٧۵؛ القیامة الکبری، صص ٢٣٢الّتخویف من الّنار، ص  -٣
 .٣٩۴ -٣٩٢نک: الّتذکرة، صص  -٤
 .١۴٧، ص ٣مجموع الفتاوی، ج  -٥
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  مبحث پنجم:
  بهشت و دوزخ

  معّرفی بهشت - ١
 مفھوم لغوی بھشت -أ

هایشان  به معنای باغی ُپردرخت یا هر باغ دارای درختانی بسیار که زمین را با شاخه
 )١(بپوشانند.

 مفھوم شرعی بھشت -ب

در آخرت، آن را برای مؤمنان پرهیزگار و مخلص و  أهمان سرای ُپرنعمتی که الله
 )٢(آماده نموده است. †پیرو پیامبران

 وجه تسمیۀ بهشت -٢

های  بھشت نام گرفته است، چون شبیه باغ«گوید:  راغب اصفھانی در این زمینه می
هایش از  دارند و یا بدین سبب که نعمتباهم  بسیاریتفاوت هرچند  روی زمین است

 دید ما پنھان بوده و در آیۀ زیر به این مطلب اشاره شده است:

ۡعُيٖ َجَزآَءۢ بَِما َكنُواْ َيۡعَملُونَ ﴿
َ
ةِ أ ۡخِفَ لَُهم ّمِن ُقرَّ

ُ
آ أ َ َتۡعلَُم َنۡفٞس مَّ    ]١٧جدة: [الّس  ﴾فَ

 انآن یهاست برا چشم یروشن یۀ] که مایمی[عظ یها چه پاداش داند ینمکس  هیچ پس«
  )٣(»دادند. ی] انجام میابه [پاس] آنچه [در دن ؛نھفته شده است

 معّرفی آتش - ٣
 مفھوم لغوی آتش -أ

شود، حرارت محض،  ای که برای حواّس انسان آشکار می این واژه به معنای شعله
  )٤(آتش جھّنم و آتش جنگ است.

                                           
  .٩۶نک: معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص  -١
  .١٣١نک: لمعة اإلعتقاد، ص  -٢
  .٩۶نک: معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص  -٣
 .١٣١نک: لمعة اإلعتقاد، ص  -٤
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 مفھوم شرعی آتش دوزخ -ب
یعنی سرای عذابی که الله متعال در آخرت، آن را برای کافرانی که الله را تکذیب و 

 )١(پیامبرانش را نافرمانی کردند، آماده نموده است.

 بهشت، درجاتی دارد و دوزخ، درکاتی -٤

 شان، متفاوت است. درجات بھشتیان بر حسب اعمال نیک
  )٢(است.اعمال بدشان، متفاوت براساس  درکات دوزخیان نیز

 بهشتیان و دوزخیان -٥

 اهل بھشت، تمامی مؤمنان پرهیزگار و اهل دوزخ، همۀ کافران بدبخت هستند.
  الله تعالی در توصیف بھشت فرموده است:

ۡت لِۡلُمتَِّقيَ ﴿ ِعدَّ
ُ
   ]١٣٣عمران:  [آل ﴾أ
  ».است  آماده شده یزگارانپره یبرا«

﴿ ِ ِيَن َءاَمُنواْ ب
ۡت لِلَّ ِعدَّ

ُ
ِ أ َّ    ]٢١[الحدید:  ﴾ۦۚ َورُُسلِهِ  ٱ
  ».آماده شده است ،اند آورده یمانا یامبرانشبه الله و پ که ی کسان یبرا«

  فرماید: اّما دربارۀ دوزخ می

ۡت لِۡلَكٰفِرِينَ ﴿ ِعدَّ
ُ
   ]٢٤[البقرة:  ﴾أ
  ».کافران آماده شده است یبرا«

ا ﴿ مَّ
َ
ِينَ فَأ    ]١٠٦[هود:  ﴾ٱلَّارِ َشُقواْ فَِف  ٱلَّ

  »اند. بدبخت شدند، پس در آتش [دوزخ] که ی کسان اما«

 بهشت و دوزخ اکنون آفریده شده و وجود دارند - ٦

ۡت لِۡلُمتَّقِيَ ﴿در مورد بھشت فرمود:  ألالله ِعدَّ
ُ
 یزگارانپره یبرا« ؛]١٣٣عمران:  [آل ﴾أ

ۡت لِۡلَكٰفِرِينَ ﴿و دربارۀ دوزخ فرمود:  ».است  آماده شده ِعدَّ
ُ
کافران  یبرا« ؛]٢٤[البقرة:  ﴾أ

 ».آماده شده است
  کردن است. إعداد به معنای آماده

                                           
 .١۶٠ -١۵۴همان؛ الجّنة والّنار، عمر أشقر، صص  -١
 .۶٠٢ -۴٢۵؛ برای جزئّیات بیشتر، نک: الّتذکرة، صص ٢۵همان؛ همان، ص  -٢



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ٢٠٤

 

يُْت اجْلَنََّة، َفتَنَاَولُْت ِمنَْها «: پس از خواندن نماز کسوف فرمودند ج پیامبر
َ
ِّ َرأ

إِ
يُْت اجَّاَر فَلَْم 

َ
ْغيَا، َوَرأ ُّ َكلْتُْم ِمنُْه َما بَِقيَِت ا

َ
َخْذتُُه َأل

َ
َْوِم َمنَْظًرا أفَظَع ُقنُْقوًدا، َولَْو أ ْ َر اَك

َ
أ

اگر آن را  و همانا من بھشت را دیدم و یک خوشۀ انگور را از آن تناول کردم،« ؛)١(»ِمنَها
خوردید. و نیز دوزخ را دیدم و تا  ، از آن میباشدگرفتم، تا زمانی که دنیا باقی  می

  ه است.علی این روایت، مّتفق» ام. تر از آن ندیده ای زشت امروز، صحنه
  )٢(»اند. بھشت و دوزخ مخلوق و آفریده شده«گوید:  می /امام ابوجعفر طحاوی

اهل سّنت اجماع دارند که بھشت و دوزخ «آورد:  می /شارح ابن ابی العّز حنفی
  )٣(»مخلوقند و اکنون وجود دارند.

 بهشت و دوزخ ابدی هستند -٧

 فرماید: می ـالله

ُٰت َعۡدٖن َتۡرِي مِن َتۡتَِها ﴿ نَۡهٰرُ َجَزآؤُُهۡم ِعنَد َربِّهِۡم َجنَّ
َ
بَٗدا ٱۡل

َ
   ]٨نة: [البیّ  ﴾َخِٰلِيَن فِيَهآ أ

[درختان]  یرها از ز است که نھر یدان[بھشت] جاو یها شان باغ نزد پروردگار انپاداش آن«
  ».در آن خواهند ماند یشههم ؛است یآن جار

بودن دوزخ در سه مورد  بودن بھشت دارد، اّما ابدی نشان از جاودانهآیات فراوانی 
  بیان شده است:

  »:نساء«در سورۀ 

َ ِلَۡهِدَيُهۡم َطرِيًقا﴿   ١٦٨َو
َ
َّ َطرِيَق َجَهنََّم َخِٰلِيَن فِيَهآ أ ِ    ]١٦٩-١٦٨ساء: [النّ  ﴾بَٗداإ

م، که جاودانه در آن جھنّ  مگر راه نخواهد کرد یتهدا یرا به راه انآن[الله تعالی] و «
  ».خواهند ماند
  »:احزاب«در سورۀ 

َ إِنَّ ﴿ َّ َعدَّ لَُهۡم َسِعًيا ٱۡلَكٰفِرِينَ لََعَن  ٱ
َ
بَٗداۖ  ٦٤َوأ

َ
   ]٦٥-٦٤[األحزاب:  ﴾َخِٰلِيَن فِيَهآ أ

                                           
 .٩٠٧؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ١٠۵٢صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
الّطحاوّیة، صص ؛ برای توضیحات بیشتر، نک: شرح العقیدة ۴٢٠شرح العقیدة الّطحاوّیة، ص  -٢

 .١٣١؛ لمعة اإلعتقاد، ص ۴٢٢ -۴٢٠
 همان. -٣



  ٢٠٥  بخش پنجم: ایمان به روز آخرت

 

که جاودانه در  ،آتش سوزان آماده کرده است یشانالله کافران را لعنت کرده، و برا قطعاً «
  ».خوهند ماندآن 

  »:جن«در سورۀ 

َ َوَمن َيۡعِص ﴿ َّ بًَدا ۥفَإِنَّ َلُ  ۥَورَُسوَلُ  ٱ
َ
   ]٢٣[الجن:  ﴾نَاَر َجَهنََّم َخِٰلِيَن فِيَهآ أ

جاودانه در آن  ؛آتش جھنم از آِن اوست حتماً کند،  یامبرشالله و پ یو هرکس نافرمان«
  ».د ماندنخواه

این دو، هرگز از بین «گوید:  دوزخ میدر توصیف بھشت و  /ابوجعفر طحاوی
  )١(»شوند. روند و نابود نمی نمی

 محّل بهشت - ٨

 فرماید: در باالترین مکان است، زیرا الله تعالی می

ٓ إِنَّ كَِتَٰب ﴿ َّ بَۡرارِ َ
َ
   ]١٨فین: [المطّف  ﴾َلِف ِعّلِّيِيَ  ٱۡل

ّیین در عل یکوکاران[اعمال] ن ۀنام قطعاً  ،]پندارند یم ان[که آن یستن ینهرگز چن«
  ».است [باالترین مکان]

دربارۀ فتنۀ قبر روایت شده که الله  سهمچنین در حدیثی مشھور از براء بن عازب

نامۀ «؛ )٢(»تاَب عبِدي يف علّّيني، وأعيُدوُه إىل األرِض كتُبُوا كا«فرماید:  متعال می
ل] بنویسید [و ثبت کنید] و وی را ام [تقدیرش] را در عّلّیین [باالترین مح اعمال بنده

  »به زمین برگردانید.

 محّل دوزخ -٩

 فرماید:  می ألترین مکان، چون الله در پایین

ٓ إِنَّ كَِتَٰب ﴿ َّ ارِ َ    ]٧فین: [المطّف  ﴾لَِف ِسّجِيٖ  ٱۡلُفجَّ
 ین[اعمال] بدکاران در سج ۀاند] حقا که نام [که کافران پنداشته یستن ینهرگز چن«
  ».است

                                           
؛ ١٣٢؛ لمعة اإلعتقاد، ص ۴٣٢ -۴٢۴برای توضیحات بیشتر، نک: شرح العقیدة الّطحاوّیة، ص  -١

الّرّد علی من قال بفناء الجّنة والّنار وبیان األقوال في ذلک، شیخ اإلسالم ابن تیمّیه، بررسی و 
 ه سمھری.تحقیق: محّمد بن عبدالل

 قبال بیان گردید. -٢
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تاَب عبِدي يف سّجني يف األرِض كتُبُوا كا«و نیز در آن روایت مذکور آمده است که: 
ام [تقدیرش] را در سّجین؛ در زمین [و طبقۀ] پایین  نامۀ اعمال بنده«؛ )١(»الّسفىل

  )٢(»بنویسید [و ثبت کنید].

 مفهوم ایمان به بهشت و دوزخ -١٠

اینکه آن دو مخلوقند و همچون الله متعال ها و  یعنی ایمان و باور قطعی به وجود آن
 شوند. ابدی هستند و هرگز فنا و نابود نمی
  )٣(های دردناک دوزخ. های بھشتی و عذاب همچنین ایمان به تمامی نعمت

موارد قبلی، بخشی از مطالب مطرح دربارۀ روز قیامت بود و در ادامه، توضیحات و 
های قیامت، زندگی  همچون مرگ، نشانهسخنان بیشتری در مورد امور مربوط به آن؛ 

  برزخ و امثال آن، در فصل چھارم بیان خواهد شد.

                                           
 قبال بیان گردید. -١
  .١٣٣ -١٣٢نک: لمعة اإلعتقاد، صص  -٢
 .١١۵نک: أعالم الّسّنة المنشورة، ص  -٣



 

 

 

  بخش ششم:
  ایمان به قدر

  ؛مبحث اول: مفھوم ایمان به قدر و اهّمیت و ادّلۀ آن و تکلیف انسان در این زمینه

  ؛مبحث دوم: نتایج ایمان به قدر

  ؛اسباب تأثیرهای مردم دربارۀ قدر و ارادۀ بنده و  مبحث سوم: دیدگاه

  ؛تسییر و تخییر مسألۀ مبحث چھارم: نیاز به قدر و

  ؛ییابی، هدایت و گمراه مبحث پنجم: حکمت، عّلت



 

 

 

  مبحث اول:
و ادلۀ آن و تکلیف انسان در این  مفهوم ایمان به قدر و اهّمیت

  زمینه

  مفهوم ایمان به قدر - ١
ایمان به قدر یعنی باور و یقین به علم فراگیر الھی و کتابت و اراده و آفرینش او 

   )١(برای تمامی اشیاء.

  مراتب و ارکان قدر -٢
با توّجه به آنچه بیان شد، دانستیم قدر چھار مرحله دارد که ارکان یا مراتب قدر 

  شوند. نامیده می
این ارکان مقّدمۀ شناخت قضا و قدر بوده و فقط با اثبات هر چھار تا، ایمان به تقدیر 

  گردد: صحیح می

  مرتبۀ اول: علم
است؛ از لحاظ کّلی و جزئی و در گذشته هرچیز  یعنی باور به اینکه الله تعالی دانا به

و آنچه در جھان هستی جریان و آینده. پروردگار نسبت به افعال خود و اعمال بندگان 
داند  دارد، داناست و آنچه در گذشته اّتفاق افتاده و آنچه به وقوع خواهد پیوست را می

  بود. داد، چگونه می داند که اگر روی می و نیز آنچه اّتفاق نیفتاده را می
ال ها، اعم ها را بیافریند و از ارزاق، اجل همان گونه که از مخلوقات، پیش از اینکه آن

گاه است. و تمامی حرکات و سکنات   )٢(شان آ
  فرماید: دالیل فراوانی بیانگر این مرتبه هستند، چنانکه الله تعالی می

                                           
؛ رسائل في العقیدة، ٣۴٨، ص ١؛ لوامع األنوار، سفارینی، ج ١٧٧نک: الّتعریفات، جرجانی، ص  -١

 .٣۶ - ٣۵محّمد حمد، صص  ؛ اإلیمان بالقضاء والقدر،٣٧محّمد بن عثیمین، ص 
 .۶١شفاء العلیل، ابن قّیم، ص  -٢
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ةٖ ِف  ٱۡلَغۡيبِۖ َعٰلِِم ﴿ َمَٰوٰتِ َ َيۡعُزُب َعۡنُه ِمۡثَقاُل َذرَّ َ ِف  ٱلسَّ ۡرِض َو
َ
ۡصَغُر ِمن  ٱۡل

َ
ٓ أ َ َو

َّ ِف كَِتٰٖب مُّ  ِ ۡكَبُ إ
َ
ٓ أ َ    ]٣[سبأ:  ﴾بِيٖ َذٰلَِك َو

 ای هذّر  ۀانداز  به .سوگند که حتمًا به سراغ شما خواهد آمد یبغ یبه پروردگارم [آن] دانا«
ر ] دینکهتر، مگر [ا تر از آن و نه بزرگ و نه کوچک یست،از او پنھان ن ینها و در زم نادر آسم

  ».[ثبت] است ارآشک یکتاب

  مرتبۀ دوم: کتابت
گاهی ازلی خویش، تقدیر و سرنوشت براساس  یعنی ایمان به اینکه الله متعال آ

  مخلوق را در لوح محفوظ نوشته و ثبت کرده است.
  در این زمینه فرموده است: ألالله

نَّ ﴿
َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
َ أ َّ َمآءِ َيۡعلَُم َما ِف  ٱ ۡرِضۚ وَ  ٱلسَّ

َ
َ  ٱۡل َ ِ إِنَّ َذٰلَِك ِف كَِتٍٰبۚ إِنَّ َذٰلَِك  َّ  ٱ

   ]٧٠[الحج:  ﴾يَِسيٞ 
در  ینھا] اۀ[هم قطعاً ! داند؟ یم ،است ینکه الله آنچه را در آسمان و زم یا ندانسته یاآ«
  ».بر الله آسان است یناشده [و] بدون تردید [ثبت]  یکتاب

روایت نموده که از رسول  شبن عمرو بن عاصدر صحیح خود، از عبدالله  /مسلم

ْن خَيْلَُق « چنین شنیدم: ج الله
َ
رَْض  َكتََب اَبُّ َمَقاِديَر اخْلََالئِِق َقبَْل أ

َ
َماَواِت َواْأل الَسّ

لَْف َسنَةٍ 
َ
ها و زمین را  ناالله متعال پنجاه هزار سال پیش از اینکه آسم«؛)١(»خِبَْمِسنَي أ

  »سرنوشت مخلوقات را ثبت نموده است.بیافریند، تقدیر و 

ُ َماَك «و نیز فرمودند:  نها ِمَن اجْلَنَِّة َواجَّاِر، َوإِالَّ َما ِمْن َغْفٍس َمنُْفوَسٍة إِالَّ َوقَْد َكتََب ابَّ
ْو َسِعيَدةً 

َ
 مگر اینکه شود] [و نمی هیچ شخصی متوّلد نشده«؛ )٢(»َوقَْد ُكِتبَْت َشِقيًَّة أ

در بھشت یا دوزخ را ثبت [و معّین] نموده و نیز نوشته شده  الی جایگاهشالله تع قطعاً 
  »که بدبخت یا خوشبخت است.

                                           
 .٢۶۵٣صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١
  .٢۶۴٧؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ١۶٣٢صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢
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  مرتبۀ سوم: اراده و مشّیت الھی
این مرحله مقتضی ایمان به خواست و اراده و قدرت فراگیر الله تعالی است؛ آنچه 

حرکت، توّقف،  گیرد. هر نوع شود و آنچه او نخواهد، صورت نمی بخواهد، می ألالله
  )١(ارادۀ الھی است.براساس  هدایت و گمراهی

  فرماید: می ـالله

   ]٦٨[القصص:  ﴾َوَربَُّك َيۡلُُق َما يََشآُء َوَيۡخَتاُرۗ ﴿
  »گزیند. یو [هر چه بخواهد] بر م آفریند، یبخواهد مهرچه  و پروردگار تو«

ن يََشآَء ﴿
َ
ٓ أ َّ ِ ُ َوَما تََشآُءوَن إ َّ    ]٢٩کویر: [التّ  ﴾ٱۡلَعٰلَِميَ َربُّ  ٱ

  ».بخواهد یانپروردگار جھان اینکهمگر  خواهید یو شما نم«

َصابِِع الَرّمْحَِن َكَقلٍْب  إَِنّ قُلُوَب بيَِن آَدَم لُكََّها َننْيَ إِْصبََعنْيِ «فرمودند:  ج پیامبر
َ
ِمْن أ

فُُه َحيُْث يََشاءُ  ها همچون یک دل، در میان  انسانهای  همانا تمامی دل« ؛)٢(»َواِحٍد يرَُصِّ
ها را  دو انگشت از انگشتان پروردگار رحمان قرار دارد و هر گونه که بخواهد، آن

  »کند] شان تصّرف می های گرداند [و در دل می

  مرتبۀ چھارم: خلقت
ها و صفات و حرکات و افعال خویش،  یعنی ایمان به اینکه همۀ موجودات با ویژگی

ی دیگر، غیر از الله متعال، تمامی موجودات مخلوق هستند و از مخلوقند و به عبارت
  اند. نیستی به وجود آمده و پس از اینکه نبودند، آفریده شده

  فرماید: می أبر این مطلب نیز دالیل فراوانی وجود دارد، از جمله اینکه الله

ِ  ٱۡلَۡمدُ ﴿ َّ ِيِ َمَٰوٰتِ َخلََق  ٱلَّ ۡرَض وَ  ٱلسَّ
َ
لَُمٰتِ وََجَعَل  ٱۡل    ]١[األنعام:  ﴾ٱلُّوَرۖ وَ  ٱلظُّ

  ».آورد یدو نور را پد ها یکیو تار یدرا آفر ینها و زم ناالله است که آسم یبرا یشستا«
  فرماید: و نیز می

ِي﴿ ۚ  ٱۡلََيٰوةَ وَ  ٱلَۡمۡوَت َخلََق  ٱلَّ ٗ ۡحَسُن َعَم
َ
يُُّكۡم أ

َ
   ]٢[الملك:  ﴾ِلَۡبلَُوُكۡم أ

تر  کاریکواز شما نیک  کدام که یازمایدتا شما را ب یدرا آفر یمرگ و زندگ که ذاتی همان] «[
  ».است

                                           
  .۵٢، ص ۶؛ تفسیر الّسعدي، ج ۶۶نک: شفاء العلیل، ص  -١
  .٢۶۵۵صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٢
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گیرد و مخلوق الله متعال بوده و خلق و  افعال بندگان نیز در این بخش جای می
ها از جانب الله تعالی است، اّما انجام و کسب این افعال توّسط بندگان  ایجاد و تقدیر آن

خالِق افعالشان و خود آنان فاعل و  ألدیگر، اللهگیرد؛ به عبارتی  صورت می
  ها هستند. دهندۀ آن انجام
  فرماید: می ـالله

﴿ ُ َّ ءٖ  ٱ ِ َشۡ
   ]١٦عد: [الّر  ﴾َخٰلُِق ُكّ

  ».است یزیچ هر ینندۀالله آفر«
ها کامل  روند که ایمان به تقدیر فقط با وجود آن موارد قبلی، مراتب قدر به شمار می

  )١(شود. می

  اهّمیت ایمان به قدر - ٣
رود و  ترین مباحث عقیدتی و رکنی از ارکان ایمان به شمار می ایمان به قدر از مھم

های سلف صالح به این موضوع  کننده و الزمۀ توحید است. کتاب ایمان به آن تکمیل
اند. مردم با وجود  توّجه فراوانی نموده و مطالب زیادی را در توضیح آن بیان کرده

اند، زیرا مرتبط با زندگی روزانه و اّتفاقات  مراتب و مقام، به این مسأله پرداخته تفاوت در
و تغییرات؛ همچون سالمتی و بیماری، نداری و ثروتمندی، مرگ و زندگی، سعادت و 

  )٢(.شقاوت و امثال آن است

  حکم سخن گفتن از قدر -٤
ه طور مطلق، جایز که بگونه  همان سخن در این زمینه، به طور مطلق ممنوع نشده،

 گفتن دربارۀ تقدیر با روشی علمی و صحیح و نیست، بلکه شروطی دارد؛ اگر سخن
قرآن و سّنت صورت گیرد و هدف از آن، رسیدن به حقیقت باشد، ایرادی براساس 

  ندارد و جایز و بلکه واجب است.

                                           
 .٧۶والقدر، ص نک: اإلیمان بالقضاء  -١
 .٩ - ٧همان، ص  -٢
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قل محض اّما اگر سخن در این باره منجر به باطل شود و برای فھم آن، اعتماد بر ع
گیری باشد، قطعًا چنین کاری جایز  گردد یا اینکه هدف از آن، اعتراض، نزاع یا خرده

  )١(نیست.

  انواع تقدیر -٥
  نوع است: ٤بودنش بر  تقدیر الھی با توّجه به عام یا خاص

 تقدیر عام) ١
گاهی از آن ها و ثبت و نگارش  تقدیر پروردگار برای تمامی موجودات؛ یعنی آ

 تقدیرشان.
  دالیل زیادی بیانگر این موضوع هستند؛ از جمله:

نَّ ﴿
َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
َ أ َّ َمآءِ َيۡعلَُم َما ِف  ٱ ۡرِضۚ وَ  ٱلسَّ

َ
َ  ٱۡل َ ِ إِنَّ َذٰلَِك ِف كَِتٍٰبۚ إِنَّ َذٰلَِك  َّ  ٱ

   ]٧٠[الحج:  ﴾يَِسيٞ 
در  ینھا] اۀ[همقطعًا ! داند؟ یاست م ینکه الله آنچه را در آسمان و زم یا ندانسته یاآ«
  ».بر الله آسان است ینابدون تردید  شده [و][ثبت]  یکتاب

ْن خَيْلَُق «فرمایند:  می ج پیامبر
َ
رَْض  َكتََب اَبُّ َمَقاِديَر اخْلََالئِِق َقبَْل أ

َ
َماَواِت َواْأل الَسّ

لَْف َسنَةٍ 
َ
ها و زمین را  ناالله متعال پنجاه هزار سال پیش از اینکه آسم«؛)٢(»خِبَْمِسنَي أ

  »بیافریند، تقدیر و سرنوشت مخلوقات را ثبت نموده است.

 تقدیر یک عمر) ٢
پیوندد و  یعنی تمامی اّتفاقاتی که در زندگی بنده تا فرارسیدن مرگش به وقوع می

 نیز نوشتن شقاوت یا سعادت او.

َحَدُكْم جُيَْمُع َخلُْقُه يف َنْطن «فرمودند:  ج رسول الله
َ
ْرَبِعنَي يَْوماً ُغْطَفًة، ُعمَّ إِنَّ أ

َ
ِه أ مِّ

ُ
أ

، َفيَنُْفُخ ِفيِه ُعمَّ يُرَْسُل الَملَُك  ،ُعمَّ يَُكوُن ُمْضَغًة مثَْل ذلِك ،يَُكوُن َعلََقًة ِمثَْل ذلِك

                                           
؛ القضاء والقدر في اإلسالم، ٣۶؛ شرح الّسّنة، بربھاری، ص ٢۶٢نک: شرح العقیدة الّطحاوّیة، ص  -١

 .٢۵ - ١٩؛ اإلیمان بالقضاء والقدر، صص ٣۶٨، ص ١فاروق دسوقی، ج 
 .٢۶۵٣صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٢
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وحَ  ْرَبِع لَكِماٍت الرَّ
َ
وهِ : بَِكتِْب ِرزقِ ، َوُيْؤَمُر بِأ

َ
جِله، وَعَمِله، وََشيقٌّ أ

َ
؛ )١(»سِعيدٌ  ، َوأ

صورت نطفه جمع ه چھل روز ب در مّدت ش،شما در شکم مادراز هریک  آفرینش«
پس از آن، مانند آن است و  ]خون بسته[علقه  ]تهمین مّد [مثل آن  سپسشود،  می

و در وی روح  شدهفرستاده  فرشتهاست، سپس  ]گوشتای  [پاره مضغه ]تهمین مّد [
اش، اجلش و عملش و  به نوشتن روزی :شود دمد و به چھار چیز دستور داده می می

  »اینکه نیکبخت است یا بدبخت.

 تقدیر ساالنه) ٣
گیرد. آیات زیر داللت بر همین موضوع  این کار در شب قدر هر سال صورت می

 دارند:

ۡمٍر َحِكيمٍ ﴿
َ
   ]٤خان: [الّد  ﴾فِيَها ُيۡفَرُق ُكُّ أ

  »شود. ی] میر[و تدب یصله] فیدر آن شب هر امر با حکمت [و استوار«

ُل ﴿ وحُ وَ  ٱلَۡمَلٰٓئَِكةُ َتَنَّ ۡمرٖ  ٱلرُّ
َ
ِ أ
ٰ َمۡطلَِع  ٤فِيَها بِإِۡذِن َرّبِِهم ّمِن ُكّ َسَلٌٰم ِهَ َحتَّ

   ]٥- ٤[القدر:  ﴾ٱۡلَفۡجرِ 
 ی[انجام] هر کار ی] در آن [شب] به فرمان پروردگارشان برایلفرشتگان و روح [جبرئ«

  »است.[و رحمت]  یسالمت ،جر[آن شب] تا طلوع ف شوند. ینازل م
افتد؛  در تفسیر آیات فوق گفته شده که در شب قدر، آنچه در یک سال اّتفاق می

مانند مرگ و زندگی، عّزت و خواری، روزی، باران و حّتی نام حاجیان نوشته و ثبت 
  )٢(کنند. شود که فالنی و فالنی حج می گردد و گفته می می

 تقدیر روزانه) ۴
 فرماید: الله تعالی می

نٖ ﴿
ۡ
   ]٢٩حمن: [الّر  ﴾ُكَّ يَۡوٍا ُهَو ِف َشأ

  ».است یو او هر روز در کار«

                                           
 .٢۶۴٣مسلم، شمارۀ حدیث: ؛ صحیح ٣٢٠٨صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
؛ فتح ١۴٠، ص ۴؛ تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر، ج ٣٣٨، ص ٧نک: زاد المسیر، ابن جوزی، ج  -٢

 .١٣٣ - ١٢٩؛ أعالم الّسنة المنشورة، حکمی، صص ۵٧٢، ص ۴القدیر، شوکانی، ج 
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دهد،  در تفسیر آیۀ مذکور گفته شده که کار الله متعال این است که عّزت یا ذّلت می
کند،  نیاز یا فقیر می نماید، بی دهد یا منع می برد، می برخی را باال و برخی را پایین می

  )١(کند و ... . میراند یا زنده می گریاند، می یا میخنداند  می

  دالیل ایمان به قدر) ۵
قرآن کریم، سّنت نبوی، اجماع، فطرت، عقل و حس بیانگر این رکن مھم از ارکان 

  ایمان هستند.
ها بیان گردید و  آیات زیادی از قرآن داللت بر این موضوع دارند که قبال برخی از آن

  گردد: گر ذکر میاکنون نیز چند آیۀ دی

ۡمُر ﴿
َ
ِ َوَكَن أ َّ ۡقُدوًرا ٱ    ]٣٨[األحزاب:  ﴾قََدٗرا مَّ

  ».است یقشده و دق و فرمان الله حساب«

ۡقَنُٰه بَِقَدرٖ ﴿
ٍء َخلَ    ]٤٩[القمر:  ﴾إِنَّا ُكَّ َشۡ

  »یدیم.اندازه آفر  را بههر چیزی ما  بدون تردید«

َّ ِعنَدنَا ﴿ ِ ٍء إ ُِلُ  ۥَخَزآئُِنهُ ن ّمِن َشۡ ۡعلُواٖ  ۥٓ َوَما ُنَنّ َّ بَِقَدرٖ مَّ ِ    ]٢١[الحجر:  ﴾إ
آن را  ّینمع یا اندازه فقط به نزد ماست و ما  هایش ینهگنج اینکه مگر یستن یزچ یچو ه«

  »کنیم. ینازل م

َخرْيِهِ َوتُْؤِمَن بِالَْقَدِر «با توّجه به آن حدیث مشھور، یکی از ارکان ایمان این بود که: 
هِ    .»بیاوریایمان به قدر؛ خواه خیر یا شّر باشد، ... و «؛ )٢(»َورَشِّ

گروهی از یاران «مسلم از قول طاووس رحمھما الله چنین نقل کرده است: 
گفت: از  تقدیر است. همچنین میبراساس  گفتند: همه چیز را دیدم که می جپیامبر

ۀ تقدیر است حّتی ناتوانی و زیرکی یا شنیدم که تمامی امور بر پای بعبدالله بن عمر
  )٣(»اینکه گفت: زیرکی و ناتوانی.

                                           
، ۵فتح القدیر، ج ؛ ٢٧۵، ص ۴؛ تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر، ج ١١۴، ص ٨نک: زاد المسیر، ج  -١

 .١٣۶ص 
  .٨صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٢
 .٢۶۵۵همان، شمارۀ حدیث:  -٣
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َصابََك «فرمایند:  می ج رسول الله
َ
ٌء فََال َيُقْل  َوإِْن أ ْ ّ َفَعلُْت اَكَن َكَذا َوَكَذا،  :َ

ِ
َ
لَْو ك

نگو:  زرسید، هرگاگر چیزی [مصیبتی] به تو «؛ )١(»َولَِكْن قُْل: قََدُر اَبِّ َوَما َشاَء َفَعَل 
شد، بلکه بگو: الله تعالی تقدیر نمود و آنچه  کردم، چنین و چنان می اگر [این کار را] می
  »دهد. او بخواهد، انجام می

مسلمانان اجماع دارند که باید یقین داشت قدر؛ خیر و شّر آن از جانب الله تعالی 
صحابه و اهل حّل و دالیلی قطعی از قرآن، سّنت، اجماع «گوید:  می /است. نووی

  )٢(»عقد در گذشته و اکنون بیانگر اثبات تقدیر الھی هستند.
براساس  تمامی پیشینیان بر این باور بودند که همۀ امور«آورد:  می /ابن حجر

  )٣(»تقدیر الھی است.
عالوه بر ادّلۀ فوق، از دیرباز تا کنون، تقدیر امری مشّخص و معلوم برای فطرت بوده 

اندکی از مشرکان آن را انکار نموده و اشتباهشان در نفی و انکار قدر  و تنھا تعداد
دربارۀ  ـنبوده، بلکه در فھم آن به روشی صحیح بوده است. به همین سبب، الله

  فرماید: مشرکان می

ِينَ َسَيُقوُل ﴿ ُكواْ لَۡو َشآَء  ٱلَّ ۡشَ
َ
ُ أ َّ ٓ َءابَآُؤنَا ٱ َ ۡكَنا َو ۡشَ

َ
   ]١٤٨[األنعام:  ﴾َمآ أ

 آوردیم ینه ما شرک م خواست، ی: اگر الله مگویند یم ،شرک ورزیدند که  یکسان یبه زود«
  ».و نه پدران ما

دانستند.  ورزی خویش می اند، اّما این را دلیل شرک آنان قائل به ارادۀ الله تعالی بوده
  بیان نمود که افراد پیش از آنان نیز بر همین باور بودند: أسپس الله

َب ﴿ ِينَ َكَذٰلَِك َكذَّ َسَناۗ  ٱلَّ
ۡ
ٰ َذاقُواْ بَأ    ]١٤٨[األنعام:  ﴾ِمن َقۡبلِِهۡم َحتَّ

بودند [نیز] این چنین تکذیب کردند، تا آنکه [طعم] عذاب ما را  انپیش از آن که افرادی «
  ».چشیدند

کردند و در  قوم عرب در دورۀ جاهلی نیز معتقد به قدر بوده و آن را انکار نمی
  تقدیر نداند.براساس  شد که کاری را شان کسی یافت نمی انمی

                                           
 .٢۶۶۴همان، شمارۀ حدیث:  -١
  .١۵۵، ص ١شرح صحیح مسلم، نووی، ج  -٢
 .٢٨٧، ص ١١فتح الباري، ابن حجر، ج  -٣
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هیچ فردی از آنان، به طور کل، قدر را رد نکرده، چنانچه یکی از دانشمندان بزرگ 
در میان قوم عرب، «گوید:  صراحتًا می /عرب؛ یعنی ابوالعّباس احمد بن یحیی ثعلب

های قوم عرب متمایل به  دل شناسم که قدر را نفی کند. به او گفتند: آیا کسی را نمی
شود؟ او پاسخ داد: پناه بر الله، تمامی قوم عرب؛ در زمان جاهلّیت و  انکار قدر می

شان در این زمینه، بسیار و روشن  اند و سخنان اسالم، قدر؛ خیر یا شر را قبول داشته
  )١(»است.

ین هستی همچنین عقل صحیح باور دارد که الله متعال آفریدگار، مدّبر و مالک ا
است و امکان ندارد که این نظام بدیع و هماهنگی و ارتباط مستحکم و تنگاتنگ میان 

دلیل شکل گرفته باشد، زیرا موجودی که به  اسباب و مسّببات، به طور اّتفاقی و بی
صورت اّتفاقی پیدا شود، در اصل وجود و پیدایش خود، منّظم نیست، پس چگونه امکان 

  ن در صورت بقا و پیشرفتش باقی بماند؟!دارد نظم و هماهنگی آ
گردد که  آفریدگار هستی است، الزم می ـوقتی از طریق عقلی ثابت شود که الله

  )٢(هیچ چیزی در ملک او، بدون اراده و تقدیرش شکل نگیرد.
  آیۀ زیر داللت بر همین مطلب دارد:

﴿ ُ َّ ِي ٱ ۡرِض َخلََق َسۡبَع َسَمَٰوٰٖت َوِمَن  ٱلَّ
َ
ُل مِ  ٱۡل ۖ يَتََنَّ ۡمرُ ۡثلَُهنَّ

َ
نَّ  ٱۡل

َ
ْ أ بَۡيَنُهنَّ ِلَۡعلَُمٓوا

 َ َّ نَّ  ٱ
َ
ءٖ قَِديٞر َوأ ِ َشۡ

ٰ ُكّ َ َ َ َّ ٍء ِعۡلَمۢا ٱ َحاَط بُِكّلِ َشۡ
َ
   ]١٢الق: [الّط  ﴾قَۡد أ

 ] ویدها را [آفر ] همانند آنیز[ن ینو از زم یداست که هفت آسمان را آفر ذاتیالله [همان] «
 اینکهتواناست و  یزیچ که الله بر هر یدتا بدان شود ینازل م یانشاندر م یوستهفرمان [الله] پ

  ».احاطه دارد یزیچ ربر ه الھیعلم 
  عقل منکر جزئّیات تقدیر نیست، بلکه به طور کامل با آن موافق است.

به قضا و خوانیم که امور مردم، با ایمان  شنویم و می بینیم و می از نظر حّسی نیز می
گردد. در مبحث نتایج ایمان به قدر، در این باره مطالبی بیان  قدر، درست و اصالح می

ترین،  ترین، شکیباترین، شجاع خواهد شد. مؤمنان واقعی قضا و قدر، خوشبخت
  ترین و داناترین مردم هستند. ترین، کامل بخشنده

                                           
 .٧٠۵، ص ۴نک: شرح أصول إعتقاد أهل الّسّنة والجماعة، اللکائی، ج  -١
 .١٩۴الّناضرة، عبدالّرحمان سعدی، ص  الّریاض -٢
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 بکه ابن عّباسگونه  همان است،» نظام توحید«عالوه بر این، ایمان به قدر، 
  گردد. گفت و توحید فقط با یقین به قضا و قدر کامل و صحیح می می

اند و  دربارۀ اّتفاقات و امور غیب و آینده گفته ج همچنین آنچه الله تعالی و پیامبرش
به وقوع پیوسته است، دلیلی حّسی و روشن بر این مطلب بوده که ایمان به قدر، 

  )١(ح است.حقیقت داشته و صحی

  قدر مسئلۀتکلیف انسان در ) ۶
بر انسان واجب است که به قضا و قدر، شریعت و امر و نھی الھی ایمان آورد و اخبار 

  )٢(آسمانی را تصدیق نماید و دستورات شرعی را اطاعت کند.
وقتی به وی خوبی و نعمتی رسد، الله متعال را سپاس گوید و زمانی که مصیبتی به 

قضا و قدر الھی براساس  آمرزش بخواهد و بداند که تمامی این امور أللهاو رسد، از ال
اش را پذیرفت و وی را  توبه أگناه کرد، توبه نمود و الله ÷است. هنگامی که آدم

 ـهدایت کرد، اّما ابلیس بر گناهش اصرار ورزید و تقدیر را دلیل آورد و در نتیجه، الله
بنابراین کسی که توبه کند، پیرو آدم و فردی که او را لعنت کرد و از خود دور ساخت. 

گردد. افراد خوشبخت، از  بر گناهش اصرار ورزد و تقدیر را دلیل آورد، پیرو ابلیس می
شان؛ ابلیس  رو دشمن های بدبخت دنباله کنند، ولی انسان پیروی می ÷پدرشان؛ آدم

  )٣(هستند.
ۀ قدر باور و یقین داشته باشد به طور خالصه، الزم است که انسان به مراتب چھارگان

علم، نگارش و ثبت، اراده و آفرینش الله تعالی صورت براساس  و به اینکه هر چیزی،
دستور به اطاعت از خود داده و انسان  أگیرد. همچنین ایمان داشته باشد که الله می

انجام  را از نافرمانی و گناه باز داشته است. بنابراین باید که آدمی دستورات الھی را
دهد و گناهان را ترک کند و زمانی که الله متعال وی را برای اطاعت و ترک گناه توفیق 
داد، او را سپاس و ستایش نماید و بر این کار ادامه دهد، اّما در صورتی که خوار گردید 
و به خودش سپرده شد ومرتکب گناه گشت و اطاعت از الله را ترک نمود، باید که 

  توبه کند.آمرزش بخواهد و 

                                           
  .٧٣ -٧٢نک: الّشیخ عبدالّرحمن الّسعدي وجھوده في العقیدة، عبدالّرّزاق بدر، صص  -١
  .۴٠۵، ص ٨؛ درء تعارض العقل والّنقل، ج ٣۴١، ص ٢نک: جوامع الّرسائل، ابن تیمّیه، ج  -٢
 .١٧٠ابن قّیم، ص ؛ طریق الھجرتین، ۶۴، ص ٨مجموع الفتاوی، ابن تیمّیه، ج  -٣
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عالوه بر این، باید در راه مصالح دنیوی خویش تالش نماید و برای رسیدن به این 
های صحیح را در پیش گیرد و از این رو، در زمین سفر کند و در مناطق  مصالح، راه

 مختلف بگردد، اگر امور بر وفق مرادش بود، شکر الھی را به جای آورد و چنانچه
توّجه و باور به قدر، آرام گیرد و بداند که تمامی این امور  میل و هدفش شد، بابرخالف 

رسید و آنچه به او  بر پایۀ تقدیر الھی بوده و آنچه به او رسیده، قطعًا باید به وی می
  رسید. کرد، به وی نمی نرسیده نیز قطعًا هر کاری می

دهد،  تور میآفریند و دس اگر به طور کّلی، بنده یقین کند که الله تعالی در آنچه می
گاهی و  حکمتی بزرگ دارد، همین یقین و باور برایش کافی است و هر اندازه که آ

شود که وی را به تعّجب  هایی برایش آشکار می ها و رحمت ایمانش افزایش یابد، حکمت
دارد و تصدیق آنچه الله تعالی در کتابش خبر داده است را برایش روشن  وا می
  گرداند. می

گاه باشند، بلکه همان  تمامی انسانالزم نیست که  ها از جزئّیات ایمان به قدر آ
  )١(ایمان کّلی و اجمالی کافی است.

الحمدِلّله خواسته و مقتضای دالیل شرعی، فطری، عقلی، حّسی نیز همین است که 
  بیان شد و هیچ تناقض و ابھامی در آن وجود ندارد.

   

                                           
؛ ١۴٠، ص ٢؛ الّتحفة المھدّیة في شرح الّرسالة الّتدمرّیة، فالح بن مھدی، ج ٩٧، ص ٨همان، ج  -١

  .۶٣ -۶١اإلیمان بالقضاء والقدر، صص 
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  مبحث دوم:
  نتایج ایمان به قدر

نتایجی مھم، اخالق و رفتاری زیبا  -اگر به روشی صحیح باشد –و قدر  ایمان به قضا
گردد؛  و عباداتی متنّوع در پی دارد که تأثیراتش در دنیا و آخرت، بر فرد و جامعه برمی

  بخشی از آن نتایج عبارتند از:

 توّکل - ١

رود و توّکِل فردی مقبول و درست است  مغز عبادت به شمار می ألاعتماد بر الله
 که به روشی صحیح ایمان به قدر بیاورد.

از دیدگاه شریعت، توّکل یعنی توّجه دل به سمت الله متعال، در هنگام عمل و 
  )١(درخواست کمک از او و اعتماد بر الله یگانه. راز و حقیقت توّکل همین است.

 تقویت امید و گمان نیک به الله تعالی -٢

گمان است و امید  به الله متعال خوش کسی که ایمان به قدر داشته باشد، نسبت
عدالت، رحمت و حکمت کامل براساس  أزیادی به او دارد، زیرا مطمئن است که الله

 )٢(کند. خویش، کاری را اراده می

 صبر و قدرت تحّمل - ٣

بینیم که فرد ایماندار به قضا و قدر، صبور و دلیر است و  به همین سبب، می
 کند. مشکالت را تحّمل میکشد و  ها را به دوش می سختی

شوند  کنند، با کمترین مشکلی مضطرب و پریشان می اّما کسانی که تقدیر را انکار می
و بسا اوقات، این اضطراب باعث دیوانگی، وسواس و استعمال مواّد مخّدر و کشتن 

  شود. ها می انسان
ارند، به همین عّلت، خودکشی در کشورهایی که ساکنانش ایمان به قضا و قدر ند

  زیاد است.

                                           
 .٢٠٢ -٢٠١؛ الفوائد، ابن قّیم، صص ٢١٨، ص ٢مدارج الّسالکین، ابن قّیم، ج  -١
 .١٩٩ - ١۶۶، صص ٢نک: مدارج الّسالکین، ج  -٢
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اهّمیت است  بینیم که واقعًا ناچیز و بی اگر دالیل خودکشی آنان را بررسی کنیم، می
نظر کرد؛ برخی به  ها صرف و ارزشی ندارد که به این امور پرداخته شود و باید که از آن

سبب جداشدن از معشوقۀ خویش، بعضی به عّلت ردشدن در امتحان، برخی به سبب 
اند و یا به سبب شکست گروهی  شان یا فردی که دوستش داشته محبوبمرگ خوانندۀ 

  کنند. اند و دالیلی این چنین خودکشی می که به آن متمایل بوده
کنند و جای تعّجب است که  جمعی خودکشی می گاهی اوقات به صورت دسته

بیشترشان از طبقۀ فقیران نیستند که گفته شود به سبب فقر و نداری دست به 
  اند!!! ی زدهخودکش

ها هستند و حّتی افراد مشھور و  بلکه آنان از طبقۀ ثروتمند و غرق در نعمت
کنند و مشکالت را برطرف  شناسانی که اّدعا دارند مردم را خوشبخت می روان
   )١(زنند. نمایند، دست به خودکشی می می

 مبارزه با ناامیدی -٤

کند؛  ناامیدی به دلش نفوذ میکسی که ایمان به قضا و قدر ندارد، مأیوس شده و 
کند که این مصیبت کمرش را خواهد شکست و اگر  اگر مصیبتی به او رسد، گمان می

کند که مصیبت همیشه خواهد بود و از او دور  برخورد، فکر می به سختی و مشکلی
 نخواهد شد.

ا شناسد و در تمامی حاالت، او ر اّما انسان ایماندار به تقدیر، ناامیدی را نمی
داند که پیروزی با صبر  یابی که منتظر گشایش و امداد الھی است و می بین می خوش

  آسانی است. آید و به همراه هر سختی، به دست می

 جوانمردی و بخشش -٥

رسان است و  روزی ألداند که تنھا الله کسی که ایمان به قدر دارد، به علم یقین می
رسد و هر شخصی پس از  کس، سھمش می او ارزاق مخلوقات را تقسیم نموده و به هر

 گردد. تقدیر، فقیر و ندار میبراساس  میرد و هر انسانی فقط اتمام روزی و اجلش می

                                           
؛ أفول شمس الحضارة الغربّیة من ١٢ -١١نک: الجامع الّصحیح في القدر، مقبل الوداعی، صص  -١

؛ لماذا انتحر هؤالء، تھّیه و بازبینی: هانی خّیر، در ١١١ -١٠٩نافذة اإلجرام، مصطفی غزال، صص 
 است.های سیاسی، نظامی، ادبی، اجتماعی و هنری بیان شده  این کتاب، ماجراهایی از شخصیت



  ٢٢١  بخش ششم: ایمان به قدر

 

خود هرچند  گشاید و های خیر می چنین ایمانی سینۀ صاحبش را برای انفاق در راه
فرمان الھی دهد، چون اعتماد بر الله دارد و  به مالش نیاز داشته باشد، آن را صدقه می

  )١(نماید. را برای انفاق اموال اجرا می

 شجاعت و دلیری و دوری از سستی و ترس - ٦

ایمان به قضا و قدر، دل صاحبش را ُپر از شجاعت و شھامت نموده و آن را از ضعف 
سازد، زیرا ایماندار به تقدیر یقین دارد که پیش از فرارسیدن اجلش،  و ترس، خالی می

رسد که الله تعالی برایش مقّدر نموده و اگر  فقط همان چیزی به او مینخواهد ُمرد و 
توانند به او زیانی رسانند  تمامی اّمت به قصد ضرررساندن به وی جمع شوند، هرگز نمی

 مقّدر کرده باشد. أمگر آنچه الله
یابد و از نتایجش باخبر  اش را می کند و شیرینی فقط کسی این موارد را درک می

ایمان به الله و قضا و قدر داشته باشد. بنابراین انسان ایماندار به تقدیر دارای است که 
قلبی آرام، نفسی مطمئن و فکری آسوده است و زیاد به فکر شر نیست و ترسی ندارد و 

شود، بلکه با پایداری و صبوری، آن را تحّمل و  اگر مصیبتی به او رسد، دلش آشفته نمی
کند و  اش را با گمان و افکار بیھوده، زیاد نمی شود، بیماری کند؛ اگر بیمار اداره می

شود و از  چنانچه دچار مصیبتی گردد، با دلی محکم و استوار با آن روبرو می
کاهد. حکمت و دانایی این است که انسان خودش را وادار به تحّمِل غِم  اش می سختی

  رسیدِن مصیبت و درِد دچارشدن به آن نکند.
اسباب اندوه از وی دور است، خوشحال و خوشبخت باشد و هنگامی  بلکه تا وقتی

  روی با آن روبرو شود. که دچار غم و اندوه شد، با شجاعت و میانه
مسلمانان واقعی؛ مثًال عالمان عامل و بندگان فرمانبردار و پیرو شریعت را با چنان 

انسان خطور بینی که هرگز چنین موردی به ذهن  آرامش دل و اطمینان خاطری می
گنجد! بنابراین آنان در این زمینه، گوی سبقت را ربوده  کند و در خیال انسان نمی نمی

  اند. و بھرۀ کامل را برده
یابی  و حّتی در بین مسلمانان عامی چنان آرامش دل و آسودگی خاطر و یقینی می

ندارد. بسا ترین مفّکران و نویسندگان و پزشکان غیرمسلمان وجود  که در میان بزرگ
و افکار  زده شده پزشکان غیرمسلمانی که هنگام درمان بیمارِی فردی مسلمان شگفت

                                           
 .٩٨ -٨۴الھدایة اإلسالمّیة، محّمد خضر حسین، صص  -١
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فراوانی به ذهنشان خطور کرده است؛ به عنوان مثال، زمانی که پزشک غیرمسلمان 
شود و  دریافته این انسان بیماری خطرناکی؛ همچون سرطان دارد، آشفته و پریشان می

ترسد که بیمار با  گیرد، چون می اختن مقّدمات در پیش میس راه درمان را با آماده
  شنیدن این خبر، متأّثر و اندوهگین شود.

گاه ای فراخ و  بیند که بیمار با دلی راضی و سینه نمودن وی، می اّما به محض آ
  شود!!! آرامشی عجیب با آن روبرو می

ان را به تعّجب وا بدون تردید ایمان مسلمانان به قضا و قدر بسیاری از غیرمسلمان
هایی نوشته و تعّجب و گواهی خویش را از تصمیمات  داشته و آنان در این زمینه، کتاب

قوی مسلمانان و عّزت و برخورد مناسب و زیبایشان با مشکالت زندگی را ثبت 
  اند. کرده

این شھادتی واقعی از قومی است که از ایمان به الله و قضا و قدرش محروم 
  )١(اند. مانده

 ـهمان اسالمی که الله –شان از دین حق  تنھا رویگردانی آنان از پروردگار و دوری
، آنان را از این کار باز - آن را برای بندگانش برگزید و ادیان آسمانی را با آن به پایان برد

  داشته است.
   

                                           
؛ دع القلق ٢٨٧، ص ١؛ جامع العلوم والحکم، ابن رجب، ج ٣٢، ص ٢نک: مدارج الّسالکین، ج  -١

 .٢٩۵ -٢٩١وابدأ الحیاة، دیل کارنگی، صص 



  ٢٢٣  بخش ششم: ایمان به قدر

 

  مبحث سوم:
  اسباب تأثیرارادۀ بنده و 

  ایمان به قدر و ارادۀ بنده - ١
منافاتی با این ندارد که بنده در افعال اختیاری  - چنانکه بیان شد –ایمان به تقدیر 

خویش، اراده و حّق انتخاب و قدرت داشته باشد، زیرا شریعت و واقعّیت بیانگر این 
  اند: موضوع

  داللت شریعت
  ادّلۀ فراوانی در این باره وجود دارد؛ از جمله:

َذَ َفَمن َشآَء ﴿ ٰ رَ  ٱتَّ َ ِ    ]٣٩بأ: [النّ  ﴾ابًا َٔ َم  ۦّبِهِ إ
  »ید.پروردگارش برگزن یبه سو یگاه که بخواهد بازگشتهرکس  پس«

ٰ ِشۡئُتۡمۖ ﴿ نَّ
َ
تُواْ َحۡرثَُكۡم أ

ۡ
   ]٢٢٣[البقرة:  ﴾فَأ

  »یید.به کشتزار خود درآ یدپس هر گونه که بخواه«

  داللت واقع و تجربه
یا ترک برخی امور دارد و تفاوت آنچه داند که اراده و قدرتی بر انجام  هر انسانی می

رفتن و آنچه غیر ارادی است؛ همچون لرزیدن را  شود؛ مانند راه اش واقع می با اراده
  فھمد. می

  فرماید: می ألشود، چون الله اّما اراده و قدرتش با اراده و قدرت الله تعالی حاصل می

ن يَۡسَتقِيمَ ﴿
َ
ن يََشآَء  ٢٨لَِمن َشآَء ِمنُكۡم أ

َ
ٓ أ َّ ِ ُ َوَما تََشآُءوَن إ َّ  ﴾ٱۡلَعٰلَِميَ َربُّ  ٱ

   ]٢٩-٢٨کویر: [التّ 
مگر آنکه  خواهید یو شما نم یرد.گ یشپ از شما که بخواهد راه راست در یکس یبرا«

   )١(».بخواهد یانپروردگار جھان

                                           
، ۴۵قّیم، صص  ؛ الّتبیان في أقسام القرآن، ابن١١٢ -١٠٩، صص ٢منھاج الّسّنة، ابن تیمّیه، ج  -١

١۶۶- ١۶٩. 
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  اسباب و ایمان به قدر تأثیر -٢
ها  تأثیر و به کارگیری اسباب منافاتی با ایمان به قضا و قدر ندارد، بلکه استفادۀ از آن

  نشانۀ باور صحیح به تقدیر است.
به همین سبب، بر انسان الزم است که عالوه بر ایمان به قدر، تالش نماید و اسباب 

مل سعادت را برایش مھّیا و آسان کند بخواهد که عوا أنجات را به کار گیرد و از الله
  و در این راه به او کمک نماید.

متون فراوانی از قرآن و سّنت فرمان به استفاده از اسباب مشروع در امور مختلف 
شدن برای  ها سفارش به کار و تالش برای کسب روزی، آماده اند؛ آن زندگی داده

  اند. کرده برداشتن برای سفر و ... رویارویی با دشمن، توشه
همچنین دستور به استفاده از اسباب شرعی برای رسیدن به رضایت الھی و بھشت 

  اند؛ اسبابی مانند نماز، زکات، روزه، حج، دعا و ... . داده
شان  پیروان و بلکه زندگی تمامی مسلمانان و شو یاران ایشان ج زندگی پیامبر

 )١(نمودند. تالش و کوشش میدهد که آنان اسباب را به کار گرفته و  نشان می
  

                                           
؛ القضاء والقدر، عمر ١٢۶ -١٢۵؛ الّریاض الّناظرة، سعدی، صص ۵٣ - ۵٠نک: شفاء العلیل، صص  -١

 .٨۴ -٨٣أشقر، صص 



  ٢٢٥  بخش ششم: ایمان به قدر

 

 مبحث چهارم:
  تسییر و تخییرمسألۀ قدر و  هاحتجاج ب

  استدالل به قدر برای انجام محّرمات و ترک واجبات - ١
شود که انسان گنھکار برای انجام امور حرام و ترک واجبات،  ایمان به قدر باعث نمی

  دلیلی داشته باشد.
ها و عاقالن،  ه اجماع مسلمانان و سایر مّلتب«گوید:  می /شیخ اإلسالم ابن تیمّیه

تواند تقدیر را به عنوان دلیل برای گناه خویش قلمداد کند، زیرا اگر چنین  کسی نمی
کند؛ مانند کشتن  توانست آنچه به ذهنش خطور می میهرکس  بود، عملی صحیح می

  را دلیل بیاورد.افراد، گرفتن اموال و انواع فساد در زمین را انجام دهد و قضا و قدر 
کند، اگر شخص دیگری به او ستم  همین فردی که تقدیر را عّلت گناهش بیان می

شود و تناقض و تضاّد  پذیرد و دچار تناقض می نماید و قضا و قدر را دلیل آورد، او نمی
سخن و دیدگاه، داللت بر فساد و بطالنش دارد. بنابراین استدالل به قدر [در انجام 

  )١(»ک واجبات] از نظر عقلی، باطل و ناجایز است.محّرمات و تر
بینیم انسان در جستجوی فواید  یکی از شواهد و دالیل سخن فوق این است که می

ها برسد و در این زمینه، تمایلی به  خواهد که به آن خویش در امور دنیوی است و می
  کند!!! زیان و ضرر ندارد، اّما تقدیر را دلیل انحراف و اشتباهش بیان می

شود و سپس قضا و  گرداند و متمایل به ضررها می پس چرا از منافع دینی روی می
  آورد؟! قدر را به عنوان دلیل می

اکنون به این مثال توّجه کن تا موضوع مذکور برایت روشن شود: اگر فردی قصد 
سفر به شھری نماید و دو راه برای رسیدن به آن شھر وجود داشته باشد؛ یکی امن و 
مطمئن و دیگری ناامن و نامطمئن و دارای قاتل و راهزن. به نظر شما، از کدام راه 

  خواهد رفت؟
بدون تردید او راه اولی را در پیش خواهد گرفت. پس چرا در امور دینی و اخروی، 

  گیرد؟! راه بھشت و نه جھّنم را در پیش نمی

                                           
  .٨۵٩ - ٨۵٨، صص ٢؛ إقتضاء الّصراط المستقیم، ابن تیمّیه، ج ١٧٩، ص ٨مجموع الفتاوی، ج  -١
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انجام گناهان، تقدیر را  توان به فردی که در توجیه ترک واجبات و عالوه بر این، می
گفت که: ازدواج نکن؛ اگر الله متعال اراده  -روش خودشبراساس -آورد  دلیل می

کرده باشد که تو صاحب فرزند شوی، او را به تو خواهد داد و گر نه، که فرزندی 
سیری و سیرابی را برای تو مقّدر  ـنخواهی داشت. همچنین نخور و ننوش؛ اگر الله

نه. و زمانی که شیری درنده بر تو  ،سیر و سیراب خواهی شد و گرنهکرده باشد که 
ور شد، فرار نکن؛ اگر الله متعال نجات را برای تو مقّدر نموده باشد، نجات خواهی  حمله

یافت و در غیر این صورت، فرار سودی نخواهد داشت. و هنگامی که بیمار شدی، 
شوی و گر نه،  خواسته باشد که خوب میبرایت شفا  أخودت را درمان نکن؛ اگر الله

  ای نخواهد داشت و ... . دارو و درمان فایده
فھمیم که عقلش را از  آیا با سخنان فوق، موافق خواهد بود؛ اگر موافق باشد، می

  دست داده و چنانچه مخالف باشد، دیدگاه و حّجتش باطل و اشتباه است.
استدالل به قدر در توجیه گناهان یا به طور خالصه، از نظر شرعی، عقلی و تجربی، 

  )١(ترک عبادات، استداللی باطل است.

  روش جایز و صحیح استدالل به قدر -٢
دادن  احتجاج به تقدیر زمانی که مصیبتی؛ همچون نداری، بیماری، از دست

رسد، جایز  خویشاوند، نابودی کشتزار، زیان مالی، قتل خطایی و امثال آن، به انسان می
را به عنوان رّب خویش پذیرفته  أا این یعنی اینکه انسان به طور کامل، اللهاست، زیر

ها و نه بر عیوب و گناهان، رواست. آدم خوشبخت  و استدالل به قضا و قدر بر مصیبت
ها صبر  کند و بر مصیبت به سبب گناهانی که مرتکب شده، درخواست آمرزش می

  فرماید: نماید، چنانکه الله تعالی می می

ِ إِنَّ وَۡعَد  ٱۡصِبۡ فَ ﴿ َّ بَِك  ٱۡسَتۡغِفرۡ َحّقٞ وَ  ٱ    ]٥٥[غافر:  ﴾ِلَ
  ».گناهت آمرزش بخواه یالله حق است و برا ۀوعد قطعاً ] صبر کن، !ج یامبرپ یپس [ا«

شود و برای گناهان خویش،  اّما انسان بدبخت هنگام مصیبت آشفته و نگران می
  آورد. تقدیر را دلیل می

                                           
؛ إیقاظ ٢۶٨ -٢۶٢، صص ٨مجموع الفتاوی، ج  ؛٧٨ -۶۵، صص ٣منھاج الّسّنة الّنبوّیة، ج  -١

 .١٣۵ -١٣٠؛ اإلیمان بالقضاء والقدر، صص ٣٠۶الفکرة لمراجعة الفطرة، صنعانی، ص 
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تر خواهد شد: اگر مردی کسی را از روی خطا و به  مثال پیش رو روشن این مسأله با
صورت غیر عمد بکشد، سپس افرادی وی را سرزنش کنند و او استدالل به قضا و قدر 

  شود. نماید، این استداللش مورد قبول است، ولی مانع مؤاخذۀ وی نمی
ت و سرزنش شد اّما اگر کسی فردی را از روی عمد کشت، سپس انسان قاتل مجازا

  )١(شود. و تقدیر را دلیل آورد، استداللش پذیرفته نمی

  انسان در میان تسییر و تخییر - ٣
شده برای انجام  شود که آیا انسان مسّیر [از قبل، آماده  این سؤال بسیار تکرار می

  کارهایی که در اختیارش نیست] یا مخّیر است؟
اند که انسان  افرادی در پاسخ به آن گفتهشود و  سؤال فوق به طور فراوان بیان می

  اند. مسّیر و نه مخّیر است و برخی نیز بر عکس این، جواب داده
در حقیقت، پاسخ کّلی و مطلق به سؤال مذکور، اشتباه بوده و بلکه نیاز به تفصیل و 

  توضیح دارد.
د که: شو اشکال وارد می» انسان مسّیر و نه مخّیر است«گوید  بر پاسخ نخست که می

گیرد؟! و چگونه  اگر آدمی به طور مطلق، مسّیر است، پس چرا مورد محاسبه قرار می
بینیم صاحب اراده و قدرت و اختیار است؟! و  که میدرحالی  امکان دارد مسّیر باشد

کنند،  تکلیف ما دربارۀ متونی که اراده و قدرت و اختیار را برای انسان ثابت می
  چیست؟!

شود که: چگونه  ، اعتراض می»ان مخّیر است و مسّیر نیستانس«و اگر بگوییم 
شود؟! و  بینیم بدون اختیار خویش، متوّلد می که میدرحالی  ممکن است مختار باشد

میرد؟! و سایر اموری که خارج از ارادۀ آدمی  گردد و می بدون اختیار خود، بیمار می
  است.

خویش، مختار است، اشکال وارد  و اگر گفته شود: انسان در افعال ارادی و اختیاری
شود که: در افعال اختیاری نیز چنین است، زیرا گاهی اوقات، انسان ارادۀ کاری  می
تواند این کار را بکند و آن را انجام  گیرد آن را انجام دهد و می کند و تصمیم می می
 سدهد، چون مانعی وجود دارد. پ دهد، اّما در برخی موارد، آن را انجام نمی می

                                           
 -٨۵٧، صص ٢؛ إقتضاء الّصراط المستقیم، ابن تیمّیه، ج ۴۵۴، ص ٨نک: مجموع الفتاوی، ج  -١

٨۵٨.  
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نیست که هر کاری را انسان اراده کند، انجام دهد و این مورد به وضوح گونه  این
  شود. مشاهده می

بر این اساس، دلیل اشتباه پاسخ فوق برای ما روشن گشت، زیرا اگر انسان به طور 
هرآنچه  بود، ای نداشت و اگر به طور کل، مخّیر می بود، قدرت و اراده مطلق، مسّیر می

داد. کسی که قائل به تسییر مطلق است، دیدگاه جبرّیه را  انجام می خواست را می
پذیرفته که معتقدند بنده بر انجام کارهایش مجبور شده و قدرت و اراده و تأثیری 

  ندارد.
کنند و  و کسی که قائل به تخییر مطلق است، به مذهب قدرّیه که تقدیر را انکار می

و در  ست و بنده آفریدگار کار خویش بودهگویند عمل انسان به اختیار خودش ا می
  )١(اراده و عمل خود، مستقل است.

  بنابراین پاسخ سؤال مذکور چیست؟ و راه خروج از این ایرادات چگونه است؟
پاسخ سؤال: حقیقت در میان دو دیدگاه فوق و هدایت در بین این دو گمراهی 

ای دیگر، مسّیر  خّیر و از جنبهگوییم که انسان از یک لحاظ، م است. به توفیق الھی، می
کند و قدرتی  آن، انتخاب میبراساس  است؛ یعنی از این نظر که دارای اراده بوده و

  فرماید: می ألدهد، مخّیر است، چون الله وسیلۀ آن کاری را انجام می دارد که به

﴿ ۚ    ]٢٩[الکهف:  ﴾َفَمن َشآَء فَۡلُيۡؤِمن َوَمن َشآَء فَۡلَيۡكُفۡر
  ».کافر گردد خواهد یمهرکس  و یاوردب یمانا خواهد یمهرکس  پس«

   ]١٠[البلد:  ﴾ٱلَّۡجَديۡنِ وََهَديَۡنُٰه ﴿
  »یم.کرد یو شر] راهنمائ یرو او را به دو راه [خ«

ٰ ِشۡئُتۡمۖ ﴿ نَّ
َ
تُواْ َحۡرثَُكۡم أ

ۡ
   ]٢٢٣[البقرة:  ﴾فَأ

  »یید.به کشتزار خود درآ یدپس هر گونه که بخواه«

ّبُِكمۡ ﴿ ٰ َمۡغفَِرةٖ ّمِن رَّ َ ِ    ]١٣٣[آل عمران:  ﴾۞وََسارُِعٓواْ إ
  »ید.بشتاب آمرزش پروردگارتان یو به سو«

ِاْحرِْص بَلَ َما «: فرمودند ج کند که پیامبر روایت می /و نیز مسلم
رساند، مشتاق باش و از  بر آنچه به تو فایده می« ؛)١(»َوَال َيْعَجزْ  ،َواْستَِعْن بِاََبِّ  ،َفنَْفُعَك 

  »الله کمک بخواه و ناتوان مشو [احساس ناتوانی مکن].
                                           

 .١٨٨ - ١٨۴نک: اإلیمان بالقضاء والقدر، صص  -١
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َصلُّوا َقبَْل «: فرمودند ج همچنین در صحیح بخاری روایت شده که رسول الله
سپس در مرتبۀ سوم عرض کردند: » پیش از غروب خورشید، نماز بخوانید.«؛ »الَْمْغرِِب 

  »[است] که [خودش] بخواهد. کسی برای[این نماز] «؛ )٢(»لَِمْن َشاءَ «
  و دالیل فراوان دیگری که در این زمینه آمده است.

گردد،  اّما از این لحاظ که تمامی افعالش وارد در حوزۀ قضا و قدر است و به آن برمی
شود؛ مثال در اختیار  برایش مقّدر نموده، خارج نمی ـمسّیر است، چون از آنچه الله

  فرماید: گردد، زیرا الله متعال می نمیخود، از قدرت الھی خارج 

ِيُهَو ﴿ ُُكۡم ِف  ٱلَّ    ]٢٢[یونس:  ﴾ٱۡلَۡحرِۖ وَ  ٱۡلَبِّ يَُسّيِ
  »آورد. یبه حرکت در م یاو در یاست که شما را در خشک یاو کس«

ۗ َما َكَن لَُهُم ﴿ ۚ َوَربَُّك َيۡلُُق َما يََشآُء َوَيۡخَتاُر ُة ِ ُسۡبَحَٰن  ٱۡلَِيَ َّ ا  ٱ َوتََعَٰلٰ َعمَّ
   ]٦٨[القصص:  ﴾يُۡشُِكونَ 

] یچآنان را [ه گزیند، یو [هر چه بخواهد] بر م آفریند، یبخواهد مهرچه  و پروردگار تو«
  »دهند. یاو قرار م یکه و برتر است از آنچه شرالله منزّ  یست.ن یاریاخت

ْن خَيْلَُق َكتََب اَبُّ َمَقاِديَر اخْلََالئِِق «فرمودند:  ج و پیامبر
َ
رَْض  َقبَْل أ

َ
َماَواِت َواْأل الَسّ

لَْف َسنَةٍ 
َ
ها و زمین را  ناپنجاه هزار سال پیش از اینکه آسم أالله«؛)٣(»خِبَْمِسنَي أ

  »بیافریند، تقدیر و سرنوشت مخلوقات را ثبت نموده است.
  و دالیل دیگری که در این باره وجود دارد.

آورده است؛ یعنی اینکه انسان از باهم  رد رابه همسن سبب، الله تعالی این دو مو
  فرماید: یک لحاظ، مخّیر و از یک ُبعد، مسّیر است، چنانکه می

ن يَۡسَتقِيمَ ﴿
َ
ن يََشآَء  ٢٨لَِمن َشآَء ِمنُكۡم أ

َ
ٓ أ َّ ِ ُ َوَما تََشآُءوَن إ َّ  ﴾ٱۡلَعٰلَِميَ َربُّ  ٱ

   ]٢٩-٢٨کویر: [التّ 
 اینکهمگر  خواهید یو شما نم یردگ یشپ در را از شما که بخواهد راه راست یکس یبرا«

  ».بخواهد یانپروردگار جھان

                                                                                                       
 .٢۶۶۴مسلم، شمارۀ حدیث: صحیح  -١
 .٧٣۶٨، ١١٨٣صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢
  .٢۶۵٣صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٣
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ثابت و بیان نمود که بنده دارای اراده بوده و ارادۀ او تابع ارادۀ الله متعال  ـالله
  شود. وسیلۀ آن، واقع می است و به

لَُها  َغْفٍس ِمْن   َما ِمنُْكمْ «: فرمایند نیز می ج رسول الله ِمَن اجْلَنَِّة  إَِالّ َوقَْد ُعِلَم َمزْنِ
  »از شما، در بھشت و دوزخ، مشّخص و تعیین شده است.هریک  جایگاه«؛ )١(»َواجَّارِ 

که توّکل  پس چرا عمل کنیم؟ آیا بھتر نیست !ج پرسیدند: ای رسول الله شصحابه

اْقَملُوا َفلُكٌّ «پاسخ دادند:  ج ؟ پیامبرنماییم و کارمان را به تقدیر الھی موکول کنیم
 ُ َ ٌ لَِما ُخِلَق  به آنچه برایش آفریده شده، مھّیا [ یا در هرکسی  عمل کنید که«؛ »ُميرََسّ
  »شده] است. جریان و یا آسان

انسان مخّیر است،  کهدهد  بر آنچه گفته شد و نشان می است حدیث مذکور، دلیلی

و نیز بیانگر این است که اختیار انسان داخل در تقدیر  »اْقَملُوا«زیرا پیامبر فرمودند: 

ُ «الھی است، چون فرمودند:  َ ٌ لَِما ُخِلَق    .»فلَُكٌّ ُميرََسّ
  )٢(نتیجۀ دالیل شرعی و واقعّیت در این زمینه، همین بود که بیان شد.

   

                                           
 .٢۶۴٧؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۴٩۴۵، ١٣۶٢صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
؛ اإلیمان بالقضاء والقدر، صص ٢٨٧ -٢٨۶نک: دفع إیھام اإلضطراب، محّمد امین شنقیطی، صص  -٢
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  ٢٣١  بخش ششم: ایمان به قدر

 

  مبحث پنجم:
  یموضوع هدایت و گمراه

کشد. به طور  این باره به درازا میاین مسأله، موضوعی بسیار مھم است و سخن در 
توان گفت: هدایت، گمراهی، اطاعت و نافرمانی مربوط به ارادۀ الله متعال  خالصه، می

هاست و در این زمینه، مسؤول است. این مطلب یکی از  بوده و انسان سبب وقوع آن
تمامی ای که  رود، و قاعده اصول قطعی و یقینی، از دیدگاه اهل سّنت به شمار می

عاقالن بر آن اّتفاق نظر دارند، این است که امور قطعی، به اعتبار اصل خود، هیچ 
از دیدگاه ما متناقض دیده شوند، زیرا درک و فھم ما هرچند  تناقضی با یکدیگر ندارند،

ناقص و قاصر است. بنابراین کافی است که امور قطعی و یقینی را بپذیریم و به تمامی 
گاهی و  نسبت به آنهرچند  از این امور را انکار نکنیمیک  هیچ م وها ایمان آوری آن ها، آ

علمی نداشته باشیم، چون موضوع قضا و قدر مربوط به صفات الھی است؛ قدر یعنی 
است از  ألقدرت الله متعال و قدرت الھی همچون علم، حکمت، اراده و سایر صفات الله

گونه  همان ن برای ما نامشّخص است.شا این لحاظ که مفھومشان معلوم، ولی کیفّیت
گاهیم؛ یکی از  گاه نیستیم، از برخی اسرار قدر الھی نیز ناآ که از صفات الھی کامال آ

افرادی را گمراه یا هدایت و خوشبخت یا بدبخت  ـاسرار تقدیر این است که الله
ش حکمتی که خودبراساس  آن هم ؛کند و ... میراند یا زنده می کند و اینکه می می
گاه نیستیم، چرا که او بسیار دانا و حکیم است. می   داند و ما از آن آ

ناتوانی انسان از دسترسی به اسرار قدر، ضرری بر ایمانش ندارد، چون این کار در 
  نماید. توان آدمی نیست و الله تعالی هر نفسی را فقط به اندازۀ توانش مکّلف می

اش،  این است که انسان بر پایۀ این ناتوانیرود،  آنچه مضر بوده و ناپسند به شمار می
گاهی، کاری را انجام دهد و  احکامی را صادر نماید و بدون دلیل و از روی گمراهی و ناآ

  برخی از اصول قطعی را انکار و برخی را بوسیلۀ بعضی دیگر رد نماید.
و تواند در ملکش هر گونه که بخواهد، تصّرف نماید  عاقالن موافقند که مالک می

برای اینکه تصّرفش صحیح باشد، الزم نیست که دیگران دلیل و حکمت کارهایش را 
  داند. تواند بر او اعتراض کند تا زمانی که دلیل تصّرفاتش را نمی نمیکس  هیچ بفھمند و
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همچنین اّتفاق نظر دارند که فرد ماهر در علمی از علوم یا فّنی از فنون یا یکی از 
گاه به آن علم یا فن و  کارهایی را انجام میها، گاهی اوقات،  حرفه دهد که افراد ناآ

  دانند. حرفه، دلیلش را نمی
گاهی آنان دلیل نقصان و نادرستی آن علم یا فّن و حرفه نیست.   و ناآ

است، پس افعال بھتریِن گونه  این امور بشر که دارای علم و حکمتی قاصر و ناقصند،
لمش همه چیز را فرا گرفته است، چگونه داوران و حاکمان و کسی که رحمت و ع

  خواهد بود؟!
گاهی از  گاه شویم؛ یعنی اسراری که الله تعالی آ اگر بخواهیم از اسرار قضا و قدر آ

نتیجه خواهد بود و  ها را به خودش اختصاص داده است، قطعًا این تالش و رنجی بی آن
   )١(است:نه گو این کسی که به دنبال آنچه در توانش نیست، باشد، تالشش

ـــــاطح ٍ صـــــخرة ً ـــــا ً لِ  كن ـــــاقَ فلِ يَ يوم  ه
  

 )٢(ه الوعـــُل ی قرَنـــوَهـــأها ورـِضـــلـــم يَ فَ   
  

زد تا آن را بشکافد، اّما آسیبی  ای شاخ می مانند بزی کوهی که یک روز بر صخره«
  »به صخره نزد و [بیچاره] شاخ خودش را شکست.

بوده و او داناتر است که چه به طور خالصه، هدایت و گمراهی در اختیار الله یگانه 
  کسی را هدایت نماید، چنانچه داناتر است به اینکه رسالتش را به چه فردی بدهد.

اسبابی را  ـکاربرد اسباب نیست، بلکه الله مطالب فوق به معنای تعطیل و عدم
 ها را وسیلۀ رسیدن به هدایت قرار داده و انسان را از عوامل گمراهی تعیین نموده و آن

رسانند. در نتیجه، دوباره  ها آدمی را به هالکت می داشته و بیان نموده که آنبرحذر 
کنیم که تمامی این امور در اختیار الله متعال است و او از آنچه انجام  یادآوری می

   )٣(کنند، مسؤول هستند. شود، ولی مخلوقات در برابر آنچه می دهد، پرسیده نمی می
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  فصل سوم:
  خاتم پیامبران و رسوالن ج محّمد

   ج نامۀ پیامبر ای از زندگی بخش اول: بعثت و خالصه

   ج سیرۀ رسول الله بخش دوم: اخالق و اسرار

   ج به بعثت محّمد بخش سوم: بشارت عیسی و موسی

  





 

 

 

  بخش اول:
   ج ای از سیرۀ پیامبر بعثت و خالصه

  مبحث اول: مقّدمات نبّوت 

   ج ای از نسب و زندگی پیامبر مبحث دوم: گزیده

  وحی آغازمبحث سوم: 

  



 

 

 

  مبحث اول:
  مقّدمات نبّوت

بیانگر بعثت و نبّوت که  ج بدون تردید الله تعالی مقّدمات فراوانی را برای پیامبر
  ؛ از جمله:ساختآماده  ،ایشان بود

 آمنه ،ج و خواب مادر پیامبر ÷دعای ابراهیم، بشارت عیسی - ١

ِّ َقبُْد اِهللا خَلَاَيُم اجَِّبيِّنَي، َوإِنَّ «فرمایند:  در معّرفی خویش می ج رسول الله
إِ

نَبِّئُُكْم  ÷آَدمَ 
ُ
َ لَُمنَْجِدٌل يِف ِطينَِتِه، وََسأ ِ إِبَْراِهيَم، َوبَِشاَرُة ِعي

َ
ِل َذلَِك: َدْعَوُة أ وَّ

َ
بِأ

ْت 
َ
يمِّ الَّيِت َرأ

ُ
، َوُرْؤَيا أ درحالی  همانا من بندۀ الله و قطعًا خاتم پیامبران [بودم]«؛ )١(»ِ

در ِگل خویش [و بدون روح] بر زمین افتاده بود، و به زودی شما را  ÷که هنوز آدم
گاه خواهم کرد؛ یعنی دعای پدرم؛ ابراهیم و بشارت  از نخستین [نشانه های] نبّوتم آ

 »به [بعثت] من و خوابی که مادرم دید. إعیسی
فرمودند: من نتیجه و مصداق دعای ابراهیم  ج توضیح حدیث فوق: پیامبر

و پسرش؛  دنھا های کعبه را در مّکه می هستم، زیرا او وقتی پایه ÷خلیل
  کرد: دعا میگونه  این نیز با وی بود، ÷اسماعیل

ِميُع ٱۡلَعلِيمُ ﴿ نَت ٱلسَّ
َ
ُمۡسلَِمۡيِ لََك َوِمن ُذّرِيَّتَِنآ  ٱۡجَعۡلَناَربََّنا وَ  ١٢٧َربََّنا َتَقبَّۡل ِمنَّاۖٓ إِنََّك أ

نَت 
َ
ۖ إِنََّك أ ٓ رِنَا َمَناِسَكَنا َوتُۡب َعلَۡيَنا

َ
ۡسلَِمٗة لََّك َوأ ٗة مُّ مَّ

ُ
 ٱۡبَعۡث َربََّنا وَ  ١٢٨ٱلرَِّحيمُ  ٱلَّوَّاُب أ

ٗ ّمِۡنُهۡم َيۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم َءاَيٰتَِك َوُيَعّلُِمُهُم  نَت  ٱۡلِۡكَمةَ وَ  ٱۡلِكَتَٰب فِيِهۡم رَُسو
َ
َوُيَزّكِيِهۡمۖ إِنََّك أ

   ]١٢٩-١٢٧[البقرة:  ﴾ٱۡلَِكيمُ  ٱۡلَعزِيزُ 
[کعبه] را باال  ۀنخا های یهپا إیلو اسماع یمرا که ابراه ی] هنگامیدآور یادو [به «

پروردگارا! ما را یی. دانا یهمانا که تو شنوا یر،]: پروردگارا! از ما بپذگفتند ی[و م بردند یم
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مان را  عبادت شیوۀآور] و  یدخود [پدمطیع  یتمان امّ  ده، و از فرزندانبفرمانبردار خودت قرار 
یان این افراد پروردگارا! در م ی.مھربان یرپذ تو توبهکه قطعًا  یرما را بپذ ۀده و توبببه ما نشان 

و  یاموزدرا کتاب و حکمت ب ایشانرا بر آنان بخواند، و  یات توتا آ یزاز خودشان برانگ یامبریپ
  »یمی.حک یروزمندهمانا تو پکه کند،  یزهآنان را پاک

را اجابت نمود و پیامبر خاتم؛  إبنابراین الله متعال دعای ابراهیم و اسماعیل
  از فرزندان ایشان بودند. ج حّمدیعنی م

عیسی  ، سّیدنا»هستم ÷من بشارت عیسی«فرمودند:  ج رسول الله گونه که همان
  خوانیم: را داد و در قرآن کریم می ج نیز مژدۀ نبّوت و بعثت محّمد

ٰٓءِيَل إِّنِ رَُسوُل  ٱۡبنُ ۡذ قَاَل ِعيَس ﴿ ِ َمۡرَيَم َيَٰبِنٓ إِۡسَر َّ ٗقا لَِّما َبۡيَ  ٱ َصّدِ إَِلُۡكم مُّ
ٰةِ يََديَّ ِمَن  ِت ِمۢن َبۡعِدي  ٱلَّۡوَر

ۡ
ۢا بِرَُسوٖل يَأ َ ۥٓ َوُمبَّشِ ۡحَُدۖ  ٱۡسُمُه

َ
   ]٦ف: [الّص  ﴾أ

من  همانا! یلاسرائ یبن یگفت: ا إیمپسر مر یسیع که  ی] هنگامبه یاد آور[ و«
و  کنم یم یقتصدرا از من بوده  یششما هستم، آنچه از تورات که پ یالله به سو ۀفرستاد

  ».و نامش احمد است آید یاز من م پسهستم که  یدهنده به رسول ] مژدهیز[ن

اسرائیل بود و پس از وی، پیامبر دیگری تا زمان نبّوت  آخرین پیامبر بنی ÷عیسی
این نام احمد بشارت داد و  مبعوث نگردید. سّیدنا عیسی به آمدن پیامبری به ،ج محّمد
  است. ج های پیامبرمان؛ محّمد یکی از نام اسم
ای دید و  نهابود که مادر ایشان خواب صادقگونه  این نیز »ج خواب مادر پیامبر«

را به دنیا آورد، نوری را در برابر  ج زمانی که موقع زایمانش فرا رسید و محّمد
سرزمین شام را برایش روشن و نمایان چشمانش احساس کرد که آن نور، بصری در 

  )١(کرد.

 در میان قوم عرب ج بعثت پیامبر -٢

نشینی همچون  های بادیه پرستی و غلبۀ ویژگی بودن، بت در آن زمان، با وجود اّمی
این قوم بر سایر اقوام برتری داده شدند و برای این اصالح عام  ؛گرایی تفرقه و قیبله

 ند.گشتمعنوی و مدنی که دین اسالم مشتمل بر آن بود، انتخاب 

                                           
؛ خالصة الّسیرة الّنبوّیة والّدعوة اإلسالمّیة، محّمد ٨۴ -٨٠، صص ١دالئل الّنبّوة، بیھقی، ج  -١

 .١۴ -١٣رشید، صص 
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عالوه بر این، قوم عرب مشھور و ممتاز به استقالل فکری و گسترش آزادی فردی 
  بودند.
ی و قلبی، از لحاظ زیرکی، استقالل اراده، عّزت نفس، دلیری و قدرت جسم آنان

  .رفتند ه شمار میمنحصر به فرد ب
  تر به رعایت عدالت در میان مردم بودند. نزدیک این قوم

باعث  موضوع زبانی و بالغت گفتاری قرار داشتند و این و نیز در اوج فصاحِت 
شعری و ادبی،  ،شد که آمادۀ تأثیرگذاری و تأثیرپذیری با دالیل عقلی، معانی بالغی می

که درحالی  مامی علوم الھی و شرعی، فنون عقلی و علوم هستی باشندگفتن از ت سخن
شان را از  های نژادی، وحدت های دیگر، بر اثر تعّصبات دینی و مذهبی و دشمنی مّلت
  ده بودند.ربین ب

تر  تر و پاک ها سالم ترین ویژگی ممتاز عرب این بود که فطرت آنان از سایر مّلت مھم
ای، از آنان جلوتر و  اینکه شھرنشینان در هر فّن و حرفه رغم ، علیباقی مانده بود

  تر بودند. پیشرفته
و  هوسیلۀ استقالل عقل و اراد هاصالح نفس ب مبتنی براسالمی  و تزکیۀ اصالح

؛ مانند معدن و گیاه و حیوان، استآنچه در زمین  بھسازیوسیلۀ  هتھذیب اخالق ب
  گیرد. صورت می

آورد،  ج را برای اصالح مھم و بزرگی که محّمد این امت ـبه همین سبب، الله
  )١(انتخاب نمود.

 ج شرافت نسب پیامبر - ٣

 فرماید: ها بود، چنانکه الله تعالی می ترین نسب اصیلنسب ایشان از بھترین و 

َ ۞إِنَّ ﴿ َّ َ  ٱۡصَطَفٰٓ  ٱ َ    ]٣٣عمران:  [آل ﴾ٱۡلَعٰلَِميَ َءاَدَم َونُوٗحا َوَءاَل إِبَۡرٰهِيَم َوَءاَل ِعۡمَرَٰن 
  »ید.برگز یانجھان را بر †و آل عمران یمآدم و نوح و آل ابراه متعال الله بدون تردید«

إِنَّ اَهللا «: فرمودند ج روایت شده که پیامبر سدر صحیح مسلم، از واثله بن أسقع
ِ إِْسَماِقيَل، َواْصَطىَف قَُريًْشا 

َ ِمْن ِكنَانََة، َواْصَطىَف ِمْن قَُريٍْش بيَِن اْصَطىَف ِكنَانََة ِمْن َو

                                           
 .٧ -٣نک: خالصة الّسیرة الّنبویة، صص  -١
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ِ ِمْن بيَِن َهاِشمٍ  همانا الله متعال کنانه را از میان فرزندان «؛ )١(»َهاِشٍم، َواْصَطَفا
هاشم  هاشم را از قریش و مرا از میان بنی ، قریش را از بین کنانه، بنی÷اسماعیل

  »برگزید.
ها و  مکارم بودند و بھترین مردم در زمان فتنههاشم دارای فضایل و  از آنجا که بنی

  آنان را انتخاب کرد. ألرفتند، الله  ترین آنان به مسکینان و یتیمان به شمار می بخشنده
هاشم بر عمرو بن عبدمناف اطالق گشت، چون نخستین فردی بود که نان  لقب بنی

قحطی شده بودند،  کرد و با خورشت مخلوط نمود و برای افرادی که دچار تّکه تّکهرا 
ساخت. هر ساله تمام کسانی که برای مراسم حج به مّکه  - غذایی خوشمّزه- آبگوشت 

خوشی و - در تمامی شرایط  هخوردند و این سفر آمدند، از سفرۀ وی غذا می می
  شد. بود و هرگز برچیده نمی گسترده -ناخوشی

هاشم افزود و او  بر این کار ،ج فرزند هاشم؛ یعنی عبدالمّطلب پدربزرگ پیامبر
داد. همچنین نخستین فردی بود که  حیوانات وحشی و پرندگان آسمان را نیز غذا می

در غار حرا، به عبادت پرداخت و نقل شده که نوشیدن شراب را بر خودش حرام و 
  ممنوع ساخت.

ها و فضایلی  بخشش و با دارابودن اخالقی واال ج خاندان رسول الله به طور خالصه،
 شان برتری داشتند و سپس الله تعالی سّیدنا محّمد باطنی، بر سایر افراد قوم عملی و
  )٢(هاشم برگزید و بھتریِن فرزندان آدم و سرور آنان گشت. را از میان بنی ج

 به واالترین درجۀ اخالقی ج پیامبر یابیدست -٤

پیش  ج پیامبرهایی پسندیده آفریده بود؛  الله تعالی ایشان را بر صفاتی نیکو و ویژگی
ها از لحاظ زیرکی، داشتن فطرتی  نان فرد قوم خویش و بلکه بھترین انسیاز نبّوت، برتر
 نیکو بودند. یپاک و اخالق

همچنین مشھور به صداقت، امانتداری و آداب و رفتار عالی و زیبا بوده و به همین 
را به » امین«که لقب سبب، پیش از نبّوت نیز از جایگاه واالیی برخوردار بودند تا جایی 

  ایشان دادند.

                                           
 .٢٢٧۶صحیح مسلم؛ شمارۀ حدیث:  -١
  .١١ -١٠الّسیرة الّنبوّیة، صص ؛ خالصة ٧ -۵نک: الفصول في سیرة الّرسول، ابن کثیر، صص  -٢
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ها بزرگ شدند و در جسم پاک و نفس پاکیزۀ ایشان،  رسول الله با همین ویژگی
و چشم به مقام و  هتمامی نیروها کامل گشت، اّما هرگز به دنبال مال و آوازه نبود

ندوختند، تا اینکه وحی پروردگار جھانیان به نزدشان آمد. این موضوع اندکی  شھرت
  )١(د، بیان خواهد شد.بع

 دانستند خواندن و نوشتن نمیکه  ج بودن پیامبر اّمی -٥

ترین مقّدمات و دالیل بر صداقت نبّوت ایشان است؛ مردی  این مورد، یکی از بزرگ
که هرگز کتابی نخوانده و خّطی ننوشته و شعر و نثری بر زبان نیاورده و در میان آن 

آورد که هرج  می نهبزرگ و شریعتی آسمانی و عادالاّمت اّمی رشد نموده است، دعوتی 
کند و  کن کرده و برای پیروانش، سعادت ابدی را ضمانت می و مرج اجتماعی را ریشه

 دهد. آنان را از اسارت بردگی برای غیرالله، نجات می
  )٢(های صداقت نبّوت است. تمامی این موارد، از مقّدمات و نشانه

 مّکۀ مکّرمهدر  ج پرورش رسول الله - ٦

خالصانه و  آن را برای ساخت نخستین خانۀ توحید و عبادِت  ـشھر پاکی که الله
 عبادات سالم برگزید.

  فرماید: الله متعال می

َة ُمَباَرٗك وَُهٗدى ّلِۡلَعٰلَِميَ ﴿ ِي بَِبكَّ َل َبۡيٖت ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَّ وَّ
َ
   ]٩٦عمران:  [آل ﴾إِنَّ أ

ه [عبادت] مردم قرار داده شده، همان است که در مکّ  یکه برا یا نهاخ یننخست همانا«
  )٣(».است یانجھان یت] هدایۀپربرکت و [ما کهدرحالی  ،وجود دارد

   

                                           
 .١٩ -١٧نک: خالصة الّسیرة، صص  -١
 .٢۵همان، ص  -٢
  .١٩٠، ص ۵، ج )١٢۶( أخبار مّکة في قدیم الّدهر وحدیثه، فاکھی -٣
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  مبحث دوم:
   ج ای از نسب و زندگی پیامبر گزیده

  نسب ایشان
 همحّمد بن عبدالله بن عبدالمّطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصي بن کالب بن مر

بن کعب بن لؤي بن غالب بن فھر بن مالک بن نضر بن کنانه بن خزیمه بن مدرکه بن 
عدنان از قوم عرب و عرب از اوالد  کهالیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، 

  )١(است. إاسماعیل بن ابراهیم
زهره، برادِر  وآمنه؛ دختر وهب بن عبد مناف بن زهره است  ،ج نام مادر پیامبر

  بود. ج رسول الله پدربزرگ
وی، سه روز در خانۀ اقوام آمنه ایستاد  ه همراهبا آمنه ازدواج کرد و ب ج پدر پیامبر

احساس سنگینی و ویار [تغییر اشتھا و درخواست  ، اّماو دیری نپایید که باردار شد
  )٢(است.گونه  این ها] نکرد، چنانکه عادت زنان نیرومند و سالم برخی از خوراکی

  بیان گردید. و این مطلب، قبالً  ،مادر ایشان، باردار شد، خوابی دید زمانی که

  ج توّلد پیامبر
ای زیبا و  با آفرینشی کامل، چھره ج م موافق با عام الفیل، رسول الله ٥٧١در سال 

  )٣(جسمی سالم به دنیا آمدند.

                                           
، در این کتاب، ٣٨ -٢٣، صص ١؛ الّروض األنف، ج ۶ - ۴نک: جوامع الّسیرة، ابن حزم، صص  -١

اند؛ حدائق األنوار ومطالع  اسامی مذکور، توضیح داده شده به تفصیل بیان گشته و ج نسب پیامبر
؛ ٣٢٢ -٢٣۵، صص ١؛ سبل الّرشاد في هدی خیر العباد، ج ٩۴، ص ١األسرار، ابن دیبع، ج 
؛ موسوعة نضرة الّنعیم ٢٨؛ محّمد رسول الله، احمد تیمور پاشا، ص ١٢ - ١١خالصة الّسیرة، صص 

 .١٩٢ص ، ١في مکارم أخالق الّرسول الکریم، ج 
 .٩١ -٩٠، صص ١؛ الّسیرة الّنبوّیة الّصحیحة، أکرم عمری، ج ١۴ -١٣نک: خالصة الّسیرة، صص  -٢
؛ فقه الّسیرة، محّمد ١۴؛ خالصة الّسیرة، ص ٢٩، ص ١نک: حدائق األنوار، ابن دیبع شافعی، ج  -٣

 .۶٣ -۵٨غزالی، تخریج احادیث: شیخ آلبانی، صص 
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شان؛  هنوز به دنیا نیامده بودند که پدر ایشان وفات کرد و از این رو، پدربزرگ
عبدالمّطلب سرپرستی پیامبر را بر عھده گرفت و مادرشان، سه روز ایشان را شیر داد و 

  سپرد تا ایشان را شیر دهد. هرا به حلیمۀ سعدی ج پس از آن، عبدالمّطلب محّمد

  سعد در میان بنی ج شرخوارگی پیامبر
نشین  شان را به زنان شیرده بادیه قوم عرب عادت و رسم داشتند که فرزندان

  )١(سپردند، زیرا در بادیه، اسباب رشد و پرورش سالم جسمی وجود داشت. می
بدون تردید حلیمۀ سعدیه امور عجیبی را از این شیرخوار مشاهده نمود؛ از جمله 

، به مّکه آمد و در راه رفتار نداالغی الغر و بسیار کُ  وسیلۀ ماده هاینکه وی با همسرش ب
دوید و  را در بغل داشت، این االغ به سرعت می ج پیامبرکه درحالی  بازگشت از مّکه،

  گذاشت و باعث تعّجب همسفران او شد. ها را پشت سر می تمامی مرکب
اش، شیری نداشت و کودک شیرخوارش از شّدت  گوید که سینه حلیمه می

اش را به دهان گرفت،  سینه ج کرد، اّما همین که محّمد گرسنگی، همواره گریه می
سیر هردو  داد و و کودکش را شیر می ج ای که سّیدنا محّمد پرشیر شد، به گونهبسیار 

  شدند. می
آب و علف بود و  سعد خشک و بی کند که سرزمین قومش؛ بنی همچنین نقل می

ها سرسبز و خّرم گشت و  زمانی که شیردهی این کودک نصیبش شد، سرزمین آن
  ل به آسایش و راحتی شد.شان زیاد گشت و نداری و فقرشان تبدی حیوانات

را به مادر و پدربزرگ ایشان که در مّکه بودند،  ج پس از دو سال، حلیمه پیامبر
سّیدنا خواست و اصرار کرد که اجازه دهد دوباره  ج تحویل داد، اّما از مادر رسول الله

را برای خویش مشاهده نموده بود.  ج های پیامبر نزد وی بمانند، چون برکت ج محّمد
 نتیجه، آمنه موافقت کرد و حلیمه باری دیگر با این کودک به سرزمینش بازگشت در

  که دلش لبریز از شادی بود.درحالی 
ساله بودند، حلیمه ایشان را به  ٤ ج محّمد ؛ یعنی وقتیپس از دو سال دیگر

را بر عھده  ج مادرشان تحویل داد و آمنه تا زمان وفات خویش، سرپرستی پیامبر

                                           
و  ٢٨۶ - ٢٧٨، صص ١؛ الّروض األنف، ج ٧ -۶ابن حزم اندلسی، صص جوامع الّسیرة الّنبوّیة،  -١

٢٩٧ .  
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ساله بودند. عبدالمّطلب نیز دو سال سرپرستی  ٦ ج آن هنگام، رسول اللهگرفت و در 
را به  ج ایشان را بر عھده داشت و سپس از دنیا رفت و پیش از وفاتش، سفارش پیامبر

اش، مواظبت  که از خانوادهگونه  همان کرد و او ج فرزندش ابوطالب؛ عموی رسول الله
  )١(ری کرد.نیز نگھدا ج نمود، از سّیدنا محّمد می

در رفاه و  ج ابوطالب به سبب فقر و نداری، زندگی سختی داشت و از این رو، پیامبر
توان گفت که این مورد، لطف و احسان الھی به این پیامبر  آسایش بزرگ نشدند و می

  بزرگ بود.
کردند، به همراه برادران  سعد زندگی می از زمانی که در میان بنی ج رسول الله

چراندند  و برای ساکنان مّکه، گوسفند می همشغول گوسفندچرانی بود رضاعی خویش،
آمدند و عمویشان را برای نفقه به زحمت  از عھدۀ خویش برمی و با گرفتن مزد،

  انداختند. نمی

  با عموی خویش به شام و دیدار با بحیرای راهب ج سفر پیامبر
 سرزمین شام رفتند شان؛ ابوطالب برای تجارت، به به همراه عموی ج رسول الله

 روز بود. در آنجا، بحیرای راهب پیامبر ١٠ماه و  ٢سال و  ١٢که سّن ایشان درحالی 
، به مشاهده نمود ج را دید و پس از اینکه مھر نبّوت را در میان دو شانۀ محّمد ج

  داشت.برحذر  ج عموی ایشان مژده داد و وی را از دشمنی یھود علیه رسول الله

  لبا اموال أّم المؤمنین خدیجه ج برسفر تجاری پیام
؛ دختر خویلد به قصد تجارت، سفر نمودند و أّم ایشان باری دیگر با مال خدیجه

، زیرا در بخشید ج داد، به رسول الله المؤمنین خدیجه بیشتر از آنچه به دیگران می
این تجارت، منافع فراوانی حاصل شد و بلکه منجر به سعادت وی در دنیا و آخرت 

  گشت.
ای که در  ترین زن در میان قبیلۀ قریش بود، به گونه داناترین و کامل لخدیجه

دار و پاکدامن و برخوردار از  گشت، زیرا خویشتن» طاهره«دورۀ جاهلی، ملّقب به 
  فضایل آشکاری بود.

                                           
 .٢۴٩ -٢۴٨؛ أعالم الّنبوة، ماوردی، صص ٣٠١ -٣٠٠، صص ١نک: الّروض األنف، ج  -١
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  لبا أّم المؤمنین خدیجه ج ازدواج رسول الله
ارۀ اخالق واال و فضایل درب ةمیسریعنی ؛ با توّجه به سخنان بردۀ خدیجه
دیده بود و نیز به سبب بشارت بحیرا به عموی  ج برتری که در سفر به شام، از محّمد

مند شد و  عالقه ج به پیامبر لدر نخستین سفر ایشان به شام، خدیجه ج پیامبر
ازدواج کرده و شوهرش از دنیا رفته بود و در  مشتاق ازدواج با ایشان گشت. او قبالً 
ساله و أّم المؤمنین  ٢٥ ج که پیامبردرحالی  نتیجه، این ازدواج مبارک صورت گرفت

  ساله بودند. ٤٠تقریبا  لخدیجه
المؤمنین خدیجه أّم ، همسر دیگری نگرفتند و در زندگی خدیجه ج رسول الله

و  وفات نمودسال پس از بعثت  ١٠ لرا از همه بیشتر دوست داشتند. خدیجه
دند و از طرف او، صدقه داده و به دوستانش، هدیه کر از وی بسیار یاد می ج پیامبر
را به دنیا آورد مگر ابراهیم که از کنیزک  ج تمامی فرزندان رسول اللهوی دادند.  می

  .بودایشان؛ ماریه قبطی 
بعثت و شروع وحی پیش از  ج مطالب قبلی، مختصری از اخبار و سیرۀ پیامبر

  )١(بود.
   

                                           
، ١؛ الّروض األنف، ج ٩٢ -٩٠، صص ١؛ دالئل الّنبّوة، ج ٣۶٢٠نک: سنن ترمذی، شمارۀ حدیث:  -١

؛ خالصة الّسیرة، ٢٢۶، ص ١الخصائص الکبری، سیوطی، ج ؛ ٣٣۵ - ٣٢٢و  ٣١٨ - ٣١٣صص 
؛ فقه الّسیرة، غزالی، صص ٣۶ - ٣۵؛ محّمد رسول الله، احمد تیمور پاشا، صص ١۶ -١۵صص 
۶٨- ۶٩. 
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  مبحث سوم:
  وحی آغاز

سالگی رسیدند و نیروی عقلی و  ٤٠بزرگ شدند و زمانی که به مرز  ج پیامبر
صادقانه بود که هر   های های وحی، خواب جسمی ایشان کامل گشت، نخستین نشانه

که در خواب دیده بودند، آشکار گونه  همان دیدند، همچون روشنی صبح خوابی می
  شد. می

  در غار حرا و نزول وحی ج خلوت پیامبر
و به غار حرا در مّکۀ مکّرمه  همند به خلوت و تنھایی شد عالقه ج رسول الله سپس

روز، به عبادت پرداخته و سپس نزد أّم المؤمنین  رفتند و در آنجا چندین شبانه می
همین حالت بر  ج داشتند. پیامبر بازگشته و خوراکی و نوشیدنی برمی لخدیجه

 ÷بودند تا اینکه حقیقت با نزول قرآن کریم در ماه رمضان، به ایشان رسید و جبرئیل
 ج نمایان شد و نخستین آیات قرآن را از جانب پروردگار، به پیامبر ج برای رسول الله

 ﴿تعلیم داد. او گفت: 
ۡ
من [که] خواننده «؛ »ما أنا بقارئ«فرمودند:  ج پیامبر ،﴾ٱۡقَرأ

 ﴿دوباره گفت:  ÷جبرئیل» توانم بخوانم]. نمینیستم [و 
ۡ
فرمودند:  ج و محّمد ﴾ٱۡقَرأ

مرتبۀ سوم نیز همین » توانم بخوانم]. من [که] خواننده نیستم [و نمی«؛ »ما أنا بقارئ«
را  ج های فوق، پیامبر از پاسخهریک  پس از ÷درخواست و پاسخ تکرار شد و جبرئیل

داد تا جایی که ایشان به زحمت و سختی  می چسباند و محکم فشار اش می به سینه
  افتادند. می

شده  را رها کرد، نخستین آیات نازل ج وقتی سّیدنا جبرئیل در مرحلۀ سوم، پیامبر
  تالوت نمود: ج از قرآن را بر رسول الله

﴿ 
ۡ
ِ  ٱۡقَرأ ِيَرّبَِك  ٱۡسمِ ب نَسٰنَ َخلََق  ١َخلَقَ  ٱلَّ   ٢ِمۡن َعلَقٍ  ٱۡلِ

ۡ
ۡكَرمُ َوَربَُّك  ٱۡقَرأ

َ
 ٣ٱۡل

ِي ِ  ٱلَّ نَسٰنَ َعلََّم  ٤ٱۡلَقلَمِ َعلََّم ب    ]٥- ١[العلق:  ﴾َما لَۡم َيۡعَلمۡ  ٱۡلِ
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که]  ی[همان پروردگار ید.را] آفر ی] بخوان به نام پروردگارت که [هست!ج یامبرپ یا«[
 که  ی[همان] کس .تر است بخوان، و پروردگارت [از همه] بزرگوارید. انسان را از خون بسته آفر

  ».آموخت دانست، یبه انسان آنچه را نم .قلم [نوشتن] آموخت یلۀوس هب
دهد و ابتدای آفرینش انسان را  با این آیات مھم که فرمان به فراگیری علم می

شان  که دلدرحالی  شروع شد و ایشان ج سازد، نزول وحی بر پیامبر روشن می
بازگشته و  لنزد همسر خویش؛ خدیجهبه  ،استوار و محکم بودند لرزید، اّما کامالً  می

لُوىِي «فرمودند:  لُوىي ،َزِمّ  لخدیجه» ای] بپوشانید، مرا بپوشانید. مرا [با پارچه«؛ »َزِمّ
ایشان از بین رفت و أّم المؤمنین خدیجه را جسم این کار را انجام داد تا ترس و لرزش 

ِ «باخبر ساخته و فرمودند:  بدون تردید برای خودم نگران «؛ »لََقْد َخِشيُت بَلَ َغْف
  »شدم.

هرگز، سوگند به الله متعال که او تو را رسوا و خوار نخواهد : «گفت لاّما خدیجه
کشی، به  کنی، مشکالت [دیگران] را به دوش می ساخت، زیرا صلۀ رحم را اجرا می

ها، مردم را یاری  نواز هستی و در سختی کنی، مھمان [افراد] مستمند کمک می
  »ایی.نم می

خواهد، هرگز الله  این زن عاقل استدالل نمود فردی که برای مردم خیر و خوبی می
  طلبد که پاداش از جنس عمل باشد. تعالی وی را خوار نخواهد کرد و سّنت الھی می
؛ ورقه بن نوفل خویشنزد پسرعموی  ج سپس أّم المؤمنین خدیجه به همراه پیامبر

نوشت و  حی شده بود و انجیل را به زبان عبری میمسی تجاهلیّ ان رفت که وی در دور
را بشنو. ورقه  ج به او گفت: سخنان محّمد ل. خدیجهگشته بودبر اثر پیری، نابینا 

آنچه مشاهده کرده بودند را به او خبر  ج برادرم! چه دیدی؟ رسول الله پرسید: ای پسرِ 
نازل شد، ای کاش من  ÷است که بر موسی )١(دادند و ورقه گفت: این همان ناموسی

  کنند، من زنده باشم! بودم و ای کاش زمانی که قومت تو را بیرون می جوان می

َّ ُهم؟!«فرمودند:  ج پیامبر َوخُمر
َ
ورقه پاسخ داد: » کنند؟! آیا آنان مرا بیرون می« ؛»أ

آری، هرگز کسی مثل آنچه تو آوردی را نیاورده، مگر اینکه با وی دشمنی شده و اگر «

                                           
ناموس یعنی رازدار پادشاه و بنا بر قولی، صاحب راز خیر و جاسوس صاحب راز شر را گویند؛ نک:  -١

 .۴٠٨، ص ١الّروض األنف، ج 
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پس از آن، ورقه وفات » آن زمان زنده بمانم، تو را با تمام وجود کمک خواهم کرد.تا 
  )١(قطع گردید. مّدتینمود و وحی 
و  گشتزیاد  ج سال، وحی نازل نشد و در این زمان، آمادگی پیامبر ٣به مّدت 

  اشتیاق و عالقۀ ایشان، شّدت گرفت.

، «فرمایند:  می ج پیامبر ِ ْم
َ
نَا أ

َ
َماِء، فََرَفْعُت برََصِي قِبََل بَيْنَا أ َسِمْعُت َصْوتًا ِمَن السَّ

َماِء، فَإَِذا الَملَُك  رِْض،  السَّ
َ
َماِء َواأل ٍّ َننْيَ السَّ ِ َراٍء، قَاِعٌد بَلَ ُكْر ِ حِبِ ِي َجاَء

َّ ا
ْهيِل َفُقلُْت: َزمِّ  )٢(فَُجئِثُْت 

َ
رِْض، فَِجئُْت أ

َ
َّ َهَويُْت إىَِل األ لُوىِي ِمنُْه، َح در « ؛)٣(»لُوىِي َزمِّ

رفتم، ناگھان صدایی از آسمان شنیدم، چشمانم را به سمت آسمان  حالی که راه می
ای که در غار حراء نزدم آمد را دیدم که بر روی صندلی  بلند کردم، همان فرشته

موجود در بین آسمان و زمین، نشسته بود. من از این [صحنه] ترسیدم و بر زمین 
  »ای] بپوشانید، مرا بپوشانید. و گفتم: مرا [با پارچه هام آمد پس نزد خانوادهافتادم. س

 کمتر از ترس وحشت فرمودند که از این ماجرا ترسیدند، اّما این ج رسول الله
ای  در نخستین مرحلۀ وحی بود. سپس به خانه بازگشته و با لباس یا پارچه موجود

  ه شدند.اندپوش
  را بر ایشان نازل فرمود: آیات زیر ألپس از آن، الله

َها ﴿ يُّ
َ
أ ثِّرُ َيٰٓ نِذرۡ  ١ٱلُۡمدَّ

َ
ۡ  ٢ُقۡم فَأ  ﴾ٱۡهُجرۡ فَ  ٱلرُّۡجزَ وَ  ٤َوثَِيابََك َفَطّهِرۡ  ٣َوَربََّك فََكّبِ

   ]٥ - ١ر: ثّ [المّد 
را  یتها و لباس و پروردگارت را بزرگ شمار ده یمو ب یزبرخ !یدهجامه بر سر کش یا«
  ».کن یردو یدیو از پل دار یزهپاک

وسیلۀ قرآن کریم، بیم بده و  هجامه به خود پیچیده! برخیز و مردم را ب ییعنی ا
های شرک پاک  دعوت و رسالت الھی را به آنان برسان و لباس و اعمالت را از آلودگی

  پرستان، بیزار و متنّفر باش. ها دوری کن و از مشرکان و بت نما و از بت

                                           
، ص ١؛ الّروض األنف، ج ١۶١؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۴٩۵٣صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١

  .٢٠ - ١٩؛ خالصة الّسیرة، صص ٣٩۶
 .٢٢٨، ص ١است؛ نک: الّنھایة في غریب الحدیث، ابن اثیر، ج  »ترسیدم«به معنای  -٢
  .۴٢٢ -۴٢٠، صص ١؛ الّروض األنف، ج ٣٢٣٨صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٣
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  ج دعوت و پیام الهی توّسط پیامبرشدن وحی و رساندن  درپی نازل پی
رسالت و  ج شد و رسول الله هم نازل می سپس وحی شّدت گرفت و پشت سر
، زیرا الله تعالی ایشان را از طریق وحی، ندرساند دعوت پروردگار خویش را به مردم می

فرمان داده بود تا مردم را به پرستش الله یگانه و پذیرش دین اسالم فرا خوانند؛ همان 
آن را برای مردم پسندید و ادیان دیگر را منسوخ ساخت. بنابراین  أدینی که الله

حکمت و موعظۀ نیک و مجادله و مناقشه به روش احسن، براساس  مردم را ج پیامبر
  )١(خواندند. همتا و پذیرش دین اسالم فرا می برای پرستش الله بی

أّم المؤمنین خدیجه از میان را پذیرفتند،  ج نخستین افرادی که دعوت رسول الله
از میان کودکان بودند. پس از  شطالب زنان، ابوبکر صّدیق از بین مردان و عّلی بن أبی

شدند و در نتیجه، اذّیت و آزار مشرکان علیه  درپی مسلمان می آن، مردم پی
ترین  زیاد گشت و ایشان را از مّکه بیرون کردند و یارانشان را با سخت جالله رسول
و نزول وحی ادامه  کردندبه مدینه هجرت  ج ها اذّیت نمودند. بنابراین پیامبر جهشکن

تا اینکه پیروزمندانه به  هبه دعوت و جھاد و فتوحات خویش ادامه داد ج یافت و محّمد
  مّکه بازگشته و آنجا را فتح کردند.

را با عّزت و  ج دین را برای ایشان کامل ساخت و چشمان پیامبر ألسپس الله
سالگی از دنیا رفتند  ٦٣و باالخره در سّن  کردقدرت اسالم و پیروزی مسلمانان، خنک 

سال در زمان نبّوت و رسالت ایشان  ٢٣سال پیش از نبّوت و  ٤٠سال،  ٦٣که از این 
  )٢(بود.

به پایان برد و  ج های آسمانی را با دین اسالم و رسالت پیامبر الله متعال رسالت
 ج از رسول اللههرکس  ها و جّنیان واجب گرداند؛ نااز ایشان را بر تمامی انساطاعت 

شود، اّما کسی  گردد و در آخرت، وارد بھشت می پیروی نماید، در دنیا خوشبخت می
  گردد. که نافرمانی کند، در دنیا بدبخت شده و در آخرت، وارد دوزخ می

                                           
  .٢١نک: خالصة الّسیرة، ص  -١
  .٧ -۶نک: جوامع الّسیرة، صص  -٢
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داده و دعوتشان را به مردم راهشان را ادامه  شصحابه ،ج پس از وفات پیامبر
منتشر در سرتاسر دنیا وسیلۀ اسالم، کشورها را فتح نمودند و دین حق را  هرساندند و ب

  و گسترش دادند.
  تا قیامت باقی خواهد ماند. ج دین رسول الله

پس دیدگاه تو دربارۀ این فرد أّمی که در میان افراد أّمی پرورش یافت و دست به 
ست؟ اصالحی که تاریخ تمامی بشر را در زمینۀ احکام و چنین اصالحی زد، چی

سیاست و سایر امور دینی و دنیوی تغییر داد! و این اصالح به همراه زبان وی، در مّدت 
یک قرن، از حجاز به دورترین و آخرین مرزهای اروپا و آفریقا از سمت غرب و به 

سر فرود آوردند و ها در برابرش  مرزهای چین از سمت شرق رسید و تمامی مّلت
و نتیجۀ تمامی  هها به آن روی آورد ها، دل ها خوار و ذلیل شدند و قبل از جسم دولت

فتوحاتش، تمّدن، آبادانی، عدالت، رحمت و پیدایش علوم عقلی و تجربی بر دستان این 
اّمت بود؛ اّمتی که فاصلۀ چندانی با دوران أّمّیت خویش نداشتند و اّمتی که قرآن کریم 

شود.  ان را تزکیه نمود و فھماند که اصالح انسان منجر به اصالح جھان و هستی میآن
پروردگار حکیم و علیم و  پس آیا امکان دارد این موارد بوسیلۀ چیزی غیر از وحِی 

  )١(تأییدی آسمانی از سوی آفریدگار عزیز و قدیر و رحیم، صورت گرفته باشد؟!

                                           
  .٣١ -٣٠نک: خالصة الّسیرة، صص  -١



 

 

 

  بخش دوم:
   ج اخالق و اسراری از سیرۀ پیامبر

   ج مبحث اول: اخالق رسول الله

   ج مبحث دوم: رحمت در سیرۀ پیامبر

   ج مبحث سوم: برخی از اسرار سیرۀ پیامبر

  



 

 

 

  مبحث اول:
   ج اخالق پیامبر

 و ترین ترین، باارزش ترین، بلندمرتبه مردم و پاک بھتریِن  ج پیامبر ما محّمد
الله متعال از روی  ها نزد الله تعالی است. آن تریِن  ها و گرامی ناانس تریِن  اخالق خوش

گاهی، ایشان را برگزید و ب    وسیلۀ رسالت، گرامی داشت و با وحی تأیید نمود. هعلم و آ
سپس ایشان  ،هایی نیکو آفرید را بر صفاتی پسندیده و ویژگی ج اللهالله تعالی رسول 

[بر اساس]  ج را به زیبایی ادب نمود و به نکویی پرورش داد و از این رو، اخالق پیامبر
سؤال  ایشاندربارۀ اخالق  لقرآن کریم بود، چنانکه وقتی از أّم المؤمنین عایشه

  شد، همین پاسخ را داد.
بوده و سپس این نور از ایشان به تمامی  ج تھذیب، پیامبرهدف اصلی تأدیب و 

وسیلۀ قرآن کریم، تأدیب و تھذیب  هب ج تابد؛ به عبارتی دیگر، رسول الله مخلوقات می
ها توّسط ایشان، مؤّدب گشتند و زمانی که الله تعالی آفرینش و  ناسپس انس ،شدند

  فرمود: بزرگن انسان را کامل نمود، در توصیف ای ج صفات پیامبر

   ]٤[القلم:  ﴾نََّك َلَعَلٰ ُخلٍُق َعِظيمٖ ﴿
  »ی.هست ییو واال یمعظ یاربس ی] بر اخالق و خو!ج دمحّم  یتو [ا قطعاً و «

اند. آنان در مورد  نگاشته ج سخنان و مطالبی را دربارۀ صفات و اخالق پیامبر لماع
بزرگواری، صداقت، نکویی،  بردباری، عفو، مھربانی، دلسوزی، حیا، دلیری، بخشندگی،

برخوردی و امثال این  اخالقی و نرمی و خوش وفاداری، امانتداری، ایثار، فروتنی، خوش
  اند. ها به اوج رسیده بودند، سخن گفته در تمامی آن ج صفات که رسول الله

ترین و  اقتدا نماید و از اخالق ایشان الگو بگیرد، در قوی ج کسی که به پیامبر
  اهگاه قرار دارد.بھترین پن
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 کهگونه  همان شود، باعث عّزت و حفاظت و یاری آدمی می ج پیروی از رسول الله
سعادت دنیا و آخرت را در پیروی  ـگردد. الله منجر به هدایت و رستگاری و نجات می

  و بدبختی دنیا و آخرت را در نافرمانی از ایشان نھاده است. ج از پیامبر
برخوردار از هدایت، امنّیت، رستگاری، عّزت، حمایت،  ج بنابراین پیروان محّمد

  یاری، محّبت، تأیید و زندگی خوش در دنیا و آخرتند.
اّما مخالفان ایشان دچار خواری، حقارت، ترس، گمراهی، رسوایی و بدبختی در دنیا 

  )١(شوند. و آخرت می
بھترین  ج بر این اساس، انتشار و گسترش صفات پسندیده و اخالق کریمانۀ پیامبر

ساختن فساد و شکست باطل و بلکه نردبان عّزت و  کن و استوارترین راه برای ریشه
  آرامش و نجات است. سعادت و راهِ 

ثبت  ج در ادامه، به طور مختصر مطالبی از آنچه عالمان دربارۀ اخالق پیامبر
ین نوشتار اگردد بدون بیان سندها یا دادن ارجاعات فراوان، زیرا  اند، بیان می نموده

  .را نداردشرح و تفصیل  گنجایش
  گفته شده، از این قرار است: ج برخی از مطالبی که در مورد اخالق رسول الله

  ترین مردم بودند. ترین و عفیف ایشان بردبارترین، دلیرترین، عادل
ای که هرگز دینار و  ، به گونهرفتند ه شمار میها ب ناانس تریِن  بخشنده ج پیامبر
ماند و  داشتند و اگر مالی از ایشان باقی می نزد خویش نگه نمی ،در شب درهمی را

آمدند  رسید، به منزل نمی یافتند که این مال را به او بدهند و شب فرا می کسی را نمی
  کردند. تا اینکه آن مال را به فرد نیازمند داده و خود را راحت می

وت و روزی یک سال خویش را از آنچه الله متعال به ایشان بخشیده بود، فقط قُ 
داشتند که معموال خرما و جو بود و بقّیۀ اموال را در راه رضایت الله تعالی انفاق  برمی

بخشیدند و حّتی گاهی اوقات، از  شد، می نموده و هر قدر که از ایشان درخواست می
ذخیرۀ ساالنۀ خویش انفاق نموده و پیش از پایان سال، خودشان نیاز به آن مال 

  آوردند. اشتند اگر مال دیگری به دست نمید
 هایزدند. در کار کفش خویش را وصله و لباس خود را پینه می ج سّیدنا محّمد
نمودند.  نمودن گوشت، با خانوادۀ خویش همراهی می کردند و در تّکه خانه کمک می

                                           
 .٣٧، ص ١زاد المعاد، ابن قّیم، ج  -١
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مان خویش را در چھرۀ کسی خیره و ثابت نگه شو هرگز چ هباحیاترین مردم بود
  تند.نداش

 کردند پذیرفتند و هدیۀ دیگران را قبول می برده و فرد آزاد را می و مھمانی دعوت
خوردند،  بود و بر این اکتفا نموده و آن را می یک جرعه شیر یا ران خرگوشی میاگرچه 

 اجابتکنیزک و فرد مسکین را  و مھمانی و دعوت کردند قبول نمیاّما صدقه را 
  د.کردن می

از شّدت گرسنگی،  شدند؛ خشمگین میبرای رضای الله تعالی و نه برای خویش 
شد را رد  یافت میهرچه  و خوردهبستند، آنچه حاضر بود را  سنگ به شکم می

، یافتند اگر خرمای بدون نان می. زدند کردند و از خوردن غذای حالل، سر باز نمی نمی
نان گندم یا نان  .کردند د، آن را تناول میبو اگر گوشت بریان هم میو  خوردند را می آن

یافتند، به همان شیر  اگر شیر بدون نان می .جو و حلوا یا عسل برایشان فرقی نداشت
  کردند. یافتند، آن را تناول می و اگر خربزه و کدو و امثال آن یا خرمایی می کردهاکتفا 

کردند و بدون  رکت میها ش رفتند، در تشییع جنازه به عیادت بیماران می ج پیامبر
  رفتند. نگھبان و محافظ، به تنھایی در میان دشمنانشان می

ترین مردم بودند با وجود اینکه  تکّبرترین و بلیغ ترین، باوقارترین، بی ایشان متواضع
رفتند و چیزی  ها به شمار می ناانس شد. همچنین خوشروتریِن  شان طوالنی نمی سخن

  زد و برایشان مھم نبود. را بر هم نمی ج اللهاز امور دنیا، آرامش رسول 
پوشیدند؛ گاهی اوقات، دستار و عبا، در برخی  یافتند، آن را می هر لباسی که می

کردند و هر لباس و  ای پشمین بر تن می موارد، پارچۀ سیاه یمانی و گاهی اوقات، جّبه
  پوشیدند. شد را می پوشش جایزی که یافت می

شدند؛ گاهی بر اسب، گاهی بر شتر، برخی اوقات  ، سوار میبر هر مرکبی ج پیامبر
های سیاه]، گاهی بر االغ و در برخی موارد نیز پیاده و  بر قاطر سفید خالدار [با خال

  رفتند. پابرهنه راه می
اخالق  های خوش ناخوردند. انس نشستند و به همراه مسکینان غذا می با فقیران می

شدند. صلۀ رحم  بزرگان و شرافتمندان، با آنان دوست می و با نیکی به داشتهرا گرامی 
  کردند بدون اینکه کسی را بر دیگران ترجیح دهند. را با خویشاوندان رعایت می
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کردند، اّما  پذیرفتند. مزاح می و عذرخواهی افراد را می کردههرگز بر کسی ستم ن
با خانوادۀ خویش مسابقه کردند نه قھقھه،  آوردند. تبّسم می فقط حقیقت را بر زبان می

  نمودند. شد، صبر می دادند و اگر صدایی در نزد ایشان بلند می می
رضایت الله تعالی یا برای انجام امور ضروری خویش  در راهتمامی اوقاتشان را 

  گذراندند. می
کردند و از پادشاه و حاکم به  انسان مسکین را به سبب فقر و نداری تحقیر نمی

فرا  ألتا را به طور یکسان و برابر، به سوی اللههردو  ترسیدند و نمیاش  سبب پادشاهی
ای واال و سیاستی کامل بخشیده  خواندند. بدون تردید الله متعال به پیامبر سیره می
  که ایشان أّمی بودند و هرگز چیزی را نخوانده و ننوشتند.درحالی  ،بود

فندان رشد و پرورش گوسندن در سرزمین جھالت و صحرا، در حالت فقر و چرا
های  شیوهکه پدری نداشتند، اّما الله تعالی تمامی محاسن اخالق، درحالی  یافتند

ستوده، اخبار اّولین و آخرین، اسباب نجات و رستگاری در آخرت، عوامل کامیابی و 
ها و ترک زواید و امور غیرضروری را به  ها و فضیلت رهایی در دنیا، فراگیری خوبی

  ایشان آموخت.
هرگز کسی از مؤمنان را دشنام ندادند، بلکه همواره آرزوی بخشش و  ج رسول الله

  هرگز زن یا خادمی را نفرین نکردند. رحمت برای آنان داشتند و
بود.  هرگز فردی را با دست خویش نزدند مگر اینکه در راه الله متعال و جھاد می

در هرگاه  شد. شکسته می الھیهرگز از کسی انتقام نگرفتند مگر در جایی که حرمت 
را اگر منجر به گناه یا قطع صلۀ رحم  کارترین  شدند، آسان میان دو کار مخّیر می

کردند و در  کردند و به شّدت از گناه و قطع صلۀ رحم پرهیز می انتخاب می ،شد نمی
  مردم بودند. این زمینه، بھتریِن 

نمودن نیازش، به او  در برطرفآمد،  هر فرد آزاد، برده یا کنیزی که نزدشان می
  کردند. کمک می
زدند. پاسخ بدی را با بدی  خو و سنگدل نبودند و در بازارها فریاد نمی درشت

  کردند. نظر می بخشیدند و صرف دادند، بلکه می نمی
دیدند، ابتدا ایشان  را میهرکس  این بود که ج های اخالقی رسول الله یکی از ویژگی

کردند تا اینکه کارش  آمد، صبر می می شانی که برای کاری نزدکردند و فرد سالم می
  تمام شود و خود آن فرد کار خویش را به پایان برد.
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گرفت، تا زمانی که خود آن فرد دستش را رها  را می ج اگر کسی دست پیامبر
کردند،  وقتی با یکی از یارانشان دیدار می گرفتند و دست او را می ج کرد، پیامبر می

گرفتند و انگشتانش را گرفته و فشار  ایشان شروع به مصافحه نموده، دستش را می
  دادند. می

ها را با دست  و آن کردهدر اغلب موارد، هنگام نشستن دو پای خویش را بلند 
ای ببندد. محّل نشستن ایشان از  را با پارچهش اینکه انسان دو پای ثلم ؛گرفتند می

نشستند و  شد، زیرا هر جا که خالی بود، می ده نمیتشخیص دا شمحّل نشستن صحابه
هرگز پاهای خویش را در جلوی یارانشان دراز نکردند تا مکان را بر کسی تنگ کنند 

  بود. مگر اینکه محّل وسیعی می
داشتند و بسا اوقات لباس خویش را پھن  آمد را گرامی می هرکس که نزد ایشان می

دی و رابطۀ شیرخوارگی با ایشان نداشت، بر روی نموده تا فردی که هیچ نوع خویشاون
  آن بنشیند.

پذیرفت،  دادند و اگر آن فرد نمی آمد، می می شانمتّکای خویش را به فردی که نزد
  کرد. کردند تا وی قبول می آن قدر اصرار می

کرد که او را از همه بیشتر دوست  شد، گمان می دوست می ج هرکسی که با پیامبر
حضور ایشان به تمامی کسانی که در مجلس  ج دارند و رسول الله و گرامی می

و  گفتهو با آنان سخن  دادهکردند و به سخنانشان گوش  داشتند، به یک اندازه نگاه می
  نمودند. نیکی و توّجه می
در آنجا  مجلس وقار، بردباری، حیا، خوبی و امانتداری بود و ،ج مجلس پیامبر
  گشت. ها تکرار و منتشر نمی شد و لغزش ها شکسته نمی گشت، حرمت صدایی بلند نمی

گشت و از آنان به بدی یاد  ها یعنی اینکه آبروی مردم حفظ می نشدن حرمت شکسته
  است.و اسرار مردم  ها، آبرو بنابراین مراد از حرمت .شد نمی

لغزش یعنی سخن یا عمل ناپسندی که به طور ناگھانی و غیرارادی صادر شود و 
و از کار بیھوده پرهیز  هرازنگھدار بود ج است که همنشینان رسول الله مراد این

شد، افراد حاضر در آن جلسه،  و اگر کسی از آنان دچار لغزش می نمودند می
  کردند. خبرپراکنی و رسواسازی نمی
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رود، چنانکه وّداک بن  این صفت یکی از آداب بزرگ و مھم قوم عرب به شمار می
  گوید: سرا می حماسه ثمیل؛ یکی از شاعران

ــــاُف  َجِليُســــُهْم َوَأْحــــالُم َعــــاٍد ال َخيَ
  

ـــــانِ    ـــــْرُب لَِس ـــــْوَراَء َغ ـــــَق اْلَع  إَِذا َنَط
  

شان ترسی ندارد اگر فردی که سخنش نامفھوم و  و عاقالن قوم عاد که همنشین
  دانند که آنان رازنگھدارند].  پیچیده است، سخن ناپسندی بر زبان آورد [چون می

سخنشان را  شگفتند، صحابه سخن می ج در آن مجلس، وقتی پیامبرهمچنین 
نمودند.  گفتن می شدند، آنان شروع به سخن کردند و هرگاه ایشان ساکت می قطع نمی

کردند و اگر اختالف و نزاعی  با یکدیگر اختالف و مخاصمه نمی ،ج در نزد رسول الله
گفت،  اگر فردی از آنان سخن می کردند. دادند و طوالنی نمی داشتند، آن را ادامه نمی

حّتی به سخنان  شد. دادند تا حرفش تمام می کردند و به سخنانش گوش می سکوت می
گفت، به اندازۀ همان نفر اول، توّجه و  سخن می ج آخرین نفری که در نزد رسول الله

  کردند.  دّقت می
دند، اگر آداب و شرایط کر خندیدند و از آنچه آنان تعّجب می با آنان می ج پیامبر
  شدند. زده می ایشان نیز شگفت ،گشت رعایت می

داد، ایشان صبر  را آزار می ج اگر فردی ناشناس با گفتار یا پرسش خود، پیامبر
  کردند می

پسندیدند، اّما در جلوی  این کار را نمی شای که گاهی اوقات، صحابه به گونه
ساختن خواستۀ  از صبر و مھربانی و برآوردهکردند و  ادبی و پیشدستی نمی بی جپیامبر

  زدند. به آنان آموخته بودند، سر باز نمی ج نیازمند که پیامبر
با - کردند؛ کسی که  این بود که اصل گفتگو را رعایت می ج یکی از صفات پیامبر

از  ج بیند که رسول الله سیرۀ ایشان را بررسی نماید، به وضوح می - عدالت و انصاف
و زیباترین آداب و واالترین شیوه قرار   در برترین درجه و باالترین مقام این لحاظ،

  دارند.
بھتریِن مردم بودند و سیرۀ ایشان برترین  ج این موضوع عجیب نیست، زیرا پیامبر

  نمونه از زندگی بشر است.
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در شرایط و حاالت متفاوتی از صلح و جنگ و سختی و آسانی زندگی  ج رسول الله
ای برگزیده، سروری مورد اطاعت، پدری مھربان،  وجود این، فرستاده کردند و با

  همسری وفادار، معّلمی نمونه و دوستی صمیمی بودند.
با کوچک و بزرگ، نیکوکار و بدکار، مؤمن و کافر، محارب و متخاصم و غیر  ج پیامبر

این آن، مرد و زن و آشنا و بیگانه، رفتار و نشست و برخاست داشتند و در تمامی 
کردند و به  زبانی رعایت می شرایط و رفتارها، گفتگو را به عنوان اصلی عملی و نه صرفاً 

  ای نبود که این معیار و قانون، هیچ معنوّیت و اعتباری در واقع نداشته باشد. گونه
زدند و اگر کسی  جویی، با کنیه صدا می یارانشان را به قصد اکرام و دل ج رسول الله
شد.  ساختند و با همان کنیه شناخته و نامیده می برایش کنیه می داشت، کنیه نمی

زدند و برای زنانی که بّچه  همچنین زنانی که فرزند داشتند را با کنیه صدا می
ساختن برای کودکان، دل آنان را به  کردند و حّتی با کنیه نداشتند، کنیه تعیین می

  آوردند. دست می
کردند،  شدند و از همه زودتر آشتی می از همه دیرتر خشمگین می ج پیامبر
گفتند که  ای سخن نمی ترین و بھترین بشر برای مردم بودند و هرگز به گونه مھربان

  کسی ناراحت شود.
خواهیم که به  بیان گردید و از الله تعالی می ج های پیامبر برخی از صفات و ویژگی

و الگو گیریم و با راهنمایی  پیروی نماییم ج ما توفیق دهد به بھترین روش از پیامبر
  )١(ایشان، راه یابیم.
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  مبحث دوم:
  رحمت در سیرۀ نبوی

  فرماید: و با بیان احسان بر اّمت اسالمی می ج الله متعال در توصیف پیامبر

ِ فَبَِما رَۡحَةٖ ّمَِن ﴿ َّ ا َغلِيَظ  ٱ ْ َ  ٱۡلَقۡلبِ ِلَت لَُهۡمۖ َولَۡو ُكنَت َفظًّ وا ِمۡن َحۡولَِكۖ  نَفضُّ
ۡمرِۖ لَُهۡم وََشاوِرُۡهۡم ِف  ٱۡسَتۡغِفرۡ َعۡنُهۡم وَ  ٱۡعُف فَ 

َ
َ  ٱۡل َ  ۡ ِۚ فَإَِذا َعَزۡمَت َفَتَوكَّ َّ َ إِنَّ  ٱ َّ ُيِبُّ  ٱ

 ِ    ]١٥٩عمران:  [آل ﴾يَ ٱلُۡمَتَوّكِ
و اگر تندخو و  یخو [و مھربان] شد است که تو با آنان نرم یپس به [سبب] رحمت الھ«

آمرزش  یشاناز آنان در گذر و برا بنابراین شدند. یپراکنده مت قطعًا از اطراف ی،دل بود سخت
که الله  یرا، زنمال بر الله توکّ  ی،گرفت یمکه تصمهرگاه  بخواه و در کارها، با آنان مشورت کن و

  »دارد. را دوست  نندگانک لتوکّ تعالی 
نرمی مذکور در این «گوید:  تفسیر آیۀ فوق میدر  شیخ محّمد طاهر بن عاشور

نظر از آزار و ستم مشرکان  رویی با اّمت اسالم و صرف خلقی و گشاده آیه، مجاز از خوش
  )١(»هاست. و بخشش لغزش
که بر رحمت و مھربانی آفریده درحالی  را ج الله متعال محّمد«گوید:  همچنین می

شان رحمتی از جانب الله تعالی به مسلمانان شده بودند، فرستاد و از این رو، نرمی ای
انگاری و به نرمی و با کمک بر دسترسی و عمل  برای اجرای شریعت اسالم بدون سھل
را با رحمت الھی که در وجود ایشان نھاده  ج به آن بود. به همین سبب، نرمی پیامبر
 ـد، اّما اللهبرای تمامی مردم مبعوث گشتن ج شده است، بیان فرمود، زیرا رسول الله

حکمتی که اراده نموده بود، خواست ابتدا دعوت ایشان در میان قوم عرب براساس 
  قرار گیرد و سپس آنان دین اسالم را به جھانیان برسانند.

  بودند. زودفھمیقوم عرب مشھور به غیرت و نپذیرفتن ستم و سالمت فطرت و 
به همین عّلت، شّدت و آنان نخستین کسانی بودند که دین را دریافت کردند و 

نیاز بود که از  برای تبلیغ و رساندن شریعت به آنان، و تندخویی شایستۀ این قوم نبود

                                           
 .١۴۵، ص ۴تفسیر الّتحریر والّتنویر، محّمد طاهر بن عاشور، ج  -١
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ای که تنھا مانع در میان آنان  از این طریق، دشمنی و ستیزه و این صفات دست کشند
  و پذیرش حقیقت بود را رها کنند.

شدن افراد فراوانی  لمانباعث مس ج نقل شده که بخشش و عفو و رحمت رسول الله
  )١(برخی از این موارد را در کتاب الّشفا آورده است. /عیاض .شد

رحمتی برای تمامی جھانیان است،  ج الله متعال در توضیح اینکه رسالت پیامبر
  فرماید: می

َّ رَۡحَٗة ّلِۡلَعَٰلِميَ ﴿ ِ رَۡسۡلَنَٰك إ
َ
   ]١٠٧[األنبیاء:  ﴾َوَمآ أ

  »یم.فرستاد یانجھان یبرا یرحمت فقط] تو را !ج یامبرپ یو [ا«

را  ج بودن پیامبر ترین اسلوب تأکید؛ یعنی اسلوب حصر، رحمت آیۀ فوق با قوی
این اسلوب، حروف نفی و استثناست و بنابراین نشان  و ابزارتأیید و تأکید نمود و ادات 

  ، عام و فراگیر است.مزبور دهد که رحمت می

َّ رَۡحَٗة ﴿ :ترین دیدگاه دربارۀ آیۀ صحیح«گوید:  می /ابن قّیم ِ رَۡسۡلَنَٰك إ
َ
ٓ أ َوَما

این است که آیۀ مذکور عام بوده و این مورد را به دو صورت  ،]١٠٧[األنبیاء:  ﴾ّلِۡلَعٰلَِميَ 
  توان بیان کرد: می
به  شان فایده بردند؛ پیروان ج اینکه تمامی جھانیان از رسالت رسول الله .١

که علیه ایشان جنگیدند نیز  ج آخرت رسیدند و دشمنان پیامبرسعادت دنیا و 
شدن و مرگ آنان، برایشان بھتر از زندگی بود، چون اگر زنده  تسریع در کشته

گشت و از آنجا که بدبختی  ماندند، عذابشان در آخرت، بیشتر و شدیدتر می می
والنی به همراه بر آنان مقّدر شده بود، برای آنان، تسریع در مرگ بھتر از عمر ط

 کفر بود.
نیز در سایۀ پیمان و ضمانت ایشان زندگی کردند و به سبب  ج پیمانان پیامبر هم

  جنگیدند، بود. ج شان کمتر از افرادی که علیه پیامبرهای پیمانی که بستند، بدی
شان حفظ گردید و  و منافقان به سبب اظھار ایمان، خون و اموال و خانواده و احترام

  مسلمانان؛ همچون ارث و ... بر آنان اجرا گشت.احکام 

                                           
 همان. -١
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دور بودند نیز از این طریق فایده بردند که الله تعالی به  ج هایی که از پیامبر مّلت
ذاب عمومی را از ساکنان زمین برداشت و در نتیجه، تمامی عسبب رسالت ایشان، 

  نفع بردند. ج جھانیان از رسالت پیامبر
سانی بودند، اّما مؤمنان این رحمت را پذیرفتند و در رحمت برای هر ان ج پیامبر .٢

باعث  شان عملدنیا و آخرت، از آن بھره بردند، ولی کافران آن را رد نمودند و 
این افراد آن را انکار  فقط از بین برود، بلکه ج بودن رسول الله نشد که رحمت

اگر کسی  چیز دوای فالن بیماری است و فالنکردند؛ مانند اینکه گفته شود: 
 )١(»رود. از آن استفاده نکند، دوابودنش برای فالن بیماری از بین نمی

این آیه مشتمل بر وصفی جامع «آورد:  در تفسیر آیۀ مزبور چنین می /ابن عاشور
  است. ج و فراگیر برای بعثت پیامبر

برتری آن بر سایر شرایع این است که عام و مداوم؛ یعنی رحمت برای تمامی 
  )٢(»است.جھانیان 

گردد: اول اینکه نفس  این موضوع به دو صورت آشکار می«گوید:  وی در ادامه می
 اسالم و دوم اینکه احکام شریعت آمیخته و خوگرفته به ویژگی رحمت استپاک ایشان 

  )٣(»گردد. باعث گسترش و شمول رحمت می
   

                                           
 .٩جالء األفھام في فضل الّصالة والّسالم علی خیر األنام، ابن قّیم، ص  -١
 .١۶۵ - ١۶۴، صص ٧تفسیر الّتحریر والّتنویر، ج  -٢
 ؛ برای اّطالعات بیشتر، نک: الّرحمة والعظمة في الّسیرة الّنبوّیة.١۶٧ -١۶۶صص همان،  -٣
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  مبحث سوم:
  برخی از اسرار سیرۀ نبوی

هایی آموزنده و دارای اسرار  سرشار از درس ج سیرۀ درخشان و زیبای پیامبر
  فراوانی است؛ از جمله:

 هر اندازه دربارۀ سیرۀ نبوی نوشته و گفته شود، پایانی ندارد - ١

اگر یک یا چندین مرتبه بیان یا نوشته شود،  - به طور کل –نامۀ افراد بزرگ  زندگی
رود و همان تالش  گردد و سخن در این زمینه کاری تکراری به شمار می تمام می

 سازد. نیاز می پیشینیان، متأّخران را از تحقیق و نگارش در این باره، بی
توّجه نموده و  ج اّما موّرخان و راویان از ابتدای اسالم تاکنون به سیرۀ پیامبر

های فراوانی به چندین زبان نوشته شده و هنوز هم موضوعی جدید به شمار  کتاب
روز  -گردد فراوانی مطالب و سخنانی که در این مورد بیان میبا وجود  –رود و بلکه  می

  شود. به روز بر تازگی و جّذابّیتش افزوده می
بر این اساس، اگر بخواهی دربارۀ موضوعی از موضوعات علمی، فکری، اخالقی، 
رفتاری، اجتماعی، سیاسی، بیانی و بالغی، زبانی و... تحقیق نمایی، موارد فراوانی را 

سازد و عالوه بر  یابی که هدف و نیاز پژوهشگر را برآورده می می ج رسول اللهدر سیرۀ 
این، مطالب دیگری نیز برای کسی که بیشتر بخواهد، وجود دارد. بنابراین سیرۀ نبوی 

ها و  ریزد و با وجود تفاوت در عالقه چشمۀ بزرگ و لبریزی است که خیر بیرون می
موضوعی که سیرۀ نبوی آن را هرچند  برند. یها، تمامی مردم از آن بھره م گرایش

وسیلۀ آن  هدلیل و برهان باشد و ببراساس  نماید مّتکی بر تجربه و فکری که بررسی می
های علمی که با گذشت زمان، دچار تجدید  یعنی مانند نظرّیه –رّد و نقض شود، نیست 

نقل و روایت است و با و بلکه از لحاظ اصل و مبدأ، بر پایۀ  - شوند، نیست و تغییر می
وجود این، میدان و زمینۀ وسیعی برای استنباط احکام، قوانین، قواعد علوم، محاسن 

   )١(رود. آداب و اخالق و امثال آن به شمار می

                                           
 .٣، ص ١نک: مقّدمۀ کتاب: حدائق األنوار ومطالع األسرار، ج  -١
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 گردد می ج ستم بر مقام نبّوت باعث انتشار فضایل پیامبر -٢

ی ستم روا داشتند چقدر دشمنان اسالم از روی نادانی یا انکار حقیقت، بر سیرۀ نبو
انصاف  از رویا اوقات این ستم باعث شد که پژوهشگران سای نرسیدند! و ب و به نتیجه

و شناخت حقیقت، به آن توّجه کنند و در نتیجه، حقیقت و خیر یا بخشی از آن را 
 بیابند!

 مردم را در توّجه به سیرۀ نبوی، به دو گروه تقسیم نمود ألالله - ٣

این بود که مردم را در توّجه به  ج الله تعالی بر پیامبرش ناتاحساتوان گفت از  می
د؛ گروهی که آن را پذیرفتند و گروهی انکار کرسیرت نبوی، به دو گروه تقسیم 

نورند و کسی که نور را بشناسد، برای خودش گواهی به دیدن و  ج نمودند، زیرا پیامبر
شھادت به کوری داده، ولی  یشعلیه خودهد، اّما فردی که آن را انکار نماید،  بینایی می

 حالت، نور است.هردو  نور در

 نمودن نیاز علم و درس نیست هدف اصلی بررسی سیرۀ نبوی، فقط برطرف -٤

نیاز مردم به این سرچشمه از لحاظ محّبت و هدایت، بیشتر از نیاز عالمان به تحقیق 
زه هم در مسائل دینی که در دلش بویی از ایمان باشد، هر انداهرکس  و درس است.

بیند و دوست دارد که این رابطه را  می ج کوتاهی نماید، باز خود را مّتصل به محّمد
 تر سازد. محکم

 ج برخاسته از محّبت به الله تعالی است و از این رو، محّمد ج محّبت به رسول الله
 )١(فقط بشر و فرستادۀ الھی است. -با وجود مقام رفیعش –

را در اصالح رفتار و رشد احساسات شرافتمندانه  تأثیریشترین سیرۀ نبوی ب -٥
 دارد

ای است که در آن، بھترین و زیباترین تصویر زندگی  آینه ج بدون تردید سیرۀ پیامبر
با سخنان و اعمال و سایر امورش،  ج گردد، زیرا رسول الله منعکس و پدیدار می بشر

                                           
نک: مقّدمۀ استاد محّمد فتحی عبدالمنعم بر کتاب: محّمد رسول الله، احمد تیمور پاشا، صص  -١

١۴- ١۶. 
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برای دستیابی به  شباید تالش بشر در رفتارالگوی برتر را ترسیم نمودند؛ الگویی که 
 )١(آن باشد.براساس  کمال مطلوب، متوّجه و

معلوم و مشّخص  ،سیرۀ نبوی برای تمامی مردم با وجود اختالف در احوال - ٦
 ها برایشان روشن است ات آن از تمامی جنبهتأثیراست و 

 جالله گی سیرۀ رسولترین اسرار بزرگی و جاودان بدون تردید این مطلب یکی از بزرگ
شود که روشن و  است، زیرا در صورتی سیرۀ فردی از مردم، الگو برای دیگران می

  معلوم و منّزه از عیوب و نواقص باشد.
در تمامی مراحل؛ از زمان ازدواج پدرشان؛ عبدالله با  کامالً  ج و قطعًا زندگی پیامبر

  است.روشن و مشّخص  نخودشامادرشان؛ آمنه تا زمان وفات 
ما مطالب و معلومات فراوانی از دوران توّلد، کودکی، جوانی، کسب و کار ایشان 
پیش از نبّوت و سفرهایشان به خارج از مّکه تا زمانی که الله تعالی ایشان را به عنوان 

  دانیم. رسولی گرامی مبعوث نمود، در اختیار داریم و می
تر  تر و کامل تر و روشن دقیقشان را به شکلی  پس از این نیز تمامی احوال

ای که سیرۀ ایشان همچون خورشید برایمان روشن است و این  شناسیم، به گونه می
 ج بدون تردید محّمد«اعتراف نماید:  چنینمسأله باعث شده که یکی از ناقدان غربی 

تنھا فردی است که توّلد و زندگی ایشان همچون روشنی خورشید مشّخص و معلوم 
  )٢(»است.
و جزئّیاتی که به ذهن انسان خطور   سیرۀ نبوی را به طور دقیق ثبت کرده لماع
  اند! کند را بیان نموده نمی

را  ج های موجود دربارۀ سیره و صفات پیامبر اگر انسان فھرست یکی از کتاب
  )٣(یابد. می یبررسی نماید، این مطلب را به روشن

شد، سر  کارهایی که در خانه انجام میاز نقل و بیان اعمال خویش؛ حّتی  ج پیامبر
، احادیث فراوانی را همسران ایشان دربارۀ سیرۀ نبوی به همین سببزدند و  باز نمی

  اند. بیان کرده

                                           
  .۴ - ٣، صص ١هراس بر کتاب: الخصائص الکبری، سیوطی، ج نک: مقّدمۀ محّمد خلیل  -١
 .۴١ -۴٠، صص ١نک: مقّدمۀ کتاب: حدائق األنوار ومطالع األسرار، ج  -٢
 .١٠۴ -١٠٢الّرسالة المحّمدّیة، سّید سلیمان ندوی، صص  -٣
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همچون ظاهر ایشان و تاریکی شب  ج دلیلش این است که باطن رسول الله
وّلد تا هنگام از زمان ت ج همانند روشنی روزشان بود و در نتیجه، سیرۀ پیامبر جپیامبر

  وفات، روشن و مشّخص است.

 شده و مصلحی بزرگ در طول تاریخ ترین سیرۀ پیامبری فرستاده صحیح -٧

ها  ترین آن های علمی و قوی ترین شیوه وسیلۀ صحیح هب ج نامۀ پیامبر گرامی زندگی
دّقت  إاز لحاظ ثبوت، به ما رسیده است. به عنوان نمونه، به سیرۀ موسی و عیسی

 در تورات و انجیل، دچار تغییر و تحریف شد. کن که
نامۀ بزرگان و رؤسای ادیان دروغین دیگر؛ مانند بودا و  همچنین اگر به زندگی
اند، از نظر علمی  نقل کردهشان  پیروان بینی مطالبی که کونفوسیوس دّقت کنی، می

 دست به دست شان ها را در میان هیچ سند و اعتباری ندارد و بلکه کاهنان و راویان آن
  )١(گردد. ها و خرافات بسیاری واردشان می و افسانه کرده

شایسته است انسان قصد نگارش کتابی «گوید:  کشیش شارک آندرسون سکوت می
که به روشنی بیانگر سیرۀ صحیح مسیح باشد را نکند، زیرا مواد و معلوماتی که این 

ها یافت  ی از معلومات در آنو روزهایی که برخ هدف را برآورده سازد، وجود ندارد.
  )٢(»شود. روز بیشتر نمی ٥٠شود،  می

 سیرۀ نبوی بیانگر تصویر یک انسان است نه اسطوره - ٨

وسیلۀ رسالت، گرامی داشته و این مسأله  هکه الله متعال ایشان را ب فردینامۀ  زندگی
ها نگشته و  از دایرۀ بشرّیت و اّتصال زندگی ایشان به افسانه ج باعث خروج پیامبر

 باعث نشده که کم یا زیاد دارای صفت الوهّیت گردد.
بینی که آنان برایش  دّقت کنی، می ÷عیسیاگر به سخنان مسیحیان دربارۀ 

اند و این موضوع باعث شده که سیرۀ وی هیچ نوع  اّدعای الوهّیت و ربوبّیت نموده
  تناسبی با زندگی فردی یک انسان نداشته باشد.

که بخواهد در زندگی هرکس  بشری برای ینمونۀ پویا ج ّمددر حالی که مح
  روند. شخصی، خانوادگی و اجتماعی خویش کریمانه زیست نماید، به شمار می

                                           
 .٢١نک: دروس وعبر من سیرة خیر البشر، ص  -١
 .١٧١٠، ص ١۴نک: دائرة المعارف البریطانّیة، ج  -٢
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که نشان گونه  همان همچنین این سیره بیانگر زندگی جوانی امانتدار و راستگوست،
سری وفادار، فرستاده و دعوتگری بردبار، امامی عادل، پدری مھربان، هم از زندگِی 

آموزگاری بزرگ، مرشدی حکیم، دوستی صمیمی و بزرگوار و جنگجویی فرمانده و دلیر 
  دارد.

بسیار فراگیر و عام بوده و ایشان را الگویی شایسته  ج به طور خالصه، سیرۀ پیامبر
جمھوری ساخته  فرد سیاسی و رئیس و هر برای هر دعوتگر، پدر، شوهر، جنگجو

  )١(است.

                                           
 - ١١؛ الّرحمة والعظمة في الّسیرة الّنبوّیة، صص ٢٢نک: دروس وعبر في سیرة خیر البشر، ص  -١

١۵. 



 

 

 

  بخش سوم:
به بعثت  إبشارت موسی و عیسی

و سخنان افراد با انصاف غیر  ج محّمد
  مسلمان

  ؛†پیامبران به بعثت محّمدهای  مقّدمه: بشارت

  ؛ج به بعثت محّمد ÷مبحث اول: بشارت موسی

  ؛ج به بعثت محّمد ÷دوم: بشارت عیسیمبحث 

  ؛ج غیر مسلمان دربارۀ محّمد منصفینمبحث سوم: سخنان 



 

 

 

  مقّدمه:
  †های پیامبران به بعثت سّیدنا محّمد بشارت

با عمومّیت بعثت و جودانگی دین و شریعت  ج پیامبری بزرگ همچون محّمد
متعال رسوالن و پیامبرانش را از بعثت ایشان باخبر سازد خویش، سزاوار است که الله 

های این پیامبر را برایشان بیان نماید و از آنان عھد و پیمان  و برخی از صفات و نشانه
را بدهند و آنان را به پذیرش  ج مژدۀ ظھور پیامبرشان  پیروان گیرد که به اقوام و

  )١(ش نمایند.دعوت و فرمانبرداری شایستۀ ایشان توصیه و سفار
  فرماید: می ألبدون تردید این موضوع محّقق شد، چنانکه الله

َخَذ ﴿
َ
ُ ۡذ أ َّ لََمآ َءاتَۡيُتُكم ّمِن كَِتٰٖب وَِحۡكَمةٖ ُثمَّ َجآَءُكۡم رَُسوٞل  نَ  ۧ ٱلَّبِّيِ ِميَثَٰق  ٱ

ٞق لَِّما َمَعُكۡم َلُۡؤِمُنَّ بِهِ  َصّدِ نَّهُ  ۦمُّ ٰ َذٰلُِكۡم إِۡصِۖي  ۥۚ َوَلَنُصُ
َ َ َخۡذُتۡم 

َ
ۡقَرۡرُتۡم َوأ

َ
قَاَل َءأ

قۡ 
َ
ۚ قَالُٓواْ أ ْ قَاَل فَ  َرۡرنَا نَا۠ َمَعُكم ّمَِن  ٱۡشَهُدوا

َ
ِٰهِدينَ َوأ    ]٨١عمران:  [آل ﴾ٱلشَّ

به شما کتاب و هرگاه  گرفت که یمانپ یامبرانرا که الله، از پ ی] هنگامآورید یادو [به «
به او  یدبا کند، یم یقآمد که آنچه را با شماست تصد یتانبه سو یامبریحکمت دادم، سپس پ

را  یمانمامر پ ینو بر ا یداقرار کرد یا[آنگاه] فرمود: آ ید،کن یاریرا وی و  یاوریدب یمانا
] با شما از یزو من [ن یدفرمود: پس گواه باش یم. [الله تعالی]گفتند: اقرار کرد ذیرفتید؟پ

  ».گواهانم

طالب و پسرعمویش؛ ابن  عّلی بن أبی«آورد:  در تفسیر آیۀ فوق می /ابن کثیر
اند: "الله تعالی هر پیامبری را که مبعوث نمود، از وی عھد گرفت  چنین گفته شعّباس

 ج را مبعوث کرد و آن پیامبر زنده بود، حتمًا باید به محّمد ج که اگر الله متعال محّمد
  )٢(»ایمان آورد و ایشان را کمک نماید.

                                           
 .۵۵ -۵۴محّمد رسول الله وخاتم الّنبّیین، محّمد خضر حسین، صص  -١
 .٣۵٧، ص ١تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر، ج  -٢
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توّسط دو پیامبر أولوالعزم؛ یعنی  ج ترین بشارت به نبّوت محّمد عالوه بر این، بزرگ
رو، مطالبی در این زمینه  صورت گرفت، که در دو مبحث پیش إموسی و عیسی
  بیان خواهد شد.
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  مبحث اول:
  إبشارت موسی به بعثت محّمد

های  رسالت و ویژگیاز دیرباز خبری قطعی و یقینی مبنی بر بعثت، صفات، شیوۀ 
اسرائیل اعالم گردید. بیان شد که این پیامبر  توّسط سّیدنا موسی به بنی ج اّمت پیامبر

ها را برایشان حالل و  نماید، پاکی أّمی مردم را امر به معروف و نھی از منکر می
که  اسرائیل گرداند و بارها و قید و بندها را از دوش افرادی از بنی ها را حرام می پلیدی

دارد؛ بارها و قید و بندهایی که الله تعالی به پیامبرش خبر داد  به او ایمان آورند، برمی
شان، بر آنان تحمیل خواهد کرد و زمانی که به این پیامبر  ها را به سبب نافرمانی آن

دارد. همچنین بیان شد که پیروان این پیامبر  اّمی ایمان آورند، این قید و بندها را برمی
شان را پرداخت نموده و به آیات پروردگار  کنند، زکات اموال ی الھی را رعایت میتقوا

  خویش ایمان دارند.
اسرائیل خبر قطعی داده شد افرادی که به این پیامبر اّمی  عالوه بر این، به بنی

ایمان آورند و او را گرامی و بزرگ بدارند و یاری و تأیید نمایند و از نوری که با او 
پیروی نمایند؛ قطعًا این افراد به خیر و سعادت دنیا و آخرت دست  شود، می فرستاده

  یابند. می
  فرماید: در قرآن کریم می أالله

ِصيُب بِهِ ﴿
ُ
ِيَن َيتَُّقوَن  ۦقَاَل َعَذاِبٓ أ ۡكُتُبَها لِلَّ

َ
ٖءۚ فََسأ َشآُءۖ َورَۡحَِت وَِسَعۡت ُكَّ َشۡ

َ
َمۡن أ

َكٰوةَ َوُيۡؤتُوَن  ِينَ وَ  ٱلزَّ ِينَ  ١٥٦يُۡؤِمُنونَ  َيٰتَِناُهم  ٱلَّ َّ  ٱلَِّبَّ  ٱلرَُّسوَل يَتَّبُِعوَن  ٱلَّ ّمِ
ُ
ِي ٱۡل  ٱلَّ

ٰةِ َمۡكُتوًبا ِعنَدُهۡم ِف  ۥَيُِدونَهُ  ِنيلِ وَ  ٱلَّۡوَر ِ  ٱۡلِ ُمُرُهم ب
ۡ
ُٰهۡم َعِن  ٱلَۡمۡعُروِف يَأ  ٱلُۡمنَكرِ َوَيۡنَه

ِ َوُيِحلُّ لَُهُم  ّي ئَِث َوُيَحّرُِم َعلَۡيِهُم  َبٰتِ ٱلطَّ ۡغَلَٰل َوَيَضُع َعۡنُهۡم إِۡصَُهۡم وَ  ٱۡلََبٰٓ
َ
َكنَۡت  ٱلَِّت  ٱۡل

ِينَ َعلَۡيِهۡمۚ فَ  ْ بِهِ  ٱلَّ وُه وَ  ۦَءاَمُنوا ُروهُ َونََصُ ْ وََعزَّ َبُعوا ِيٓ  ٱلُّورَ  ٱتَّ نزَِل َمَعهُ  ٱلَّ
ُ
ْوَلٰٓئَِك ُهُم  ۥٓ أ

ُ
أ

   ]١٥٧ - ١٥٦[األعراف:  ﴾١٥٧ٱلُۡمۡفلُِحونَ 
را فرا گرفته  یزو رحمتم همه چ رسانم یکه بخواهم مهرکس  الله] فرمود: عذابم را به«[

ما  یاتبه آ که افرادی و  دهند یو زکات م کرده یشهتقوا پ که ی کسان یاست، پس آن را برا
 یرویپ یأمّ  یامبرپ ؛] رسول [الله]ینکه از [ا . کسانیر خواهم داشتورند، مقّر آ یم یمانا
را به  انآن یابند؛ یکه نزدشان است، نوشته م یلیکه صفاتش را در تورات و انج کنند، یم
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و  دارد یناپسند] باز م ی[و کارها یو از زشت دهد یفرمان م یده] خوب و پسندی[کارها
و  ینسنگ یو بارها کند یرا بر آنان حرام م ها یدیگرداند و پل یحالل م یشانرا برا ها یزهپاک
به او  که  یپس کسان دارد، یبر م این افراداز [دوش]  را بود ان] که بر آنیرهایی[و زنج یدق
 یروینازل شده پ ویکه با  یدادند و از نور یاریداشتند و او را  یرا گرام ویآوردند و  یمانا

  )١(»تگارانند.رسهمان  نمودند، آنان
در تورات و  ج پیامبر مصطفیکند که صفات و خبر  آیۀ فوق به صراحت بیان می

انجیل نوشته شده است؛ یعنی مبعث، دعوت و برخی از صفات ایشان در این دو کتاب 
  بیان گشته است.

قطعًا این موضوع در تورات و انجیل وجود دارد، زیرا آیۀ مذکور در جلوی چشم و 
ایمان  ج مّلت؛ یھود و نصاری نازل شد و برخی از آنان به پیامبرهردو  گوش عالمان

شان آمده بود را بیان کردند و تعدادی دیگر  هایی که در کتاب آوردند و صفات و نشانه
ها داده شده،  قبول داشتند که در تورات و انجیل بشارت به رسولی با این صفات و نشانه

گفتند که مراد از آن، پیامبر  باشد را انکار کرده و می ج اّما اینکه آن رسول، پیامبر
  و آیۀ زیر دربارۀ همین افراد نازل شد: دیگری است

ِينَ ﴿ نَّ فَرِيٗقا ّمِۡنُهۡم َلَۡكُتُموَن  ۥَيۡعرِفُونَهُ  ٱۡلِكَتَٰب َءاَتۡيَنُٰهُم  ٱلَّ ۡبَنآَءُهۡمۖ 
َ
َكَما َيۡعرِفُوَن أ

   ]١٤٦[البقرة:  ﴾وَُهۡم َيۡعَلُمونَ  ٱۡلَقَّ 
چنانکه فرزندان  شناسند، یرا م ]ج یامبراو [پ یم،ا ] دادهیبه آنان کتاب [آسمان که  یکسان«
  »کنند. یم پنھانحق را  دانند یم که درحالی  از آنان یو همانا گروه شناسند یرا م یشخو

های موجود در تورات و انجیل را گردآوری  گروهی از پژوهشگران و عالمان بشارت
ای که  اند، به گونه کردهرا بیان  ج ها بر پیامبر اند و روش انطباق و تناسب آن نموده

مژدۀ مبعث و  †همان رسولی است که پیامبران ،ج خواننده تردیدی ندارد محّمد
  بودن رسالتش را دادند. جھانی

قرآن کریم  ،ج ها بر صداقت نبّوت پیامبر به سبب داللت روشن و قطعی این بشارت
  کند: های نبّوت بیان می ها را بخشی از نشانه آن

َو لَۡم يَكُ ﴿
َ
ن َيۡعَلَمهُ أ

َ
َُّهۡم َءايًَة أ ٰٓءِيَل  ۥن ل ُؤاْ بَِنٓ إِۡسَر    ]١٩٧عراء: [الّش  ﴾ُعلََمٰٓ

گاهند؟! یلاسرائ یبن المانکه ع یستن یکاف یشاننشانه برا ینهم یاآ«   »از آن [قرآن] آ

                                           
 .١۶۵نک: الّرسل والّرساالت، عمر أشقر، ص  -١
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بود، زیرا  ج های صداقت پیامبر اسرائیل، یکی از نشانه بدون تردید دانش علمای بنی
 ج های رسول الله مّتکی بر مطالب تورات و انجیل دربارۀ صفات و نشانهشان  این علم

بوده و عالوه بر این، صفات و عالئم مذکور کامًال مطابق و هماهنگ با احوال و شرایط 
  )١(است. ج پیامبر

، بند ١٨در تورات آمده است؛ در سفر تثنیه، إصحاح  ج قطعًا مژدۀ بعثت پیامبر
اسرائیل] پیامبری  برای آنان [بنی«فرمود:  ÷متعال به موسیآمده که الله  ١٩ -١٨

دهم  شان مبعوث خواهم کرد و سخنم را در دهانش قرار می مانند تو را از میان برادران
گوید. هر انسانی که سخنم را از زبان او  به وی توصیه نمایم را به آنان میهرآنچه  و او

  »ذه و مجازات خواهم کرد.بشنود و به آن عمل نکند، حتمًا وی را مؤاخ
روشن است، زیرا ایشان از فرزندان اسماعیل که  ج داللت این بشارت بر پیامبرمان

روند، بوده و جّدشان، یعقوب است و اسماعیل و  اسرائیل به شمار می برادران بنی
ترین نسب را در میان قوم  بھترین و معتدل ج برادرند و سّیدنا محّمدباهم  †اسحاق

  دارند.عرب 
 ج صاحب شریعت است و محّمد ÷مراد از مانند تو، یعنی اینکه همچون موسی

همان کسی بودند که الله متعال سخن خویش را در دهان ایشان گذاشت، چون 
توانستند از روی مصحف بخوانند و بر این اساس، الله تعالی به  اّمی بوده و نمی جپیامبر
خواندند.  کرده و با ترتیل و زیبا و کامل می وحی نمود و ایشان آن را حفظ ج پیامبر
اسرائیل  همان رسولی بودند که به سوی تمامی مردم مبعوث گشته و بر بنی ج محّمد

شریعت و آیین  ،ج واجب بود که به ایشان ایمان آوردند و به سبب شریعت رسول الله
را مجازات  وی ألخویش را رها کنند و اگر کسی از این کار سر باز زند، قطعًا الله

و هر انسانی که سخنم را از زبان ایشان بشنود و به آن عمل نکند، حتمًا «خواهد کرد؛ 
  »وی را مؤاخذه و مجازات خواهم کرد.

رود که الله  برای ما روشن است که این مژده، بخشی از مژدۀ مھّمی به شمار می
شارت در محّلی وحی نمود و قرآن کریم بیان کرده که این ب ÷متعال آن را به موسی

مرد از قومش را برای میعاد با الله تعالی برگزید و  ٧٠معّین و زمانی که سّیدنا موسی 

                                           
  .۵۶ -۵۵محّمد رسول الله وخاتم الّنبّیین، صص نک:  -١
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آنان را زلزله فرا گرفت، داده شد. عّلت واقعۀ مذکور آن بود که آنان درخواست دیدن 
به درگاه پروردگارش دعا نمود و به او توّسل کرد،  ÷پروردگار را داشتند و موسی

 ÷تعالی آنان را پس از مرگشان، برانگیخت و بعد از توّسل و دعای موسیسپس الله 
  فرمود:

ِصيُب بِهِ ﴿
ُ
ِيَن َيتَُّقوَن  ۦَعَذاِبٓ أ ۡكُتُبَها لِلَّ

َ
ۚ فََسأ ءٖ ۖ َورَۡحَِت وَِسَعۡت ُكَّ َشۡ َشآُء

َ
َمۡن أ

َكٰوةَ َوُيۡؤتُوَن  ِينَ وَ  ٱلزَّ ِينَ  ١٥٦يُۡؤِمُنونَ  َيٰتَِناُهم  ٱلَّ َّ  ٱلَِّبَّ  ٱلرَُّسوَل يَتَّبُِعوَن  ٱلَّ ّمِ
ُ
ِي ٱۡل  ٱلَّ

ٰةِ َمۡكُتوًبا ِعنَدُهۡم ِف  ۥَيُِدونَهُ  ِنيلِ وَ  ٱلَّۡوَر ِ  ٱۡلِ ُمُرُهم ب
ۡ
ُٰهۡم َعِن  ٱلَۡمۡعُروِف يَأ  ٱلُۡمنَكرِ َوَيۡنَه

ّيَِبٰتِ َوُيِحلُّ لَُهُم  ئَِث َوُيَحّرُِم َعلَۡيِهُم  ٱلطَّ ۡغَلَٰل َوَيَضُع َعۡنُهۡم إِۡصَُهۡم وَ  ٱۡلََبٰٓ
َ
َكنَۡت  ٱلَِّت  ٱۡل

ِينَ َعلَۡيِهۡمۚ فَ  ْ بِهِ  ٱلَّ وُه وَ  ۦَءاَمُنوا ُروهُ َونََصُ ْ وََعزَّ َبُعوا ِيٓ  ٱلُّورَ  ٱتَّ نزَِل َمَعهُ  ٱلَّ
ُ
ْوَلٰٓئَِك ُهُم  ۥٓ أ

ُ
أ

   ]١٥٧ - ١٥٦[األعراف:  ﴾١٥٧ٱلُۡمۡفلُِحونَ 
را فرا گرفته است، پس آن را  یزو رحمتم همه چ رسانم یخواهم مکه بهرکس  عذابم را به«
ورند، آ یم یمانما ا یاتبه آ که  یو کسان دهند یو زکات م کنند یم یشهتقوا پ که افرادی  یبرا

که صفاتش را  کنند، یم یرویپ یأمّ  یامبرپ ؛] رسول [الله]ینآنان که از [ا؛ ر خواهم داشتمقّر 
 یده] خوب و پسندیرا به [کارها انآن یابند؛ یکه نزدشان است، نوشته م یلیدر تورات و انج

حالل  یشانرا برا ها یزهو پاک دارد یم ناپسند] باز ی[و کارها یو از زشت دهد یفرمان م
] که بر یرهایی[و زنج یدو ق ین،سنگ یو بارها کند یرا بر آنان حرام م ها یدیگرداند و پل یم
 یرا گرام وی آوردند و یمانبه او ا که ی پس کسان دارد. یبر من افراد ایاز [دوش]  را بود انآن

تگاران رس همان نمودند، آنان یروینازل شده پ ویکه با  یدادند و از نور یاریداشتند و او را 
  »هستند.

بینی که الله متعال این بشارت را پس از رفتن  با توّجه به تورات، در سفر خروج می
، به وی وحی نمود و در تورات، مطالب اندکی دربارۀ آن میعاد با اللهسّیدنا موسی به 

تمامی آنان صداها و «خوانیم:  ای که در تورات چنین می زلزله آمده است، به گونه
ها را ُپر از دود دیده و همه نگاه کردند و پراکنده  صدای بوق و شیپور را شنیدند و کوه

  )١(از تورات سامری. ٢٠اح سفر خروج، إصح.» شده و ایستادند... 
شده و تغییر یافته و به همین   توراتی که اکنون در دسترس مردم است، تحریف

های متعّددش در موارد بسیاری دارند، در  ها و چاپ سبب، همان اختالفی که نسخه

                                           
 .١۶۶ -١۶۵نک: الّرسل والّرساالت، صص  -١
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شود. سه نسخه با عناوین عبری، یونانی و سامری از تورات  این موضوع نیز دیده می
کنند که نسخۀ آنان صحیح بوده و  شان اّدعا می از پیروانریک ه وجود دارد و

  های تورات وجود دارد. ها و ترجمه های روشنی در بین چاپ تفاوت
های  رفتن نشانه ها و از بین تحریف و تغییر مذکور باعث حذف بسیاری از این بشارت

ها بر  و این بشارت ها باقی مانده ها شده است. اّما با وجود این، بخش زیادی از مژده آن
 ج ها را بر سیرۀ پیامبر نظر از تمایالت نفسانی، آن کسی که تفّکر نماید و با صرف

  تطبیق دهد، پوشیده نیست.
  )١(کشد. به درازا می -که فراوان است –ها  سخن دربارۀ این بشارت

   

                                           
ها بیان شده است. همچنین  ، تعدادی از این بشارتمذکور . در کتاب١٧٣ -١۶٨همان، صص  -١

 آمده و توضیح داده شده است. زبورم یها فصل هشتم را نگاه کن که تعدادی از بشارت
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  مبحث دوم:
  إبشارت عیسی به بعثت محّمد

را داد و الله تعالی در قرآن کریم، ما  ج دبدون تردید سّیدنا عیسی مژدۀ نبّوت محّم 
  را از این بشارت باخبر ساخته است:

ٰٓءِيَل إِّنِ رَُسوُل  ٱۡبنُ ۡذ قَاَل ِعيَس ﴿ ِ َمۡرَيَم َيَٰبِنٓ إِۡسَر َّ ٗقا لَِّما َبۡيَ  ٱ َصّدِ إَِلُۡكم مُّ
ٰةِ يََديَّ ِمَن  ِت ِمۢن َبۡعِدي  ٱلَّۡوَر

ۡ
ۢا بِرَُسوٖل يَأ َ ۥٓ َوُمبَّشِ ِ  ٱۡسُمُه ا َجآَءُهم ب ۡحَُدۖ فَلَمَّ

َ
 ٱۡلَّيَِنِٰت أ

بِيٞ  َذاقَالُواْ َهٰ     ]٦ف: [الّص  ﴾ِسۡحٞر مُّ
من  قطعاً ! یلاسرائ یبن یگفت: ا إیمپسر مر یسیع که ی ] هنگامبه یاد آورو [«

و  کنم یم یقتصدرا از من بوده  یشتورات که پشما هستم، آنچه از  یالله به سو ۀفرستاد
او  وقتیپس س .و نامش احمد است آید یهستم که بعد از من م یدهنده به رسول ] مژدهیز[ن

  ».است یآشکار یجادو ینآمد، گفتند: ا شان یروشن] به سو الیلها [و د [احمد] با معجزه

بخاری از جبیر بن است. در صحیح  ج احمد یکی از اسامی پیامبرمان؛ محّمد

مْحَُد، «: چنین شنیدم ج نقل شده که از پیامبر سمطعم
َ
نَا أ

َ
ٌد، َوأ نَا حُمَمَّ

َ
ْسَماًء، أ

َ
إِنَّ يِل أ

نَا 
َ
ِي حُيرَْشُ اجَّاُس بَلَ قََديِم، َوأ

َّ نَا احلَارِشُ ا
َ
َ الُكْفَر، َوأ ِ  ُ

ِي َفْمُحو ابَّ
َّ ِ ا نَا الَما

َ
َوأ

هایی است؛ من محّمد، احمد، ماحی: کسی که الله  برای من نام اهمان«؛ )١(»الَعاقُِب 
برد، حاشر: فردی که در روز قیامت پیش از همه  وسیلۀ او از بین می هتعالی کفر را ب

گردند و عاقب؛ یعنی واپسین و  میشود و مردم پس از وی محشور  میبرانگیخته 
  »آخرین پیامبران هستم.

بیان  إدربارۀ بشارت موسی به بعثت محّمد» أعراف«سورۀ  ١٥٧قبًال که آیۀ 
در تورات آمده، در انجیل نیز بیان  ج که توصیف پیامبرگونه  همان گردید، دانستیم

  شده است.
در تورات و انجیل، دو َمَثل برای  أنیز چنین بیانی آمده و الله» فتح«در سورۀ 

  فرماید: زده و می شو یاران ایشان ج پیامبر

                                           
 .٢٣۵۴؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۴۶١۴مارۀ حدیث: صحیح بخاری، ش -١
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ٞد رَُّسوُل ﴿ َمَّ ِۚ مُّ َّ ِينَ وَ  ٱ َ  ۥٓ َمَعهُ  ٱلَّ َ آُء  ِشدَّ
َ
ارِ أ ٗدا  ٱۡلُكفَّ ٗعا ُسجَّ ُٰهۡم ُركَّ رَُحَآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََر

ٗ ّمَِن  ِ يَۡبَتُغوَن فَۡض َّ ثَرِ  ٱ
َ
ۖ ِسيَماُهۡم ِف وُُجوهِِهم ّمِۡن أ ۚ َورِۡضَوٰٗنا ُجوِد َذٰلَِك َمَثلُُهۡم ِف  ٱلسُّ

ۚ َوَمَثلُُهۡم ِف لَّ ٱ ٰةِ ِنيلِ ۡوَر ۡخَرَج َشۡط  ٱۡلِ
َ
ٰ  ٱۡسَتَوىٰ فَ  ٱۡسَتۡغلََظ فَ  ۥاَزَرهُ  َٔ َف  ۥهُ  َٔ َكَزۡرٍع أ َ َ

رَّاعَ ُيۡعِجُب  ۦُسوقِهِ  ۗ ِلَغِيَظ بِِهُم  ٱلزُّ اَر ُ وََعَد  ٱۡلُكفَّ َّ ِينَ  ٱ ْ  ٱلَّ ْ وََعِملُوا ٰلَِحِٰت َءاَمُنوا  ٱلصَّ
ۡغفِ  ۡجًرا َعِظيَمۢا َرةٗ ِمۡنُهم مَّ

َ
   ]٢٩[الفتح:  ﴾َوأ

] و در ید[و شد یرگ با او هستند، بر کافران سخت که ی رسول الله است و کسان ج دمحّم «
 یکه از الله فضل و خشنود بینی یرا در حال رکوع و سجده م انآن .خود مھربانند یانم
 ینا .] استیان[نما اثر سجده بر یشانها در چھره ان] آنی[درستکار ۀنشان طلبند. یم

که جوانه بزند، است  ِکشتیهمانند  یلدر انج انآن یفاست و توص تدر تورا شان یفتوص
 وا یو کشاورزان را به شگفت یستادها خود یو بر پا یدهکرد تا محکم گرد یتسپس آن را تقو

 هآورد یمانکه ا این افراداز  یالله به کسان .کافران را به خشم آورد ان] آنیدنتا از [د دارد، یم
  ».است  داده یمیآمرزش و پاداش عظ ۀوعد ،دادند امانج یستهشا یو کارها

 ١٤، شمارۀ ١١های موجود در انجیل، آنچه در انجیل مّتی، إصحاح  یکی از بشارت
قدم خواهد  اگر قصد پذیرش دارید، پس این ایلیای مصّمم و ثابت«وجود دارد، است: 

  »یدن دارد، باید که بشنود.آمد و کسی که دو گوش برای شن
، پیامبری نیست و در إبه ما خبر دادند که در بین ایشان و عیسی ج پیامبر

براساس  بوده و ایلیا ج نتیجه، همان ایلیا که سّیدنا عیسی مژده به آمدنش داد، محّمد
  شود. حساب ابجدی که از نظر یھودیان مورد قبول است، مساوی با محّمد می

اگر شما مرا دوست «چنین آمده است:  ١٥، شمارۀ ١٤إصحاح  در انجیل یوحنا،
کنم که به شما  هایم را حفاظت و رعایت نمایید. من از پدر درخواست می دارید، توصیه

های بیگانه چنین  دهنده] دیگری بدهد تا همیشه با شما بماند. در زبان معزی [تسلیت
  »شما باقی بماند.آمده است: "به شما بارکلیتوس ببخشد" که تا ابد با 

به شمار  ج های پیامبر ، احمد که یکی از نام»بارکلیتوس«مفھوم لغوی واژۀ یونانی 
  رود، است. می

هر گاه آن معزی که من وی را از «آمده است:  ٢٦، شمارۀ ١٥همچنین در إصحاح 
گیرد، به  فرستم و روح حقیقتی است که از جانب پدر سرچشمه می جانب پدر می
 ÷به نبّوت و رسالت مسیح ج و پیامبر» دهد. او برای من گواهی می نزدتان آمد،



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ٢٧٦

 

است. معانی موجود در این  ج گواهی دادند. روح حق کنایه از محّمد رسول الله
ها  ترجمۀ جدید، دقیق نیست، زیرا در اصل، به زبان یونانی؛ یعنی همان زبانی که انجیل

شده  های عربی چاپ ه و در ترجمهنوشته شد» بیرکلیتوس«از آن زبان، ترجمه شدند، 
تر به عبارت  آمده که نزدیک» فارقلیط«م، در لندن  ١٨٤٤م و ١٨٣١م، ١٨٢١در سال 

های جدید، نوعی از تحریف اهل  یونانی مذکور است و ترجمۀ آن به معزی در چاپ
  رود که الله تعالی آنان را بدین سبب نکوهش نموده و فرمود: کتاب به شمار می

َواِضعِهِ  ٱۡلَكِمَ ُيَّرِفُوَن ﴿    ]٤٦ساء: [النّ  ﴾ۦَعن مَّ
  »کنند. یم یفتحر شانخود ی] را از جاالھیکلمات [«

این  ٢٦های جدید، پیش از جملۀ موجود در شمارۀ  رسد که در چاپ به نظر می
های قدیمی انجیل آشکار بوده و آن عبارت  إصحاح، عبارتی حذف شده، ولی در چاپ

.» فرستد، آمد...  س اگر "منحمنا" که الله تعالی او را به سوی شما میپ«چنین است: 
  )١(شود. در زبان سریانی، محّمد می» منحمنا«مفھوم لغوی 

   

                                           
هایی که  و نیز برای جزئّیات بیشتر رجوع کنید به کتاب ١۶۶ -١۶۵نک: الّرسل والّرساالت، صص  -١

در این باره نگاشته شده است؛ مانند: الجواب الّصحیح لمن بّدل دین المسیح و کتاب الّنبوات از 
حیاری في أجوبة الیھود والّنصاری از ابن قّیم و کتاب إظھار الحّق شیخ اإلسالم ابن تیمّیه، هدایة ال

 ها مطالبی جامع و کافی بیان شده است.  از شیخ رحمة الله هندی، که در آن
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  مبحث سوم:
   ج غیرمسلمان دربارۀ محّمد منصفینسخنان 

شود و آنچه را ایشان  زده می شگفت ج هر فرد عاقل و منصفی قطعًا از بزرگی پیامبر
 ج الله نماید، زیرا دالیل فراوانی بیانگر بزرگی و گویای صداقت رسول تصدیق می اند، آورده
  است.

گویند: فضیلت، چیزی  بدون تردید گواهی مخالفان ارزش زیادی دارد، چنانکه می
  است که دشمنان گواهی به خوبی و صّحتش دهند.

 در ادامه، برخی از سخنان و گواهی تعدادی از فیلسوفان و اندیشمندان
  گردد. غیرمسلمان؛ مسیحی و ... بیان می

 »توماس کارالیل«گواهی فیسلوف مشهور انگلیسی  - ١

ترین  توان گفت که این گواهی، مشھورترین و بزرگ برندۀ جایزۀ صلح نوبل: می
کند فردی مسلمان و  ای که انسان گمان می شھادت یک نویسندۀ غربی است، به گونه

گاه از شرایط پیامبر  نوشته است.آن را  ج آ
خطاب به قوم خویش؛ » األبطال«ای از سخنان کارالیل که در کتاب  اکنون گزیده

ترین ننگ و رسوایی این است که فرد معاصر  بزرگ«گردد:  نصاری گفته است، بیان می
پرداز بوده، گوش  فریبکار و دروغ ج به اینکه گفته شود دین اسالم دروغ است و محّمد

  دهد.
آور مبارزه کنیم، زیرا  این شایعات و سخنان پست و خجالتبر ماست که علیه 

قرن است که چراغی روشن برای  ١٢به سرانجام رساند، به مّدت  ج رسالتی که پیامبر
ها نفر  کند این رسالتی که میلیون میلیون انسان بوده و آیا کسی از شما گمان می ٢٠٠

  فریب است؟! اند، دروغ و غیرقابل شمارش با آن زندگی کرده و مرده
توانم چنین دیدگاهی را بپذیرم و اگر دروغ و نیرنگ این اندازه در  من هرگز نمی

گرفت، قطعًا مردم ابله و  مورد پذیرش قرار میگونه  این بود و میان مخلوق رایج می
دیوانه بودند. پس افسوس که چقدر این باور بد است و چقدر پیروان آن ضعیف و 

  بدبخت هستند!!!
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از یک  هیچ خواهد به حقیقت دست یابد، الزم است که به ن بر کسی که میبنابرای
ها را تصدیق ننماید، زیرا اینھا پیامد و نتیجۀ نسلی  سخنان این نادانان گوش ندهد و آن

ها و فساد باطن و مرگ  کافر و بازماندۀ دوران انکار و الحاد بوده و نشانۀ پلیدی دل
  هاست. ارواح در زندگی جسم

ای  –تر از این ندیده باشد و  تر و درناک که جھان دیدگاهی بدتر و ناسپاسشاید 
اید که مردی دروغگو بتواند دینی را به وجود آورد و آن را به  آیا هرگز دیده - برادران!

  طور آشکار، منتشر سازد؟!
ای از خشت بسازد و  تواند خانه به الله سوگند که مرد دروغگو و معمار غیرماهر نمی

گاه نیست، آنچه می از ویژگیچون  سازد، خانه  های آهک، گچ، خاک و امثال آن آ
  ای از مواد به هم آمیخته خواهد بود. ها و تّپه ای از هزینه نیست، بلکه توده

میلیون نفر در  ٢٠٠قرن پابرجا بماند و  ١٢ها و اصولش  آری، و امکان ندارد که پایه
  »ریزد و خراب شود و کامًال از بین برود. آن جای بگیرند، بلکه باید که ارکانش فرو

باز  را مردی دروغگو و نیرنگ ج بر این اساس، هرگز محّمد«گوید:  وی در ادامه می
ها و اسبابی را به کار برد و  دانیم که بخواهد برای رسیدن به هدف خویش، حیله نمی

را داشته ارزش  آروزی رسیدن به مقام پادشاهی یا سلطنت یا سایر امور پست و بی
  باشد.

آورد، فقط حقیقتی روشن و سخن ایشان، قطعًا سخن  ج رسالتی که رسول الله
  فردی راستگوست.

و قطعًا او پیامبر دروغین و ساختگی نبوده و این » دروغگو نیست ج محّمد«هرگز، 
  سازد. کند و دلیل قوم کافر را رّد و باطل می حقیقت، هر باطلی را نابود می

هرگز در پیش استادی تعلیم نگرفت و در  ج اموش نکنیم که محّمداین مطلب را فر
و -رفت  ای به شمار می آن دوران، صنعت خط در سرزمین قوم عرب، کار نو و تازه

و محّمد از نور هیچ انسان دیگری بھره  - بودن عرب عجیب است سوگند به الله که اّمی
ن تمامی پیامبران و بزرگان های افراد دیگر ننوشید، بلکه همچو نبرد و از سرچشمه

های هدایت  های زمانه، با چراغ آنان را در تاریکی ـدیگر بود؛ همان کسانی که الله
  راهنمایی کرده است.

اش، دارای اصل و خاستگاهی ثابت، با عزمی صادق و  را در طول زندگی ج ما محّمد
جوانمرد، کامًال جّدی و مخلص دوراندیش، بزرگوار و نیکوکار، مھربان، پاک، فاضل، آزاد، 
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صحبت، همدم و  برخورد، خوشرو، خوش بینیم و با وجود این، بسیار نرمخو، خوش می
گو بود و به طور کل، چھرۀ ایشان دارای تبّسمی منّور و  بسا اوقات شوخ و بذله

برخاسته از دلی صادق داشت، زیرا تبّسم برخی از مردم همچون رفتار و گفتارشان، 
  »ست.دروغین ا

عادل، دارای نّیتی صادقانه، باهوش، دلیر،  ج محّمد«آورد:  وی در ادامه چنین می
های هر شِب تاریکی وجود داشت،  زیرک و تیزیاب، گویی که در میان دو پھلویش، چراغ

ای علم  خیلی نورانی و از لحاظ فطری، مردی بسیار بزرگ بود و در هیچ مدرسه
  »نیاز از مدرسه و آموزگار بود. آموزش نداده و بلکه بی نیاموخته و هیچ معّلمی ایشان را

شھرت و دستیابی  ،ج کنند که تنھا هدف محّمد مسیحیان متعّصب و ملحد اّدعا می
  به جاه و مقام بود.

هرگز چنین نیست، سوگند به الله که در دل این فرزند بیابان و صحرا و دوراندیش و 
ت و هوشیار، افکاری غیر از طمع به دنیا و نفس و سرشار از رحمت و خیر و حکم بزرگ

 ج که محّمددرحالی  نباشدگونه  این اهدافی غیر از درخواست جاه و مقام بود. و چرا
شخصّیتی استوار و بزرگ و مردی از مخلصان و افراد کوشا بود و به همین سبب، 

و صفات  ایشان را برگزید و قدرت داد. در شرایطی که دیگران به دنبال القاب ـالله
بینی که از دروغ و امور  را می ج های باطل هستند، محّمد دروغین و پست و مقام

  نماید. باطل و بیھوده به شّدت دوری می
گاهی به حقایق امور و موجودات،  ج پیامبر اسالم از لحاظ داشتن نفسی بزرگ و آ

مظاهرش در جلوی منحصر به فرد بود و بدون تردید اسرار هستی با تمامی اّتفاقات و 
گشت و هیچ باطلی نبود که مانع این کار شود. چنین  آشکار می ج چشمان محّمد

اخالصی قطعًا برخوردار از معنوّیتی الھی و مقّدس است. زمانی که این مرد سخن 
ها  دادند و تمامی دل میل، به سخنانش گوش میبرخالف  ها گفت، تمامی گوش می

فایده قلمداد  بیھوده و بی ج غیر از سخن محّمد بسیار متوّجه بودند و هر سخنی
  »گشت. شد و از هر کالم دیگری دوری می می

گویند  بر این اساس، باور و اّدعای ستمگران و مستبّدان که می«گوید:  تا اینکه می
کنیم و موافقت با آنان را ننگ و عار و دشنام و  دروغگو بود را به شّدت رد می ج محّمد

  »دانیم و باید که از آن دوری کنیم. وده میکاری پوچ و بیھ
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های  پرست به آن ایمان آورده و با دل دینی که قوم عرب بت«گوید:  همچنین می
  مشتاق خویش آن را نگه داشتند، قطعًا شایسته است که حقیقت باشد و تصدیق شود.

رود  نظیری به شمار می قوانینی که این دین آورده است، قواعد منحصر به فرد و بی
  ها ایمان آورد. تواند به آن که انسان می

های مختلف و متعّددی به خود  این مورد روح تمامی ادیان است؛ روحی که صورت
  گیرد، اّما در حقیقت، یک چیز است. می

ها  با پیروی از این قوانین، انسان پیشوایی بزرگ و عامل به قوانین آفریدگار و تابع آن
کار که علیه این قوانین مخالفت و مقاومت نماید،  بیھودهجو و  و نه فردی ستیزه

  گردد. می
ها  های دروغین و مذاهب باطل به پا خواست و آن بدون تردید دین اسالم علیه آیین

را نابود کرد و مستحّق این کار بود، زیرا اسالم دینی حقیقی و واقعی است و به محض 
ناحق بود؛ هرآنچه  های مسیحیان و های عرب و جّر و بحث پرستی ظھورش، تمامی بت

  »ای، محو و نابود گشت. همچون هیزم سوخته
 ج کنند که محّمد آیا این درغگویان نادان گمان می«آورد:  وی در ادامه چنین می

  گر بود؟! باز و حیله شعبده
ور و سوزان بود،  نه هرگز، هرگز، هرگز آن دِل گرم و فروزان که مانند تنوری شعله

واقعی و این هستی،  ،ج باز نبوده و بلکه زندگی از دیدگاه محّمد شعبده گر و حیله
  »رفت. حقیقتی بزرگ و جّذاب و زیبا به شمار می

برادر مھربان بشرّیت و برادر دلسوز  ؛ج چنین سخنان و رفتاری را در محّمد«
  بینیم. تمامی ما و پسِر پدر و مادر نخستین ما می

او از ریا و نیرنگ دوست دارم و قطعًا وی فرزند صحرا   را به سبب پاکی ج من محّمد
کرد و اّدعای  و مردی مستقل از نظر فکری بود. همان چیزی که داشت را بیان می

کرد. تکّبر نداشت، اّما خوار و ضعیف هم نبود. با  صفتی که در وجودش نبود را نمی
رد خطاب قرار داد سخن آزادانه و آشکار خویش، قیصرهای روم و کسراهای عجم را مو

و آنان را به آنچه در زندگی دنیا و آخرت برایشان الزم است، راهنمایی نمود و ارزش و 
  شناخت. عّزت خویش را می
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هایی از قدرت و نیز  ها و نمونه های شدیدی که با اعراب انجام داد بیانگر صحنه جنگ
یمان نبود و به از نبرد علیه آنان پش ج مھربانی و عفو و بخشش وی است و محّمد

  »کرد. مھربانی و بخشش خویش مباهات نمی
از یک  هیچ کار نبود و هرگز فردی بیھوده ج محّمد«دهد:  او چنین ادامه می

سخنانش آلوده به لھو و لعب نگشت، بلکه همواره زیان و رستگاری و فنا و بقا را مّد 
  .نظر داشت و در این زمینه، به شّدت مخلص و جّدی و استوار بود

سخنان و مسائل منطقی و حقایق را به بازی و بیھوده  ج هرگز پیامبر اسالم
هاست، چون نشانۀ غفلت  گرفت و از دیدگاه من، این کار از بدترین گناهان و جرم نمی

  دل و ندیدن حقیقت و زندگی در شرایط و حاالتی دروغین است.
دانم؛ یعنی  صفات می ترین اسالم دارای صفتی است که من آن را از بھترین و بزرگ

ترین نظر دارد. نفس  ترین دیدگاه و صحیح همان برابری میان مردم که نشان از صادق
 شناسد و از دیدگاه اسالم، مردم هاست و مرز نمی و دل مؤمن مّتصل به تمامی مّلت

  »برابرند.باهم 
جھان تمامی نواحی را در بر گرفته و بر تمام  ج نوِر محّمد«گوید:  همچنین می

تابیده و شعاع او شمال را به جنوب و مشرق را به مغرب مّتصل کرده است. هنوز یک 
قرن از ظھور اسالم نگذشته بود که دولت و اقتدار قوم عرب به هند و اندلس کشیده 
شد و دولت اسالم چندین قرن با نور فضیلت و شرافت، جوانمردی، دلیری، شجاعت و 

  )١(».از کرۀ زمین منّور و روشن بود. رونِق حقیقت و هدایت، بر نیمی

 گواهی کنت هنری دی کاستری -٢

که استاد » اإلسالم«یکی از ویزران فرانسه و از حاکمان سابق الجزائر در کتاب 
بدون تردید قوم «گوید:  آن را به عربی ترجمه کرده است. او می /فتحی زغلول پاشا

ست بودند و دیدگاه توحیدی خیلی پر به طور عموم بت ،ج عرب پیش از پیامبر اسالم
کرد و افرادی که چنین تفّکری داشتند، مشھور به  اندک در اذهان خطور می

                                           
 –؛ محّمد رسول الله ٩۵ -٨٩نک: اإلسالم في نظر أعالم الغرب، حسین عبدالله باسالمه، صص  -١

 .٣۵ -٣٠محّمد حمد، صص  -خالصة سیرته و مقاالت نادرة فیھا
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های  ماندند، ولی تمامی مسیحیان که فرقه ÷بوده که بر آیین ابراهیم )١(»احناف«
 بودند. - تعّدد خدایان –زیادی داشتند، معتقد به اعتقاد تکثیر 

به صورت سطحی فرا گرفت، اّما از آنجا که ذات آیین این حنفاء را  ج محّمد
بر شوق و عالقۀ به دین آفریده شده بود، این آیین و روش در وجدانش شکل  جپیامبر

گرفت و تبدیل به اعتقاد و باوری شد که پیش از وی، افراد اندکی به آن رسیده بودند؛ 
  ایجاد کرد.یعنی همان اعتقاد راسخ و استواری که انقالبی کّلی در نوع بشر 

کار اشتباهی است که در غیر از آیین و روش حنفاء، به دنبال این اصل و خاستگاه 
چنانچه  –نوشت، بلکه  خواند و نمی چیزی نمی ج عاّم المنفعه باشیم، زیرا محّمد

  پیامبری أّمی بود. -خودش بارها در توصیف خویش گفته است
یشان معارضه و مخالفت نکرده و در این ویژگی با ا ج هیچ کس از معاصران پیامبر

گاه نشوند، چون  بدون تردید محال است که مردی در شرق علم بیاموزد و مردم از آن آ
ها خواندن و  ها آشکار و روشن است و نیز آن زمان، در این سرزمین زندگی تمام شرقی

هیچ کتاب مقّدسی را  ج شود که محّمد نوشتن رواج نداشت و در نتیجه، معلوم می
واند و در دینداری خود، به روش و آیینی که پیش از او باشد، دست نیافت، زیرا اگر نخ

های مقّدس را نقل  که قرآن بخشی از مطالب کتابدرحالی  چنین موضوعی را بپذیریم
حقیقت آن  ج خوریم. و چگونه امکان دارد که محّمد نموده است، به مشکل برمی

ثابت دربارۀ یگانگی الله تعالی را از مذهب و چیزی که در ذهنش خطور کرده و اعتقاد 
  ای که در جسم و روحش جای گرفته است؟! دینی قبلی گرفته باشد، به گونه

های فراوان و  پیش از اینکه مبعوث گردد، دچار سختی ج دانیم که محّمد ما می
 مند به دین بود و به همین های بزرگی شد. وی دارای نفسی مشتاق و بسیار عالقه رنج

ها دوری کند و برای اینکه  سبب، نیاز داشت که از مردم فاصله بگیرد تا از پرستش بت
و فکرش  نمود و ذهن به اندیشه و باور بزرگ توحید بیندیشد، در غار حراء خلوت می

  کرد. عابدانه و با تالش فراوان، در دریای تفّکرات سیر می
اندیشد؟! مردی از میان  میساله که در اوج زیرکی است، به چه  ٤٠مگر این مرد 

ها که مشھور به قدرت تخّیل و ادراک هستند، نه نھادن مقّدمات و تعلیق نتایج.  شرقی
؛ یعنی الله تعالی »الله أحد، الله أحد«کرد:  او همواره و بارها این کلمات را تکرار می

                                           
  یعنی همان حنفائی که بر فطرت و توحید باقی ماندند. -١
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بر  آن را همیشه ،ج همتاست؛ همان عباراتی که مسلمانان پس از محّمد یگانه و بی
فھمیم، چون از اندیشۀ توحید  این جمله را نمی - مسیحیان –آورند، ولی ما  زبان می

  دوریم.
های متعّددی  مشغول همین فکر بود و به صورت ج همواره فکر و ذهن پیامبر اسالم

  خوانیم: گشت، چنانکه در قرآن کریم می بر زبانش جاری می

ُ  ٣لَۡم يَِلۡ َولَۡم يُوَلۡ ﴿ ۢ  ۥَولَۡم يَُكن لَّ َحُد
َ
   ]٤ -٣[اإلخالص:  ﴾ُكُفًوا أ

  »یست.او نبوده و ن یهمانند و همتاکس  هیچ ] زاده و نه زاده شده وینه [فرزند«
کلمات مترادف زبان عربی با معانی روانشان وی را بر تکرار این فکر واال کمک 

به وجود » اللهال إله إّال «نمود و از همین افکار و آن عبادت، کلمۀ اسالم و توحید  می
نیاز و منّزه از نواقص؛ اعتقادی  آمد؛ همان اصل اعتقاد به معبود یگانه، پروردگار بی

های دیگر  قوی که همواره مؤمنان به آن ایمان دارند و به سبب همین، بر قبایل و مّلت
یابند و بدون تردید مؤمنان واقعی آنان هستند، چنانکه خودشان این نام را  برتری می

 ج اند. بنابراین پیدایش و ظھور یکدفعۀ این باور به واسطۀ محّمد د نھادهبر خو
ترین دلیل بر صداقت وی در رسالت  ترین نشانه و واقعۀ زندگی اوست و نیز بزرگ بزرگ

  »رود. و امانتداری او در نبّوتش به شمار می
ف فصیحان این اندیشمند غربی در ادامه از وحی، اعجاِز بالغی و معانی قرآن و اعترا

برد و  گوید و مثًال از عتبه بن ربیعه و مسیلمه کّذاب نام می به اعجاز آن سخن می
  کند. بطالن اّدعایش را ثابت می

اگر فردی بگوید: قرآن کالم الھی نیست و بلکه سخن محّمد «آورد:  سپس چنین می
کر و حالت باید اعتراف کنیم که هرگز این آیات روشن از فردی مبتهردو  است، در

را تکذیب  ج دیدگاه افرادی که نبّوت پیامبر اسالمبرخالف  مبتدع صادر نشده است،
شود پیامبری که  کنند و شاید عّلت این کارشان، محدودّیت زبانی باشد که منجر می می

  »سرشار از امانت و صداقت است را مّتھم به دروغ کنیم.
مبتدعان و کسانی که کتاب دیگران از  ج بر این اساس، محّمد«گوید:  همچنین می

گوید و هرگز ما  می» سایوس«که آنگونه  دهند و نیز غارتگر نیست، را به خود نسبت می
باهم  ها در برخی از موارد کنیم و عجیب نیست که آن کتاب این حقیقت را انکار نمی
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 کامل کند،ها را تکمیل و  ویژه اگر بیندیشیم که قرآن آمد تا آن کتاب مشابه باشند؛ به
  »خاتم پیامبران و رسوالن است. ج که پیامبر اسالمگونه  همان

آنچه باید بدانیم این است که قرآن آخرین کتاب آسمانی «دهد:  وی چنین ادامه می
رود. بنابراین پس از  شده برای مردم بوده و صاحبش خاتم رسوالن به شمار می نازل

مبری نیست و هرگز کلمات و سّنت الھی هیچ پیا ،ج قرآن، هیچ کتابی و پس از محّمد
  »تغییر نخواند کرد.

او پس از توضیح و آوردن مطالبی طوالنی در تحلیل آنچه گذشت و رّد اّتھاماتی که 
به طور خالصه، دین اسالم به هر «گوید:  اند، می زده ج خاورشناسان تندرو علیه پیامبر

مسیحی به دست آورد بدون اینکه های  شھری که وارد شد، مقام اول را در میان آیین
گردد که دین اسالم به زور و اجبار  ها باشد. بنابراین اثبات می در پی محو و نابودی آن

تر این است که گفته شود: صلح و خوشرفتاری فراوان  منتشر نگشت، بلکه صحیح
  »مسلمانان و نرمی و مھربانی آنان باعث سقوط ممالک غربی شد.

های یھودی، مسیحی و  ردید دیانت قرآن در قلوب تمامی مّلتبدون ت«گوید:  وی می
ای که در  پرست در آفریقای شمالی و بخش بزرگی از آسیا جای گرفت، به گونه بت

بینیم که بدون اجبار و از روی عالقه به  سرزمین اندلس، مسیحیان روشنفکری را می
  »اسالم، دینشان را ترک نمودند.

» اإلسالم«دی کاستری؛ وزیر فرانسوی در کتاب  مختصری از دیدگاه کنت هنری
های کشیشان و مبّلغان  بیان شد. در مواضع مختلفی از این کتاب، افترائات و دروغ

غیرمسلمان و برخی از خاورشناسان تندرو را رد نموده است؛ همان کسانی که هیچ 
سالم و های بسیاری علیه ا ارزشی برای انصاف و عدالت قائل نیستند و ناسزاگویی

کند که  اند. این اندیشمند غیرمسلمان صراحتًا بیان می و قرآن انجام داده ج پیامبر
  مسیحی است، ولی عوامل زیر باعث شده که حقیقت را بر زبان آورد:

روش و برخالف  هرچند آزادی عقیده و باور و رعایت انصاف در گفتن حقیقت - أ
 آیینش باشد؛

گاه نماید تا آن را بفھمند ها را  قصد داشته که فرانسوی - ب از حقیقت دین اسالم آ
شان، اموال آنان  هایی که به اسم و بھانۀ تبلیغ دین ها و افترائات تبشیری و فریب دروغ



  ٢٨٥  و... جبه بعثت محمد  إبخش سوم: بشارت موسی و عیسی

 

شدن  ای غیر از نابودی اموال فراوان برای برآورده کنند و کارشان هیچ فایده را غارت می
  )١(نخورند.حّد و مرز کشیشان ندارد را  تمایالت و تکّبر بی

 یکی از بزرگان غرب و وزیر سابق فرانسه :فرانسوی» سیدیو«گواهی استاد  - ٣

آن را به عربی ترجمه کرده  /که علی پاشا مبارک» خالصة تاریخ العرب«در کتاب 
سپس پیامبر «گوید:  است، در مقّدمۀ این کتاب، پس از بیان فضیلت قوم عرب می

ن قبایل جزیرة العرب را برقرار کرد و افکارشان را آمد و روابط دوستی در میا ج اسالم
که از  –متوّجه یک مقصد و هدف ساخت، تا جایی که قدرت و تسّلطش از رودخانۀ تاجو 

ادامه داشت.  -ترین رودخانۀ هند بزرگ - تا رودخانۀ گنگ  -گذرد اسپانیا و پرتغال می
که اروپائیان آن الی درح همچنین نور علوم و تمّدن را در شرق و غرب منتشر ساخت

زیستند، گویی که به کّلی آنچه از تاریخ یونان و  زمان در تاریکی جھل قرون وسطی می
 روم به آنان رسیده بود را فراموش کرده بودند.

عّباسیان در بغداد، امویان در قرطبه و فاطمیان در قاهره برای پیشرفت فنون تالش 
ضعیف و نابود گردید و شوکت سیاسی خویش را شان  فراوانی کردند، اّما در ادامه دولت

شان ادامه یافت،  از دست داده و آنان بر سلطۀ دینی خود که در سایر نواحی مملکت
ها و اکتشافاتی داشتند که مسیحیان اسپانیا پس  اکتفا نمودند. این افراد علوم و حرفه

مغول پس از غلبه بر  ها و که ترکگونه  همان ها بھره بردند، از اخراج مسلمانان، از آن
  )٢(»ممالک آسیا، از علوم و معارف این سرزمین استفاده کردند.

 »دوزی«استاد خاورشناس  -٤

پیامبری منافق و دروغگو  ج گویند محّمد اگر سخن کشیشان که می«گوید:  او می
های  اش چیست؟! و عّلت فتوحات و پیروزی بود، صحیح باشد، پس دلیل پیروزی

شناختند،  هایی که هیچ حّد و مرزی نمی ش چیست؟! و چرا آنان بر مّلتدرپی پیروان پی
توان گفت که این موارد بیانگر معجزۀ پیامبر اسالم  شدند؟! و چگونه می چیره می

 نیست؟!

                                           
  .٢٨ - ٢۵اإلسالم في نظر أعالم الغرب، صص  -١
 .٢٩همان، ص  -٢
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ای بسیار نزدیک به وقوع  آنان در ابتدا معتقد بودند که خواری مسلمانان با معجزه
شد را  ا که با کمترین تناسبی حاصل میخواهد پیوست و همواره از معجزات کلیس

ای بودند که سرزمین مسیحیان را از نبرد مسلمانان  شنیدند و منتظر معجزه می
فایده و  دهد، اّما انتظارشان به درازا کشید و صبرشان تمام شد و انتظارشان بی نجات 

  نتیجه ماند. بی
قطعًا در آن دوران به وقوع  -اگر نگوییم معجزات –تر این است که آن معجزه  عجیب

کردند، به وجود آمد! چه  تر از آنچه کشیشان گمان می هایی بزرگ پیوست و معجزه
انگیزتر از اینکه ببینیم گروهی که تا پیش از این کامًال  تر و شگفت ای جّذاب معجزه

آشکار گردند و با سرعت  گمنام و ناشناخته بودند، به یکباره برای تمامی دنیا شناخته و
ها را یکی پس از  ای بجنگد و آن نظیری پیشرفت کنند و با نواحی و مناطق گسترده بی

دیگری فتح و تصّرف نمایند و در نتیجه، ساکنان شھرها مطیع و دوستدارشان شوند و 
  با میل و عالقه از هر فراز و نشیبی برای پذیرش دین اسالم روی آورند؟!

مسیحیان به قصد فواید شخصی یا به هدف رهایی از خواری و پستی، اگر بگوییم که 
دین اسالم را پذیرفتند، باید اعتراف کنیم که قطعًا و بدون تردید بسیاری از مسیحیان 

  )١(».با اعتقاد و ایمان قلبی مسلمان شدند.

 »المارتین«سخن شاعر فرانسوی  -٥

آخرین مطلبی که «آورد:  می چنین» المذّکرات«در کتاب  /استاد محّمد کرد علی
خوانیم، سخن شاعر  دربارۀ سیرۀ پیامبر عربی و تحلیل عمل و کردار بزرگ ایشان می

گوید: هرگز مردی از روی اختیار یا اجبار به  بزرگ فرانسوی "المارتین" است که می
هدفی واالتر از این نیندیشیده، زیرا هدف مذکور فراتر از توان بشر بوده است؛ یعنی 

دادن به خرافاتی که در میان خالق و مخلوق وارد شده است تا  همان نابودی و پایان
الله را برای بنده و بنده را مختّص الله تعالی قرار دهد و اندیشۀ الوهّیت واقعی و 

  گرا و ناپسند گرداند. پرستی ماّدی عاقالنه را جایگزین تفّکر بت
تی کوتاه، انقالبی بزرگ ایجاد کند که در مّد  ج و هرگز کسی نتوانسته مانند محّمد

همواره در جھان دوام داشته باشد، چون اسالم پس از انتشار توّسط مبّلغان و توانایی 
گانۀ سرزمین عرب را در برگرفت و در فارس،  موجود، در کمتر از دو قرن نواحی سه

                                           
 .۴١ - ۴٠همان، صص  -١
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های  خراسان، ماوراء الّنھر، هندوستان غربی، شام، مصر، حبشه، تمامی سرزمین
شدۀ شمال آفریقا، چندین بخش از دریای مدیترانه، اسپانیا و در بخشی از  شناخته

  همتا فرا خواند. فرانسه، مردم را به پرستش معبود یگانه و بی
بنابراین بزرگی هدف، کمبود اسباب و فراوانی نتایج؛ سه دلیل و نشانه از نبوغ و 

را به  ج کند که محّمد ند و جرأت میتوا رود. چه کسی می استعداد این فرد به شمار می
مردی بزرگ از مردان تاریخ معاصر تشبیه نماید؟! کسانی که در دوران معاصر مشھور 

هایی را  گشتند، فقط لشکریانی را آماده ساخته و قوانینی را وضع کرده و سرزمین
هایی عادی و معمولی تشکیل دهند که تنھا  تأسیس نمودند و فقط توانستند دولت

  تی پس از آنان دوام یافت.مّد 
هایی تأسیس  اّما آن مرد لشکریانی را شکست داد، قوانینی را وضع نمود، حکومت

هایی به وجود آورد،  ها الفت و دوستی برقرار ساخت، دولت کرد، در میان مّلت
ها انسان را در یک سوم جھان آباد مّتحد کرد و عالوه بر این، افکار و باورها و  میلیون
از حروف و کلماتش قانونی معنوی و هریک  هایی را تغییر داد، کتابی آورد که هاندیش

ها و نژادها رواج و رونق پیدا کرد و این ویژگی اسالمی  شرعی گشت و در تمامی زبان
همتا  ثابت ماند، به خدایان ساختگی پایان داد و مردم را برای باور به معبود یگانه و بی

  فرا خواند.
 ج می بشر با تمامی مظاهر و نمودهایش، با عظمت و شکوه محّمداگر بزرگی تما

تر خواهد بود؟! آن هم بزرگی محّمد حکیم، خطیب،  بزرگیک  کدام مقایسه شود،
های عقلی و کامًال عبادی و  دعوتگر، قانونگذار، نوآور از لحاظ فکری، مؤّسس آموزه

  )١(»دولت روحی.مملکت زمینی و یک مملکت و  ٢٠نظیر، به وجودآورندۀ  بی
های  تنھا بخش اندکی از مطالب موجود در این زمینه بیان گردید و گواهی

  )٢(شماری در این باره وجود دارد. بی

                                           
  .١٣١۶ -١٣١۵، صص ۴المذّکرات، محّمد کرد علی، ج  -١
ر أعالم الغرب، أثر العلماء المسلمین في الحضارة ظ، نک: اإلسالم في نبرای اّطالعات بیشتر -٢

  .١٠۶ - ١٠٣األروبّیة، احمد علی مال، صص 
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  مقّدمه

رود.  های مؤمنان به شمار می ترین ویژگی ترین و خاص ایمان به غیب یکی از مھم
  ایمان دارند. اند، رسانده ـآنان به تمامی اخباری که رسوالن آورده و از جانب الله

امور قابل درک فقط منحصر به حّس و ظاهر نیستند. از آنجا که ملحدان فقط حّس 
محدودی نموده و آنچه توّسط  و ظاهر را قبول دارند، امور مدرکه را منحصر به دایرۀ

  اند. اند را ثابت و غیر آن را نفی و انکار کرده حّس و تجربه فھمیده
های آسمانی  اند و در کتاب و آنچه رسوالن آورده به همین عّلت، آنان علوم غیبی

  اند. نازل شده است را انکار نموده
این دیدگاه و گمان، از لحاظ شرعی، عقلی و تجربی باطل است، زیرا امور مدرکه 

ای نیز  محدود به آنچه توّسط حس ثابت گردد، نیست و موراد دیگری و اخبار صادقانه
ترینشان، اخبار الله تعالی و پیامبرانش بوده و در این  وجود دارد که برترین و مھم

  موارد، بیان و توضیح هر چیزی آمده است.
در   اند همچون یک قطره علوم مدرکه توّسط حس در برابر علومی که رسوالن آورده

  دریایی ُپرآب است.
با چشم هرچند  ها را قبول دارند عالوه بر این، اشیائی موجود است که مردم آن

شود و با وجود این، اگر از بدن خارج شود، انسان  اند؛ مانند روح که دیده نمی دهندی
گردد. آیا کسی به بھانۀ اینکه روح از محسوسات نیست، آن را  حرکت می جان و بی بی

  کند؟! انکار و رد می
برق نیز چنین است. آیا کسی برق را دیده است؟! مردم فقط اثرش را مشاهده 

تر است یا ایمان به معبودی که  تر و عاقالنه ان و باور به وجود برق آسانکنند. آیا ایم می
  آن را با سایر اسرار و موجودات هستی آفریده است؟!

ناگفته نماند ملحدان این اصل خویش که ادراک را محدود به حّس و تجربه 
ها  جربهکنند و سپس برایشان ت ها و نظرّیاتی را اثبات می کنند، نقض نموده و تجربه می
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شود و آنچه آنان  های قبلی حاصل می و آرای دیگری بر ضد و در رّد تجربّیات و نظرّیه
  )١(نماید. اند را اثبات می نفی کرده

دین  اگر به این افراد بی«گوید:  شیخ عبدالّرحمان بن سعدی با رّد آرای ملحدان می
اند، گفته شود که چرا این  دادهها خبر  از آن ج و منکر امور غیب که الله تعالی و پیامبر

کنید و آنان پاسخ دهند چون موارد مذکور داخل در علومی که ما  موارد را انکار می
گوییم: شما گمان کنید  دانیم، نیست، در جواب می می ها را بر پایۀ حواّس و تجربه آن
ا داخل ه های قطعی و یقینی علم فراوان است و بیشتر آن است، اّما شیوهگونه  این که

در ادراک و فھمتان نیست و بدون تردید ادراک شما به اعتراف خودتان، قاصر و 
محدود است؛ شما قبول دارید که فھم و درکتان محدود به برخی از مواّد زمینی و 

کنید و خودتان به این  ها را درک نمی هاست و با وجود این، تمامی آن اسباب و علل آن
دهد، چون همواره در  تان همین مطلب را نشان میموضوع اعتراف دارید و رفتار

شود، ولی در بیشتر موارد، به  هایی هستید که گاهی اوقات ثابت می جستجوی تجربه
آدم در  انجامد. بنابراین شرایط شما در زمینۀ اسباب و مواّد زمینی که بنی شکست می
است، گونه  این ،مشترکند و فقط در میزان فھم و درک تفاوت دارندباهم  اصل فھم آن

تر، اوصاف و عظمت  ها و جھان غیب و از همه مھم ها؛ آسمان پس چگونه سایر عاَلم
ها نیست؟!  از علوم شما مربوط به آنیک  هیچ کهدرحالی  کنید؟! پروردگار را انکار می

  )٢(»قطعًا چنین انکاری به اجماع تمامی عاقالن باطل بوده و فقط نزاع و لجاجت است.
مطالب فوق، برخی از مسائل مربوط به غیب در مبحث ارکان ایمان بیان عالوه بر 

  گردید.
  در البالی مباحث پیش رو نیز مطالبی در این زمینه بیان خواهد شد.

                                           
 .١۴٢نک: المذاهب المعاصرة، عبدالّرحمان عمیره، ص  -١
 .٣٢٢األدّلة والقواطع والبراهین، ابن سعدی، ص  -٢
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  عاَلم جّن و شیاطین

  ؛و شیاطین مبحث اول: معّرفی عاَلم جّن 
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  ؛آفرینش شیطان فلسفۀمبحث پنجم: 



 

 

 

  مبحث اول:
  معّرفی عاَلم جّن و شیاطین

 »جن«و اصطالحی واژۀ  مفهوم لغوی - ١

؛ یعنی آن چیز را پوشاند، و اگر چیزی از »جنَّ الّيشء جينُّه َجنّاً «گوید:  ظور میابن من

 )١(.»كُجنَّ عن«شود که:  تو مخفی و پنھان باشد، گفته می
توان گفت که: جن جھانی غیر از عاَلم انسان و عاَلم  در توضیح معنای جن می

و قدرت انتخاب راه خیر و ها از لحاظ برخورداری از عقل و ادراک  فرشتگان است و آن
ترینش، همان  شر، با انسان مشترکند، ولی در چندین مورد با آنان تفاوت دارند که مھم

  تفاوت در اصل است. 
  اند: شوند، جن نام گرفته چون مخفی و پنھان هستند و دیده نمی

ُٰكۡم ُهَو َوقَبِيلُهُ  ۥإِنَّهُ ﴿ َ تََرۡوَنُهۡمۗ  ۥيََر    ]٢٧اف: [األعر ﴾ِمۡن َحۡيُث 
  )٢(»بینید. یها را نم که شما آن یاز جای بینند یاو و همکارانش شما را م قطعاً «

 اصل جن -٢

 اند: الله متعال به ما خبر داده که جّنیان از آتش آفریده شده

ُمومِ َخلَۡقَنُٰه ِمن َقۡبُل ِمن نَّارِ  ٱۡلَآنَّ وَ ﴿    ]٢٧[الحجر:  ﴾ٱلسَّ
  »یدیم.از آتش سوزان آفر ،از آن یشو جن را پ«

ارِٖج ّمِن نَّارٖ  ٱۡلَآنَّ وََخلََق ﴿    ]١٥[الرحمن:  ﴾ِمن مَّ
  ».آتش خلق کرد ای هو جن را از شعل«

ارِٖج ّمِن نَّارٖ ﴿ابن عّباس، عکرمه، مجاهد، حسن و افراد دیگری در تفسیر   ﴾مَّ
  )١(ترین نوع شعله است. ای آتش و بنا بر قولی، بھترین و خالص اند که مراد، پاره گفته

                                           
  .١٩محّمد بن عبدالله شبلی، ص ؛ أحکام الجان، بدرالّدین ٩٢، ص ١٣لسان العرب، ج  -١
 .١١نک: عالم الجّن والّشیاطین، ص  -٢
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َ
  ٢٩٥  بخش اول: عال

 

سیاهی مارج یعنی شعلۀ آمیخته با «آورد:  در شرح صحیح مسلم می /نووی
  )٢(»آتش.

فرمودند:  ج روایت شده که پیامبر لدر صحیح مسلم از أّم المؤمنین عایشه

ا وُِصَف ُخِلَقْت الَْمَالئَِكُة ِمْن نُوٍر، وَُخِلَق اجْلَاُنّ ِمْن َماِرٍج ِمْن نَاٍر، وَُخِلَق « آَدُم ِمَمّ
فرشتگان از نور، جّنیان از زبانۀ آتش و آدم از آنچه برایتان بیان گشت، «؛ )٣(»لَُكمْ 

  )٤(»آفریده شدند.

 آفرینش جن - ٣

 فرماید: خلقت جن مقّدم بر آفرینش انسان است، زیرا الله تعالی می

نَسٰنَ َولََقۡد َخلَۡقَنا ﴿ ۡسُنونٖ  ٱۡلِ َخلَۡقَنُٰه ِمن َقۡبُل ِمن  ٱۡلَآنَّ وَ  ٢٦ِمن َصۡلَصٰٖل ّمِۡن َحَإٖ مَّ
ُمومِ نَّارِ     ]٢٧ - ٢٦[الحجر:  ﴾ٱلسَّ
 ،[گرفته شده] بود ای یرهت بدبویکه از ِگل  ای یدهما انسان را از ِگل خشک یو به راست«
  »یدیم.از آتش سوزان آفر ،از آن یشو جن را پیدیم آفر

  )٥(اند. فوق به صراحت بیان گردید که جّنیان پیش از انسان آفریده شدهدر آیۀ 

 مفهوم لغوی و اصطالحی شیطان -٤

به معنای دور شد، » شطن«شیطان بر وزن َفیعال و برگرفته از «گوید:  ابن منظور می
دانند و شیاطین نیز دلیل بر  را از حروف اصلی می» نون«است؛ از دیدگاه کسانی که 

مطلب است. شیطان واژۀ مشّخص و رایجی است و هر جن، انسان یا حیوان همین 
  )٦(»سرکش و متجاوزی را شیطان گویند.

بنا بر قولی: شیطان بر وزن فعالن و برگرفته از "شاط «گوید:  وی در ادامه می
  »یشیط" به معنای هالک شد و آتش گرفت، است.

                                                                                                       
 .۵٩، ص ١البدایة والّنھایة، ج  -١
 .١٢٣، ص ١٨، ج شرح نووی بر صحیح مسلم -٢
 .٢٩٩۶صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٣
  .١١؛ عالم الجّن والّشیاطین، ص ٢٩ -٢۵نک: أحکام الجان، صص  -٤
 .١٢ن، ص نک: عالم الجّن والّشیاطی -٥
 .٢٨٣، ص ١٣لسان العرب، ج  -٦
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شرور هستند و نیز گفته شیاطین جّنیان سرکش و «گوید:  می /قاضی ابویعلی
  )١(»شود که فرد گردنکش و سرکش از شیاطین است. می

 شیطان و جّنیان -٥

شیطانی که الله تعالی در قرآن کریم، بسیار دربارۀ او سخن گفته، از جّنیان بوده که 
نمود و به همراه فرشتگان، ساکن آسمان بود و وارد  در ابتدا، الله متعال را پرستش می

سجده کند، او از  ÷ّما وقتی پروردگارش به وی دستور داد تا برای آدمبھشت شد، ا
شیطان را از رحمتش دور و  ـروی تکّبر و خودبرتربینی سر باز زد و در نتیجه، الله

 محروم ساخت.
گردد و چون این  چنانکه بیان گردید، شیطان بر هر سرکش و متجاوزی اطالق می

  نمود و تکّبر ورزید، شیطان نام گرفت.مخلوق از دستور پروردگارش سرپیچی 
  شود: همچنین به او طاغوت گفته می

ِينَ ﴿ ْ يَُقٰتِلُوَن ِف َسبِيِل  ٱلَّ ِۖ َءاَمُنوا َّ ِينَ وَ  ٱ ْ يَُقٰتِلُوَن ِف َسبِيِل  ٱلَّ ُٰغوتِ َكَفُروا  ٱلطَّ
ۡوِلَآَء 

َ
ۡيَطٰنِۖ فََقٰتِلُٓواْ أ ۡيَطٰنِ إِنَّ َكۡيَد  ٱلشَّ    ]٧٦ساء: [النّ  ﴾َضعِيًفاَكَن  ٱلشَّ

و آنان که کافرند در راه طاغوت [بت  کنند یم یکاراند در راه الله پ آورده یمانا که ی کسان«
 یطان] شۀ[و نقش یرنگقطعًا ن ید،کن یکارپ یطانش یارانپس شما با  جنگند، می] یطانو ش
  ».است یفضع

را خدای قابل چون از حد گذشت و از دستور پروردگار سرپیچی نمود و خود 
  ستایش دانست، طاغوت نام گرفت.

  او را ابلیس نامید. ألو از آنجا که این مخلوق از رحمت الھی ناامید است، الله
بلس«در زبان عربی یعنی کسی که هیچ خیری ندارد و » َبَلس«

ُ
یعنی ناامید و » أ

  متحّیر شد.
نافرمانی کند، عزرائیل اند که نام شیطان قبل از اینکه  گروهی از علمای سلف گفته

گاه است. أبود، اّما فقط الله   )٢(از درستی یا نادرستی این مطلب آ

                                           
 .٢١أحکام الجان، ص  -١
  .١۶نک: عالم الجّن والّشیاطین، ص  -٢



م جّن و شیاطین
َ
  ٢٩٧  بخش اول: عال

 

 شیطان مخلوق است - ٦

با توّجه به آیات قرآن و احادیث نبوی، شیطان مخلوق بوده و عقل و درک و تحّرک 
بر دل انسان هرگاه  گویند ابلیس روح شّری است که دارد و اینکه برخی از نادانان می

گردد و وی را از دستیابی به الگوی واالی  چیره شود، به صورت غرائز حیوانی آشکار می
 )١(دارد، سخن و دیدگاهی اشتباه و باطل است. معنوی باز می

 اصل شیطان -٧

قبًال بیان گردید که شیطان از جّنیان است، اّما برخی از متقّدمان و متأّخران در این 
 کنند: را به عنوان دلیل بیان می زمینه اختالف دارند و آیۀ زیر

ْ ۡذ قُۡلَنا لِۡلَمَلٰٓئَِكةِ ﴿ َبٰ وَ  ٱۡسُجُدوا
َ
ٓ إِبۡلِيَس أ َّ ِ ْ إ َوَكَن ِمَن  ٱۡسَتۡكَبَ َدَم فََسَجُدٓوا

   ]٣٤[البقرة:  ﴾ٱۡلَكٰفِرِينَ 
] یپس [همگس ید،آدم سجده کن ی: برایمرا که به فرشتگان گفت ی] هنگامآور به یاد«[

  ».و از کافران شد یدر ورزباز زد و تکبّ  که سر یسابل مگر سجده کردند
ها، ابلیس را از میان فرشتگان استثنا نموده و  و امثال آیۀ مذکور که الله تعالی در آن

  منه است. معموًال مستثنی از جنس مستثنی
اطعی ابلیس را از بین فرشتگان استثنا کرده، دلیل ق ـگویند الله دلیل آنان که می

است، چون در گونه  این نیست، زیرا احتمال دارد که استثنای منقطع باشد و قطعاً 
  جایی دیگر به صراحت بیان شده که شیطان از جّنیان بود:

ْ ۡذ قُۡلَنا لِۡلَمَلٰٓئَِكةِ ﴿ ٓ إِبۡلِيَس َكَن ِمَن  ٱۡسُجُدوا َّ ِ ْ إ َفَفَسَق َعۡن  ٱۡلِنِّ َدَم فََسَجُدٓوا
ۡمرِ َرّبِهِ 

َ
   ]٥٠[الکهف:  ﴾ۦٓۗ أ

آدم سجده  ی: برایمرا که به فرشتگان گفت یکن] زمان یانب یشانبرا !ج یامبرپ یو [ا«
و از فرمان پروردگارش  -که از جن بود  - یسابل مگر پس [همه] سجده کردندس ید،کن
  »یچی کرد.سرپ

دهد که  ه و نّصی صحیح نشان میعالمان محّقق معتقدند که ابلیس از جّنیان بود

ُخِلَقْت الَْمَالئَِكُة ِمْن «فرمودند:  ج جن با فرشته و انسان تفاوت دارد، چنانکه پیامبر

                                           
 .١٧همان، ص  -١
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ا وُِصَف لَُكمْ  فرشتگان از نور، «؛ )١(»نُوٍر، وَُخِلَق اجْلَاُنّ ِمْن َماِرٍج ِمْن نَاٍر، وَُخِلَق آَدُم ِمَمّ
  »آنچه برایتان بیان گشت، آفریده شدند.جّنیان از زبانۀ آتش و آدم از 

زدن هم از فرشتگان  برهم  ابلیس به اندازۀ یک چشم«گوید:  می /حسن بصری
   )٢(»نبوده است.

شیطان از لحاظ ظاهر و نه از نظر «معتقد است که:  /شیخ اإلسالم ابن تیمّیه
  )٣(»اصل و کالبد، از فرشتگان بود.

 ین و رّد اّدعای افرادی که بر این باورندتکذیب و انکار عاَلم جّن و شیاط - ٨

گروهی از مردم وجود جن را به طور کل انکار نموده و برخی از مشرکان اّدعا دارند 
 که مراد از جن، ارواح ستارگان است.

اند که هدف از جن، همان تمایالت بد در نفس  تعدادی از فیلسوفان نیز گمان کرده
های  نانکه معتقدند که فرشتگان همان گرایشهای خبیث آن بوده، چ انسان و قدرت

  )٤(ها هستند. خیر در وجود انسان
شده توّسط  های کشف گروهی از معاصران معتقدند که جن همان انگل و میکروب

  علم معاصر است. و تأویالت باطل دیگری که در این زمینه وجود دارد.
گاه  وجود آنگویند ما از  کنندگان این است که می ترین دلیل تکذیب مھم ها آ

گاهی دلیل نمی شود و برای انسان عاقل بسیار بد است که چیزی را به  نیستیم. ناآ
گاهی خویش انکار نماید و الله   این صفت کافران را نکوهش نموده است: ألسبب ناآ

بُواْ بَِما لَۡم ُيِيُطواْ بِعِۡلِمهِ ﴿    ]٣٩[یونس:  ﴾ۦبَۡل َكذَّ
  ».کردند که به آن علم و احاطه نداشتند یبرا تکذ یزیچان بلکه آن«

 تواند اکتشافات و اختراعات جدید را که آیا انسانی که صدها سال زندگی کرده، می
ها را رد کند، انکار نماید در صورتی که فردی صادق وی را از  تواند آن نمیکس  هیچ

گاه سازد؟! آیا اگر ما صداهایی که هستی را در هر جایی فر وجود آن ا گرفته است، ها آ

                                           
 .٢٩٩۶صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١
 .٧٩، ص ١البدایة والّنھایة، ابن کثیر، ج  -٢
 .١٨ -١٧؛ عالم الجّن والّشیاطین، صص ٣١۶، ص ۴نک: مجموع الفتاوی، ج  -٣
 .٣۴۶، ص ۴و ج  ٢٨٠، ص ٢۴نک: مجموع الفتاوی، ج  -٤



م جّن و شیاطین
َ
  ٢٩٩  بخش اول: عال

 

هاست؟! و بلکه از زمان اختراع رادیو، صداهایی را که  نشنویم، دلیلی بر نبود آن
  نماییم. توانیم به طور مستقیم و حضوری گوش دهیم را تصدیق می نمی

کرد که بتوان با انسان دیگری از طریق صدا و  آیا صدها سال پیش کسی باور می
  ک گوشۀ دنیا و او در گوشۀ دیگرش است؟!که تو در یدرحالی  تصویر گفتگو نمایی

ها  پس در حقیقت، جن عاَلم سومی غیر از جھان فرشتگان و بشر است و آن
مخلوقاتی عاقل، هوشیار و فھیم و نه اعراض و میکروب هستند و نیز مکّلف و مسؤول و 

  )١(شده از برخی امورند. بازداشته
مختلف است. شیخ اإلسالم ابن یکی از دالیل این موضوع، تواتر و توافق مذاهب 

ها  های اسالمی منکر وجود جن نبوده و تمامی آن یک از فرقه هیچ«گوید:  می /تیمّیه
های  را به سویشان فرستاد و نیز جمھور و اغلب فرقه ج معتقدند که الله تعالی محّمد

  اند. کفر وجود جن را پذیرفته
وجود جن را قبول داشته و  اهل کتاب؛ یعنی یھود و نصاری نیز همچون مسلمانان

امکان دارد که از میان آنان، افرادی منکر این موضوع باشند، چنانکه در بین مسلمانان 
شان  شود؛ مانند جھمّیه و معتزله، ولی اغلب آنان و بزرگان هایی یافت می چنین فرقه

  قائل به وجود جن هستند.
بسیار روشن وجود دارد و در این زمینه، به صورت تواتر و  †چون اخبار پیامبران

کنند و حّتی مورد امر و نھی قرار  قطعًا جّنیان زنده و عاقلند و با ارادۀ خویش عمل می
که آنگونه  گیرند و صفات و اعراض مّتکی و قائم به انسان یا غیرانسان نیستند؛ می

گویند. بنابراین از آنجا که وجود جن به صورت تواتر از  برخی از ملحدان می
گاهند، گروهی از منتسبان به رسوالن  †رانپیامب نقل شده و عوام و خواص از آن آ
  )٢(»توانند وجودشان را انکار نمایند. نمی

های مسلمان و نیز اغلب کافران به مانند عموم اهل  تمامی فرقه«گوید:  همچنین می
ها از  کتاب و عاّمۀ مشرکان عرب و غیرشان از فرزندان حام، جمھور کنعانیان و یونانی

  )٣(»ها وجود جن را قبول دارند. اوالد یافث و اغلب گروه

                                           
 .١٣ - ١٢نک: عالم الجّن والّشیاطین، صص  -١
 .١٠، ص ١٩مجموع الفتاوی، ج  -٢
 .١٣همان، ص  -٣



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ٣٠٠

 

  عالوه بر این، آیات فراوانی داللت بر وجود این مخلوقات دارد؛ همچون:

نَُّه ﴿
َ
َّ أ َ ِ وِحَ إ

ُ
   ]١[الجن:  ﴾َفَقالُٓواْ إِنَّا َسِمۡعَنا قُۡرَءانًا َعَجٗبا ٱۡلِنِّ َنَفٞر ّمَِن  ٱۡسَتَمعَ قُۡل أ

قرآن] گوش  ین[به ا یاناز جنّ  یشده که همانا گروه ی] بگو: به من وح!ج بریامپ یا«[
  »یدیم.شن یبیما قرآن عج گمان یپس گفتند: بساند،  داده

نَّهُ ﴿
َ
نِس َكَن رَِجاٞل ّمَِن  ۥَوأ    ]٦[الجن:  ﴾فََزاُدوُهۡم رََهٗقا ٱۡلِنِّ َيُعوُذوَن بِرَِجاٖل ّمَِن  ٱۡلِ

و  یبه گمراه انپس آنس بردند، یپناه م یاناز جنّ  یبه مردان یاناز آدم یمردان که  ینو ا«
  ».افزودند شان یسرکش

  )١(شان نیست. این متون آن قدر فراوان و مشھورند که نیازی به بیان و توضیح
   

                                           
 .١۵ -١٢؛ عالم الجّن والّشیاطین، صص ١٩ -١٧نک: أحکام الجان، صص  -١



م جّن و شیاطین
َ
  ٣٠١  بخش اول: عال

 

  مبحث دوم:
  مرگ، هدف آفرینش، محّل سکونت و قدرت جّنیان

 مرگ و عمر جّنیان - ١

میرند، چون آیۀ زیر شامل  می - ها هستند نیز از آنکه شیاطین -بدون تردید جّنیان 
 شود: این مخلوقات هم می

ۡكَرامِ وَ  ٱۡلََلٰلِ َوَيۡبَقٰ وَۡجُه َرّبَِك ُذو  ٢٦ُكُّ َمۡن َعَلۡيَها فَانٖ ﴿ ٓءِ َرّبُِكَما  ٢٧ٱۡلِ َ ّيِ َءا
َ
َفبِأ

بَانِ     ]٢٨ -٢٦حمن: [الّر  ﴾تَُكّذِ
 یپروردگار ذو الجالل و گرام یو [تنھا] رو شود ی] است، فانینآن [زم یهر چه بر رو«

 یبپروردگارتان را تکذ یها نعمت ین] کدام!گروه انس و جن یپس [اماند.  یم یتوست که باق
  !»کنید؟ یم

تَِك : «فرمودند می ج روایت شده که رسول الله باز ابن عّباس ُعوُذ بِِعزَّ
َ
ِي  ،أ

َّ ا
ِي َال َفُموُت، َواجِلنُّ َواِإلنُْس َفُموتُونَ 

َّ نَْت ا
َ
َ إِالَّ أ َ برم به عّزت تو [ای  پناه می«؛ )١(»َال إِ

درحالی  !میرد و [ای پروردگاری] که نمی !پروردگاری] که هیچ معبودی جز تو نیست
  »میرند. جّن و انس میکه 

گاه نیستیم مگر  ما از مقدار عمر آن آنچه الله تعالی دربارۀ ابلیس بیان فرموده ها آ
  خوانیم: که تا روز قیامت زنده خواهد ماند، چنانکه در قرآن کریم می

ٰ يَۡوِم ُيۡبَعُثونَ ﴿ َ ِ نِظۡرِنٓ إ
َ
   ]١٥-١٤[األعراف:  ﴾ٱلُۡمنَظرِينَ قَاَل إِنََّك ِمَن  ١٤قَاَل أ

[الله] فرمود: مسّلمًا  .مرا مھلت ده شوند، ی[مردم] برانگیخه م که  یابلیس] گفت: تا روز«[
  »ی.یافتگان از مھلت تو

  )٢(ولی از عمر سایر جّنیان؛ یعنی غیر از شیطان خبر نداریم.

                                           
 .٢۴۵١صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١
 .٢٢والّشیاطین، ص نک: عالم الجّن  -٢
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 محّل سکونت جّنیان -٢

ها و  کنیم، سکونت دارند و بیشتر در خرابه ها بر روی زمینی که ما زندگی می آن
دان، قبرستان و امثال آن که  زبالهها و محّل نجاست؛ همچون حّمام، توالت،  بیابان

 )١(شوند. جایگاه شیاطین است، جمع می
احادیثی در رابطه با منع نمازخواندن در حّمام بیان شده، زیرا محّل نجاست و 
جایگاه شیطان بوده و نیز خواندن نماز در قبرستان منع شده، چون باعث شرک 

  شود. می
ن است؛ مانند بازارها زیاد حاضر همچنین جّنیان در اماکنی که امکان فسادشا

اگر توانستی «به یکی از دوستانش چنین سفارش کرد:  سشوند. سلمان فارسی می
رود،  شود و نیز آخرین فردی که از آنجا می هرگز نخستین فردی که وارد بازار می

  )٢(»دهد. مباش، زیرا بازار محّل نبرد شیطان است و پرچمش را در آنجا قرار می
، ذکر الھی، قرائت »بسم الله«کنند و گفتن  های بشر زندگی می خانه شیاطین در

 ج سازد. پیامبر ها دور می ها را از این خانه و آیة الکرسی آن» بقره«ویژه سورۀ  قرآن؛ به
  شوند. خبر دادند که شیاطین هنگام تاریکی پراکنده و زیاد می

در ماه مبارک رمضان، به زنجیر توانند آن را بشنوند و  ها را اذان فرارکرده و نمی آن
  )٣(شوند. کشیده می

 قدرت جّنیان - ٣

های  ها قدرتی که به بشر نداده است را بخشیده و ما را از برخی توانایی به آن ـالله
جّنیان باخبر ساخته است؛ مانند سرعت در حرکت و انتقال؛ چنانکه عفریتی از جّنیان 

یمن را در مّدتی کمتر از برخاستن یک  وعده داد که تخت ملکۀ ÷به سلیمان پیامبر
 مرد، به بیت الَمقِدس آورد.

  فرماید: در این باره می ـالله

                                           
 -۴٠؛ أحکام الجان، صص ۶٣ -۶١الفرقان بین أولیاء الّرحمن وأولیاء الّشیطان، ابن تیمّیه، صص  -١

۴٣. 
 .٢۴۵١صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٢
 .٢٣ - ٢٢نک: عالم الجّن والّشیاطین، صص  -٣



م جّن و شیاطین
َ
  ٣٠٣  بخش اول: عال

 

۠ َءاتِيَك بِهِ  ٱۡلِنِّ قَاَل ِعۡفرِيٞت ّمَِن ﴿ نَا
َ
ّنِ َعلَۡيهِ لََقوِيٌّ  ۦأ َقاِمَكۖ  ن َتُقوَم ِمن مَّ

َ
َقۡبَل أ

ِميٞ 
َ
ِيقَاَل  ٣٩أ ۠ َءاتِيَك بِهِ  ٱۡلِكَتٰبِ ِعۡلٞم ّمَِن  ۥِعنَدهُ  ٱلَّ نَا

َ
ن يَۡرتَدَّ إَِلَۡك َطۡرُفَكۚ  ۦأ

َ
َقۡبَل أ

ا ِعنَدهُ  ا رََءاهُ ُمۡسَتقِرًّ ۡكُفرُ قَاَل َهَٰذا ِمن َفۡضِل َرّبِ ِلَۡبلُوَ  ۥفَلَمَّ
َ
ۡم أ
َ
ۡشُكُر أ

َ
مل: [النّ  ﴾ِنٓ َءأ

٤٠-٣٩[   
و همانا من  یزیبرخ یتاز جااز آنکه  یشپ آورم یاز جن گفت: من آن را نزد تو م یتیعفر«

از آنکه  یشگفت: من پ ،] داشتیاز کتاب [الھ یدانش که  یکس .هستم ینام یبر آن توانا

] آن [تخت] را نزد خود ÷یمان[سل وقتیپس س آورم. یم تآن را نزد ی،چشم بر هم زن
 یشکر او را به جا یاکه آ یازمایداست تا مرا ب ماز فضل پروردگار ینگفت: اید، مستقر د

  )١(»کنم؟ یم یناسپاس یا آورم یم

  هدف از آفریشن جّنیان -٤
 ها را برای همان هدفی که بشر را آفرید، به وجود آورد: الله متعال آن

نَّ َوَما َخلَۡقُت ﴿ نَس وَ  ٱۡلِ َّ ِلَۡعُبُدونِ  ٱۡلِ ِ    ]٥٦اریات: [الّذ  ﴾إ
  »، آفریدم.مرا عبادت کنند ینکها یبرا فقطو من جن و انس را «

از آنان که فرمان هرکسی  بنابراین جّنیان مکّلف به انجام یا ترک اموری هستند و
که نافرمانی و هرکس  سازد، ولی از او راضی شده و وی را وارد بھشت می أبرد، الله

  سرکشی کند، جزایش آتش دوزخ است و متون فراوانی بیانگر این موضوع هستند.
های کافر را توبیخ و سرزنش نموده و  جّنیان و انسان ألمت، اللهدر روز قیا

  فرماید: می

نِس وَ  ٱۡلِنِّ َيَٰمۡعَشَ ﴿ وَن َعلَۡيُكۡم َءاَيِٰت  ٱۡلِ تُِكۡم رُُسٞل ّمِنُكۡم َيُقصُّ
ۡ
لَۡم يَأ

َ
أ

ۡتُهُم  نُفِسَناۖ وََغرَّ
َ
ٰٓ أ َ َ ۡنَيا ٱۡلََيٰوةُ َوُينِذُرونَُكۡم لَِقآَء يَۡوِمُكۡم َهَٰذاۚ قَالُواْ َشِهۡدنَا  وََشِهُدواْ  ٱلُّ

نَّ 
َ
نُفِسِهۡم أ

َ
ٰٓ أ َ    ]١٣٠عام: [األن ﴾َكنُواْ َكٰفِِرينَ  ُهمۡ َ
و د تان بخواننیبرا م رانیامدند که آیات یتاناز شما به سو یگروه جن و انس! آیا پیامبران یا«

 دهیم، یم ی] خودمان گواهگویند: بر [ضّد  ؟! [آنان]شما را از مالقات این روزتان هشدار دهند
  ».دهند که کافر بودند یرا فریب داد و بر [زیان] خودشان گواه اندنیا آن یو زندگ

                                           
  .٢۵همان، ص  -١
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دهنده و مبّلغی به  دهد که شریعت الھی به جّنیان رسیده و بیم آیۀ فوق نشان می
  سویشان رفته است.

  شوند، آیات زیر است: دلیل اینکه برخی از جّنیان با آتش دوزخ مجازات می

ْ قَاَل ﴿ َمٖم قَۡد َخلَۡت ِمن َقۡبلُِكم ّمَِن  ٱۡدُخلُوا
ُ
   ]٣٨[األعراف:  ﴾ٱلَّارِ ِف  نِس ٱۡلِ وَ  ٱۡلِنِّ ِفٓ أ

اند،  و انس که پیش از شما گذشته از جّن  ییها : در بین گروهفرماید یبه آنان] م أالله«[
  »در آتش [دوزخ] وارد شوید!

نَا ِلََهنََّم َكثِٗيا ّمَِن ﴿ 
ۡ
نِس وَ  ٱۡلِنِّ َولََقۡد َذَرأ    ]١٧٩[األعراف:  ﴾ٱۡلِ

  »ایم. یدهم آفرجھنّ  یو انس را برا از جّن  یاریگروه بس یق،تحقه ب«

نَّ َجَهنََّم ِمَن ﴿
َ
ۡمَل
َ
نَّةِ َل ۡجَعِيَ  ٱلَّاِس وَ  ٱۡلِ

َ
   ]١٣جدة: [الّس  ﴾أ

  »کنم. یُپر م یهمگ یان؛و آدم یانم را از جنّ جھنّ  قطعاً «
  شوند، آیات زیر است: همچنین دلیل اینکه جّنیاِن مؤمن وارد بھشت می

بَانِ  ٤٦َجنََّتانِ  ۦَمَقاَم َرّبِهِ َولَِمۡن َخاَف ﴿ ٓءِ َرّبُِكَما تَُكّذِ َ ّيِ َءا
َ
   ]٤٧ -٤٦حمن: [الّر  ﴾فَبِأ

پس . ] استیپروردگارش بترسد، دو باغ [بھشت یشگاهدر پ یستادناز ا که  یکس یو برا«
  !»کنید؟ یم یبپروردگارتان را تکذ یها نعمت ین] کدام!گروه انس و جن ی[ا

جنس سخن هردو  جّن و انس هستند، زیرا در ابتدای سوره، بامخاطب آیات فوق، 
گفته شده و در آیۀ قبلی، فضل و احسان الھی بر جّنیان مؤمن بیان شده که الله تعالی 

رسیدند، هرگز با بیان این  ها را وارد بھشت خواهد کرد و اگر به این پاداش نمی آن
  )١(گذاشت. ها مّنت نمی مطلب بر آن

   

                                           
 .۴١؛ عالم الجّن والّشیاطین، ص ۵٣نک: أحکام الجان، ص  -١



م جّن و شیاطین
َ
  ٣٠٥  بخش اول: عال

 

  مبحث سوم:
  یطان و انسانش

شود و شیاطین با افرادی که خود را تسلیم  ها مسّلط می ابلیس بر برخی از انسان
  کنند. اند رابطه دارد و برای اطاعت از او، الله تعالی را نافرمانی می ابلیس نموده

همچنین با برخی از آنان نبرد و نزاع دارد. در ادامه، مطالبی در مورد رابطۀ شیطان 
  گردد. می با آدمی بیان

 حضور شیطان در بدن انسان به مانند جریان خون - ١

إِنَّ «: فرمودند ج روایت شده که پیامبر سدر صحیح بخاری و صحیح مسلم، از انس
مِ  َّ يَْطاَن جَيِْري ِمَن اِإلنَْساِن جَمَْرى ا همانا شیطان در [بدن] انسان، همچون «؛ )١(»الشَّ

 »خون جاری است.جریان 
روایت شده  ج ی و صحیح مسلم، از صفّیه دختر حیی؛ همسر پیامبردر صحیح بخار

در اعتکاف بودند که من شبانه به نزدشان رفتم و با ایشان  ج رسول الله«گفت:  که می
با من برخاستند تا مرا برگردانند و  ج سخن گفتم و سپس برخاستم که بروم. پیامبر

مرد از انصار عبور کردند و زمانی سکونت داشتند. دو  سایشان در خانۀ اسامه بن زید

نها إبَلَ رِْسِلُكَما؛ «فرمودند:  ج را دیدند، سرعت گرفتند. پیامبر ج که رسول الله
 »]؛ همانا این صفّیه دختر حیی است.آرام گیریدعجله نکنید [و «؛ »َصِفيَُّة بِنُْت ُحيَيٍّ 

يَْطاَن «ودند: فرم ج پیامبر !ج آن دو نفر گفتند: سبحان الله! یا رسول الله إِنَّ الشَّ
ْن َفْقِذَف يِف قُلُوبُِكَما ُسوًءا

َ
ِّ َخِشيُت أ

ِم، َوإِ َّ بدون «؛ »جَيِْري ِمَن اِإلنَْساِن جَمَْرى ا
خون در [بدن] انسان جاری است و من ترسیدم که در جریان تردید شیطان به مانند 

» چیزی«؛ »َشيْئًا« ،»ُسوًءا«یا در عوض » هایتان گمان بدی [سوء تفاهم] بیندازد. دل
   )٢(گفتند.

                                           
 .٢١٧۵؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٧١٧١صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
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 ضعف و قّوت شیاطین -٢

حکمت براساس  شوند و الله تعالی ها مسّلط می نمودن، بر انسان  ها به قصد گمراه آن
 ها قدرت داده است. و تقدیر ازلی خویش، به آن

گاهی او، قوی یا  با وجود این، تسّلط شیاطین بر حسب قّوت یا ضعف ایمان آدمی و آ
گردد؛ هر اندازه ایمان و هوشیاری انسان بیشتر گردد، به همان مقدار تسّلط  ضعیف می

ها، قوی و از  شود و بالعکس. بنابراین شیاطین از برخی جنبه شیطان کم و ضعیف می
  فرماید: می أها ضعیفند. الله برخی جنبه

ۡيَطٰنِ إِنَّ َكۡيَد ﴿    ]٧٦ساء: [النّ  ﴾َكَن َضعِيًفا ٱلشَّ
  ».است یفضعهمواره  یطان] شۀ[و نقش یرنگنقطعًا «

به شیطان، قدرت اجبار مردم بر گمراهی و کفر را نداده و در این زمینه  ألالله
  فرماید: می

﴿ ٗ    ]٦٥[اإلسراء:  ﴾إِنَّ ِعَبادِي لَۡيَس لََك َعلَۡيِهۡم ُسۡلَطٰٞنۚ َوَكَفٰ بَِرّبَِك َوكِي
ی نگھبان یو پروردگار تو برا داشت ینخواه یا  تو هرگز بر بندگان من سلطه بدون تردید«

  ».است یکاف انآن [و حفاظت]

ِ  ۥَوَما َكَن َلُ ﴿ َّ ِلَۡعلََم َمن يُۡؤِمُن ب ِ ِ َعلَۡيِهم ّمِن ُسۡلَطٍٰن إ ِخَرة ۡن ُهَو ِمۡنَها ِف مِ  ٱ مَّ
   ]٢١[سبأ:  ﴾َشّكٖ 
را  یکس یم] معلوم بداریمت[خواس ینکهنبود مگر ا ای هسلط یچ] را بر آنان هیطانو او [ش«

  ».] استیداو از آن در شک [و ترد که  یاز کس آورد، یم یمانکه به آخرت ا
یعنی اینکه شیطان راهی برای تسّلط بر مؤمنان و بندگان الھی ندارد؛ نه از لحاظ 

  دادن را دارد. حّجت و دلیل و نه از نظر قدرت، اّما توان آراستن و نیرنگ و فریب
  داند: حقیقت را میابلیس این 

َزّيَِنَّ لَُهۡم ِف ﴿
ُ
ۡغَوۡيتَِن َل

َ
ۡرِض قَاَل َرّبِ بَِمآ أ

َ
ۡجَِعيَ  ٱۡل

َ
ۡغوَِينَُّهۡم أ

ُ
َّ ِعَباَدَك ِمۡنُهُم  ٣٩َوَل ِ إ

   ]٤٠ - ٣٩[الحجر:  ﴾ٱلُۡمۡخلَِصيَ 
ر د ین] در زمها را یقطعًا من [گناه و بد ی،مرا گمراه ساخت چونگفت: پروردگارا! «

] یانمگر بندگان مخلص تو را از [م را گمراه خواهم کرد انآن یو همگ دهم یم ینتنظرشان ز
  »ان.آن



م جّن و شیاطین
َ
  ٣٠٧  بخش اول: عال

 

شدنشان راضی هستند و از روی میل و   گمراه شیطان بر بندگانی مسّلط است که به
  فرماید: می ـکنند. الله رضایت، از وی فرمانبرداری می

َّ َمِن ﴿ ِ َبَعَك إِنَّ ِعَبادِي لَۡيَس لََك َعلَۡيِهۡم ُسۡلَطٌٰن إ    ]٤٢[الحجر:  ﴾ٱۡلَغاوِينَ ِمَن  ٱتَّ
  »کنند. یم یرویکه از تو پ یمگر [بر آن] گمراهان یستن یطتو را بر بندگانم تسلّ  یقیناً «

  گوید: در روز قیامت، شیطان به پیروانش که آنان را گمراه و هالک نموده است، می

ن َدَعۡوتُُكۡم فَ ﴿
َ
ٓ أ َّ ِ َ َعلَۡيُكم ّمِن ُسۡلَطٍٰن إ ِ    ]٢٢[إبراهیم:  ﴾ِ  ٱۡسَتَجۡبُتمۡ َوَما َكَن 

دعوتتان کردم و شما [دعوت] مرا  ینکهنداشتم جز ا یطتسلّ  یچو من بر شما ه«
  »یرفتید.پذ

رستی و فرماید شیطان بر کسانی که او را به سرپ در آیۀ دیگری، الله متعال می
  دوستی بگیرند، مسّلط است:

َ  ۥإِنََّما ُسۡلَطُٰنهُ ﴿ ِينَ َ ِينَ وَ  ۥَيَتَولَّۡونَهُ  ٱلَّ    ]١٠٠حل: [النّ  ﴾ُمۡشُِكونَ  ۦُهم بِهِ  ٱلَّ
و  گزینند، میبر یش] خوی[و سرپرست یرا به دوست ویاست که  یط او تنھا بر کسانتسلّ «
  )١(»ورزند. یبه او [الله] شرک م ،]شیطاناز  یرویپ ا[ب که ی کسان

هاست، به  کردن و فریب انسان تسّلطی که به شیطان داده شده، همان قدرت گمراه
گذارد که این  نماید و نمی ای که آنان را بر کفر و شرک تشویق و تحریک می گونه

  فرماید: گناهان را ترک کنند، چنانکه الله متعال می

رَۡسۡلَنا ﴿
َ
نَّآ أ
َ
لَۡم تََر أ

َ
َيِٰطيَ أ َ  ٱلشَّ ا ٱۡلَكٰفِرِينَ َ ّزٗ

َ
   ]٨٣[مریم:  ﴾تَُؤزُُّهۡم أ

] تا یمودمط ن[و مسلّ  یمرا بر کافران فرستاد یاطینکه ما ش یدیند یا] آ!ج یامبرپ یا«[
  »یزند.را سخت برانگ انآن

ندارند، بلکه به محض دوستان و پیروان شیطان، دلیلی برای تسّلط او بر خودشان 
اند، چون موافق با تمایالت و  اینکه ابلیس آنان را فرا خوانده، دعوتش را پذیرفته

اهدافشان بوده است. این افراد خودشان را به زحمت انداخته و با موافقت و پیروی از 
اند و چون دستشان را به دشمن داده و  دشمن خویش، او را بر خود مسّلط ساخته

اند، وی نیز به عنوان مجازات و عقوبت، بر آنان تسّلط و قدرت یافته است.  اسیرش شده
گرداند تا زمانی که بنده با اطاعت از  بنابراین الله تعالی شیطان را بر انسان مسّلط نمی

                                           
  .٣٢نک: عالم الجّن والّشیاطین، ص  -١
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 أابلیس و شرک به الله متعال باعث این کار نشود، ولی در غیر این صورت، الله
  سازد. شیطان را بر وی مسّلط می

یابد. الله تعالی در  اهی اوقات نیز به سبب گناهان مؤمنان، ابلیس بر آنان قدرت میگ
ها را  فرماید که به وی آیات الھی داده شد و او آن قرآن کریم، از شخصی سخن می

ابلیس را بر  ـدانست و شناخت و سپس تمامی این آیات را ترک نمود و در نتیجه، الله
اش گشت و عبرت و داستانی برای دیگران  گمراهی او مسّلط ساخت و باعث فریب و

  شد:

  ٱتُۡل وَ ﴿
َ
ِيٓ َعلَۡيِهۡم َنَبأ ۡتَبَعُه  ٱنَسلَخَ َءاَتۡيَنُٰه َءاَيٰتَِنا فَ  ٱلَّ

َ
ۡيَطٰنُ ِمۡنَها فَأ فََكَن ِمَن  ٱلشَّ

َ  ۥٓ َولَۡو ِشۡئَنالََرَفۡعَنُٰه بَِها َوَلِٰكنَّهُ  ١٧٥ٱۡلَغاوِينَ  ِ ۡخَلَ إ
َ
ۡرِض أ

َ
ُٰهۚ َفَمَثلُهُ  ٱتََّبعَ وَ  ٱۡل َكَمَثِل  ۥَهَو

ٰلَِك َمَثُل  ٱۡلَكۡبِ  ۡكُه يَۡلَهۚث ذَّ ۡو َتۡتُ
َ
ِينَ  ٱۡلَقۡومِ إِن َتِۡمۡل َعلَۡيهِ يَۡلَهۡث أ ْ  ٱلَّ بُوا َيٰتَِناۚ َكذَّ

ُرونَ  ٱۡلَقَصَص  ٱۡقُصِص فَ     ]١٧٦ -١٧٥[األعراف:  ﴾لََعلَُّهۡم َيَتَفكَّ
از آن  سپس یم،خود را به او داد یاتکه آ یبخوان سرگذشت کس ان] بر آن!ج یامبرپ یو [ا«

[مقام  خواستیم یو اگر م. او افتاد و از گمراهان شد یپ در یطان] گشت، پس شیجدا [و عار
شد [و به  یل] مایا[و دن ینزم یسوه او ب یول بردیم، ی] باال میاترا با آن [آ ویو منزلت] 

ل سگ [هار] است که ثَ چون مَ همل او ثَ کرد، پس مَ  یرویپ یشخو ی] و از هواییدگرا یپست
 [باز ری،واگذا شرا به حال خودآن و اگر  آورد، یم یرونزبان از دهان ب ی،حمله کن آناگر به 

کردند، پس  یبما را تکذ یاتاست که آ یل گروهثَ مَ  ینا آورد؛ یم یرونهم] زبانش را از دهان ب
  »یندیشند.بکه  یدشا کن ] بازگوانها را [بر آن نا] داستین[ا

بدون تردید این َمَثل کسانی است که حق را شناخته و سپس آن را انکار و رد 
از جانب الله متعال فرستاده شده و  ج دانند محّمد نمایند؛ همچون افرادی که می می

  کنند. با وجود این، ایشان را انکار می
گروهی خطرناک  - کنند نافرمانی میکه آیات به آنان داده شده و سپس -این گروه  

  )١(و به مانند شیطان هستند، زیرا او نیز پس از شناخت حقیقت، آن را انکار نمود.
اّما اگر بنده اسالم را به خوبی بپذیرد و ایمان در دلش جای گیرد و حدود الھی را 

عمر بن  به ج کند، چنانکه پیامبر ترسد و فرار می رعایت نماید، قطعًا ابلیس از او می

                                           
 .٣٣ - ٣٢نک: عالم الجّن والّشیاطین، صص  -١



م جّن و شیاطین
َ
  ٣٠٩  بخش اول: عال

 

َ «فرمودند:  سخّطاب َ ای عمر! بدون تردید «؛ )١(»!يا ُقَمرُ  كخاُف ِمنإَنّ الّشيطاَن 
  »ترسد. شیطان از تو می

به سّیدنا  ج روایت شده که رسول الله سدر صحیح بخاری، از سعد بن ابی وّقاص

ِ نِيَِدِه، َما لَِقيََك «فرمودند:  سعمر ِي َغْف
َّ يَْطاُن  َوا ا إِالَّ َسلََك الشَّ ا َلرْيَ  َساِلاًك فَجًّ فَجًّ

َك  سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، اگر شیطان تو را در راهی ببیند، «؛ )٢(»فَجِّ
  »گیرد. راه دیگری غیر از راه تو را در پیش می حتماً 

که ایمانش قوی باشد، شیطانش هرکس  نیست، بلکه ساین مورد مختّص سّیدنا عمر

إِنَّ الُْمْؤِمَن «: کند روایت می /گردد، چنانکه امام احمد خوار می شکست خورده و
ِ َشيْطَ  ُنْ َفرِ انَ َ َحُدُكْم بَِعرَيُه يِف السَّ

َ
ِ أ  طانهمانا انسان مؤمن شی«؛ )٣(»ُه، َكَما ُفنْ

را در  که کسی از شما شترشگونه  همان کند، خویش را الغر [و ضعیف] می
  »نماید. ] سفر الغر میهای سختی[

کند،  ؛ یعنی شیطانش را الغر و ضعیف می"هُ انَ َلُينِْيض َشْيطَ "«گوید:  می /ابن کثیر
  )٤(»گرداند. چون آن را به شّدت خوار و اسیر قدرت و تصّرف خویش می

اش را گرفته و بر وی  هم نقل شده که یعنی پیشانی »ِيص َلُينْ «؛ »صاد«این روایت، با 
اش را گرفته و بر آن  شتر سرکش و چموش شود، پیشانیکند، چنانکه وقتی  غلبه می
  )٥(شود. چیره می

   

                                           
  .٢٩١٣سنن ترمذی، شمارۀ حدیث:  -١
 .٣٢٩۴یث: صحیح بخاری، شمارۀ حد -٢
  .٨٩٢٧مسند احمد، شمارۀ حدیث:  -٣
 .٧٣، ص ١البدایة والّنھایة، ج  -٤
  .٣۵ - ٣١نک: عالم الجّن والّشیاطین، صص  -٥



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ٣١٠

 

  مبحث چهارم:
  دشمنی میان انسان و شیطان

 عوامل و تاریخ این دشمنی - ١

دار بوده و تاریخ آن به روزی که  دشمنی میان انسان و شیطان بسیار عمیق و ریشه
شیطان در آن زمان به اطراف گردد که  آفریده شد و پیش از دمیدن روح، برمی ÷آدم

ا «فرمودند:  ج روایت شده که پیامبر سزد. در صحیح مسلم، از انس انسان دور می لَمَّ
َكُه، فََجَعَل إِبِْليُس يُِطيُف بِِه، َفنُْظُر َما  ْن َفرْتُ

َ
َر اُهللا آَدَم يِف اجْلَنَِّة تََرَكُه َما َشاَء اُهللا أ َصوَّ

ْجوََف 
َ
ا َرآُه أ نَُّه ُخِلَق َخلًْقا َال َفتََمالَُك  ُهَو، فَلَمَّ

َ
را  ÷وقتی الله تعالی آدم«؛ )١(»َعَرَف ك

، تا مّدتی که خود الله متعال خواست، وی را ترک نمود و صورت بخشید در بھشت
وقتی آدم را دارای شکم  ؟کرد که این چیست و نگاه می زدهابلیس به اطرافش دور 

تواند خودش را از [تمایالت  یده شده که نمیای آفر دید، دانست [جنس آدم] به گونه
 »نفسانی، وسواس یا خشم] حفاظت نماید.

دمید، به فرشتگان دستور داد تا برایش  ÷روح را در آدم ألهنگامی که الله
سجده کنند و این فرمان شامل ابلیس که به همراه فرشتگان آسمان، مشغول پرستش 

بزرگ دانست و تکّبر ورزید و از سجده برای شد، اّما خودش را  الله تعالی بود نیز می
  سر باز زد: ÷آدم

نَا۠ َخۡيٞ ّمِۡنُه َخلَۡقَتِن ِمن نَّارٖ وََخلَۡقَتهُ ﴿
َ
   ]١٢[األعراف:  ﴾ِمن ِطيٖ  ۥقَاَل أ

  ».]ای خلق کردهو او را از ِگل [ یا مرا ازآتش آفریده ؛ابلیس] گفت: من از او بھترم«[

باز نمود، دید که بسیار مورد احترام و  وقتی چشمانش را ÷پدرمان؛ آدم
کردند،  که برایش سجده میدرحالی  گرامیداشت قرار گرفته است؛ او فرشتگان را

یافت، اّما دشمن آشکاری را نیز دید که او و فرزندانش را تھدید به هالکت و گمراهی 
  نمود. می

داد که تا روز  شیطان را به سبب تکّبرش، از بھشت جاوید اخراج کرد و وعده ـالله
  قیامت او را زنده نگه دارد:

                                           
 .٢۶١١صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١



م جّن و شیاطین
َ
  ٣١١  بخش اول: عال

 

ٰ يَۡوِم ُيۡبَعُثونَ ﴿ َ ِ نِظۡرِنٓ إ
َ
   ]١٥ -١٤[األعراف:  ﴾ٱلُۡمنَظرِينَ قَاَل إِنََّك ِمَن  ١٤قَاَل أ

 قطعاً [الله] فرمود: . مرا مھلت ده شوند، ی[مردم] برانگیخه م که ی ابلیس] گفت: تا روز«[
  »ی.یافتگان  از مھلت تو

  را گمراه نماید: ÷لعین با خودش پیمان بست که فرزندان آدمابلیس 

ۡقُعَدنَّ لَُهۡم ِصَرَٰطَك ﴿
َ
ۡغَوۡيتَِن َل

َ
يِۡديِهۡم  ١٦ٱلُۡمۡسَتقِيمَ قَاَل فَبَِمآ أ

َ
تِيَنَُّهم ّمِۢن َبۡيِ أ ُثمَّ 

كۡ 
َ
َ َتُِد أ يَۡمٰنِِهۡم وََعن َشَمآئِلِِهۡمۖ َو

َ
   ]١٧ - ١٦[األعراف:  ﴾َثَُهۡم َشِٰكرِينَ َوِمۡن َخۡلفِِهۡم وََعۡن أ

[گمراه  یمن [نیز] بر سر راه مستقیم تو برا ی،مرا گمراه کرد چونابلیس] گفت: پس «[
شان و از پشت سرشان و از [سمت] یسپس از پیش رو نشینم. یدر کمین م انساختن] آن

  ».یافت یو بیشترشان را شکرگزار نخواه تازم یم انراستشان و از [سمت] چپشان بر آن
هاست؛ او از هر  این سخن شیطان، بیانگر مقدار تالش وی به قصد گمراهی انسان

شود؛ از سمت راست و چپ و از طرف جلو و پشت سر؛ یعنی از تمامی  راهی وارد می
   )١(ها. جھت

 داشته استبرحذر  ما را از شیطان أالله -٢

یاری از قرآن کریم، این موضوع را بیان نموده و ما را از پروردگار جھان در آیات بس
نمودن بسیار  داشته است، زیرا فتنۀ او بزرگ و مھارتش در گمراهبرحذر  نیرنگ ابلیس

 فرماید: می ـاست و عادت و حرص بر این کار دارد. الله

َ َيۡفتِنَنَُّكُم ﴿ ۡيَطٰنُ َيَٰبِنٓ َءاَدَم     ]٢٧[األعراف:  ﴾ٱلشَّ
  ».فرزندان آدم! شیطان شما را نفریبد یا«

ۡيَطٰنَ إِنَّ ﴿ ُِذوهُ لَُكۡم َعُدّوٞ فَ  ٱلشَّ اۚ  ٱتَّ    ]٦[فاطر:  ﴾َعُدوًّ
  »یرید.دشمن شماست، پس او را دشمن گ یطانش مسلماً «

ۡيَطٰنَ َوَمن َيتَِّخِذ ﴿ ا ّمِن ُدوِن  ٱلشَّ ِ َوِلّٗ َّ بِيٗنا ٱ اٗنا مُّ    ]١١٩ساء: [النّ  ﴾َفَقۡد َخِسَ ُخۡسَ
  آشکار کرده یانیقطعًا ز یرد،و دوست خود بگ یول ألالله یرا به جا یطانشهرکس  و«
  ».است

                                           
 .۵٣نک: عالم الجّن والّشیاطین، ص  -١
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را دلیل  ÷رفتنی نیست، چون او پدرمان؛ آدم دشمنی شیطان قابل تغییر و از بین
خواهد از فرزندانش انتقام  داند و به همین عّلت، می لعنت و اخراج خویش از بھشت می

  گیرد:

رََءۡيَتَك َهَٰذا ﴿
َ
ِيقَاَل أ ٰ يَۡوِم  ٱلَّ َ ِ ۡرتَِن إ خَّ

َ
َّ لَئِۡن أ َ َ ۡمَت  ۡحَتنَِكنَّ ُذّرِيََّتهُ  ٱۡلقَِيَٰمةِ َكرَّ

َ
 ۥٓ َل

 ٗ َّ قَلِي ِ    ]٦٢[اإلسراء:  ﴾إ
بوده  یل[به چه دل یا داده یرا که بر من برتر یکس ینسپس] گفت: به من خبر بده، ا«[

کن  یشه[گمراه و] ررا  یکم ۀعّد  مگرفرزندانش  ی،مھلت ده یامتروز ق است؟!] اگر مرا تا
  )١(».خواهم کرد

 هدف نهایی شیطان - ٣

 کند که انسان را به دوزخ بیندازد و او را از بھشت محروم سازد. ابلیس تالش می
کند  گردد. در اصل، او تالش می تر می اگر به این هدف نرسد، به دنبال اهدافی پایین

بندگان را دچار شرک و کفر سازد و اگر در این کار موّفق نشود، دوست دارد که که 
باز دارد؛ مثًال  ـتر از شرک و کفر انجام دهند و آنان را از پرستش الله گناهانی پایین

ناپسند است، هرآنچه  شان را فاسد و باطل نماید، آنان را از فقر بترساند و به عبادت
دهد و در این  ها می ها را دستور به انجام آن که شیطان انسانفرمان دهد و سایر اموری 

کند تا آنان را به  کند. اگر آدمیان در کاری از وی فرمان برند، تالش می باره تالش می
دهد تا باالخره این افراد را به  گناهان بدتری دچار سازد و همواره این راه را ادامه می

  رساند. ترین درجات می پست

 لشکریان شیطان -٤

آدم، ابلیس لعین است و او لشکریانی از جن دارد. با هر انسانی  فرماندۀ نبرد با بنی
شود، چنانکه در صحیح مسلم، از أّم  همراهی از جّنیان است که هرگز از وی جدا نمی

بر ایشان رفتند و من  ماز نزد ج روایت شده که شبی رسول الله لالمؤمنین عایشه
آمده و دیدند که من چه کاری انجام  ج . سپس پیامبره خوردمرشک بردم و غبط

ِغْرِت؟ ؟َما لَِك «دهم. ایشان پرسیدند:  می
َ
ای عایشه! تو را چه شده؟ آیا «؛ »يَا َخئَِشُة أ

                                           
 .۵۴همان، ص  -١



م جّن و شیاطین
َ
  ٣١٣  بخش اول: عال

 

چرا فردی مانند من بر کسی همچون شما غبطه من پاسخ دادم: » غبطه خوردی؟

قَْد َجاَءِك «فرمودند:  ج رسول الله نخورد؟!
َ
قطعًا شیطان تو به نزدت آمده «؛ »َشيَْطانُِك أ

 » است.

؛ »َغَعمْ «آیا شیطانی به همراه من است؟ ایشان فرمودند:  !ج پرسیدم: ای رسول الله

؛ »َغَعمْ «پاسخ دادند:  ج دوباره پرسیدم: و با هر انسانی [شیطانی است]؟ پیامبر». آری«

َغَعْم، «ایشان فرمودند:  !ج ول اللهباز سؤال کردم: و حّتی به همراه شما ای رس». بله«
ْسلَمَ 

َ
َّ أ َخنيَِن َعلَيِْه َح

َ
ِّ أ آری، ولی پروردگارم مرا علیه او یاری ساخته «؛ )١(»َولَِكْن َر

  »و مسلمان شده است.

گفته شده که یعنی آن شیطان مسلمان شده و در این  »َأْسَلمَ «در توضیح عبارت: 
  صورت، فعل ماضی است.

آمده که یعنی من از شّرش درامانم، و در این حالت، فعل  »َأْسَلمُ «قولی،  و بنا بر 
  )٢(رود. مضارع به شمار می

کنند. الله تعالی  عالوه بر این، شیطان لشکریانی از انس دارد که از وی پیروی می
  فرماید: می

ِينَ وَ ﴿ ۡوِلَآؤُُهُم  ٱلَّ
َ
ْ أ ُٰغوُت َكَفُرٓوا َ  ٱلُّورِ ُيۡرُِجوَنُهم ّمَِن  ٱلطَّ ِ لَُمٰتِۗ إ ْوَلٰٓئَِك  ٱلظُّ

ُ
أ

ۡصَحُٰب 
َ
ونَ  ٱلَّارِۖ أ    ]٢٥٧[البقرة:  ﴾ُهۡم فِيَها َخِٰلُ

 یطاغوت است که آنان را از نور، به سوشان و سرپرست یاورکافر شدند  که ی و کسان«
  )٣(».در آن خواهند ماند هاهل آتشند و جاودان این افراد برد، یم یرونب ها یکیتار

 های شیطان برای گمراهی انسان شیوه -٥

کند که مثًال بگوید: این امور  ابلیس به طور مستقیم انسان را وسوسه و گمراه نمی
خوب و مورد پسند را رها کن و کارهای ناپسند را انجام بده تا در دنیا و آخرت بدبخت 

 برد. از وی فرمان نمیکس  هیچ عمل کند،گونه  این گردی. اگر

                                           
 .٢٨١۵صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١
 .۴١نک: أحکام الجان، ص  -٢
 .۶۵ - ۶۴نک: عالم الجّن والّشیاطین، صص  -٣
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گیرد؛  نمودن بندگان در پیش می هایی متفاوتی را برای فریب و گمراه اّما شیوه
همچون آراستن باطل، نامیدن امور حرام با عناوین مورد پسند و محبوب، استفادۀ از 
افراط و تفریط، منع بندگان از عمل و دچارکردن آنان به تأخیر و تنبلی؛ همچون 

  ا گمراه سازد:دادن به دروغ و آرزوهای شیرین تا آنان ر وعده

ۡيَطٰنُ يَعُِدُهۡم َوُيَمّنِيِهۡمۖ َوَما يَعُِدُهُم ﴿ َّ ُغُروًرا ٱلشَّ ِ    ]١٢٠ساء: [النّ  ﴾إ
 و باطل یبجز فر یطانرا به آرزو افکند، و ش ایشانو  دهد یوعده م ان] به آنیطانش«[

  »دهد. یبه آنان وعده نم [چیز دیگری]
پّله و به  ها، این است که پّله انسانساختن  های شیطان برای گمراه یکی از روش

سازد.  شان است، غافل می تدریج آنان را گمراه ساخته و از آنچه به نفع و صالح
ترسانند و او از طریقی که مورد پسند  همچنین دوستان شیطان آدمیان را می

شود،  های ضعفی که بر انسان عارض می گاه شود و از میان کمین هاست، وارد می دل
هایی همچون بیماری، شھوت، خشم، ناامیدی، نادانی،  گاه کند؛ کمین او نفوذ میعلیه 

  غفلت، بخیلی، عشق به زنان، خوشحالی فراوان، اندوه بسیار و امثال آن.

 شیوۀ نفوذ شیطان به دل انسان - ٦

تواند از طریقی که ما  گیرد. شیطان می این کار از طریق وسوسه صورت می
 آن خبر نداریم، به فکر یا دل انسان برسد و سرشتی که فھمیم و از چگونگی نمی

نماید؛ یعنی همان چیزی که  آن آفریده شده است، وی را در این کار کمک میبراساس 
 شود و الله تعالی این مطلب را به ما بیان کرده است: وسوسه نامیده می

ِي ٤ٱۡلَنَّاِس  ٱلۡوَۡسَواِس ﴿    ]٥ -٤اس: [النّ  ﴾ِس ٱلَّايُوَۡسوُِس ِف ُصُدورِ  ٱلَّ
مردم وسوسه  یها همان که در دل؛ رونده [به هنگام ذکر الله] گر بازپس ] وسوسهیطانش«[

  »کند. یم
کند، ولی  که انسان غافل شود، او وسوسه میهرگاه  شیطان بر دل آدمی چسبیده و

  شود. زمانی که الله متعال را یاد نماید، شیطان دور و پنھان می



م جّن و شیاطین
َ
  ٣١٥  بخش اول: عال

 

يَْطاَن « :فرمودند ج صحیح مسلم آمده است که پیامبر در صحیح بخاری و إِنَّ الشَّ
مِ إبِن آدم  جَيِْري ِمن َّ  در [بدن] انسانبه مانند جریان خون، همانا شیطان «؛ )١(»جَمَْرى ا

  »جاری است.
انسان اثر این وسوسه که باعث گمراهی وی شده و به انجام گناه تشویق نموده و از 

  کند. ه است را در دلش احساس میپیامدهایش غافل ساخت
را گمراه کرد و نیرنگ زد تا از آن درخت  ÷ابلیس با همین وسوسه، سّیدنا آدم

  فرماید: می ألبخورد. الله

ۡيَطٰنُ فَوَۡسوََس إَِلۡهِ ﴿ ٰ َشَجَرةِ  ٱلشَّ َ َ ُدلَُّك 
َ
ـَٔاَدُم َهۡل أ َّ َيۡبَلٰ  ٱۡلُۡلِ قَاَل َيٰٓ [طه:  ﴾َوُمۡلٖك 

١٢٠[   
] تو را به درخت یخواه ی[م یاآدم! آ یگفت: ا ؛او را به وسوسه انداخت یطانپس شس«

  )٢(»کنم؟! ییزوال راهنما یب ییو فرمانروا یجاودانگ

 اسلحۀ مؤمن در نبرد علیه شیطان -٧

ساختن  رغم دشمنی فراوان و بزرگی نیرنگ شیطان و حرص او بر گمراه علی
گردد؛ یعنی هنگامی که  و ذلیل و زبون می ها، در برخی موارد، خسته و دور انسان

انسان از اسباب حفاظت از شّر ابلیس استفاده نماید که به طور خالصه، برخی از آن 
اسباب عبارتند از: رعایت احتیاط، پایبندی به آنچه در قرآن و سّنت آمده است، 

های  یوهاز شّر شیطان، مداومت بر ذکر الھی، شناخت ش ـبردن صادقانه به الله پناه
گیری و فراگیری علم نافع، عجله برای توبه و استغفار و سایر عواملی که  شیطان، بھره

  )٣(برای دورنمودن شیطان تعیین شده است.
   

                                           
 .٢١٧۴؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٣١٠٧صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
 .٩١ - ۶٧نک: عالم الجّن والّشیاطین، صص  -٢
 .١۴٩ -١٢٧همان، صص  -٣
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  مبحث پنجم:
  فلسفۀ آفرینش شیطان

ابلیس را که عامل اصلی تمامی فسادهای موجود در دنیا؛ فساد در ادیان،  أالله
 ها و نیز سبب بدبختی و معصیت بندگان است را شبھهاعتقادات، تمایالت نفسی و 

  حکمت و دالیل بزرگی آفرید؛ از جمله:براساس 

تواند اشیا و مخلوقات متضاد و  برای اینکه بندگان بدانند که الله متعال می - ١
 مخالف هم را بیافریند

ترین مخلوق و عامل هر نوع فسادی به شمار  پروردگار جھان ابلیس را که خبیث
ترین مخلوقات و عامل هر  که برترین و پاکیزه ÷رود را آفرید و در برابر او، جبرئیل می

خیری است را خلق کرد. بلندمرتبه است معبودی که این و آن را آفرید. قدرت الھی در 
آفرینش شب و روز، گرما و سرما، آب و آتش، بیماری و درمان، مرگ و زندگی و خوب و 

سازد و این  شیء ضد، متضاّد خود را به زیبایی روشن میزشت آشکار و نمودار است. 
ترین دلیل بر کمال قدرت، عّزت، پادشاهی و سلطان الھی است، زیرا امور متضاد  بزرگ

ها را بر یکدیگر مسّلط ساخت و  را آفرید و برخی را در برابر بعضی دیگر قرار داد و آن
بودن هستی از برخی  الیهمه را تحت تصّرف، تدبیر و حکمت خویش گردانید و خ

  )١(گردد. ها، منجر به تعطیل و نبود حکمت و کمال تصّرف و تدبیر الھی می آن

  مراتب عبودّیت را برای دوستانش کامل کند ألبه قصد اینکه الله -٢
وسیلۀ اطاعت و  ساختن او به یعنی با مبارزه علیه ابلیس و لشکریانش و خشمگین

به الله تعالی از شّر شیطان و درخواست اینکه آنان را از بردن  پرستش الله متعال و پناه
ابلیس و نیرنگش محافظت نماید و در نتیجه، به مصالح دنیوی و اخروی که تنھا از این 

 شود، برسند. طریق حاصل می
ناگفته نماند که محّبت، توبه و بازگشت، توّکل، صبر، رضایت و امثال آن از 

رود و این موارد با تالش،  به شمار می ـدت برای اللهترین و بھترین انواع عبا محبوب

                                           
 .١٩١ - ١٩٠، صص ٢نک: مدارج الّسالکین، ج  -١



م جّن و شیاطین
َ
  ٣١٧  بخش اول: عال

 

آید. بنابراین آفرینش  دیگری به دست میهرچیز  فداکاری و ترجیح محّبت الله تعالی بر
  )١(ابلیس، دلیل و فلسفۀ وجود این امور است.

 تحّقق ابتال و آزمایش مخلوقات - ٣

خبیث و طّیب از هم ابلیس آفریده شد تا معیاری برای آزمایش مخلوقات باشد و 
که مواد پاک درحالی  نوع بشر را از زمین خلق نمود ـجدا و تشخیص داده شوند. الله

و ناپاک در آن وجود دارد و از این رو، باید که این مواد در وجودشان نمایان و پدیدار 
 )٢(گردد.

 ظهور آثار و نتایج و متعّلقات اسماء الله -٤

ها  و این نام )٣(روند عدل از اسامی الھی به شمار می رافع، خافض، معز، مذل، َحَکم و
گردد. بنابراین  ها آشکار می شان در آن مقتضی متعّلقاتی هستند که احکام و مفاهیم

آفرینش ابلیس دلیلی بر بروز آثار این اسامی بوده و اگر تمامی مخلوقات مطیع و مؤمن 
 .گردید های مذکور آشکار نمی بودند، نتایج و آثار نام

  ستها انکشیدن خیر و شّری که در سرشت انس بیرون -٥
طبیعت بشری مشتمل بر خیر و شر و پاکی و ناپاکی است و این موارد همچون 

بودن آتش در چخماغ و ماشۀ تفنگ، در وجود آدمی مخفی است. بنابراین  پنھان
های بد و ناپاک است و  آفرینش شیطان باعث بروز و خروج آنچه در سرشت انسان

شود.  های خوب است، می سبب خروج آنچه در طبیعت انسان †فرستادن پیامبران
بر این اساس، بھتریِن حاکمان و پادشاهان خیِر پنھان در این افراد را آشکار و خارج 

سازد تا نتایج آن را مرّتب و محّقق نماید و نیز شّر مخفی در آن افراد را روشن  می
گروه آشکار هردو  مرّتب کند و حکمت الھی دربارۀسازد تا پیامدهایش را ثابت و  می

علم ازلی او معلوم بوده است، براساس  ألگردد و حکمش جاری شود و آنچه برای الله
 )٤(پدیدار گردد.

                                           
 .٢٠۵نک: الحکمة والّتعلیل في أفعال العباد، ص  -١
 .١٩٠؛ عالم الجّن والّشیاطین، عمر أشقر، ص ٢٠۵همان، ص  -٢
 .١٩١؛ عالم الجّن والّشیاطین، ص ١٩١، ص ٢نک: مدارج الّسالکین، ج  -٣
 .١٩٣ - ١٩٢، صص ٢؛ مدارج الّسالکین، ج ۴٩۵ - ۴٩۴نک: شفاء العلیل، صص  -٤
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 انگیز الهی ها و آفرینش شگفت ظهور بسیاری از نشانه - ٦

ها و  نشانهبدون تردید بر اثر وقوع کفر و شر بوسیلۀ افراد کافر و ظالم، بسیاری از 
گردد؛ مانند طوفان، باد، هالکت قوم ثمود و قوم لوط،  عجایب خلقت آشکار می

ای که وی را صحیح و سالم نگه داشت،  به گونه ÷سردشدن آتش برای ابراهیم
اجرا گردید و ...؛ اگر الله متعال کفر کافران و انکار  ÷هایی که توّسط موسی نشانه

شد که مردم  های درخشانی محّقق نمی چنین نشانهکرد، هرگز  منکران را مقّدر نمی
 ها را نقل کنند. نسل به نسل و تا ابد آن

شود، بلکه  ابلیس را تا روز قیامت مھلت داد، باعث گرامیداشت وی نمی ـاینکه الله
نوعی اهانت بوده تا گناهانش را زیاد کند و در نتیجه، عقوبت و عذابش بسیار گردد و 

او را معیار تشخیص فرد پاک و ناپاک  أه قبًال بیان گردید، اللهعالوه بر این، چنانک
طلبد که شیطان نیز باقی بماند، والله  قرار داد و تا روز قیامت که مخلوقات باشند می

  )١(أعلم.

                                           
 .١٩٣، ص ٢نک: مدارج الّسالکین، ج  -١



 

 

 

  بخش دوم:
  مرگ، برزخ و قبر

  اول: مرگ، برزخ، قبر و فتنۀ آنمبحث 

  ها و عذاب قبر مبحث دوم: نعمت

  های قبر عذاب و نعمت انمبحث سوم: رّد دیدگاه منکر



 

 

 

  مبحث اول:
  مرگ، برزخ، قبر و فتنۀ آن

  مرگ - ١
 تعریف مرگ -أ

 مرگ، ضد و نقیض زندگی است.
باورند که مرگ نیستی محض یا فنای ِصرف نیست، عالمان بر این «گوید:  قرطبی می

بلکه قطع رابطۀ روح با بدن و جداشدن آن و ایجاد مانع در میان آن دو و تغییر 
  )١(»وضعّیت و انتقال از یک منزل به منزلی دیگر است.

 رسد مرگ، ناگھان فرا می -ب

ن مسلمانان اجماع دارند که مرگ سّن مشّخص، زما«آورد:  چنین می /قرطبی
 )٢(»آماده و مھّیا باشد. معلوم و بیماری خاّصی ندارد. عّلت این است که انسان کامالً 

  برزخ -٢
 مفھوم لغوی برزخ -أ

 این واژه در زبان عربی به معنای مانع میان دو شیء است.
  فرماید: می ـالله

   ]٥٣[الفرقان:  ﴾وََجَعَل بَۡيَنُهَما بَۡرزَٗخا﴿
  ».دادقرار مانعی آن دو  یانو در م«

  مراد از برزخ، مانع است.

 مفھوم شرعی برزخ -ب
 شدن. یعنی منزل پس از مرگ تا هنگام برانگیخته«

                                           
  .۴الّتذکرة، ص  -١
 .١٠همان، ص  -٢



  ٣٢١  بخش دوم: مرگ، برزخ و قبر

 

  فرماید: می ألالله

ٰ يَۡوِم ُيۡبَعُثونَ ﴿ َ ِ    ]١٠٠[المؤمنون:  ﴾َوِمن َوَرآئِِهم بَۡرَزٌخ إ
  ».شوند یختهبرانگ که ی است تا روز یبرزخ شانو پشت سر«

  از آن، فاصلۀ میان مرگ و رستاخیز است.گوید: مراد  می /مجاهد
وی نه در دنیا و نه در آخرت «او پاسخ داد:  ،به شعبی گفته شد که فالنی ُمردوقتی 

  )١(»است.
اهل برزخ در میان برزخ فاصلۀ میان دنیا و آخرت است و «گوید:  می /ابن قّیم

 )٢(.»دنیا و آخرت قرار دارند

  قبر و فتنۀ آن - ٣
 تعریف قبر -أ

محّل قبرستان و » مقَبره«یا » مقُبره«شود و  دفن انسان که جمعش قبور می محّل 
 )٣(محّل قبر را گویند.» مقَبر«

 فتنۀ قبر -ب
 فرماید: فتنه چندین معنا دارد؛ از جمله امتحان و آزمایش، چنانکه الله تعالی می

   ]١٣١[طه:  ﴾ِلَۡفتَِنُهۡم فِيهِٰۚ ﴿
  »یازماییم.تا آنان را در آن ب«

  همچنین به معنای شرک است:

َ تَُكوَن فِۡتَنةٞ ﴿  ٰ    ]١٩٣[البقرة:  ﴾َوَقٰتِلُوُهۡم َحتَّ
  ».نماند یتا فتنه [شرک] باقید جنگ کن انو با آن«

  آید: وسیلۀ آتش می عالوه بر این، به معنای سوزاندن و مجازات به

ِينَ إِنَّ ﴿ ُثمَّ لَۡم َيُتوُبواْ فَلَُهۡم َعَذاُب َجَهنََّم َولَُهۡم َعَذاُب  ٱلُۡمۡؤِمَنِٰت وَ  ٱلُۡمۡؤِمنِيَ َفَتُنواْ  ٱلَّ
   ]١٠[البروج:  ﴾ٱۡلَرِيقِ 

                                           
 .٢٠٠همان، ص  -١
 .١٢٨نک: الّروح، ص  -٢
 .۶٨، ص ۵نک: لسان العرب، ج  -٣
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شکنجه [و آزار] دادند، سپس وسیلۀ آتش]  [بهمردان و زنان مؤمن را  که  یکسان همانا«
  ».عذاب [آتش] سوزان است یشانو برا بودهم عذاب جھنّ  ی آنانتوبه نکردند، برا

  یعنی پرسش دو فرشته پس از دفن مّیت، دربارۀ پروردگار، دین و پیامبر او.فتنۀ قبر 

 چگونگی فتنۀ قبر -ج
گردد و از وی سؤال شده و  شود، روح به بدنش باز می وقتی مرده در قبر نھاده می

 شود: پروردگار تو کیست؟ دین تو چیست؟ و پیامبرت چه کسی است؟ گفته می
  است. ج پروردگارم، الله و دینم اسالم و پیامبرم محّمدگوید:  انسان مؤمن می

گوید: آه، آه،  ظالمان را گمراه نموده و شخص کافر [باحسرت] می ألاّما الله
  دانم. نمی

دانم؛ من از مردم چیزی شنیدم و همان را بر  گوید: نمی انسان منافق و مرّدد نیز می
  زبان آوردم.

 سشده است؛ از جمله براء بن عازب کیفّیت فتنۀ قبر در چندین حدیث بیان
ای در قبرستان بقیع غرقد [در مدینه] حاضر بودیم که  گوید: به منظور تشییع جنازه می

آمده و نشستند و ما نیز در اطراف ایشان نشستیم، گویی که پرنده بر روی  ج پیامبر
شد،  که برای آن مّیت لحد ساخته میدرحالی  خوردیم]. سرمان بود [تکان نمی

ُعوُذ بِاِهللا ِمْن فِتْنَِة الَقرْبِ «: سه مرتبه فرمودند جپیامبر
َ
از فتنۀ قبر، به الله متعال «؛ »أ

  » برم. پناه می

ِييِه «مؤمن آمده است که:  ۀف بنددر این حدیث، در توصی
ْ
َفتَُعاُد ُروُحُه يِف َجَسِدهِ، َفيَأ

: َمْن َربُّ  ُ َ : َما ِدينَُك  ؟َك َملاََكِن، َفيُْجِلَسانِِه، َفيَُقوَالِن  ُ َ ، َفيَُقوَالِن  ُ َ ابَّ ِّ  ؟َفيَُقوُل: َر
ِي بُِعَث ِفيُكْم؟ َفيَُقوُل: ُهَو رَُسوُل 

َّ : َما َهَذا الرَُّجُل ا ُ َ َفيَُقوُل: ِدييِنَ اْإلِْسَالُم، َفيَُقوَالِن 
: َوَما ِعلْ  ُ َ ِ َصىلَّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َفيَُقوَالِن  ، فَآَمنُْت ابَّ ِ ُت ِكتَاَب ابَّ

ْ
ُمَك؟ َفيَُقوُل: قََرأ

لِْبُسوُه ِمَن 
َ
فْرُِشوُه ِمَن اجْلَنَِّة، َوأ

َ
ْن َصَدَق َقبِْدي، فَأ

َ
َماِء: أ قُْت، َفيُنَاِدي ُمنَاٍد يِف السَّ بِِه وََصدَّ

ُ بَابًا إِىَل اجْلَنَّةِ 
َ شود، سپس دو  ردانده میروح [مؤمن] به بدنش بازگ«؛ »اجْلَنَِّة، َواْفتَُحوا 

گویند: پروردگارت چه ذاتی است؟ وی پاسخ  نشانند و به او می فرشته آمده، وی را می
گوید: دینم اسالم   پرسند: دینت چیست؟ می دهد: پروردگارم الله است. سپس می می

پرسند: این مردی که در میانتان مبعوث گشت، کیست؟ او  است. سپس از وی می



  ٣٢٣  بخش دوم: مرگ، برزخ و قبر

 

دانی [یا علم  پرسند: چقدر می است. در ادامه، از وی می ج رسول اللهگوید: وی  می
گوید: قرآن را خواندم و به آن ایمان آورده و تصدیقش نمودم. سپس  داری]؟ می
ام راست گفت، پس برایش فرشی از  زند که بنده ای در آسمان فریاد می ندادهنده

  »وی بھشت بگشایید.بھشت پھن کنید و لباسی از بھشت بپوشانید و دری به س

ِييِه َملاََكِن، «همچنین دربارۀ شخص کافر آمده است که: 
ْ
َفتَُعاُد ُروُحُه يِف َجَسِدهِ، َوَيأ

: َمْن َربَُّك  ُ َ : َما ِدينَُك  ؟َفيُْجِلَسانِِه، َفيَُقوَالِن  ُ َ ْدرِي، َفيَُقوَالِن 
َ
 ؟َفيَُقوُل: َهاهْ َهاهْ َال أ

 
َ
ِي بُِعَث ِفيُكْم؟ َفيَُقوُل: َهاهْ َهاهْ َفيَُقوُل: َهاهْ َهاهْ َال أ

َّ : َما َهَذا الرَُّجُل ا ُ َ ْدرِي، َفيَُقوَالِن 
ُ بَابًا إِىَل 

َ ُ ِمَن اجَّاِر، َواْفتَُحوا  َ ْن َكَذَب، فَافْرُِشوا 
َ
َماِء أ ْدرِي، َفُينَاِدي ُمنَاٍد ِمَن السَّ

َ
َال أ

ِييِه ِمْن َحرَِّها، وَ 
ْ
ْضَالُعهُ اجَّاِر، َفيَأ

َ
َّ خَتْتَِلَف ِفيِه أ ؛ )١(»َسُموِمَها، َوُيَضيَُّق َعلَيِْه َقرْبُُه َح

نشانند و به  شود، سپس دو فرشته آمده، وی را می روح [کافر] به بدنش بازگردانده می«
دانم. سپس از  دهد: آ، آه، نمی گویند: پروردگارت چه ذاتی است؟ وی پاسخ می او می

گویند: این مردی  دانم. به او می گوید: آه، آه، نمی و چیست؟ میپرسند: دین ت وی می
دانم. سپس  دهد: آه، آه، نمی که در میان شما مبعوث گشت، کیست؟ پاسخ می

زند که او دروغ گفت، پس برایش فرشی از آتش پھن  ای از آسمان فریاد می ندادهنده
رسد و  آتش دوزخ به او میسوی دوزخ بگشایید. بنابراین گرما و حرارت  کنید و دری به

  »چسبد. گردد تا جایی که پھلوهایش به هم می قبرش بر وی تنگ می

 توصیف و نام آن دو فرشته -ح
 ها آمده است. در برخی از احادیث، توصیف دو فرشتۀ مسؤول فتنۀ قبر و نام آن

                                           
، صص ١؛ حاکم، ج ۴٧۵٣؛ سنن ابی داود، شمارۀ حدیث: ٢٨٨ -٢٨٧، صص ۴مسند احمد، ج  -١

گوید که این حدیث به شرط شیخین صحیح است و ذهبی با وی موافق  می /. حاکم۴٠ -٣٧
را صحیح  مذکور روایت ١۴۶ -١٣٩، صص ٧بی داود، ج در تھذیب سنن ا /ن قّیماببوده و 

 دانسته است.
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  -  إَِذا قرُِبَ الَْميُِّت «: فرمودند ج کند که رسول الله روایت می سابوهریره
َ
ْو قَاَل: أ

َحُدُكمْ 
َ
َحِدِهَما: الُْمنَْكُر، َولِآلَخِر: اجَِّكريُ  - أ

َ
ْزَرقَاِن، ُفَقاُل أل

َ
ْسوََداِن أ

َ
تَاُه َملاََكِن أ

َ
؛ )١(»أ

 کبودشود، دو فرشتۀ سیاه و  در قبر نھاده می - یکی از شما :یا فرمودند-وقتی مّیت«
  »شود. میآیند که به یکی منکر و به دیگری، نکیر گفته  نزدش می

های پیشین هم فتنۀ قبر دارند یا اینکه مورد مذکور مخصوص  آیا اّمت -خ
 مسلمانان است؟

شان  های پیشین فتنۀ قبر ندارند، چون از رسوالن گویند: اّمت برخی از علما می
گردد، ولی از اّمت اسالم عذاب به  فرمان نبردند و از این رو، در عذابشان تعجیل می

که از ترس هرکس  با شمشیر فرستاده شدند و ج ه شده و پیامبرطور موّقت برداشت
 شود. شدن، مسلمان شود و سپس منافق گردد، در قبر عذاب می کشته

های پیشین هم  دیدگاه فوق خالی از اشکال نیست و صحیح آن است که بگوییم اّمت
  گیرند. شوند یا نعمت می فتنۀ قبر دارند و در آنجا عذاب می

عذاب فرعونیان بیان شده است، یکی از دالیل موجود در این زمینه به آنچه دربارۀ 
  فرماید: می ألرود، چنانکه الله شمار می

ۚ َوَيۡوَم َتُقوُم  ٱلَّارُ ﴿ ا ا وََعِشّيٗ اَعةُ ُيۡعَرُضوَن َعلَۡيَها ُغُدّوٗ َشدَّ  ٱلسَّ
َ
ْ َءاَل فِرَۡعۡوَن أ ۡدِخلُٓوا

َ
أ

   ]٤٦[غافر:  ﴾ٱۡلَعَذابِ 
 که ی و روز شوند یش [دوزخ است] که هر صبح و شام بر آن عرضه مآن عذاب] آت«[

  »ید.عذاب وارد کن ینرت :] آل فرعون را در سختشود ی[گفته م گردد یمبرپا  یامتق

 لاش؛ أّم المؤمنین عایشه نقل شده که خاله سدر صحیح مسلم، از عروه بن زبیر
گفت: آیا  یھودی آنجا بود و مینزد من آمدند که زنی درحالی  ج رسول الله«گفت:  می
  شوید؟ دانی که شما در قبر، دچار فتنه می می

َُهودُ «آشفته شده و فرمودند:  ج گوید که پیامبر می لعایشه قطعًا «؛ »إِغََّما ُيْفنَتُ ا
  » شوند. فتنه و ابتال می ریھودیان دچا

                                           
داند؛ الّسّنة، ابن  این روایت را حسن و غریب می /. ترمذی١٠٧١سنن ترمذی، شمارۀ حدیث:  -١

حسن بوده و دیدگاه مزبور اسناد حدیث «گوید:  می /؛ آلبانی٨۶۴ابی عاصم، شمارۀ حدیث: 
 »نماید. رشته، منکر و نکیر نیست را رد میگویند نام این دو ف معاصرانی که می
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گوید: چندین شب گذشت و سپس  در ادامه می لأّم المؤمنین عایشه

نَُّكْم ُيْفتَنُوَن يِف الُْقبُوِر؟«فرمودند:  جالله رسول
َ
َ إيَِلَّ ك ِ و

ُ
نَُّه أ

َ
آیا «؛ »َهْل َشَعْرِت ك

  »گیرید؟! دانی که به من وحی شد شما در قبرها مورد فتنه و آزمایش قرار می می
پس از آن، از عذاب قبر به الله تعالی  ج شنیدم که پیامبر گوید: می می لعایشه
  )١(دند.بر پناه می

-رسد  به نظر می«گوید:  پس از بیان اختالف موجود در این مسأله می /ابن قّیم
است و این افراد پس از اینکه مورد سؤال گونه  این که هر پیامبری با اّمتش - والله أعلم
شود، در قبرهایشان عذاب و مجازات  گیرند و علیه آنان دلیل آورده می قرار می

در آخرت، پس از سؤال و اقامۀ دلیل علیه آنان، عذاب  کهگونه  همان گردند، می
  )٢(»داناتر است. ـشوند، و الله می

 گیرد؟ آیا انسان کافر در قبر خود مورد فتنه و امتحان قرار می - د
شود و از این رو فتنۀ قبر  دیدگاه صحیح این است که شخص کافر نیز دچار فتنه می

احادیث قبلی بیان شده که انسان کافر و منافق برای کافر و غیر کافر است، چنانکه در 
 »دانم. آه، آه، من نمی«گویند:  پس از سؤال نکیر و منکر می

 شوند؟ آیا کودکان هم در قبرهایشان امتحان می - ذ
 در این زمینه، دو دیدگاه وجود دارد: 

شود، زیرا خواندن نماز مّیت و درخواست اینکه الله تعالی آنان  از آنان سؤال می .١
 را از عذاب و فتنۀ قبر حفاظت نماید، مشروع شده است.

شود، چون پرسش از کسی انجام  گروهی نیز معتقدند که از آنان سؤال نمی .٢
گاه به رسول و فرستنده باشد تا از وی پرسیده شود: آیا به آن  می گیرد که آ

رسول ایمان آورده و از وی فرمان برده یا نه. پس کودک که هیچ شناختی 
  )٣(گیرد؟! چگونه مورد سؤال قرار می ندارد،

                                           
 .۵٨۴صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١
 . ١۴٩ - ١۴٧، برای اّطالع از جزئّیات اختالف در این زمینه، نک: صص ١۴٩نک: الّروح، ص  -٢
؛ الّروح، ٢٨١ -٢٧٧و  ٢۵٧، صص ۴برای اّطالعات بیشتر در این زمینه، نک: مجموع الفتاوی، ج  -٣

 .١۵١ -١۴٩صص 
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توان گفت که آنان دیدگاه  با توّجه به سخنان ابن تیمّیه و ابن قّیم رحمھما الله می
  اند. نخست را پذیرفته

  در پاراگراف بعدی این موضوع روشن خواهد شد.

 شود؟ آیا از فرد غیر مکّلف سؤال می -ر
 در این باره نیز اختالف است.

در مورد فتنۀ  ج احادیث متواتری از پیامبر«گوید:  می /ن تیمّیهشیخ اإلسالم اب
این احادیث را  شقبر نقل شده و براء بن عازب، انس بن مالک، ابوهریره و دیگران

  اند. روایت نموده
که در این زمینه  †فتنه و سؤال قبر برای تمامی مکّلفان است مگر پیامبران

غیرمکّلف؛ مانند کودکان و دیوانگان اختالف وجود دارد اختالف بوده و نیز دربارۀ افراد 
گیرند و گروهی این موضوع را  که برخی معتقدند آنان هم مورد فتنه و سؤال قرار می

قبول ندارند، زیرا امتحان و آزمایش مختّص مکّلفان است. قاضی [عیاض] و ابن عقیل 
  بر این باورند.

  گیرند. د سؤال قرار نمیبر این اساس، افراد مذکور پس از مرگ مور
  گردند. شود و هم دچار فتنه می اّما بنا بر قولی، از آنان هم سؤال می

ابوحکیم و ابوالحسن بن عبدوس بر این باور بودند و همین دیدگاه را از یارانش نقل 
گویند: آنان در روز قیامت  کرده است. دیدگاه فوق موافق با سخن افرادی است که می

نانکه بیشتر عالمان و محّدثان و متکّلمان اهل سّنت بر همین باورند و مکّلف هستند، چ
ابوالحسن اشعری مطلب مذکور را از اهل سّنت نقل کرده و آن را پذیرفته و نتیجۀ 

  )١(»نیز همین است. /سخنان امام احمد
در جایی دیگر، پس از آوردن سخنی شبیه کالم قبلی و بیان دلیل کسانی که قائلند 

قائالن به دیدگاه نخست، دلیل «گوید:  گیرند، می قبر مورد ابتال و سؤال قرار می آنان در
بر کودکی که مرتکب گناهی نشده بود،  سنقل شده ابوهریره» مؤّطا«اند که در  آورده

دعا کرد: "پروردگارا! او را از عذاب و فتنۀ قبر حفاظت کن." این گونه  این نماز خواند و
  کودکان نیز فتنۀ قبر دارند.دهد که  روایت نشان می

                                           
 .٢٨١ - ٢٧٧و صص  ٢۵٧، ص ۴مجموع الفتاوی، ج  -١
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اند، در آخرت تکلیف و مسؤولّیت  عالوه بر این، کودکاِن کّفار که در دنیا مکّلف نبوده
  دارند و احادیث متعّددی بیانگر این مطلب است.

همین دیدگاه را از اهل سّنت و جماعت نقل کرده است.  /ابوالحسن اشعری
دیگران رحمھم الله بیان شده که دربارۀ سخنانی از امامان؛ همچون امام احمد و 

اطفال مشرکین باید سکوت کرد، چنانکه در صحیح بخاری و صحیح مسلم، روایت شده 

ْعلَُم «در مورد فرزندان مشرکان سؤال شد و ایشان پاسخ دادند که:  ج که از پیامبر
َ
ُ أ ابَّ

داشت و مکّلف  آنان را زنده نگه میاگر داند که [ الله تعالی بھتر می«؛ »بَِما اَكنُوا َخِمِلنيَ 
  ».کردند ] چه میساخت می

  شوند. در صحیح بخاری ثابت شده که برخی از این افراد وارد بھشت می
در صحیح مسلم نقل گشته کودکی که به دست خضر کشته شد، از همان روز اول، 

  کافر آفریده شده بود.
سعادتمندی وجود دارد و این کار به اگر در میان کودکان و غیرشان، افراد بدبخت و 

گیرد، در آخرت نیز امکان آزمایش این افراد  منظور امتحان آنان در دنیا صورت می
  است.

 تک فرزندان مؤمنان به طور معّین، شھادت ورود به بھشت داده نشده، زیرا برای تک
گاهی روند. بنابراین  به طور کّلی و مطلق نقل گشته که آنان به بھشت میهرچند 

  )١(»اوقات، کودکی منافق در میان مؤمنان وجود دارد، والله اعلم.
مراد از این عذاب قبر، مجازات  )٢(،سدر روایت ابوهریره«گوید:  می /ابن قّیم

کسی را که گناهی  ألکودک به سبب ترک اطاعت یا انجام معصیت نیست، چون الله
  کند. نکرده است، مجازات نمی

کند و  رنجی است که مّیت به سبب دیگران تحّمل میبلکه هدف از آن، درد و 
  مجازات عمل خودش نیست.

                                           
 .٢٨١همان، ص  -١
بر کودکی که گناهی نکرده بود، نماز خواند  سیعنی روایتی که اندکی قبل بیان گردید؛ ابوهریره -٢

 »ظت کن.االھی! او را از عذاب و فتنۀ قبر حف«دعا کرد: گونه  این و
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ْهِلِه َعلَيْهِ «: فرمودند ج مثال پیامبر
َ
ُب بِباَُكِء أ َُعذَّ َ بدون تردید مّیت به «؛ »إِنَّ الَميَِّت 

کند و  یعنی بدین عّلت، رنج و درد را تحّمل می »کشد. اش، رنج می سبب گریۀ خانواده
  گردد:  نیست که بر اثر گناه فرد زنده مجازات می مراد این

ۡخَرىٰۚ ﴿
ُ
 تَزُِر َوازَِرةٞ وِۡزَر أ

َ    ]١٦٤[األنعام:  ﴾َو
  »گیرد. یرا به دوش نم یگناه دیگر بار یو هیچ گنھکار«

[نوعی]  بخشی ،سفر«؛ »َفُر قِْطَعٌة ِمَن الَعَذاِب السَّ «فرمودند:  ج همچنین رسول الله
  »از رنج و درد است.

  تر از عقوبت و مجازات است. بنابراین عذاب عام
هایی وجود دارد و در برخی  ها و افسوس تردیدی نیست که در قبر، دردها و غّصه
شود و بدین سبب، برای فردی که بر وی  موارد، تأثیرش به کودک رسیده و دردناک می

متعال بخواهد وی را از این نوع درد و رنج نجات خواند، جایز است که از الله  نماز می
  )١(»دهد، والله اعلم.

   

                                           
 .١۵١ -١۵٠الّروح، صص  -١
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  مبحث دوم:
  ها و عذاب قبر نعمت

 تعریف - ١

ها یا عذابی که در قبر وجود دارد و نتیجۀ فتنۀ قبر است. بنابراین  یعنی نعمت
 های آن، مخصوص مؤمنان صادق و عذابش مختّص منافقان و کافران ظالم است. نعمت

 ها و عذاب قبر اتر احادیث دربارۀ نعمتتو -٢
بدون تردید احادیث متواتر و فراوانی از رسول «گوید:  می» العقیدة الّطحاوّیه«شارح 

های قبر برای کسی که شایستۀ این مطلب است، به  در مورد عذاب و نعمت ج الله
  )١(»اثبات رسیده و از این رو، باور و ایمان به این موضوع واجب است.

دیدگاه سایر مسلمانان و بلکه سایر «آورد:  چنین می /اإلسالم ابن تیمّیهشیخ 
ها بر اثبات قیامت کبری، برخاستن مردم از قبرها و وجود پاداش و مجازات در  مّلت

است.  -فاصلۀ میان مرگ تا قیامت –قیامت، و نیز بر وجود عذاب و پاداش در برزخ 
اند و تنھا تعداد اندکی از  مین باور بودهتمامی پیشینیان و اهل سّنت و جماعت بر ه

  )٢(»اند. ها وجود پاداش و مجازات در برزخ را انکار کرده بدعتی

 ها و عذاب قبر در قرآن کریم اثبات نعمت - ٣

ها و عذاب قبر در برزخ وجود دارد و به وقوع  در چندین آیه اشاره شده که نعمت
 پیوندد. می
قبر را روشن ساخته و بخشی را به این موضوع در کتاب الجنائز، عذاب  /بخاری 

  اختصاص داده و آیات زیر را آورده است:

ٰلُِمونَ َولَۡو تََرىٰٓ إِذِ ﴿ يۡ  ٱلَۡمَلٰٓئَِكةُ وَ  ٱلَۡمۡوتِ ِف َغَمَرِٰت  ٱلظَّ
َ
ْ أ ۡخرُِجٓواْ  ِديِهمۡ بَاِسُطٓوا

َ
أ

نُفَسُكُمۖ 
َ
َ  بَِما ُكنُتمۡ  ٱلُۡهونِ ُتَۡزۡوَن َعَذاَب  ٱۡلَۡومَ أ َ ِ َتُقولُوَن  َّ َوُكنُتۡم َعۡن  ٱۡلَقِّ َغۡيَ  ٱ

   ]٩٣[األنعام:  ﴾تَۡسَتۡكِبُونَ  ۦَءاَيٰتِهِ 

                                           
 .٣٩٩الّطحاوّیة، ص شرح العقیدة  -١
 .٢۶٢، ص ۴مجموع الفتاوی، ج  -٢
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] ستمکاران در سکرات مرگ فرو ین[ا که ی هنگام ینی] اگر ببشوی یزده م و [شگفت«
 یرونرا ب یتانها نا:] جگویند یها را گشوده [و به آنان م و فرشتگان [قبض روح] دست اند رفته
او تکّبر  یاتو نسبت به آ گفتید یناحق بر الله مبه در برابر آنچه  یبار ت! امروز عذاب خفّ یدآور
  »ید.د یدخواه یدید،ورز

ۡن َحۡوَلُكم ّمَِن ﴿ ۡعَرابِ َوِممَّ
َ
ۡهِل  ٱۡل

َ
َ  ٱلَۡمِديَنةِ ُمَنٰفُِقوَنۖ َوِمۡن أ َ  ْ َ  ٱلَِّفاقِ َمَرُدوا

ٰ َعَذاٍب َعِظيمٖ َتۡعلَُمُهۡمۖ َنُۡن  َ ِ َتۡيِ ُثمَّ يَُردُّوَن إ رَّ ُبُهم مَّ    ]١٠١وبة: [التّ  ﴾َنۡعلَُمُهۡمۚ َسُنَعّذِ
 ینهو از اهل مد .منافقند یشما هستند، گروه یرامون] که پنشین یه] اعراب [بادیانو از [م«
 شناسیم. یرا م این افراد] ما ی[ول شناسی، یرا نم انتو آن .اند نفاق گرفته یخو ی] گروهیز[ن

] فرستاده یامتبزرگ [در ق یعذاب یکرد، سپس به سو یمرا دو بار عذاب خواهان آن یبه زود
  ».دشون یم

اۚ َوَيۡوَم َتُقوُم  ٱلَّارُ  ٤٥ٱۡلَعَذابِ ِل فِرَۡعۡوَن ُسوُٓء وََحاَق ﴿ ا وََعِشّيٗ ُيۡعَرُضوَن َعلَۡيَها ُغُدّوٗ
اَعةُ  ِ  ٱلسَّ ۡدِخلُٓواْ َءاَل ف
َ
َشدَّ أ

َ
   ]٤٦ -٤٥[غافر:  ﴾ٱۡلَعَذابِ رَۡعۡوَن أ

[آن عذاب] آتش [دوزخ است] که هر صبح  .گرفت یانآل فرعون را در م ،عذاب ینتر و بد«
:] آل فرعون را در شود ی[گفته م گردد یمبرپا  یامتق که ی و روز شوند یو شام بر آن عرضه م

  )١(»ید.عذاب وارد کن ینرت سخت
شدن کافران  آن را آورده است، دربارۀ عذاب /امام بخاریای که  نخستین آیه

دهد که منافقان پیش از  کندن بوده و آیۀ دوم نشان می توّسط فرشتگان در زمان جان
  عذاب روز قیامت، به دو عذاب دیگر نیز دچار خواهند شد.

مسلمانان وسیلۀ  الله تعالی آنان را در دنیا، به عذابی از جانب خود یا به عذاب اول:
  سازد؛ دچار می

به زودی آنان را دو بار «گوید:  می /همان عذاب قبر، که حسن بصری عذاب دوم:
  )٢(»عذاب خواهیم کرد: یعنی عذاب دنیا و عذاب قبر.

به احتمال زیاد یکی از آن دو، عذاب قبر و دیگری احتمال دارد «گوید:  طبری می
  )٣(»... که قبال بیان گردید، باشد. شدن و هالکت، خواری یا گرسنگی، اسارت، کشته

                                           
 .٢۶۶، ص ٨٧صحیح بخاری، باب  -١
 .٢٣٣، ص ١١فتح الباري، ابن حجر عسقالنی، ج  -٢
 همان. -٣
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آیۀ سوم دلیلی روشن برای اهل سّنتی است که قائل به عذاب قبر هستند، زیرا 
شوند و این  بیان فرمود که فرعونیان در صبح و شام، بر آتش دوزخ عرضه می ألالله

  گیرد، چون الله تعالی پس از آن فرمود:  کار قبل از روز قیامت صورت می

اَعةُ َتُقوُم َوَيۡوَم ﴿ َشدَّ  ٱلسَّ
َ
ۡدِخلُٓواْ َءاَل فِرَۡعۡوَن أ

َ
  ]٤٦ [غافر: ﴾ٱۡلَعَذابِ أ

عذاب وارد  ینرت :] آل فرعون را در سختشود ی[گفته م گردد یمبرپا  یامتق که ی و روز«
  »ید.کن

گیرد  جمھور علما معتقدند که این عرضه در برزخ صورت می«گوید:  می /قرطبی
  )١(»رود. بر اثبات عذاب قبر به شمار میو مطلب مذکور دلیلی 

  )٢(های قبر دارند. عالوه بر موارد فوق، آیات دیگری نیز اشاره به عذاب و نعمت

 های قبر بدون کیفّیت است ایمان به عذاب و نعمت -٤
کند، اّما از مواردی که عقول  شریعت اموری که از نظر عقلی محال باشد را بیان نمی

ای که ما  گوید؛ بازگشت روح به بدن، به گونه دارد، سخن می وا میرا به حیرت و تعّجب 
  )٣(شناسیم نیست، بلکه به شکل دیگری به آن باز خواهد گشت. در دنیا می

های قبر مختّص به مدفون در قبر است یا شامل همه  و نعمت آیا عذاب -٥
 شود؟ می

در قبر و غیر آن  های قبر شامل افراد مدفون در پاسخ باید گفت که عذاب و نعمت
که بمیرد و مستحّق عذاب یا نعمت باشد، به وی خواهد رسید؛ فرقی هرکس  شود؛ می
کند که در قبر شود یا نه و فرقی ندارد که در صحرا یا در محّلی محفوظ؛ همچون  نمی

سردخانه باشد؛ یا اینکه خوراک درندگان شده یا سوخته و خاکستر و پراکنده در هوا 
به دار آویخته یا در دریا غرق یا ... شده باشد. بنابراین عذاب و گشته باشد یا 

  شود. که فرد مدفون در قبر به آن دچار میگونه  همان رسد، های قبر به او می نعمت
  )٤(های قبر گفته شده است. اّما به اعتبار غالب و اصل، عذاب و نعمت

                                           
 همان. -١
؛ أهوال القبور وأحوال أهلھا إلی الّنشور، ابن ١٣۴ -١٢١برای اّطالعات بیشتر، نک: الّروح، صص  -٢

 .۵١ - ۴٨القیامة الّصغری، صص ؛ ۶٠ - ۴١رجب حنبلی، صص 
 .٣٩٩شرح العقیدة الّطحاوّیة، ص  -٣
  .۴٠٠همان، ص  -٤
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 رسد یا به روح؟ های قبر به بدن می عذاب و نعمت - ٦
  رسد. های قبر هم به بدن و هم به روح می نعمت عذاب و

 پیشینیان این اّمت و امامان آن معتقدند که«گوید:  می /شیخ اإلسالم ابن تیمّیه
رسد و  فردی بمیرد، نعمت یا عذاب به او؛ یعنی هم به روح و هم به جسمش میهرگاه 
و گاهی اوقات  گردد پس از جداشدن از بدن، برخوردار از نعمت یا دچار عذاب می روح

  )١(»شود. گیرد یا عذاب می مّتصل به بدن شده و در نتیجه، به همراه آن نعمت می
به اّتفاق اهل سّنت و جماعت، عذاب یا نعمت هم به جسم و هم «گوید:  همچنین می

گیرد یا دچار  رسد و روح و نفس به تنھایی یا به همراه جسم، نعمت می به روح می
رسد، چنانکه گاهی  تا میهردو  در این حالت، عذاب یا نعمت به شود. بنابراین عذاب می

  )٢(»گردد. شود یا عذاب می اوقات روح به تنھایی از نعمت برخوردار می

 عذاب قبر دائمی است یا موّقتی؟ -٧
  این عذاب بر دو نوع است:

 عذاب دائمی که آیۀ زیر بیانگر آن است: - أ

ۚ َوَيۡوَم َتُقوُم  ٱلَّارُ ﴿ ا ا وََعِشّيٗ اَعةُ ُيۡعَرُضوَن َعلَۡيَها ُغُدّوٗ َشدَّ  ٱلسَّ
َ
ْ َءاَل فِرَۡعۡوَن أ ۡدِخلُٓوا

َ
أ

   ]٤٦[غافر:  ﴾ٱۡلَعَذابِ 
 که ی و روز شوند یآن عذاب] آتش [دوزخ است] که هر صبح و شام بر آن عرضه م«[

  »ید.عذاب وارد کن ینرت سخت:] آل فرعون را در شود ی[گفته م گردد یمبرپا  یامتق

دربارۀ سؤال و فتنۀ قبر انسان کافر نقل نموده،  سدر حدیثی که براء بن عازب

ُ بَاٌب إىَِل اجَّاِر، فَينْظُ «چنین آمده است:  َ َّ يَ إِىَل َمْقَعدِ  رَ ُعَمّ ُفْفَتُح   ومَ قُ ه ِفيَها َح
اَعةُ  شود و او تا زمانی که قیامت  سپس برایش دری به سوی آتش دوزخ باز می«؛ »الَسّ

  »کند. فرا رسد، به جایگاهش در آنجا نگاه می
  اندکی قبل، در این زمینه مطالبی بیان شد.

شود: یعنی عذاب و  نوعی از این عذاب تا مّدتی ادامه دارد و سپس قطع می - ب
شوند و  مجازات برخی افراد که گناهانشان کم بوده و به اندازۀ جرمشان، عذاب می

                                           
 .٢٨۴، ص ۴مجموع الفتاوی، ج  -١
 .٩٧ - ٩۶؛ الّروح، صص ٢٩٩ -٢٨٢برای اّطالعات بیشتر، نک: همان، صص  -٢
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گردند و سپس نجات  که مّدتی در دوزخ مجازات میگونه  همان گردد، تمام می سپس
 یابند. می

گاهی اوقات نیز به سبب دعا، صدقه، پاداش حّجی که از برخی نزدیکانش به وی 
  )١(شود. رسیده یا ... عذابش قطع و تمام می

 عوامل عذاب قبر و اسباب نجات از آن - ٨
شناخت نسبت به الله تعالی، سرپیچی  فت که عدمتوان گ به طور خالصه و کّلی می

  شوند. از دستورات او و ارتکاب گناهان باعث عذاب قبر می
  )٢(و اسباب نجات از آن، بر عکس موارد فوق است.

   

                                           
 .١۵۴ - ١۵١نک: الّروح، صص  -١
 .١٣۴همان، ص  -٢
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  مبحث سوم:
  قبرهای  رّد دیدگاه منکران عذاب و نعمت

تنگی عذاب منکر عذاب، وسعت و شان  پیروان دین و زندیق و برخی از منحرفان بی
نشانند،  قبر و اینکه گودالی از آتش یا باغی از بھشت باشد و نیز اینکه مّیت را می

  هستند.
ها آسان است و از دیدگاه شریعت و حّس و عقل، اّدعاهای  الحمدِلّله پاسخ این گمان

روند و اکنون برخی از دالیل موجود در این باره بیان  باطل و مردودی به شمار می
  گردد. می

 های قبر بر اساس شریعت ثابت است عذاب و نعمت - ١

از  ج روایت نموده که پیامبر بعالوه بر متونی که قبال بیان گردید، ابن عّباس

َحُدُهَما َال «فرمودند: کنار دو قبر عبور کرده و 
َ
بَاِن يِف َكِبرٍي، بىََل، اَكَن أ بَاِن، َوَما ُفَعذَّ ُفَعذَّ

 ، ِ ِ ِ بِاجَِّميَمةِ يَْسترَِتُ ِمْن بَْو شوند؛ آن  صاحب این دو قبر] عذاب می«[؛ »َواَكَن اآلَخُر َفْم
شدن]  هم نه به سبب انجام گناه کبیره؛ بلکه یکی از این دو نفر، از [رسیدن و پاشیده

و  داد] [و میان خود و ادرارش پوشش و مانعی قرار نمی کرد ادرار [به بدنش] پرهیز نمی
سپس شاخۀ تری را خواستند و آن را به دو نیم کرده و » د.نمو دیگری خبرچینی می

ُف َقنُْهَما َما لَْم َفيْبََسا«فرمودند:  امید است که عذابشان کم [یا «؛ )١(»لََعلَُّه خُيَفِّ
 »اند. بخشیده] شود تا زمانی که این دو شاخه خشک نشده

 شود حاالت و شرایط برزخ از امور غیبی است و از طریق حس درک نمی -٢

شد، قطعًا فایدۀ ایمان به غیب مفھوم و  وسیلۀ حس فھمیده می اگر این موارد به
 معنایی نداشت و مؤمنان به غیب و انکارکنندگان آن یکسان بودند.

 حّس و تجربه داللت بر وقوع عذاب قبر دارد - ٣

بیند که در محّلی وسیع و خّرم و  رفته گاهی اوقات خواب می انساِن به خواب
آور و دردناک است و بسا اوقات بر اثر  برخوردار از نعمت یا در مکانی تنگ و وحشت

                                           
  .٢٩٢مسلم، شمارۀ حدیث: ؛ صحیح ٢١۶صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
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در بستر و هرچند  کند، شود و نشانۀ درد را در بدنش احساس می آنچه دیده، بیدار می
 داخل اتاق خویش است.

  نامد: آن را وفات می ـخواب برادر مرگ بوده و به همین سبب، الله

﴿ ُ َّ  َيَتَوفَّ  ٱ
َ
قََضٰ َعلَۡيَها  ٱلَِّت لَۡم َتُمۡت ِف َمَناِمَهاۖ َفُيۡمِسُك  ٱلَِّت ِحَي َمۡوتَِها وَ  نُفَس ٱۡل

ۡخَرىٰٓ َوُيۡرِسُل  ٱلَۡمۡوَت 
ُ
ُرونَ  ٱۡل َيٰٖت ّلَِقۡوٖا َيَتَفكَّ ۚ إِنَّ ِف َذٰلَِك  َسمًّ َجٖل مُّ

َ
ٰٓ أ َ ِ    ]٤٢مر: [الّز  ﴾إ

 یشخواب خو که در کسانیجان]  یزو [ن کند، یمرگشان قبض مها را به هنگام  ناالله ج«
نگه  ،شان را صادر کردهگفرمان مر افرادی که[جان]  سپس .]کند ی[قبض م را اند نمرده

 یها [امر] نشانه یندر ا گمان یب فرستد، یپس م ینمع یترا تا مّد  یگریو [جان] د دارد یم
  »اندیشند. میکه  یگروه ای] است بری[روشن

 عقل منکر وقوع عذاب قبر نیست -٤

در پاراگراف قبلی، مطلبی در این زمینه بیان گردید و عالوه بر آن، گاهی اوقات 
بیند و بسا اوقات ممکن است فردی  انسان خواب صادقانه و مطابق با واقعّیت می

 های خودشان ببیند، که در این صورت، قطعًا ایشان را دیده است. را با ویژگی جپیامبر
است که فرد، خوابیده در بستر و اتاق خویش و دور از آنچه دیده است، درحالی  این

  قرار دارد.
اگر چنین مواردی در شرایط دنیوی ممکن است، آیا امکان وقوع آن در شرایط 

  آخرت نیست؟!

 کند نعمت، عذاب، وسعت یا تنگی قبر را فقط مّیت و صاحب قبر احساس می -٥

بیند که در مکانی تنگ  می  ًال بیان گردید انسان در خواببه عنوان نمونه، چنانکه قب
آور یا در محّلی وسیع و خّرم قرار دارد، اّما از نظر و دید دیگران، حالتش تغییر  و وحشت

 بینند. کند و وی را در بستر و پوشش خودش می نمی

درک و احساس مخلوق محدود به قدرتی است که الله تعالی به آنان بخشیده  - ٦
 است

ها و  که چشمان، گوشگونه  همان توانند هر چیزی را بفھمند و مخلوقات نمی
ای دارند. گاهی اوقات الله تعالی هفت  ها نیز حّد و محدوده توانشان حّدی دارد، عقل
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آسمان و زمین و آنچه در میانشان است و هر چیزی که به حقیقت، الله متعال را 
گاه و باخبر میگوید را از عذاب و رنج برخی  تسبیح می  سازد.  مخلوقات آ

توانند هر موجودی را درک کنند، جایز نیست که آنچه از  از آنجا که مخلوقات نمی
  )١(فھمند، انکار کنند. امور غیب ثابت است و آن را نمی

                                           
خر، ؛ اإلیمان بالیوم اآل٣۵ - ٣٣؛ رسائل في العقیدة، صص ١٣١ - ١١١نک: الّروح، ابن قّیم، صص  -١

 .۶٢ -۵٠صص 
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  مقّدمه

  قواعدی عام و کّلی -أ
 تردید قیامت خواهد آمد:بدون  .١

اَعةَ إِنَّ ﴿    ]١٥[طه:  ﴾َءاتَِيةٌ  ٱلسَّ
  ».خواهد آمد یامتقطعًا ق«
 قیامت نزدیک است: .٢

َبِت ﴿ اَعةُ  ٱۡقَتَ    ]١[القمر:  ﴾ٱۡلَقَمرُ  ٱنَشقَّ وَ  ٱلسَّ
  ».شد و ماه بشکافت یکنزد یامتق«

 از زمان قیامت باخبر است: أفقط الله .٣

اَعةِ لُونََك َعِن  َٔ يَۡس ﴿ َّ  ٱلسَّ ِ َ ُيَّلِيَها لَِوۡقتَِهآ إ  ۖ َٰهاۖ قُۡل إِنََّما ِعۡلُمَها ِعنَد َرّبِ يَّاَن ُمۡرَس
َ
أ

   ]١٨٧[األعراف:  ﴾ُهَوۚ 
بگو: مسلمًا علم  شود؟ یواقع م کنند که چه وقت یاز تو سوال م یامتق ۀ] دربار!ج یامبرپ یا«[

  ».آشکار سازد ّینش] آن را در وقت معتواند یاو [نمجز کس  هیچ آن فقط نزد پروردگار من است و
رود و ایمان به آن بخشی از ایمان به غیب  قیامت از امور غیب به شمار می .٤

 است.
 بررسی و پرداختن به تعیین زمان قیامت جایز نیست. .٥
 هایی دارد که بیانگر نزدیکی یا وقوع آن است. قیامت نشانه .٦

 قیامتهای  دیدگاه صحیح دربارۀ نشانه - ب
باید به آنچه در متون شرعی دربارۀ قیامت آمده است، ایمان بیاوریم و نباید خود را 

  مکّلف به درخواست قیامت و تطبیق آن بر واقعّیت سازیم.
بلکه باید تفسیر قیامت را به واقع بسپاریم؛ یعنی وقوع آن به صورتی است که در 

گاهی سخنی بر زبان متون شرعی بیان شده و بر این اساس، بدون دلیل و  از روی ناآ
  آوریم. نمی
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این شیوه باعث نجات و رستگاری و پیروی از پیشینیان صالحی است که به آن 
ها را به ما رساندند و گمان  متون ایمان آوردند و با رعایت صداقت و امانتداری، آن
رأی و عقل محض، براساس  خویش را برای تعیین زمان قیامت به کار نبردند و

  گیری نکردند. چینی و نتیجه مهمقّد 
شویم که متون موجود دربارۀ  همچنین بدین وسیله، به عمل برخی مردم دچار نمی

های قیامت و احوال زمان ما را به هم ربط داده و نتایجی  شرایط آخر الّزمان و نشانه
  ها شده است. هایی بزرگ و شکستن حرمت گرفتند که منجر به فتنه

فوق این است که به متون شرعی ایمان داریم و تفسیر آن  خالصۀ سخن در موضوع
  )١(کنیم. را به واقع و حقیقت واگذار می

 نکردن از اسباب نیست های قیامت به معنای تنبلی و استفاده ایمان به نشانه - ت
ها از امور تقدیری و مربوط به ارادۀ الھی است و ما از نظر شرع و دین،  زیرا این نشانه

جام تکالیف شرعی هستیم؛ همچون اطاعت از الله، جھاد در راه او، کسب مکّلف به ان
علم، دعوت إلی الله، امر به معروف و نھی از منکر، صبر بر آزار و مشکالتی که در موارد 

  مذکور وجود دارد و سایر واجبات.
گویان اّدعا  که برخی جاهالن و یاوهآنگونه  روش و دیدگاه صحیح همین است؛ نه

شروع تنبلی و  إها؛ مانند آمدن مھدی و نزول عیسی ه ظھور آن نشانهدارند ک
  آسایی است. تن

بلکه متون شرعی داللت دارند که آن زمان، ابتدای فتوح، جھاد و جانفشانی در راه 
  )٢(اعالی کلمة الله است.

   

                                           
 .١٨١المھدة حقیقة الخرافة، محّمد بن اسماعیل، ص  -١
 همان. -٢
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  مبحث اول:
  قیامت ]های نشانهأشراط [ مفهوم

بندگانش پنھان نموده، ولی آنان را از زمان وقوع قیامت را از  ـهر چند الله
گاه ساخته است. ها و عالئمی که داللت بر نزدیکی نشانه   اش دارند، آ

  فرماید: ها را أشراط قیامت نامیده و می الله تعالی آن نشانه

﴿ َّ ِ اَعةَ َفَهۡل يَنُظُروَن إ ٰ لَُهۡم إَِذا َجآَءۡتُهۡم  ٱلسَّ نَّ
َ
اُطَهاۚ فَأ ۡشَ

َ
تَِيُهم َبۡغَتٗةۖ َفَقۡد َجآَء أ

ۡ
ن تَأ
َ
أ

ُٰهمۡ     ]١٨د: [محّم  ﴾ذِۡكَر
 یشها نشانه یناگھان فرا رسد؟ به راست یامتانتظار دارند که ق ین[کافران] جز ا انآن یاپس آ«

  »خواهد داشت؟! یه سود] شان چیمانفرا رسد، پندگرفتن [و ا وقتیآمده است، پس 
  گردد. اکنون مطالبی در این زمینه بیان می

 مفهوم أشراط - ١

 و أشراط جمع آن است.» َشَرَط «اصل این واژه 
شین، راء و طاء داللت بر َعَلم، نشانه و مفاهیمی نزدیک به آن «گوید:  ابن فارس می

  )١(»کند. می
  )٢(»شود. بوده و جمع آن، أشراط میَشَرط به معنای نشانه «آورد:  ابن منظور چنین می

 »ساعة«مفهوم واژۀ  -٢
 )٣(بوده است.» َسَوع«از نظر لغوی، اصل این کلمه،  - أ

از نظر لغوی و عرفی در چندین معنا کاربرد دارد که غالبا به مفھوم » ساعة«واژۀ 
  زمان یا بخشی از آن و یا حال حاضر است.

و  عة" به معنای بخش نامعّینی از زماندر زبان عربی، کلمۀ "سا«گوید:  قرطبی می
ها به  بخش [ساعت] شب و روز که اصل زمان ٢٤از نظر عرفی، به معنای یک بخش از 

  روند، است. شمار می

                                           
 .٢۶٠، ص ٣معجم مقاییس الّلغة، ابن فارس، ج  -١
 .٣٢٨، ص ٧لسان العرب، ج  -٢
 .١١۶، ص ٣نک: معجم مقاییس الّلغة، ج  -٣
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گوید: أفعل کذا الّساعة، وأنا الّساعة في أمر کذا؛ یعنی زمانی که در آن  قوم عرب می
  قرار داری یا زمانی که تقریبًا به آن نزدیک است.

با الف و الم گفته شود، مراد زمانی است که در آن قرار » الّساعة«در حقیقت، اگر 
   )١(»شود. داری و "اآلن" نامیده می

 )٢(شود. یعنی همان زمانی که قیامت برپا می»: ساعة«مفھوم شرعی  - ب

 »ساعة«وجه تسمیۀ  - ٣

است، یا به  آمدنی نزدیکهرچیز  بودن قیامت بوده، زیرا دلیل این نامگذاری نزدیک
رسد، یا  سبب سرعت حساب در آن روز، یا چون به طور ناگھانی در یک زمانی فرا می

شوند و یا بنا به دالیل دیگر،  ها منتقل می اینکه در روز قیامت، ارواح سریع به جسم
  )٣(نامیده شده است.» ساعة«

 مفهوم أشراط الّساعة -٤

که بیانگر نزدیکی و برپایی آن و اتمام ها و عالئم پیش از قیامت  یعنی همان نشانه
 )٤(دنیا هستند.

 اصطالحات و انواع شرعی قیامت -٥

 از نظر شریعت، قیامت بر سه نوع است:

  قیامت صغری -أ
 شود. بمیرد، قیامتش فرا رسیده و وارد جھان آخرت میهرکس  همان مرگ انسان که

  قیامت وسطی -ب
 وفات مردم یک قرن.

                                           
 .٢۴۵الّتذکرة، ص  -١
 .٧٣نک: أشراط الّساعة، یوسف وابل، ص  -٢
  .٢۴۶ -٢۴۵نک: الّتذکرة، صص  -٣
؛ فتح ٣٢٨، ص ٧؛ لسان العرب، ج ٧٠٩؛ الّتذکرة، ص ٣۶٠، ص ٣نک: معجم مقاییس الّلغة، ج  -٤

 .٧٩، ص ١٣الباري، ج 



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ٣٤٢

 

  قیامت کبری -ج
 )١(شدن مردم از قبرها برای حساب و جزا. ختهبرانگی

 در قرآن کریم» ساعة«مراد از  - ٦

 )٢(هدف از آن، قیامت کبری است.

 های قیامت انواع نشانه -٧

 این عالئم بر دو نوع هستند:

 های صغری نشانه -أ
گردد و مرسوم و  هایی طوالنی پیش از فرارسیدن قیامت آشکار می عالئمی که سال

رفتن عالمان، ظھور جھل، نوشیدن شراب، فخر به بنا و  مانند از بین متداول است؛
 ساختمان و خانه و امثال آن.

  ها همزمان با عالئم کبری هستند. برخی از این نشانه

 های کبری نشانه -ب
پیوندند و مرسوم و رایج نیستند؛  امور مھم و بزرگی که نزدیک قیامت به وقوع می

دنا عیسی، خروج یأجوج و مأجوج و طلوع خورشید از همچون ظھور دّجال، نزول سیّ 
  )٣(سمت مغرب.

 ها نمودن مردم از آن های قیامت و آگاه انداختن نشانه فلسفۀ پیش - ٨

گاه دلیل جلوانداختن نشانه«گوید:  می /قرطبی نمودن مردم از  های قیامت و آ
رجوع نمایند تا مبادا ها این است که از خواب بیدار شوند و مواظب باشند و توبه و  آن

ناگھان فرا رسد و دیگر فرصت جبران نباشد. بنابراین شایسته است که مردم پس از 
های قیامت، به فکر خویش باشند و دنیا را رها کنند و برای زمان موعود  ظھور نشانه

    )٤(»آماده شوند، والله أعلم.

                                           
  .٧۵ -٧۴نک: أشراط الّساعة، صص  -١
 .٧۵همان، ص  -٢
 .٧٧؛ أشراط الّساعة، ص ٧١٠ -٧٠٩نک: الّتذکرة، صص  -٣
 .٧٠٩الّتذکرة، ص  -٤
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  مبحث دوم:
  های بزرگ قیامت نشانه آمدن درپی ترتیب و پی

 ترتیب عالئم بزرگ قیامت - ١
و بدون ترتیب بیان باهم  ها را های بزرگ قیامت هستند، آن احادیثی که بیانگر نشانه

وسیلۀ حرف  ها در وقوع نبوده و به شان در گفتار، نشانۀ ترتیب آن اند، زیرا ترتیب کرده
  اند که مقتضی ترتیب نیست. عطف شده» و«

  )١(شان در متون دیگر آمده است. ترتیببرخالف  ها در برخی متون، ترتیب آن
های قیامت را به طور کّلی یا جزئی بیان  ای از احادیثی که نشانه اکنون خالصه

  گردد. اند، نقل می کرده
کند:  چنین نقل می سدر صحیح خود، از حذیفه بن أسید غفاری /امام مسلم

َما «بودیم. ایشان پرسیدند: که مشغول گفتگو درحالی  نزد ما آمدند ج پیامبر
گوییم.  گفتیم: از قیامت سخن می» گویید؟ دربارۀ چه چیزی سخن می«؛ »تََذاَكُروَن؟

َّ تََرْوَن َقبْلََها َعرْشَ آيَاٍت إ«فرمودند:  ج رسول الله قطعًا قیامت برپا «؛ »نها لَْن َيُقوَم َح
  »نخواهد شد تا اینکه پیش از آن، ده نشانه ببینید.

، خروج ÷از دود، دّجال، داّبه، طلوع خورشید از مغرب، نزول عیسی ج برپیام
و سه بار فرورفتن [مردم] در زمین؛ یک مرتبه در شرق، باری در غرب یأجوج و مأجوج 

و آخرین نشانه، آتشی است که از سمت یمن خارج  و یک بار در جزیرة العرب نام بردند
  )٢(.دران سمت رستاخیز میشود و مردم را به  می

با الفاظی دیگر روایت  سحدیث فوق را از ابوسریحه حذیفه بن أسید /مسلم
تر از ایشان بودیم که  در اتاقی بودند و ما پایین ج گوید: پیامبر نموده است؛ او می

گفتیم: دربارۀ » گویید؟ از چه سخن می«؛ »َما تَْذُكُروَن؟«متوّجه ما شده و فرمودند: 

َّ تَُكوَن َعرْشُ آيَاٍت: «فرمودند:  ج قیامت. رسول الله اَعَة َال تَُكوُن َح إِنَّ السَّ
اُل،  جَّ َّ َخاُن َوا ُّ ِق، وََخْسٌف بِالَْمْغرِِب، وََخْسٌف يِف َجِزيَرِة الَْعَرِب َوا َخْسٌف بِالَْمرْشِ

                                           
 .٢٣٩؛ أشراط الّساعة، ص ٧٣٩نک: الّتذکرة، ص  -١
 .٢٩٠١صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٢
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ْمِس ِمْن َمْغِربِ  ُجوُج، َوُطلُوُع الشَّ
ْ
ُجوُج َوَمأ

ْ
رِْض، َوَيأ

َ
َها، َونَاٌر خَتُْرُج ِمْن ُقْعَرِة وََدابَُّة اْأل

نشانه به وقوع پیوندد:  ١٠قطعًا قیامت نخواهد آمد تا اینکه «؛ »َعَدٍن تَرَْحُل اجَّاَس 
فرورفتن [مردم] به زمین در سمت شرق، فرورفتن به زمین در طرف غرب و فرو رفتن 

مأجوج، طلوع به زمین در جزیرة العرب، دود، دّجال، داّبة األرض، خروج یأجوج و 
شود و مردم را  [شھر] عدن خارج می  خورشید از سمت مغرب و آتشی که از گودال

  »دهد. کوچ می
  بیان شده است. ÷در روایت دیگر، دهمین نشانه، نزول عیسی

  )١(اندازد. و بنا بر روایتی، دهمین نشانه بادی است که مردم را به دریا می

ْقَماِل ِستًّا: «فرمودند:  ج پیامبرنقل نموده که  ساز ابوهریره /مسلم
َ
بَاِدُروا بِاْأل

ْمرَ 
َ
ْو أ

َ
َحِدُكْم أ

َ
َة أ ْو َخاصَّ

َ
ابََّة، أ َّ ِو ا

َ
اَل، أ جَّ َّ ِو ا

َ
َخاَن، أ ُّ ِو ا

َ
ْمِس ِمْن َمْغِربَِها، أ  ُطلُوَع الشَّ

ةِ  لوع نشانه، برای انجام اعمال [نیک] شتاب کنید: ط ٦پیش از فرارسیدن «؛ )٢(»الَْعامَّ
از شما یا فرارسیدن هریک  خورشید از سمت مغرب، دود، ظھور دّجال، داّبه و مرگ

  »قیامت.

َخاَن، وََدابََّة «است که: و با لفظی دیگر آمده  ُّ اَل، َوا جَّ َّ ْقَماِل ِستًّا: ا
َ
بَاِدُروا بِاْأل

ِة،  ْمَر الَْعامَّ
َ
ْمِس ِمْن َمْغِربَِها، َوأ رِْض، َوُطلُوَع الشَّ

َ
َحِدُكمْ اْأل

َ
َة أ پیش از «؛ )٣(»وَُخَويْصَّ

نشانه، برای انجام اعمال [نیک] بشتابید: ظھور دّجال، دود، داّبة األرض،  ٦فرارسیدن 
   »از شما.هریک  طلوع خورشید از مغرب، فرارسیدن قیامت و مرگ

حفظ نمودم که هرگز آن  ج گوید: حدیثی را از رسول الله می بعبدالله بن عمرو

ْمِس «کنم؛ از ایشان چنین شنیدم:  نمیرا فراموش  َل اْآليَاِت ُخُروًجا، ُطلُوُع الشَّ وَّ
َ
إِنَّ أ

ْخَرى 
ُ
ُهَما َما اَكنَْت َقبَْل َصاِحبَِتَها، فَاْأل فُّ

َ
، َوك ً ابَِّة بَلَ اجَّاِس ُض َّ ِمْن َمْغِربَِها، وَُخُروُج ا

 إِثْرَِها قَِريبًا
گردد، طلوع خورشید از  که آشکار می های همانا نخستین نشان«؛ )٤(»بَلَ

 سمت مغرب و خروج داّبه در وقت چاشت [هنگام برآمدن آفتاب] بر مردم است و

                                           
 .٢٩٠١صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١
  .٢٩۴٧صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٢
  همان. -٣
 .٢٩۴١مسلم، شمارۀ حدیث: صحیح  -٤
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از این عالئم که پیش از دیگری باشد [و ظاهر شود]، نشانۀ دیگر بالفاصله بعد از هریک 
  »پیوندد. آن، به وقوع می

وسیلۀ وقوع  ها را به این نشانهتوان ترتیب برخی از  با توّجه به احادیث مذکور، می
های مذکور با دو لفظ و حرف  ها پس از یکدیگر دانست، زیرا ترتیب بعضی از نشانه آن

عطف شده که هیچ کدام بیانگر » و«و گاهی با » أو«مختلف بیان شده است؛ گاهی با 
  )١(ترتیب نیستند.

و حافظ ابن های قیامت اختالف دارند  به همین سبب، عالمان در ترتیب نشانه
ظھور دّجال و طلوع خورشید از سمت مغرب را جلوتر از سایر عالئم دانسته و  /حجر
رسد که خروج دّجال نخستین نشانۀ  با توّجه به مجموع اخبار به نظر می«گوید:  می

دهد و با وفات  بزرگی است که خبر از تغییر شرایط عمومی در بیشتر زمین می
  رسد. به پایان می ÷عیسی
وع خورشید از سمت مغرب، اولین نشانۀ بزرگی است که خبر از تغییر عالم باال و طل

  شود. دهد و با فرارسیدن قیامت تمام می می
  »کند. شاید خروج داّبه در همان روزی باشد که خورشید از سمت مغرب طلوع می

به این دلیل که هنگام طلوع خورشید از طرف مغرب، «گوید:  وی در ادامه می
آید تا مؤمن و کافر را از هم جدا  شود و در نتیجه، داّبه بیرون می توبه بسته میدروازۀ 

  شدن دروازۀ توبه تکمیل گردد. سازد و هدف از بسته
دهد، آتشی است که مردم را  های که خبر از فرارسیدن قیامت می و نخستین نشان

  )٢(»آورد. ِگرد می
یامت است؛ یا داللت بر هایی از ق عالئم مذکور نشانه«گوید:  می /طّیبی
  شدن آن و یا نشان از فرارسیدن قیامت دارند. نزدیک

، ظھور یأجوج و مأجوج و فرورفتن در زمین بیانگر نزدیکی ÷دّجال، نزول عیسی
  آن هستند.

دخان یا دود، طلوع خورشید از سمت مغرب، خروج داّبه و آتشی که مردم را جمع 
  )١(»ند.کند، داللت بر فرارسیدن قیامت دار می

                                           
 .١۴٢نک: أشراط الّساعة، ص  -١
 .٣۵٣، ص ١١فتح الباري، ج  -٢
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 های بزرگ قیامت را تقسیم فوق بسیار زیبا و دقیق است و در مبحث پیش رو، نشانه
  همین ترتیبی که طّیبی آورده، بیان خواهیم کرد.براساس 

 های کبرای قیامت بودن ظهور نشانه درپی پی -٢
ها آشکار گردد، عالئم  های بزرگ قیامت، وقتی یکی از آن نظر از ترتیب نشانه صرف

های ستون فقرات که در پِی  پیوندند؛ مانند مھره نیز پس از آن به وقوع می دیگر
   )٢(شان نیست. ای در میان یکدیگرند و فاصله

فرمودند:  ج روایت نموده که رسول الله سطبرانی در معجم األوسط، از ابوهریره

ثَِر َنْعٍض، يَتََتاَنْعنَ «
َ
ظھور «؛ )٣(»اَنُع اخْلََرُز يِف اِجَّظامِ َكَما َيتَ  ُخُروُج اآليَاِت َنْعُضَها بَلَ أ

های ستون فقرات پشت  که مھرهگونه  همان افتد، ها پشت سر یکدیگر اّتفاق می آن نشانه
  »گیرند.  سر هم قرار می
فرمودند:  ج روایت نموده که پیامبر باز عبدالله بن عمرو /امام احمد

لُْك َخَرَزاٌت َمنُْظوَماٌت يِف ِسلٍْك،  اْآليَاُت « إِْن ُفْقَطِع الِسّ
آن «؛ )٤(»ْعًضانَ  ايَتْبَْع َنْعُضهَ  فَ

شده [و پشت سر هم] در یک رشته هستند که اگر  هایی چیده ها [همچون] مھره نشانه
  »پیوندد. آن رشته پاره شود، یکی پس از دیگری به وقوع می

قیامت است، های بزرگ  که مراد از این عالئم، نشانه -والله أعلم –رسد  به نظر می
ها، فرارسیدن قیامت  کند که هنگام ظھور این نشانه زیرا ظاهر احادیث فوق داللت می

  )٥(بسیار نزدیک است.

                                                                                                       
 .٣۵٢همان، ص  -١
 .٢۴۵؛ أشراط الّساعة، ص ٢١٨ - ٢١٧نک: القیامة الّصغری، صص  -٢
نقل کرده و رجالش رجال روایت معجم األوسط این حدیث را طبرانی در «گوید:  هیثمی می -٣

روند غیر از عبدالله بن احمد بن حنبل و داود زهرانی که هر دو ثقه و مورد  میصحیح به شمار 
آورده  ٣٢٢٢؛ آلبانی در صحیح الجامع، شمارۀ حدیث: ٣٣١، ص ٧؛ مجمع الزوائد، ج »اعتمادند.

 که این روایت صحیح است.
ا صحیح ر مذکور ، احمد شاکر اسناد روایت٧٠۴٠المسند، تحقیق: احمد شاکر، شمارۀ حدیث:  -٤

 دانسته است.
 .٢۴٧نک: أشراط الّساعة، ص  -٥
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های بزرگ همچون یک  بدون تردید ثابت شده که آن نشانه«گوید:  می /ابن حجر
شوند. و  هایش پراکنده و منتشر می اند که اگر پاره شود، به سرعت تمامی مھره رشته

  )١(»نیز بر این باور است. /ام احمدام
   

                                           
 .٧٧، ص ١٣فتح الباري، ج  -١
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  مبحث سوم:
  های بزرگ و داّل بر قیامت نشانه

  گفتار اول: ظهور مسیح دّجال
 تعریف مسیح دّجال - ١

ها و  وسیلۀ نشانه شود و به یعنی همان عامل گمراهی که در آخرالّزمان آشکار می
کردن  باران، زنده ای که به وی داده شده است؛ مانند فرستادن کارهای خارق العاده

 اندازد. وسیلۀ گیاه و امثال آن، مردم را به فتنه می زمین به

 ویژگی و صفات دّجال -٢
او مردی از آدمیان بوده و دارای صفات بسیاری است که در احادیث بیان شده تا 

باشند و برای اینکه وقتی ظھور کند، مؤمنان برحذر  مردم وی را بشناسند و از شّرش
گاه باشند.او را بشنا  سند و دچار فتنه نگردند، بلکه از این موضوع آ

سازد و فقط انسان جاهلی که  ها او را از دیگران جدا و مشّخص می این ویژگی
  خورد. بدبختی بر وی چیره شده است، فریب دّجال را می

رفتن،  قد، هنگام راه رنگ، کوتاه مردی جوان، سرخ برخی از صفات دّجال عبارتند از:
کند، با موهایی  های دو پایش را به هم نزدیک و دو پاشنه را از هم دور می پنجهنوک 
مو و گردنی پھن، چشم راستش صاف بوده و نه باالآمده و نه  دار، پیشانی بی پیچ

رفته است؛ گویی که دانۀ انگور برجسته و ُپرآبی است. بر روی چشم چپش،  پایین
به صورت جداجدا یا » ک ف ر«مش ناخنکی درشت قرار دارد و در میان دو چش

تواند آن را  سوادی می به شکل مّتصل نوشته شده و هر مسلمان باسواد و بی» کافر«
  بخواند.

  های دّجال این است که عقیم و نازاست و فرزندی ندارد. از دیگر ویژگی
  )١(برخی از صفات دّجال که به صراحت در احادیث آمده است، بیان گردید.

                                           
؛ صحیح مسلم، شمارۀ ٧١٣٢و  ١٨٨٢به عنوان نمونه، نک: صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١

 .۴۴٣، ص ١١؛ سنن ابی داود، ج ٢٩۴۶و  ٢٩۴٧، ٢٩۴۴، ٢٩۴۵، ٢٩۴١، ٢٩۴٢، ٢٩۴٠حدیث: 
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 دّجالمحّل خروج  -٣
این مخلوق از سمت مشرق؛ یعنی از خراسان و از بین یھودیان اصفھان آشکار 

 شود. می

 سرعت انتقال دّجال در زمین -۴
شود مگر مّکه و  کند و داخل هر شھری می دّجال پس از ظھور، در زمین سیر می

 کنند. تواند واردشان گردد، چون فرشتگان از این دو شھر حفاظت می مدینه که نمی

 اّدعاهای دّجال -۵
 کند. او ابتدا اّدعای پیامبری و سپس اّدعای ربوبّیت و الوهّیت می

 اهداف دّجال - ۶
شان برگردند و نیز آنان را  این مخلوق قصد دارد که مردم دچار فتنه شوند و از دین

خواند تا او را تصدیق کرده و باور کنند که وی پروردگار و معبودشان است؛ آن  فرا می
 ای که به او داده شده است. ها و امور خارق العاده وسیلۀ نشانه ههم ب

 بزرگی فتنۀ دّجال -٧

تا وقوع  ÷ها از زمان آفرینش آدم ترین فتنه گ ترین یا یکی از بزر فتنۀ وی بزرگ
به همراه دّجال، کارهای  ألرود و دلیلش این است که الله قیامت به شمار می

 سازد. زده و افکار را متحّیر می ها را شگفت ورد که عقلآ ای را به وجود می العاده خارق
روایت شده که دّجال با خود، بھشت و آتشی دارد و بھشت او، آتشش و آتش وی، 

دهد که  هایی از نان دارد. به آسمان فرمان می بھشتش بوده و نیز رودهایی از آب و کوه
  رویاند. گیاه می دهد که بروی و بارد و به زمین دستور می ببار و باران می

برند و او زمین را با سرعتی  های زمین از وی فرمان می همچنین نقل شده که گنج
کند. جمادات و حیوانات  فراوان همچون سرعت باران وقتی که باد بر آن بوزد، طی می

سازد و سایر  کشد و سپس وی را زنده می کنند، فرد جوانی را می دستوراتش را اجرا می
  ای که در احادیث صحیح بیان شده است. عادهامور خارق ال

اند  داشتهبرحذر  اقوام خویش را از فتنۀ دّجال †به همین سبب، تمامی پیامبران
  اند. بیش از همه، این موضوع را بیان کرده و بر آن تأکید نموده ج و پیامبرمان
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شنیدم: چنین  ج نقل شده که از پیامبر سدر صحیح مسلم، از عمران بن حصین

الِ مَ « جَّ َّ ْكرَبُ ِمَن ا
َ
اَعِة َخلٌْق أ در میان آفرینش «؛ )١(»ا َننْيَ َخلِْق آَدَم إِىَل ِقيَاِم السَّ

] و خطر انگیزی تر از دّجال [از نظر فتنه تا وقوع قیامت، آفرینشی بزرگ ÷آدم
  »نیست.

إِالَّ َما بُِعَث نيَِبٌّ «: فرمودند ج روایت شده که پیامبر سدر صحیح بخاری، از انس
ْعَوَر، َوإِنَّ َننْيَ َقيْنَيْ 

َ
ْعَوُر، َوإِنَّ َربَُّكْم لَيَْس بِأ

َ
َال إِنَُّه أ

َ
اَب، أ ْعَوَر الَكذَّ

َ
تَُه األ مَّ

ُ
نَْذَر أ

َ
ِه أ

هر پیامبری که مبعوث شده، قطعًا قومش را از [فتنۀ] آن یک چشم «؛ )٢(»َمْكتُوٌب اَكفِرٌ 
گاه باشید کهبرحذر  دروغگو او [دّجال] یک چشم دارد و بدون تردید  داشته است. آ

  »پروردگار شما یک چشم نیست و در میان دو چشم دّجال، کافر نوشته شده است.

 اقامت دّجال در زمین -٨
ماند؛ یک روز به اندازۀ یک سال، یک روز همچون یک  روز بر روی زمین می ٤٠او 

روزهای ماست. بنابراین ماه، یک روز به مّدت یک هفته و سایر روزهایش به مانند 
 ١٤ماه و  ١٤مجموع اقامت دّجال بر روی زمین با توّجه به روزهای مرسوم ما، تقریبا 

 شود. روز می
 !ج پرسیدند: ای رسول الله شگوید که صحابه در مورد دّجال می سنواس بن سمعان

ْربَُعوَن يَْوًما، يَ «فرمودند:  ج رسول اللهماند؟  دّجال چقدر در زمین می
َ
ْوٌم َكَسنٍَة، َوَيْوٌم أ

يَّاِمُكمْ 
َ
يَّاِمِه َكك

َ
روز؛ یک روز به مقدار یک سال،  ٤٠«؛ )٣(»َكَشْهٍر، َويَْوٌم َكُجُمَعٍة، وََسائُِر ك

یک روز همچون یک ماه، یک روز به اندازۀ یک جمعه [هفته] و سایر اّیامش مانند 
  »روزهای [مرسوم] شماست.

 هالکت دّجال -٩

 رسد. به هالکت می ÷صحیح، دّجال به دست عیسیبر اساس احادیث 

                                           
 .٢٩۴۶صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١
 .١٣١٧صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢
  .٢٩٣٧صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٣
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گردد و  بدین صورت که دّجال بر تمامی نقاط زمین؛ غیر از مّکه و مدینه مسّلط می
شود و تنھا گروه اندکی از مؤمنان نجات  اش فراگیر می پیروانش زیاد شده و فتنه

  یابند. می
بندگان مؤمن را  بر منارۀ شرقی دمشق فرود آمده و ÷در آن زمان، سّیدنا عیسی

رود. دّجال در هنگام نزول  در اطرافش جمع نموده و با آنان به سمت دّجال می
» ُلد«شود که سّیدنا عیسی در کنار دروازۀ  به سمت بیت المقّدس روانه می ÷عیسی

  رسد. به او می
گوید  به او می ÷شود و عیسی بیند، همچون نمک ذوب می وقتی دّجال وی را می

توانی از دستم فرار کنی. سپس سّیدنا  ای خواهم زد و نمی به تو ضربهکه قطعًا من 
خورند و مؤمنان آنان را  کشد و پیروانش شکست می اش می عیسی او را گرفته و با نیزه

گویند: ای مسلمان! ای بندۀ  ها می کشند تا جایی که درختان و سنگ دنبال کرده و می
پس او را بکش، مگر درخت غرقد [ عوسج] الله! این یھودی در پشت من مخفی شده، 

  )١(گوید]. که از درختان یھودیان است [چنین سخنی نمی

  در آخرالّزمان ÷گفتار دوم: نزول عیسی
است. سخن در  ÷های بزرگ قیامت، نزول عیسی قبًال بیان شد که یکی از نشانه

  گیرد: این باره، از چندین جنبه مورد بررسی قرار می

  ÷یسیصفات سّیدنا ع - ١
رنگ، با موهایی پیچدار،  بر اساس روایات، او مردی میانه؛ نه کوتاه و نه بلندقد، سرخ

زده  ای پھن، موهایی فروهشته؛ گویی که از حّمام بیرون شده است و موهایی شانه سینه
 )٢(کند. اش را ُپر می دارد که میان دو شانه

                                           
 .٢٩٣٧نک: صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١
 .١۶٨؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٣۴٣٨و  ٣۴٣٧نک: صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ٣٥٢

 

 ÷تواتر اخبار دربارۀ نزول عیسی -٢
موجود در مورد سّیدنا عیسی باید گفت که قطعًا او خواهد آمد و در با توّجه به متون 

این باره، احادیث متواتر و فراوانی وجود دارد و در نتیجه، تکذیب نزول او به معنای 
 است. ج تکذیب پیامبر

  )١(است. ÷و بلکه تکذیب قرآن کریم بوده که بیانگر نزول عیسی
  و آیات زیر نیز داللت بر همین مسأله دارند: قبًال برخی از ادّلۀ نزول وی بیان گردید

ا ُضَِب ﴿ ونَ  ٱۡبنُ ۞َولَمَّ ً إَِذا قَۡوُمَك ِمۡنُه يَِصدُّ ۡم ُهَوۚ  ٥٧َمۡرَيَم َمَث
َ
ٰلَِهُتَنا َخۡيٌ أ

َ
َوقَالُٓواْ َءأ

ۚ بَۡل ُهۡم قَۡوٌم َخِصُمونَ  ۢ َ َّ َجَد ِ ُبوهُ لََك إ ۡنَعۡمَنا َعلَۡيهِ وََجَعۡلَنُٰه  ٥٨َما َضَ
َ
َّ َعۡبٌد أ ِ إِۡن ُهَو إ

ٰٓءِيَل  َِنٓ إِۡسَر ٗ ّلِ َلٰٓئَِكٗة ِف  ٥٩َمَث ۡرِض َولَۡو نََشآُء َلََعۡلَنا ِمنُكم مَّ
َ
 ۥنَّهُ  ٦٠َيۡلُُفونَ  ٱۡل

نَّ بَِها وَ  َ َتۡمَتُ اَعةِ فَ ۡسَتقِيمٞ  ٱتَّبُِعونِۚ لَعِۡلٞم ّلِلسَّ    ]٦١ -٥٧خرف: [الّز  ﴾َهَٰذا ِصَرٰٞط مُّ
کنان]  ین قوم تو از آن [شادزده شد، ناگھا یَمَثل یم] فرزند مرینشآفر ۀ[دربار زمانی کهو «

جدال [و  یبرا فقطآن [مثل] را ان او؟ آن یامعبودان ما بھترند  یاو گفتند: آه زد یادداد و فر

بود که  ای هبند فقط] ÷یسیاو [ع یند.جو یزهست یگروه این افرادلجاجت] با تو زدند، بلکه 
 خواستیم یو اگر م یم.گرداند یلاسرائ یبن ی] عبرت برایۀرا [ما ویو  یدیمما بر او نعمت بخش

 گمان یو ب .[شما] باشند ینجانش ین] زمیکه در [رو دادیم یقرار م یشما فرشتگان یبه جا
و از من  ید] شک نکنیامتاست، پس هرگز در آن [ق یامتق یبرا یا نها] نشیسیعسّیدنا او [
  ».راه راست است ین[که] ا نمایید، یرویپ

  ای بر نزدیکی قیامت است. رستاخیز، نشانهپیش از روز  ÷یعنی نزول عیسی

اَعةِ  ۥنَّهُ ﴿ قرائت دیگر آیه:   نیز داللت بر این موضوع دارد.  ﴾لَعِۡلٞم ّلِلسَّ
ای بر وقوع قیامت بوده و این قرائت از ابن عّباس، مجاهد و  یعنی عالمت و نشانه«

  )٢(»دیگر ائّمۀ تفسیر روایت شده است.

 ۥنَّهُ ﴿در تفسیر آیۀ  بمنسوب به ابن عّباس با آوردن سندی /امام احمد
اَعةِ  پیش از روز قیامت  إمراد از آن، خروج عیسی بن مریم«گوید:  می ﴾لَعِۡلٞم ّلِلسَّ

  )١(»است.

                                           
 .٣۵۵ - ٣۴٨؛ أشراط الّساعة، وابل، صص ٢۶٨ - ٢۶۶نک: القیامة الّصغری، صص  -١
 .٩١ -٩٠، صص ٢۵؛ تفسیر طبری، ج ١٠۵، ص ١۶یر قرطبی، ج تفس -٢
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 ج اللهاند که رسول  روایت کرده سامام بخاری و امام مسلم رحمھما الله از ابوهریره
ِ ِنَيِدهِ، «فرمودند:  ِي َغْف

َّ َل ِفيُكْم اْنُن َمْرَيَم َحَكًما َعْدًال، َوا ْن َفزْنِ
َ
ُوِشَكنَّ أ َ

َحٌد، 
َ
َّ َال َفْقبَلَُه أ يَر، َوَيَضَع اجِلْزَيَة، َوَيِفيَض الَماُل َح ِليَب، َوَيْقتَُل اخِلزْنِ َفيَْكرِسَ الصَّ

ْغيَا َوَما ِفيهَ  ُّ ا ِمَن ا ْجَدُة الَواِحَدُة َخرْيً َّ تَُكوَن السَّ سوگند به ذاتی که جانم در «؛ »اَح
در میان شما به عنوان حاکم و دادگر  إدست اوست، به زودی عیسی بن مریم

دارد [فقط اسالم را  کشد و جزیه را برمی شکند، خوک را می خواهد آمد. صلیب را می
 ای که هنشود، به گو شود]. اموال فراوان می سر باز زند، کشته میهرکس  پذیرد و می
د] و یک سجده گرد نیاز می کند [هر کس با آنچه دارد، بی آن را قبول نمیکس  هیچ

  »شود. بھتر از دنیا و آنچه در آن است، می
گوید: [برای تأیید و تصدیق این سخن] اگر خواستید، آیۀ زیر  در ادامه می سابوهریره
  را بخوانید:

ۡهِل ﴿
َ
َّ َلُۡؤِمَنَّ  ٱۡلِكَتٰبِ ن ّمِۡن أ ِ يَُكوُن َعلَۡيِهۡم  ٱۡلقَِيَٰمةِ َوَيۡوَم  ۦۖ َقۡبَل َمۡوتِهِ  ۦبِهِ  إ

   ]١٥٩ساء: [النّ  ﴾َشِهيٗدا
 آورد، یم یمان] ا÷یسیقبل از مرگش به او [ع ینکهمگر ا یست] از اهل کتاب نیو [کس«

  )٢(».گواه خواهد بودان بر آن یامتروز قدر ] یعیسسّیدنا و [
در مورد آیۀ فوق، افرادی از اهل کتاب، پیش  سابوهریرهبر اساس تفسیر و دیدگاه 

به وی  -چنانکه قبًال بیان شد –؛ یعنی زمان نزول او در آخرالّزمان ÷از وفات عیسی
  )٣(ایمان خواهند آورد.

 ÷شیوۀ نزول عیسی -٣

را به زمین  ÷پس از ظھور دّجال و فساد وی در زمین، الله متعال عیسی
 منارة البیضاء [منارۀ سپید] قسمت شرقی دمشق سورّیه استفرستد و نزول وی در  می

که دو لباس رنگین با رنگ قرمز و زعفران به تن دارد، دستانش را بر روی درحالی 

                                                                                                       
اسناد این روایت صحیح «گوید:  . احمد شاکر می٣٢٩، ص ۴المسند، تحقیق: احمد شاکر، ج  -١

  »است.
 .١١۵و  ٢٩٣٧؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٣۴۴٨صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢
 .٣۴٧نک: أشراط الّساعة، وابل، ص  -٣
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چکد و وقتی آن  سرش را پایین گیرد، از آن آب میهرگاه  های دو فرشته گذاشته و بال
اد تنّفسش را حس کند، قطعًا ریزد. هر کافری که ب های مروارید می را باال برد، دانه

 رسد. میرد و تنّفس او تا هر جایی که بتواند ببیند، می می
کنند و به قصد  سّیدنا عیسی به نزد گروه پیروزی که برای دفاع از حق مبارزه می

آید و پشت  کند. وی در زمان اقامۀ نماز صبح می اند، نزول می شده  جنگ با دّجال جمع
شود: بیا برای ما نماز  خواند پس از اینکه به او گفته می میسر امیر آن گروه نماز 

نه، برخی از شما بر برخی دیگر امیر هستید «گوید:  نماز ما شو]، اّما او می بخوان [پیش
  )١(»تر به امامت هستید]. و این لطف و کرامت الھی بر اّمت اسالم است [شما شایسته

آسایش و ظھور برکات در  و امنّیت گسترشزندگی خوش و مورد پسند،  -۴
 ÷دوران عیسی

 زمان وی دوران امنّیت، سالمتی، آسایش و برکات است.
فرستد، زمین ثمرات و برکات خویش را  الله تعالی در آن زمان، باران فراوانی می

گردد و کینه و دشمنی و حسادت از بین  آورد، اموال و ثروت فراوان می بیرون می
  رود. می

ُعمَّ «است: روایت نموده، چنین آمده  سه نواس بن سمعاندر حدیثی طوالنی ک
َكَها  َّ َفرْتُ رَْض َح

َ
يُرِْسُل اُهللا َمَطًرا َال يَُكنُّ ِمنُْه َنيُْت َمَدٍر َوَال َوَبٍر، َفيَْغِسُل اْأل

لََفِة، ُكُل الِْعَصابَُة ِمَن  )٢(اَكلزَّ
ْ
نِْبيِت َعَمَرتَِك، َورُدِّي بََرَكتَِك، َفيَْوَمئٍِذ تَأ

َ
رِْض: أ

َ
ُعمَّ ُفَقاُل لِْأل

بِِل حَكَْكيِف الْ  نَّ اللِّْقَحَة ِمَن اْإلِ
َ
َّ أ انَِة، َويَْسَتِظلُّوَن بِِقْحِفَها، َوُيبَارَُك يِف الرِّْسِل، َح مَّ ِفئَاَم الرُّ

، َواللِّْقَحَة ِمَن اْكََقِر حَكَْكيِف الَْقِبيلََة ِمَن اجَّاِس َواللِّْقَحَة ِمَن الَْغنَِم حَكَْكيِف ِمَن اجَّاِس 
 ۀهیچ خان شبرابر فرستد که در بارانی را می الله متعال سپس«؛ )٣(»الَْفِخَذ ِمَن اجَّاِس 

مین گفته سازد. سپس به ز زمین را شسته و لغزنده می و ماند کلوخی و پشمی نمی
گروهی از یک انار  زماندر آن  .ات را برویان و برکتت را بیرون کن شود که میوه می

                                           
 .١۵۵؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٣۴۴٩خاری، شمارۀ حدیث: نک: صحیح ب -١
الّزلقة نیز روایت شده که هر دو کلمه صحیح بوده و معنایش این است که زمین بر اثر طراوت و  -٢

 .۶٩، ص ١٨گردد؛ نک: شرح نووی بر صحیح مسلم، ج  پاکی همچون آینه می
 .٢٩٣٧صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٣
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که ای  گونهه ، بدهد و در شیر برکت می گیرند. قرار می شپوست ۀخورند و در سای می
است و گاو شیرده برای یک قبیله بسنده  کافی ی از مردمشتر شیرده برای گروهیک 

  ».است کافی از مردم ای برای دسته گوسفند شیردهیک است و 
  )١(گنجد. احادیث فراوانی در این زمینه بیان شده که در تحقیق پیش رو نمی

ف عیسی -۵
ّ
 پس از نزول ÷مّدت بقا و توق

ماند.  سال باقی می ٤٠سال و بنا بر روایات دیگری،  ٧در برخی روایات بیان شده که 

َفيَبَْعُث «فرمودند:  ج رسول الله روایت نموده که باز عبدالله بن عمرو /مسلم
َ اْنَن َمْرَيَم، ُعمَّ َفْمُكُث اجَّاُس َسبَْع ِسنِنَي، لَيَْس َننْيَ اثْننَْيِ َعَداَوٌة، ُعمَّ يُرِْسُل  اُهللا ِعي

َحٌد يِف قَلِْبِه 
َ
رِْض أ

َ
ِم، فََال َفبىَْق بَلَ وَْجِه اْأل

ْ
أ ٍة ِمْن اُهللا ِرحيًا بَارَِدًة ِمْن قِبَِل الشَّ ِمثَْقاُل َذرَّ

ْو إِيَماٍن إِالَّ َقبََضتْهُ 
َ
فرستد و  را می إسپس الله تعالی عیسی بن مریم«؛ )٢(»َخرْيٍ أ

که در میان هیچ دو نفری دشمنی درحالی  کنند سال زندگی می ٧پس از آن، مردم 
ای خوبی یا  که ذّرههرکس  فرستد و باد سردی را از سمت شام می ـنیست. سپس الله

 »میراند. ایمان در دلش باشد را می
 ٤٠سپس به مّدت «در روایت امام احمد و ابوداود رحمھما الله چنین آمده است: 

ماند و پس از آن، وفات نموده و مسلمانان بر وی نماز  سال در زمین باقی می
  )٣(»خوانند. می

دربارۀ  خوریم مگر اینکه روایت مذکور صحیح است، به مشکل برمیهردو  از آنجا که
شدن به آسمان،  ماند و پیش از ُبرده سال می ٧سال بگوییم که پس از نزول،  ٧روایت 

سال  ٤٠های عمر وی،  سال داشته و در نتیجه، مجموع سال ٣٣بنا بر قول مشھور، 
  )٤(شود، والله أعلم. می

                                           
 .٣۶٣ -٣۶١ة، صص نک: أشراط الّساع -١
 .٢٩۴٠صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٢
این روایت را  /، ابن حجر۴٠۶، ص ٢مسند امام احمد به همراه منتخب الکنز در حاشیۀ آن، ج  -٣

 .۴۵۶، ص ١١صحیح دانسته است؛ سنن ابی داود به همراه عون المعبود، ج 
 .١۴۶، ص ١الفتن والمالحم، ابن کثیر، ج ؛ نک: الّنھایة -٤
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  گفتار سوم: خروج یأجوج و مأجوج
یأجوج و مأجوج است که این یکی از موارد ایمان به روز آخرت، ایمان به خروج 

  رود. ها و عالئم بزرگ قیامت به شمار می مورد از نشانه
  گیرد: سخن در این زمینه، از چندین جنبه مورد بررسی قرار می

 اصل یأجوج و مأجوج - ١

 )١(هستند. إاین افراد از جنس بشر بوده و از اوالد آدم و حّواء

ُجوَج «: کند روایت میچنین  ج از رسول الله بعبدالله بن عمرو
ْ
ُجوَج َوَمأ

ْ
نَّ يَأ

َ
أ

فَْسُدوا َعلَيِْهْم َمَعايَِشُهْم، َولَْن َفُموَت ِمنُْهْم 
َ
رِْسلُوا إىل اجَّاِس أل

ُ
غَُّهْم لَْو أ

َ
ِ آَدَم، َوك

َ ِمْن َو
لًْفا فََصاِعًدا

َ
يَِّتِه أ َحٌد إِال تََرَك ِمْن ُذرِّ

َ
سل آدم بدون تردید یأجوج و مأجوج از ن«؛ )٢(»أ

هرکس  کنند و شان را تباه می هستند و اگر به سوی مردم فرستاده شوند، قطعًا زندگی
  »گذارد. میرد، پس از خود هزاران فرزند یا بیشتر را بر جای می از آنان که می

 صفات یأجوج و مأجوج -٢
های عجم مغول هستند،  نژادان خویش؛ یعنی ترک بر اساس احادیث، آنان شبیه هم

هایی  هایی هموار و پھن، موهایی سفید و سرخ، صورت چشمانی کوچک، بینیدارای 
های مغول  اند و به شکل و رنگ همان ترک خورده پھن، گویی که سپرهایی چّکش

  )٣(هستند.
با توّجه به روایات صحیح، آنان مردانی قوی بوده و کسی توان رویارویی با این افراد 

که در صحیح مسلم بیان شده، آمده  سبن سمعانرا ندارد. در روایت منقول از نواس 
کند که یأجوج و مأجوج ظھور خواهند کرد  وحی می ÷ است که الله متعال به عیسی

دهد که مؤمنان را از جلوی راه  تواند با آنان مبارزه کند و به وی دستور می و کسی نمی

                                           
 .٧٨٣ -٧٨٢نک: الّتذکرة، صص  -١
، او ۴٩٠، ص ۴؛ حاکم نیز بخشی از آن را روایت کرده است، ج ٢١٩، ص ٢منحة المعبود، ج  -٢

» اند. حدیث مذکور بنا بر شرط شیخین صحیح است، اّما آنان این روایت را بیان نکرده«گوید:  می
 ذهبی با وی موافق است.

 .٢٧١، ص ۵منتخب الکنز در حاشیۀ آن، ج نک: مسند امام احمد به همراه  -٣
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ْز ِعبَاِدي إِىَل ال«فرماید:  مییأجوج و مأجوج دور سازد و  ورِ َحرِّ بندگانم را در کوه «؛ )١(»طُّ
  »طور پناه بده.

 فساد یأجوج و مأجوج -٣
هایی پراکنده و فراوانی  هایی بزرگ و بدی ها، فتنه آنان پس از خروج، به آزار و اذّیت

 زنند. دست می
ای که وقتی ابتدای لشکرشان به دریاچۀ طبرستان  این افراد بسیار زیادند، به گونه

در این  قبال گویند که انتھای لشکر میخورند، افراد آخر و  را میرسیده و تمامی آبش 
 )٢(دریاچه، آبی بود.

صورت  ÷خروج یأجوج و مأجوج پس از نزول عیسی«گوید:  می /ابن العربی
  )٣(»گیرد و آنان گروهی ضرررسان و مفسد و کافرند. می

  های آینده، بخشی از فسادشان بیان خواهد شد. در پاراگراف

 و نابودی یأجوج و مأجوج هالکت -۴

و بر اثر دعای سّیدنا عیسی  ÷شدن دّجال به دست عیسی آنان پس از کشته
 سنواس بن سمعان منقول از گردند، چنانکه در آن حدیث طوالنی هالک و نابود می

 :آمده است

ْخرَْجُت ِعبَاًدا يِل، َال يََداِن «
َ
ِّ قَْد أ

: إِ َ َ اُهللا إِىَل ِعي ْو
َ
ْز إِْذ أ َحٍد بِِقتَالِِهْم، فََحرِّ

َ
ِأل

ورِ  ُجوَج، وَُهْم ِمْن لُكِّ َحَدٍب يَنِْسلُوَن، َفيَُمرُّ  ِعبَاِدي إِىَل الطُّ
ْ
ُجوَج َوَمأ

ْ
َوَيبَْعُث اُهللا يَأ

ُبوَن َما ِفيَها، َوَيُمرُّ آِخُرُهْم َفيَُقولُوَن: لََقْد  يََّة فَيرَْشَ ِة َطرَبِ َوائِلُُهْم بَلَ حُبَرْيَ
َ
ًة أ اَكَن بَِهِذهِ َمرَّ

ا ِمْن ِمائَِة  َحِدِهْم َخرْيً
َ
ُس اخكَّْوِر ِأل

ْ
َّ يَُكوَن َرأ ْصَحابُُه، َح

َ
َ َوأ َماٌء، َوحُيرَْصُ نيَِبُّ اِهللا ِعي

ْصَحابُُه، َفرُيِْسُل اُهللا َعلَيِْهُم اجَّ 
َ
َ َوأ َْوَم، َفرَيَْغُب نيَِبُّ اِهللا ِعي ْ َحِدُكُم ا

َ
 )٤(َغَف ِدينَاٍر ِأل

                                           
 قبال بیان گردید. -١
 .٢۵۴ - ٢۵٣نک: الشبیخ عبدالّرحمان الّسعدي وجھوده في العقیدة، صص  -٢
 .٣۴، ص ٩عارضة األحوذی، ابن العربی، ج  -٣
  .افتد مینغف: جمع نغفه؛ یعنی ِکرمی که در بینی شتر و گوسفند  -٤
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 َ َ  )١(يِف ِرقَابِِهْم، َفُيْصِبُحوَن فَْر َكَموِْت َغْفٍس َواِحَدٍة، ُعمَّ َفْهِبُط نيَِبُّ اِهللا ِعي
ُه زََهُمُهمْ 

َ
رِْض َموِْضَع ِشرْبٍ إِالَّ َمَأل

َ
ُدوَن يِف اْأل رِْض، فََال جَيِ

َ
ْصَحابُُه إِىَل اْأل

َ
َونَتْنُُهْم،  )٢(َوأ

ْقنَاِق اْكُْخِت َفرَيَْغُب نيَِبُّ اهللاِ 
َ
ْصَحابُُه إِىَل اِهللا، َفرُيِْسُل اُهللا َطرْيًا َكأ

َ
َ َوأ  )٣( ِعي

که من  کند وحی می ÷تعالی به عیسی الله«؛ )٤(»َفتَْحِملُُهْم َفتَْطرَُحُهْم َحيُْث َشاَء اهللاُ 
طور کوه  تو بندگانم را به .آنان را ندارد بامقابله  توانکه کسی  بیرون آوردمبندگانی را 
 [و کناری] یأجوج و مأجوج را برمی انگیزد که از هر گوشه ألسپس الله .جمع کن

را  شآب ۀطبرستان گذشته و هم ۀشان از کنار دریاچۀاولین دست وشتابند  می
آب بوده  ]دریاچه[در این  باریگویند که  و می گذشته گروهشانآشامند و آخرین  می

 جایی که برایشانشوند تا  انش محاصره میو یار ÷عیسی الھی؛پیامبر  سپس .است
به  یو یارانش رو . سّیدنا عیسیشما ارزش داردامروزی گاوی بیشتر از صد دینار  سر
یک نفر  همچونآورد و  هایشان پدید می هائی را در گردن کرم الله متعالآورند و  می الله

و یک وجب  آمدهو یارانش فرود  ÷عیسی الھی؛ پیامبر سپسرسند.  همه به قتل می
 متوّجه اللهاو و یارانش  ، سپسن نشده باشدیابند که از بوی بدشان متعفّ  جایی را نمی

ختی بُ [گردن کلفت] های شترهای  هم پرندگانی را مثل گردن الله متعال و شوند می
  »اندازند. می ،بخواهد أاللهفرستد و آنان را برداشته و به جائی که  می

ًة َماءٌ «عبارت:  در روایتی دیگر، پس از ُعمَّ يَِسرُيوَن «آورد:  چنین می »لََقْد اَكَن بَِهِذهِ َمرَّ
َّ يَنْتَُهوا إِىَل َجبَِل اخْلََمِر، وَُهَو َجبَُل َنيِْت الَْمْقِدِس، َفيَُقولُوَن: لََقْد َقتَلْنَا َمْن يِف  )٥(َح

ابِِهمْ  ُموَن بِنُشَّ َماِء، َفرَيْ رِْض َهلُمَّ فَلْنَْقتُْل َمْن يِف السَّ
َ
َماِء، َفرَيُدُّ اُهللا َعلَيِْهْم  )٦(اْأل إىَِل السَّ

                                           
یس در معنای مفروس است؛ مانند قتیل و قتلی و صریع و فرسی به معنای هلکی و جمع فر -١

صرعی. در اصل، از فرس الّذئُب الّشاَة گرفته شده و أفرسھا یعنی قتلھا؛ آن را کشت. گویی که این 
 ها آنان را نابود و هالک کرده است.  ِکرم

 زهم به معنای بوی بد است. -٢
 .٧٧٣ -٧٧٢کرة، صص کلفت و تنومند؛ نک: الّتذ ُبخت یعنی شتری گردن -٣
  .٢٩٣٧صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٤
پوشاند؛ نک: شرح نووی بر  در میانش جای گیرد را میهرکس  ای که پیچیده َخَمر: درخت درهم -٥

 .٧١، ص ١٨صحیح مسلم، ج 
 گردد و مفرد آن، نّشابه است. بر تیر و کمان اطالق می -٦
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اَنُهْم خَمُْضوَبًة َدًما کوه خمر [نوعی از درختان پرپیچ و پر  روند تا به سپس می«؛ )١(»نُشَّ
گویند: قطعًا با کسانی که در  شاخ و برگ]؛ یعنی همان کوه بیت المقّدس رسیده و می

زمین بودند، جنگیدیم [و آنان را نابود ساختیم]، پس بیایید با افرادی که در آسمان 
تعالی  کنند و الله هستند، بجنگیم. سپس تیرهایشان را به سمت آسمان پرتاب می

  »گرداند. که آغشته به خون است، برمیدرحالی  تیرهایشان را
   

                                           
 .٢٩٣٧صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١
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  مبحث چهارم:
  هایی که بیانگر وقوع قیامت است نشانه

  دودگفتار اول: 
ظھور دود در پایان دنیا، از عالئم بزگ قیامت بوده و قرآن و سّنت بیانگر این 

  )١(مطلبند.

 ادّلۀ قرآنی ظھور دود - ١

 فرماید: می ألالله

ِت  ٱۡرتَقِۡب فَ ﴿
ۡ
َمآءُ يَۡوَم تَأ بِيٖ  ٱلسَّ ِلمٞ  ٱلَّاَسۖ َيۡغَش  ١٠بُِدَخاٖن مُّ

َ
خان: [الّد  ﴾َهَٰذا َعَذاٌب أ

١١-١٠[   
[تمام]  که ] آوردیدآشکار [پد یباش که آسمان دود ی] منتظر روز!ج یامبرپ یپس [ا«

  ».دردناک است یعذاب ینا گیرد؛ یمردم را فرا م
  شوند: این دود به دو گروه تقسیم میعالمان در توضیح 

مراد از آن، همان سختی و گرسنگی و مصیبتی بود که به قریش رسید وقتی  - أ
را نپذیرفتند و ایشان علیه آنان دعا کردند و در نتیجه، دودی را  ج درخواست پیامبر

 در آسمان مشاهده نمودند.
  )٢(اند. پیروی کرده بر این باور بوده و گروهی از سلف نیز از وی سابن مسعود

های مورد انتظاری است که هنوز واقع نشده و  برخی معتقدند این دود از نشانه - ب
و تابعین بر این  شپیوندد. ابن عّباس و تعدادی از صحابه نزدیک قیامت، به وقوع می

 )٣(باور بودند.

                                           
 .٣٨٩ -٣٨٣أشراط الّساعة، صص نک:  -١
؛ تفسیر ابن کثیر، ١٣١، ص ١۶؛ تفسیر قرطبی، ج ١١٣ -١١١، صص ۵٢نک: تفسیر طبری، ج  -٢

 .١۴٣ -١۴٠، صص ۴ج 
 .١۴٣ -١۴٠، صص ۴؛ تفسیر ابن کثیر، ج ١١٣، ص ۵٢نک: تفسیر طبری، ج  -٣
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 ادّلۀ حدیثی ظھور این دود -٢

روایت شده  سصحیح مسلم، از ابوهریرهعالوه بر احادیثی که قبًال بیان گردید، در 

َخانَ «فرمودند:  ج که رسول الله ُّ اَل، َوا جَّ َّ ْقَماِل ِستًّا: ا
َ
پیش از «؛ )١(»بَاِدُروا بِاْأل

فرارسیدن شش نشانه؛ از جمله ظھور دّجال و دود [و ...]، برای انجام اعمال بشتابید 
 » شود]. ها، عملی پذیرفته نمی [که پس از آن

بیان شده » دود«های بزرگ قیامت آورده نیز  دربارۀ نشانه سروایتی که حذیفهدر 
  )٢(است.

  گفتار دوم: طلوع خورشید از سمت مغرب
رود و  های کبرای قیامت به شمار می طلوع خورشید از طرف مغرب، یکی از نشانه

  این مطلب از طریق قرآن و سّنت ثابت شده است.

 غربدالیل طلوع خورشید از سمت م - ١

 فرماید: می ـالله

ۡو ﴿
َ
َ يَنَفُع َنۡفًسا إِيَمُٰنَها لَۡم تَُكۡن َءاَمَنۡت ِمن َقۡبُل أ ِت َبۡعُض َءاَيِٰت َرّبَِك 

ۡ
يَۡوَم يَأ

اۗ َكَسَبۡت ِفٓ إِيَمٰنَِها خَ     ]١٥٨[األنعام:  ﴾ۡيٗ
که  فردیآوردن  ظاهر شود]، ایمان اناز آیات پروردگارت بیاید [و بر آن یبعض که ی روز«

نخواهد ش به حال ی، سودخیری کسب نکرده است] عملش [نقبًال ایمان نیاورده یا در ایما
  ».داشت

طلوع خورشید از  ﴾َبۡعُض َءاَيِٰت َرّبَِك ﴿بر اساس چندین حدیث صحیح، مراد از 
  )٣(جانب مغرب بوده و بیشتر مفّسران بر این باورند.

فرمودند:  ج روایت شده که پیامبر س، از ابوهریرهدر صحیح بخاری و صحیح مسلم

ْمُس ِمْن َمْغِربَِها، فَِإَذا َطلََعْت فََرآَها اجَّاُس آَمُنوا « َّ َيْطلَُع الشَّ اَعُة َح َال َيُقوُم السَّ

                                           
  .٢٩۴٧صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١
 قبال بیان گردید. -٢

، ٢؛ تفسیر ابن کثیر، ج ٧٩٣ - ٧٩٢؛ الّتذکرة، قرطبی، صص ١٠٢ - ٩۶طبری، صص  نک: تفسیر -٣
 .١٨۶ -١٨۴صص 
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مْجَُعوَن، فََذلَِك 
َ
ۡو َكَسَبۡت ِفٓ ﴿ِحنَي:  أ

َ
 َ يَنَفُع َنۡفًسا إِيَمُٰنَها لَۡم تَُكۡن َءاَمَنۡت ِمن َقۡبُل أ

اإِيَمٰنَِها خَ  قیامت برپا نخواهد شد تا زمانی که خورشید از سمت «؛ )١(»]١٥٨[األنعام:  ﴾ۡيٗ
مغرب طلوع کند. و زمانی که خورشید [از این طرف] بیرون آید و مردم آن را ببینند، 

آورند، اّما آن زمان ایمان فردی که از قبل ایمان نیاورده یا در ایمانش،  همگی ایمان می
  »به دست نیاورده است، برایش سودی ندارد.خیری 

ْقَماِل «: فرمودند ج روایت نموده که پیامبر ساز ابوهریره /امام مسلم
َ
بَاِدُروا بِاْأل

ْمِس ِمْن َمْغِربَِها پیش از فرارسیدن شش نشانه؛ از جمله طلوع «؛ )٢(»ِستًّا: ُطلُوَع الشَّ
ها، عملی  تاب کنید [که پس از آن، برای انجام اعمال ش[و ...] خورشید از سمت مغرب

  »شود]. پذیرفته نمی

 دلیل اینکه ایمان پس از طلوع خورشید از طرف مغرب، سودی ندارد -٢

اند: دلیل اینکه پس از طلوع خورشید از سمت  عالمان گفته«گوید:  می /قرطبی
ها  ای ندارد، این است که در آن زمان چنان ترس و وحشتی بر دل مغرب، ایمان فایده

برد و همۀ نیروهای جسمی را سست و  افتد که تمامی تمایالت نفسانی را از بین می می
شدن قیامت  گرداند و در نتیجه، تمامی مردم به سبب باور و یقین به نزدیک ضعیف می

ها و تمایالت به انجام  همچون کسی هستند که در حالت مرگ قرار دارد و همۀ گرایش
شود. بنابراین کسی که در چنین حالتی توبه نماید،  میگناهان از آنان دور و جدا 

توبۀ فردی که در حالت مرگ قرار دارد، قبول شود، چنانچه  اش پذیرفته نمی توبه
 )٣(»گردد. نمی

  گفتار سوم: داّبه
بر اساس قرآن و سّنت، ظھور داّبة األرض در آخرالّزمان یکی از عالئم بزرگ قیامت 

  رود. به شمار می

                                           
؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٧١٢١و  ۶۵٠۶، ۴۶٣۶، ۴۶٣۵صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١

١۵٧. 
  .٢٩۴٧صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٢
 .٧٩۴الّتذکرة، قرطبی، ص  -٣
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 رآنیادّلۀ ق - ١

 فرماید: می أالله

َذا َوَقَع ﴿ ۡخرَۡجَنا لَُهۡم َدآبَّٗة ّمَِن  ٱۡلَقۡوُل ۞
َ
ۡرِض َعلَۡيِهۡم أ

َ
نَّ  ٱۡل

َ
َكنُواْ  ٱلَّاَس تَُكّلُِمُهۡم أ

َ يُوقُِنونَ     ]٨٢مل: [النّ  ﴾َيٰتَِنا 
 یا د] جنبندهگرد یکنزد یامتق ۀواقع شود [و حادث انفرمان [عذاب] بر آن که ی و هنگام«

 یقینما  یاتکه مردم به آ یدسخن گو انبا آن [و] آوریم یم یرونب یشانبرا ینرا از زم
  »آورند. ینم

آیۀ فوق به روشنی بیانگر خروج داّبه؛ آن هم در زمان فساد مردم و ترک اوامر الھی 
 ای را از زمین و تبدیل و تغییر دین حق است که در این هنگام، الله تعالی جنبنده

  آورد تا در این زمینه با مردم سخن گوید. بیرون می

گویند: یعنی  می ﴾َعلَۡيِهمۡ  ٱۡلَقۡوُل َوَقَع ﴿علما دربارۀ «آورد:  چنین می /قرطبی
شان در نافرمانی و  وعید و تھدید الھی علیه آنان ثابت و واجب گردید به سبب مداومت

ها،  نکردن به آن این زمینه و عملگناه و تجاوز و دوری از آیات الھی و تفّکرنکردن در 
ای ندارد و آنان را از گمراهی و گناه باز  به حّدی که دیگر موعظه و نصیحت فایده

  دارد. نمی

ۡخرَۡجَنا لَُهۡم َدآبَّٗة ّمَِن ﴿شوند، گونه  این فرماید که وقتی مردم می ألالله
َ
ۡرِض أ

َ
؛ ﴾ٱۡل

  آوریم. برایشان از زمین بیرون میگوید را  داند و سخن می ای که می یعنی جنبنده
ای ضروری و قطعی از  این است که بدانند این مخلوق نشانه - والله أعلم-عّلتش 

گویند و عقلی  جانب الله تعالی است، زیرا حیوانات و جنبندگان معموال سخن نمی
  )١(»ندارند.

 ادّلۀ حدیثی -٢
روایاتی که قبًال بیان شد، در احادیث فراوانی در این باره وجود دارد. عالوه بر 

ثََالٌث إَِذا َخرَْجَن َال «فرمودند:  ج نقل شده که رسول الله سصحیح مسلم، از ابوهریره
ْو َكَسبَْت يِف إِيمَ اَفنَْفُع َغْفًسا إِيمَ 

َ
ْمِس انها لَْم تَُكْن آَمنَْت ِمْن َقبُْل، أ ا: ُطلُوُع الشَّ نها َخرْيً

                                           
 .٧٨۵همان، ص  -١
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جَّ  َّ رِْض ِمْن َمْغِربَِها، َوا
َ
سه [نشانه] هستند که وقتی آشکار شوند، «؛ )١(»اُل، وََدابَُّة اْأل

دیگر ایمان فردی که از قبل مؤمن نشده یا خیری در ایمانش به دست نیاورده، برایش 
ای ندارد؛ [آن سه نشانه عبارتند از:] طلوع خورشید از سمت مغرب، ظھور دّجال   فایده

 »و داّبة األرض.
 ج روایتی به صورت مرفوع نقل شده که پیامبر سد، از ابوامامهدر مسند امام احم

َّ يَْشرَتَِي «فرمودند:  ابَُّة فَتَِسُم اجَّاَس بَلَ َخَراِطيِمِهْم، ُعمَّ َفْغُمُروَن ِفيُكْم َح َّ خَتُْرُج ا
يْتُُه ِمنْ  يْتَُه؟ َفيَُقوُل: اْشرَتَ ْن اْشرَتَ ِمنيَ  الرَُّجُل اْكَِعرَي َفيَُقوُل: ِممَّ َحِد الُْمَخطَّ

َ
داّبة «؛ )٢(»أ

شود تا  گذارد و تعدادشان آن قدر زیاد می األرض بیرون آمده و بر بینی مردم نشانه می
گردد که از چه کسی این شتر را  خرد و از وی سؤال می جایی که یک مرد شتری می

شان  روی بینی دارها [کسانی که داّبة األرض بر گوید: از یکی از نشانه ای؟ او می خریده
  » عالمت گذاشته است].

 محّل خروج داّبه -٣
آید و بنا بر قولی، سه خروج  ترین مساجد بیرون می بنا بر قولی، در مّکه و از بزرگ

دارد: یکبار در یکی از صحراها، مرتبۀ دوم در یکی از روستاها و بار سوم در 
 گردد. مسجدالحرام آشکار می

دهند این موجود از حرم مّکی  ها نشان می ه اغلب آناقوال دیگری نیز وجود دارد ک
  )٣(آید. بیرون می

 کار و وظیفۀ داّبه -۴
 کند. دار می این مخلوق بزرگ پس از آشکارشدن، مؤمن و کافر را مشّخص و نشانه

                                           
 .١۵٨ۀ حدیث: صحیح مسلم، شمار -١
آورد:  می ۶، ص ٨؛ هیثمی در المجمع، ج ٢۶، ص ۵مسند امام احمد با حاشیۀ منتخب الکنز، ج  -٢

رجال این روایت همچون رجال روایت صحیح هستند غیر از عمر بن عبدالّرحمان بن عطّیه که «
ید که حدیث گو می ٣٢٢؛ آلبانی در الّسلسلة الّصحیحة، شمارۀ حدیث: »ثقه و مورد اعتماد است.

 صحیح است.مذکور 
 .۴١۵ -۴١٣نک: أشراط الّساعة، صص  -٣
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درخشد و این عالمت  سازد که می چھرۀ انسان مؤمن را آن قدر صیقل و روشن می
  ایمان اوست.

  )١(گذارد تا نشانۀ کفرش باشد. داغ و نشانه میو بر بینی کافر 

  کند گفتار چهارم: آتشی که مردم را جمع می
یکی دیگر از عالئم کبرای قیامت، بروز آتشی بزرگ است که آخرین نشانۀ 

  رود. بودن قیامت و نخستین عالمت وقوع آن به شمار می نزدیک

  محّل خروج آتش - ١
نی از گودال [شھر] عدن و بنا بر روایات بر اساس روایات، این آتش از یمن؛ یع

 آید. دیگری، از دریای حضرموت بیرون می
، چنین که در صحیح مسلم نقل شده سدر آن روایت منقول از حذیفه بن أسید

ََمِن، َيْطُرُد اجَّاَس إِىَل حَمرَْشِِهمْ  َوآِخُر َذلَِك «آمده است:  ْ و آخرین «؛ »نَاٌر خَتُْرُج ِمَن ا
شود و مردم را به محّل حشر و  آتشی است که از سمت یمن خارج مینشانه، 

  »راند. رستاخیزشان می

َونَاٌر خَتُْرُج ِمْن «نقل نموده که:  ساز حذیفه /در روایت دیگری نیز امام مسلم
شود و مردم را کوچ  عدن خارج می گودالو آتشی که از «؛ )٢(»ُقْعَرِة َعَدٍن تَرَْحُل اجَّاَس 

  »دهد. می

  کردن مردم چگونگی جمع -٢
گردد و مردم را به محّل  این آتش در زمان خروج از سمت یمن، در زمین منتشر می

 شوند: گردند، به سه گروه تقسیم می دهد و افرادی که حشر می رستاخیز سوق می
 گروهی مشتاق، خورنده، پوشنده و سواره هستند؛ - أ

بوده و به نوبت بر یک شتر سوار گروهی از آنان، گاهی پیاده و گاهی سواره  - ب
 شوند؛ می

                                           
 .۴١۶ -۴١۵همان، صص  -١
 قبال بیان گردید. -٢
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آورد و این افراد را از پشت سر احاطه دارد  گروهی دیگر که آتش آنان را ِگرد می - ت
که سرپیچی کند، آتش آن را فرا هرکس  راند و و از هر طرف، به محّل رستاخیز می

 سازد. گرفته و نابود می
  )١(احادیث صحیحی در این زمینه وجود دارد.

  سرزمین محشر -٣
احادیث براساس  شوند و در آخرالّزمان، مردم به سوی سرزمین شام رانده می

 )٢(صحیح، این مکان، محّل رستاخیز است.

  گیرد این حشر در دنیا صورت می -۴
  )٣(شدن از قبرها نیست. مراد از آن، حشر مردم پس از برانگیخته

                                           
 .۴٢٠؛ أشراط الّساعة، ص ٢٣١ -٢٣٠، صص ١نک: الّنھایة؛ الفتن والمالحم، ج  -١
  .۴٢٢نک: أشراط الّساعة، ص  -٢
  .۴٣٠ -۴٢۶همان، صص  -٣



 

 

 

  فصل پنجم:
مطالبی دربارۀ گناهان، توبه و 

  دعا

  مقّدمه

  ؛و مسائل مربوط به آن گناهانبخش اول: مفھوم 

  ؛بخش دوم: مفھوم، فلسفه و احکام توبه

  ؛بخش سوم: مطالبی دربارۀ دعا





 

 

 

  مقّدمه

شرایط بندگان و غفلت، کوتاهی و ضعف بشری آنان را در بدون تردید شریعت اسالم 
ترین  زند که از بزرگ ها سر می نظر داشته است. در برخی موارد، گناهانی از انسان
  روند. عوامل مصیبت و عقوبت در دنیا و آخرت به شمار می

بر این اساس، دین پاک اسالم مفھوم، انواع، ضررها و پیامدهای گناهان را روشن 
  باشند و از فساد و شّرشان در امان و سالم بمانند.برحذر  ها تا بندگان از آن ساخته

ساختن گناهان صغیره و کبیره را بیان  های درمان و برطرف عالوه بر این، شیوه
  ترین و بھترین راهش، توبه است. نموده که بزرگ

دارند و  همچنین بندگان نیاز ضروری و فراوانی به دعا و درخواست از پروردگارشان
دعا عین عبادت و راه سعادت است. کسی که از آفریدگارش درخواست نماید، 

  شود. ها و آفات از وی دور می گردد و بدی های خوبی و خیرات برایش باز می دروازه
های آینده، مفھوم ذنوب و مسائل مربوط به آن، معنای توبه و فلسفه و  در بخش

  گیرد. ربوط به آن مورد بررسی قرار میاحکام آن و نیز موضوع دعا و مطالب م



 

 

 

  بخش اول:
  و مسائل مربوط به آن گناهانمفهوم 

  ؛گناهان مبحث اول: مفھوم و اصول

  ؛مبحث دوم: تقسیم گناهان به صغیره و کبیره

  ؛مبحث سوم: پیامدها و آثار گناهان



 

 

 

  اول:مبحث 
  گناهان مفهوم و اصول

  مفهوم ذنوب - ١
به معنای گناه و جرم و معصیت بوده که جمعش، ذنوب و جمع » ذنب«جمع  ذنوب

  )١(شود. الجمع آن، ذنوبات می
َذَنبُتُه «شود:  به معنای گرفتن ُدم یک چیز است، چنانکه گفته می ذنب در اصل

بدی داشته باشد، کاربرد دارد و به و این عبارت در هر کاری که پیامد » أصبُت َذَنَبهُ 
شود، چون نتیجۀ  همین عّلت، گناه، تبعة؛ یعنی عاقبت و پیامد بد نامیده می

  فرماید:  می ألشود. الله می» ذنوب«، »ذنب«ناخوشایندی دارد. جمع 

َخَذُهُم ﴿
َ
ُ فَأ َّ    ]١١عمران:  [آل ﴾بُِذنُوبِِهمۡ  ٱ

  ».گرفتشان ن] گناهایرا به [سزا انپس الله آنس«

بِهِ ﴿ َخۡذنَا بَِذ
َ
ًّ أ ُ    ]٤٠[العنکبوت:  ﴾ۦۖ فَ

  »یم.] گناهش گرفتیفررا به [ک اناز آنهریک  سپس«

نُوَب َوَمن َيۡغفُِر ﴿ َّ  ٱلُّ ِ ُ إ َّ    ]١٣٥عمران:  [آل ﴾ٱ
  »آمرزد؟! یجز الله گناهان را م یو چه کس«

  )٢(و آیات دیگری که در این باره وجود دارد.
فرمان پروردگارش برخالف  هایی که بنده ذنوب یعنی گناهان و مخالفتبنابراین 
  دهد. انجام می

  اصول گناهان -٢
ها، اصول و فروع گناهان دانسته  تقسیمات مفیدی وجود دارد که از طریق آن

  شود. می

                                           
  .٣٨٩، ص ١لسان العرب، ج  -١
  .١٨۴معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص  -٢
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از آنجا که گناهان از لحاظ درجه و مفاسد متفاوتند، عقوبت «گوید:  می /ابن قّیم
  در دنیا و آخرت متفاوت است. و پیامدشان نیز

  کنیم: مبحثی مختصر و جامع را در این زمینه بیان می -با یاری و توفیق الھی- ما 
اصل گناهان بر دو قسم است: ترک دستور و انجام عمل ممنوع. الله متعال والدین 

  جّن و انس را با همین دو، مورد آزمایش قرار داد.
ه گناه ظاهر و آشکار بر اعضا و گناه باطن و هر دو نوع فوق از لحاظ محّل خود، ب

  شود. پنھان در دل تقسیم می
حّق مخلوق اگرچه  گردد. و از نظر متعلَّق تقسیم به حّق الله و حّق مخلوق می

مشتمل بر حّق الله است، اّما از این جھت حّق مخلوق نامیده شده که به درخواست 
  )١(»د.شو شان ساقط می گردد و با گذشت آنان الزم می

  گوید: بندی نموده و می وی گناهان را به صورتی دیگر هم تقسیم
نوع ملکی، شیطانی، سبعی [درندگی] و بھیمی [حیوانی] بوده و  ٤این گناهان بر «

  )٢(»قسم نیست. ٤خارج از این 
  شود. در ادامه، توضیح مختصری دربارۀ اصول گناهان داده می

  گناهان ملکی یا ربوبی) ١
انسان صفاتی از پروردگار؛ مانند عظمت، کبریا، فخر، جبروت، برتری در یعنی اینکه 

 گرفتن مردم و امثال آن را به خود نسبت دهد. زمین، عالقه به بندگی
گیرد و بیشتر مردم از این  بسیاری از گناهان کبیره از همین موارد سرچشمه می

از جرائم مھلک و بزرگ و که درحالی  آورند ها را گناه به حساب نمی مطلب غافلند و آن
  اصل و ریشۀ بیشتر گناهان هستند.

  گفتن بدون علم دربارۀ پروردگار، از این قبیل است. شرک به الله تعالی و سخن

  گناهان شیطانی) ٢
ها تشابھی با شیطان دارد؛ همچون حسادت، ستم، خیانت،  جرائمی که صاحب آن

ها،  شمردن آن نھی از عبادات و زشتکینه، نیرنگ، مکر، امر به فساد، تحسین گناهان، 
 نوآوری و بدعت در دین، دعوت به سوی بدعت و گمراهی.

                                           
 .٣٠٣الجواب الکافي، ابن قّیم، ص  -١
  همان. -٢
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  فسادش از آن کمتر است.هرچند  این نوع از لحاظ فساد مّتصل به نوع اولی بوده

  گناهان سبعی [درندگی]) ٣
گناهان، کینه، ستم بر ضعیفان و ناتوانان و کشتار از این  خشم، ریختن خون بی

 خیزد. بر میمورد 

  گناهان بھیمی [حیوانی]) ۴
ساختن تمایل فرج و شکم از این قبیل بوده و زنا،  آزمندی، شرارت، حرص بر برآورده

نمودن اموال  لواط، دزدی، خوردن اموال یتیمان، بخل، ترس، حرص، ناشکیبایی و جمع
 گیرد. ساختن تمایالت و ... از این مورد سرچشمه می برای برآورده
ناهان مردم از این نوع است، چون آنان از انجام گناهان سبعی و ملکی بیشتر گ

  ناتوانند.
شوند؛ آنان ابتدا به سمت گناهان حیوانی  و از این طریق، مرتکب سایر گناهان می

شوند و پس از آن، مرتکب گناهان سبعی شده، سپس جرائم شیطانی را  کشانده می
نموده و مرتکب شرک در یگانگی الله تعالی انجام داده و در پایان، اّدعای ربوبّیت 

  )١(شوند. می
   

                                           
؛ ٢٨٠ - ٢٧۶؛ مختصر منھاج القاصدین، ابن قدامه، صص ١۶، ص ۴نک: إحیاء علوم الّدین، ج  -١

 .٣٠۵ -٣٠۴الجواب الکافي، صص 
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  مبحث دوم:
  تقسیم گناهان به صغیره و کبیره

بدان «گوید:  می /شوند. غزالی باید گفت که گناهان به صغیره و کبیره تقسیم می
که برخی از گناهان صغیره و برخی دیگر کبیره هستند و اختالف فراوانی در این 

گویند که هر مخالفتی  روهی صغیره و کبیره را قبول نداشته و میزمینه وجود دارد؛ گ
  با الله تعالی، کبیره است. 

  فرماید: می ألاین دیدگاه ضعیف است، زیرا الله

ْ َكَبآئَِر َما ُتۡنَهۡوَن َعۡنُه نَُكّفِۡر َعنُكۡم َسّيِ ﴿ ٗ  َٔ إِن َتَۡتنُِبوا ۡدَخ اتُِكۡم َونُۡدِخۡلُكم مُّ
   ]٣١ساء: [النّ  ﴾َكرِيٗما

] شما را از شما یرهگناهان [صغ ید،کن یدور ید؛ا شده یکه از آن نھ یاگر از گناهان بزرگ«
  »کنیم. ی[بھشت] وارد م یخوب یگاهو شما را در جا زداییم، یم

ِينَ ﴿ ئَِر  ٱلَّ ثۡمِ َيَۡتنُِبوَن َكَبٰٓ َّ  ٱۡلَفَوِٰحَش وَ  ٱۡلِ ِ    ]٣٢جم: [النّ  ﴾ٱللََّممَ إ
 یـ دور یرهگناهان صغ غیر ازو اعمال زشت ـ  یرهاز گناهان کب که  یهمان] کسان«[

  »کنند. یم

َراٌت لَِما «فرمودند:  ج همچنین پیامبر لََواِت اخْلَْمِس َواجْلُُمُعِة إِىَل اجْلُُمَعِة ُمكفِّ الْصَّ
نمازهای پنجگانه و [نماز] جمعه تا جمعۀ دیگر باعث «؛ »بَيْنَُهنَّ َما اْجتُِنبَِت الَْكبَائِرُ 

گردند تا زمانی که از  ها انجام شود، می میان آن ]گناهانی که در فاصلۀ زمانی[بخشش 

اَراٌت لَِما بَيْنَُهنَّ إّال «و با لفظی دیگر چنین آمده است: » گناهان کبیره دوری شود. َكفَّ
شده در فاصلۀ زمانی] میان خود  گناهان [انجامبرندۀ  یناز باین نمازها] «[؛ )١(»الَْكبَائِرُ 

  .»هستندمگر گناهان کبیره 

الَكبَائُِر: «فرمودند:  ج کند که رسول الله روایت می شعبدالله بن عمرو بن عاص
َِمنُي الَغُموُس  يِْن، َوَقتُْل اجَّْفِس، َوا َ ِ ، َوُقُقوُق الَوا ِ اُك بِابَّ گناهان کبیره «؛ )٢(»اِإلرْشَ

                                           
 .٢٣٣صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١
  .١٧، ص ۴یاء علوم الّدین، ج ؛ إح۶۶۵۶صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢
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عبارتند از: شرک به الله تعالی، نافرمانی پدر و مادر، کشتن نفس [به ناحق] و سوگند 
  »خورد]. گوید و قسم می دروغ می دانستهغموس [که فرد 

قرآن، سّنت، اجماع صحابه و تابعان و امامان بر این است که «گوید:  می /ابن قّیم
  )١(»کبیره هستند. برخی از گناهان، صغیره و تعدادی دیگر

اند، معتقدند  ها را تقسیم به صغیره و کبیره نکرده کسانی که آن«آورد:  همچنین می
 - از این لحاظ که جسارت و نافرمانی و مخالفت فرمان الھی هستند –تمامی گناهان 

روند. بنابراین با توّجه به ذاتی که فرمانش اجرا نگشته و محارمش  کبیره به شمار می
باهم  اند و در این جرم و فساد ه، باید گفت که همۀ گناهان کبیرهشکسته شد

  )٢(»برابرند.
گویند تمامی گناهان کبیره  پس از بیان برخی سخنان از افرادی که می –وی 
شرک بدترین ظلم و توحید بھترین عدالت است و از این رو، «آورد:  چنین می -هستند

ترین گناه کبیره به شمار  داشته باشد، بزرگهر عملی که منافات بیشتری با این هدف 
منافات با این مقصد و هدف است. عملی که براساس  رود و تفاوت در درجات، می

بیشترین موافقت را با این هدف داشته باشد، برترین واجب و بھترین عبادت به شمار 
مت رود. پس به اصل و معیار مذکور خوب دّقت کن و جزئّیاتش را بشناس تا حک می

گاهان را در آنچه بر بندگانش واجب یا حرام  بھترین حاکمان و پادشاهان و داناترین آ
  )٣(»گردانیده و نیز تفاوت مراتب عبادات و گناهان را بفھمی.
کشد، اّما به طور خالصه باید  بدون تردید توضیح ماهّیت کبائر و صغائر به درازا می

  ا وعید در آخرت باشد، کبیره است.گفت: هر گناهی که مستحّق مجازات در دنیا ی
  )٤(رود. نباشد، صغیره به شمار میگونه  این و گناهی که

   

                                           
  .٣٠۶الجواب الکافي، ص  -١
  .٣٠٩همان، ص  -٢
 .٣١٢همان، ص  -٣
ترجیح داده و  ۶۵٠، ص ١١ین دیدگاه را در مجموع الفتاوی، ج ا /شیخ اإلسالم ابن تیمّیه -٤

بنا «گوید:  می ۶۵۴، ص ١١همچنین در ج » بھترین سخن در این مسأله، همین است.«گوید:  می
دلیل را بیان  ۵سپس » بر چند دلیل گفتیم که این معیار بر سایر قوانین مذکور برتری دارد.

 کند.  می
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  مبحث سوم:
  پیامدها و آثار گناهان

گناهان و معاصی پیامدهایی وخیم، ضررهایی بزرگ، نتایجی مخّرب و عقوبات 
  فراوانی در دنیا و آخرت، بر فرد و جامعه دارند.

و روزی، وحشتی که انسان گنھکار در دلش و در میان  شدن از علم از جمله: محروم
  کند. خود و پروردگار و نیز در بین خود و مردم احساس می

شدن از عبادت، کوتاهی عمر  شدن کارها، سیاهی چھره، سستی بدن، محروم سخت
  برکتی آن. و بی

در قراری، اضطراب و پراکندگی دل و ضعف  تنگی، اندوه، درد، بی تاریکی و سیاهی، 
  شدن از زینت قلبی و جسمی. برابر دشمن و خالی

عالوه بر این، گناهان منجر به انجام گناهانی دیگر شده و دل را برای اراده و قصد 
سازد تا اینکه به کّلی  کم ضعیف می گرداند و ارادۀ توبه را کم معصیت جسور و قوی می

و گناه را زشت منتفی گشته و انسان گنھکار به نافرمانی خویش ادامه داده 
  پندارد. نمی

شود و بدی و شومی آن تنھا به فرد  گناه باعث خواری بنده در نزد پروردگار می
  کند. رسد، بلکه به سایر مردم و حیوانات نیز سرایت می گنھکار نمی

شدن از  شدن انسان گنھکار، محروم معصیت منجر به خواری، فساد عقل، نفرین
  شود. و مؤمنان می و دعای فرشتگان ج دعای پیامبر

کند، حیا را از بین  همان گونه که گرما و حرارِت غیرِت دل را خاموش و سرد می
شود که الله تعالی فرد  گرداند، باعث می برد، تعظیم پروردگار را در دل ضعیف می می

  خطاکار را به خودش و شیطان وا گذارد.
رفتن امنّیت او و ایجاد  گناهان باعث افتادن وحشت در دل انسان گنھکار، از بین

ها کسانی هستند که از همه بیشتر گناه  گردد و از این رو، ترسوترین انسان ترس می
  کنند. می

عالوه بر موارد فوق، بنده را از دایرۀ احسان خارج ساخته و از ثواب نیکوکاران 
، گرداند سازد، تمایل و سیر قلبش را به سمت الله تعالی و آخرت ضعیف می محروم می

گرداند، جایگاه و ارزشش را از  بصیرت می کند، دلش را بی نفسش را خوار و تحقیر می
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کند،  برد، القاب مدح و بزرگواری را از وی سلب نموده و او را بدنام و ذلیل می بین می
گرداند،  توانست از بزرگان باشد، وی را از افراد پست و فرومایه می پس از اینکه می

بر وی جرأت پیدا کرده و پس از اینکه از او ترس و وحشت شیاطین جّن و انس 
  کنند. داشتند، وی را اسیر و گرفتار می

 خورد. انسان گنھکار در چاه و گرداب افسوس و حسرت افتاده و همواره افسوس می
نماید و اگر حاجتش برآورده  به لّذتی رسد، نفس وی را تشویق به مانند آن میهرگاه 

گردد و هر اندازه که تمایالتش بیشتر شود و به  متمایل می شود، به لّذت دیگری
گردد. چه بسا آتشی که در همین دنیا  اش پی ببرد، حسرت و اندوهش زیاد می ناتوانی
ها چیره  وسیلۀ آن عذاب شده پیش از اینکه با آتش افروختۀ الھی که بر دل دل به

  شود، عذاب و مجازات گردد! می
شدن بھترین و گرانبھاترین چیز؛ یعنی وقت و فرصتی  تباهاز دیگر پیامدهای گناه، 

  گردد، است. که عوض ندارد و هرگز باز نمی
داند،  به طور خالصه، پیامدها و آثار گناهان بیشتر از آن چیزی است که انسان می

شمار است. بنابراین تمامی خیر دنیا و  چنانکه نتایج طاعات و عباداِت نیک نیز بی
   )١(و همۀ شّر دنیا و آخرت در نافرمانی از الله تعالی است. ألاز اللهآخرت در اطاعت 

                                           
 .۴۵۴ - ۴۵٠: الجواب الکافي، ابن قّیم و نیز طریق الھجرتین، صص برای جزئّیات بیشتر، نک -١



 

 

 

  بخش دوم:
  مفهوم، فلسفه و احکام توبه

  ؛مبحث اول: مفھوم توبه

  ؛توبه گشودۀمبحث دوم: دروازۀ 

  ؛فضایل و اسرار توبهمبحث سوم: 



 

 

 

  مبحث اول:
  مفهوم توبه

 مفهوم لغوی توبه - ١

 این واژه از نظر لغوی به معنای رجوع و بازگشت و پشیمانی است.
گیرد. اگر از  سوی الله تعالی صورت می توبه از جانب الله بر بنده و از طرف بنده به

سوی الله  شود و اگر از طرف بنده به متعّدی می» علی«جر باشد، با حرف  ـجانب الله
  گردد. متعّدی می» إلی«متعال باشد، با حرف جر 

  فرماید: الله تعالی می

َ  ٱلَّۡوَبةُ إِنََّما ﴿ َ ِ َّ ِيَن َيۡعَملُوَن  ٱ وٓءَ لِلَّ ْوَلٰٓئَِك  ٱلسُّ
ُ
ةٖ ُثمَّ َيُتوُبوَن ِمن قَرِيٖب فَأ

ِبََهٰلَ
ُ َيُتوُب  َّ ُ َعلَۡيِهۡمۗ َوَكَن  ٱ َّ    ]١٧ساء: [النّ  ﴾َعلِيًما َحِكيٗما ٱ
کار  یجھالت و نادان یاست که از رو یکسان یبرا الله تعالی فقط ی] توبه از سویرشپذ«[

شان را ۀکه الله توب کنند؛ این افراد هستند یتوبه م یزود سپس به دهند، یانجام م یبد

  ».است یمحک یدانا ألو الله پذیرد یم

﴿ َ ِ ِ َوتُوُبٓواْ إ َّ يَُّه  ٱ
َ
   ]٣١ور: [النّ  ﴾لََعلَُّكۡم ُتۡفلُِحونَ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ َجِيًعا أ

  »ید.تا رستگار شوید الله توبه کن یبه سو یمؤمنان! همگ یو ا«

َ  ۥَوَمن تَاَب وََعِمَل َصٰلِٗحا فَإِنَّهُ ﴿ ِ ِ َيُتوُب إ َّ    ]٧١[الفرقان:  ﴾َمَتاٗبا ٱ
الله  یبه سو یداو چنانکه با بدون تردیدتوبه کند و عمل صالح انجام دهد،  که  یکسو «

  )١(»کند. رجوع می

 مفهوم شرعی توبه -٢

گاهی از بدی و زشتی آن و  می توان در تعریف توبه گفت که: یعنی ترک گناه با آ
جبران ندادن دوبارۀ آن در صورت توان و  پشیمانی بر انجامش و تصمیم قطعی به انجام

ها وجود دارد و ادای فرائضی که ضایع شده است؛ به  اعمالی که امکان جبران آن

                                           
 .٢٣٣، ص ١؛ لسان العرب، ابن منظور، ج ٣۵٧، ص ١معجم مقاییس الّلغة، ابن فارس، ج  -١
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صورت مخلصانه، امید به پاداش و ترس از عذاب الھی و به شرط اینکه توبه پیش از 
  )١(فرارسیدن مرگ و طلوع خورشید از سمت مغرب باشد.

  تعریف فوق جامع شروط توبه است.
گوید:  می /از این تعریف نیز وجود دارد؛ امام ابن قّیمتر  تعریفاتی مختصر و کوتاه

کشیدن از آن گناهان در زمان  حقیقت توبه همان پشیمانی از گناهان گذشته و دست«
  )٢(»ندادنش در آینده است. حال و تصمیم بر انجام

توبۀ واقعی یعنی بازگشت به سوی الله تعالی با انجام «گوید:  وی در جایی دیگر می
ترک ممنوعات. بنابراین توبه یعنی بازگشت از امر ناپسند به سوی عمل مورد  واجبات و

پسند و به عبارتی دیگر، بازگشت به شیء محبوب، یک بخش آن و رجوع از امر ناپسند 
  )٣(»بخش دیگرش است.

 توبه از چه کاری الزم است؟ - ٣

کننده نسبت به آنچه از  گناهان صغیره و کبیره نیاز به توبه دارند و باید که فرد توبه
این شناخت کّلی و اجمالی هرچند  کند، شناخت داشته باشد، آن توبه و رجوع می

 باشد.
بدان که توبه به معنای ترک گناه بوده و ترک یک چیز فقط «گوید:  می /غزالی

  پس از شناخت آن ممکن است.
الزم بوده و  از آنجا که توبه واجب است، شناخت اسباب رسیدن به توبه نیز حتمی و

انجام یا هرآنچه  رود و گناه یعنی از این رو، شناخت گناهان نیز واجب به شمار می
  ترکش مخالف با فرمان الھی است.

ها از اول تا آخر  ها و مسؤولّیت برای توضیح این مطلب نیاز است که تمامی تکلیف
کنیم و الله  ا اشاره میه بیان گردد، اّما هدف ما این نیست، بلکه به روابط میان انواع آن

  )٤(»سازد. تعالی با رحمت خویش ما را به حقیقت رهنمون می

                                           
، ١١؛ فتح الباري، ابن حجر عسقالنی، ج ١٩٩ - ١١٣، صص ١نک: مدارج الّسالکین، ابن قّیم، ج  -١

  .١٠۶ص 
 .١٩٩، ص ١مدارج الّسالکین، ج  -٢
 .٣١٣همان، ص  -٣
 .١۶، ص ۴إحیاء علوم الّدین، ج  -٤



  ٣٨١  بخش دوم: مفهوم، فلسفه و احکام توبه

 

  )١(شود. وی در ادامه اقسام گناهان را یادآور می
اقسام گناهانی که نیاز «فصلی را با عنوان » مدارج الّسالکین«در کتاب  /ابن قّیم
  ، به این موضوع اختصاص داده است.»به توبه دارد
زمانی بنده مستحّق نام و لقب "تائب" است که از این گناهان رها « گوید: سپس می

  شود.
  ها را حرام اعالم کرده است: نوعی که قرآن کریم آن ١٢یعنی همان 

کفر، شرک، نفاق، فسوق و نافرمانی، عصیان، گناه و جرم، تجاوز، فحشا، منکر، ستم، 
  از راه مسلمانان.بدون علم سخنی بر الله تعالی گفتن، پیروی از راهی غیر 

مورد فوق اصل و محور محّرمات بوده و تمامی جھانیان غیر از پیروان  ١٢
  شوند. مرتکب همین امور می †رسوالن

ها و یا یکی از این  گاهی اوقات، فردی بیشتر موارد مذکور یا تعداد اندکی از آن
گاهانه انجام می گاهانه یا ناآ   دهد. گناهان را آ

نی رهایی و نجات از این گناهان و دوری از دچارشدن به توبۀ نصوح و واقعی یع
   )٢(»ها را بشناسد. تواند از گناهان مذکور نجات یابد که آن ها و کسی می آن

   

                                           
 .٢٢ - ١۶همان، صص  -١
 .٣۴۴، ص ١مدارج الّسالکین، ج  -٢



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ٣٨٢

 

  مبحث دوم:
  توبه گشودۀدروازۀ 

دروازۀ توبه را گشود، زیرا فرمان به این  -با فضل و کرم خویش-  أبدون تردید الله
کند که از طرف  نمود و وعدۀ پذیرش توبه را داد؛ فرقی نمیکار داد و مردم را تشویق 

کافران، مشرکان، منافقان، مرتّدان، تجاوزکاران، ملحدان، ستمکاران یا گنھکاراِن مقّصر 
  صورت گیرد.

با بیان مطالب پیش رو، مواردی از فضل و احسان الھی در بازگذاشتن دروازۀ توبه 
  گردد. روشن می

 اده است:فرمان به توبه د ألالله .١

ْ َلُ ﴿ ۡسلُِموا
َ
ٰ َرّبُِكۡم َوأ َ ِ ْ إ نِيُبٓوا

َ
تَِيُكُم  ۥَوأ

ۡ
ن يَأ
َ
ونَ  ٱۡلَعَذاُب ِمن َقۡبِل أ َ تُنَصُ  ﴾ُثمَّ 

   ]٥٤مر: [الّز 
از آنکه عذاب به  یشپ ید،شو یمو در برابر او تسل یدتان باز گرد پروردگار یسو و به«
  »ید.نشو یاریکس]  یچه ی[از سو آنگاه ید،آ تانسراغ

یعنی به سوی الله تعالی رجوع کنید و «گوید:  در تفسیر آیۀ فوق می /ابن کثیر
پیش از اینکه گرفتار عذاب شوید و یاری نگردید، تسلیم الله متعال شوید؛ یعنی پیش از 

  )١(»فرارسیدن نقمت و عذاب، توبه کنید و عمل نیک انجام دهید.
یرد، هر اندازه هم که گناهان بزرگ و زیاد پذ الله متعال وعده داده که توبه را می .٢

 باشد:

ِيوَُهَو ﴿ ِ  ٱلَّۡوَبةَ َيۡقَبُل  ٱلَّ ْ َعِن  ۦَعۡن ِعَبادِه ّيِ َوَيۡعُفوا  ﴾َوَيۡعلَُم َما َتۡفَعلُونَ  اتِ  َٔ ٱلسَّ
   ]٢٥وری: [الّش 

و آنچه را انجام  گذرد یدر م ها یو از بد پذیرد یاز بندگانش م توبه را است که ذاتیو او «
  »داند. یم دهید، یم

ۡو َيۡظلِۡم َنۡفَسهُ ﴿
َ
َ ُثمَّ يَۡستَۡغفِرِ  ۥَوَمن َيۡعَمۡل ُسوًٓءا أ َّ َ َيِِد  ٱ َّ    ]١١٠ساء: [النّ  ﴾َغُفوٗرا رَِّحيٗما ٱ

پس از الله آمرزش بطلبد، سستم کند،  یشتنبر خو یاانجام دهد  یکار بد که ی و کس«
  »یافت.مھربان خواهد  ۀرا آمرزند الله

                                           
 .۶٢ -۶١، صص ۴تفسیر ابن کثیر، ج  -١



  ٣٨٣  بخش دوم: مفهوم، فلسفه و احکام توبه

 

  دربارۀ منافقان فرموده است: ألالله

ۡركِ ِف  ٱلُۡمَنٰفِِقيَ إِنَّ ﴿ ۡسَفلِ  ٱلَّ
َ
َّ  ١٤٥َولَن َتَِد لَُهۡم نَِصًيا ٱلَّارِ ِمَن  ٱۡل ِ ِينَ إ تَابُواْ  ٱلَّ

ۡصلَُحواْ وَ 
َ
ْ َوأ ِ  ٱۡعَتَصُموا ِ ب َّ ْوَلٰٓئَِك َمَع  ٱ

ُ
ِ فَأ َّ ِ ۡخلَُصواْ دِيَنُهۡم 

َ
ُ وََسۡوَف يُۡؤِت  ٱلُۡمۡؤِمنَِيۖ َوأ َّ  ٱ

ۡجًرا َعِظيٗما ٱلُۡمۡؤِمنِيَ 
َ
   ]١٤٦ - ١٤٥ساء: [النّ  ﴾أ

 یشانبرا یاوریم] هستند و هرگز [درکات] آتش [جھنّ بقه ط ترین یینهمانا منافقان در پا«
ک جستند و کردند و جبران و اصالح نمودند و به الله تمّس  مگر آنان که توبهیافت  ینخواه

با مؤمنان خواهند بود و الله  ین افرادخالص گرداندند، پس امتعال الله  یبرا خود را یند
  ».خواهد داد یمؤمنان را پاداش بزرگ یزود به

  فرماید: در مورد مسیحیان می

ِينَ لََّقۡد َكَفَر ﴿ َ قَالُٓواْ إِنَّ  ٱلَّ َّ ن لَّۡم يَنَتُهواْ  ٱ ٓ إَِلٰهٞ َوِٰحٞدۚ  َّ ِ ۘ َوَما ِمۡن إَِلٍٰه إ ثَالُِث ثََلَٰثةٖ
نَّ  ا َيُقولُوَن َلََمسَّ ِينَ َعمَّ ِلمٌ  ٱلَّ

َ
   ]٧٣[المائدة:  ﴾َكَفُرواْ ِمۡنُهۡم َعَذاٌب أ

] جز [به حق یمعبود .کافر شدند قطعاً  ،[اقنوم] ثالثه است ینکه گفتند: الله سوم کسانی«
 یبه کافرانشان عذاب دردناکحتمًا  یستند،باز نا گویند یو اگر از آنچه م یست.ن یگانهمعبود 

  »ید.خواهد رس
  فرماید: با وجود این، آنان را تشویق به توبه نموده و می

﴿ َ ِ َ َيُتوُبوَن إ فَ
َ
ِ أ َّ ُ وَ  ۥۚ َويَۡسَتۡغفُِرونَهُ  ٱ َّ    ]٧٤[المائدة:  ﴾َغُفورٞ رَِّحيمٞ  ٱ
مھربان  ه [و]! و الله آمرزندکنند؟ یو از او طلب آمرزش نم گردند، یالله باز نم یسو به یاآ«
  ».است

هایی ُپرآتش آماده کرده  دربارۀ افرادی که به منظور اذّیت مسلمانان، گودال أالله
  فرماید: بودند، می

ِينَ إِنَّ ﴿ ُثمَّ لَۡم َيُتوُبواْ فَلَُهۡم َعَذاُب َجَهنََّم َولَُهۡم َعَذاُب  ٱلُۡمۡؤِمَنِٰت وَ  ٱلُۡمۡؤِمنِيَ َفَتُنواْ  ٱلَّ
   ]١٠[البروج:  ﴾ٱۡلَرِيقِ 

مردان و زنان مؤمن را شکنجه [و آزار] دادند، سپس توبه نکردند،  که ی کسان همانا«
  ».عذاب [آتش] سوزان است ی آنانم و براعذاب جھنّ  یشانبرا



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ٣٨٤

 

کشند؛  و کرم بنگرید که دوستانش را میبه این بخشش «گوید:  می /حسن بصری
  )١(»خواند! اّما او آنان را به توبه و مغفرت فرا می

 را توصیه نموده که از رحمتش ناامید نشوند: الله متعال بندگان .٣

ِينَ ۞قُۡل َيٰعَِباِدَي ﴿ ْ ِمن رَّۡحَةِ  ٱلَّ َ َتۡقَنُطوا نُفِسِهۡم 
َ
ٰٓ أ َ َ  ْ ُفوا ۡسَ

َ
ِۚ أ َّ َ إِنَّ  ٱ َّ َيۡغفُِر  ٱ

نُوَب     ]٥٣مر: [الّز  ﴾ٱلرَِّحيمُ  ٱۡلَغُفورُ ُهَو  ۥَجِيًعاۚ إِنَّهُ  ٱلُّ
! از یدا بندگان من که بر خود اسراف [و ستم] کرده یاز جانب من] بگو: ا !یامبرصپ یا«[

 [و]ه آمرزند یاراو بس یقیناً  بخشد. یگناهان را م ۀهم تعالی همانا الله ید،نشو یدرحمت الله ناام
  ».مھربان است

در تفسیر آیۀ مذکور  شعلّی بن ابی طلحه از ابن عّباس«گوید:  می /ابن کثیر
چنین نقل کرده است: الله متعال افرادی که اّدعا کردند مسیح همان الله یا پسر الله 
است و افرادی که گمان کردند ُعزیر پسر الله تعالی بوده و کسانی که اّدعا نمودند الله 

یر و نیازمند است و اشخاصی که گمان کردند دست الھی بسته است و متعال فق
سومیِن سه نفر است را به عفو و مغفرت خویش فرا  ألکسانی که اّدعا داشتند الله

  فرماید: خوانده و می

﴿ َ ِ َ َيُتوُبوَن إ فَ
َ
ِ أ َّ ُ وَ  ۥۚ َويَۡسَتۡغفُِرونَهُ  ٱ َّ    ]٧٤[المائدة:  ﴾َغُفورٞ رَِّحيمٞ  ٱ
مھربان  ه [و]! و الله آمرزندکنند؟ یو از او طلب آمرزش نم گردند یالله باز نم یسو به یاآ«
  ».است

و حّتی فردی که سخن بدتری از این افراد گفته؛ یعنی فرعون را دعوت به توبه داده 
  فرماید: و می

نَا۠ َربُُّكُم ﴿
َ
ٰ َفَقاَل أ َ ۡ

َ
   ]٢٤[النازعات:  ﴾ٱۡل

  ».پروردگار برتر شما هستم گفت: من[فرعون]  و آنگاه«

   ]٣٨[القصص:  ﴾َما َعلِۡمُت َلُكم ّمِۡن إَِلٍٰه َغۡيِي﴿
  »شناسم. ینم غیر از خودم یشما معبود یمن برا[فرعون گفت:] «

کسی که با وجود این، بندگان الھی را از توبه ناامید «گوید:  می بابن عّباس
  )٢(»سازد، قطعًا قرآن را انکار نموده است.

                                           
 .۶٠، ص ۴تفسیر ابن کثیر، ج  -١
 همان. -٢



  ٣٨٥  بخش دوم: مفهوم، فلسفه و احکام توبه

 

هدف آیه، نھی «آورد:  می» زمر«سورۀ  ٥٣در توضیح آیۀ  /اإلسالم ابن تیمّیهشیخ 
از ناامیدشدن از رحمت الھی است، هر اندازه که گناهان بزرگ و زیاد باشد. بنابراین 
جایز نیست که کسی از رحمت الھی ناامید شود یا دیگران را از رحمت الله تعالی ناامید 

اند: فقیه کامل و واقعی کسی است که  یشینیان گفتهسازد. به همین سبب، برخی از پ
مردم را از رحمت و بخشش الھی ناامید نسازد و آنان را بر انجام گناه جسور و باجرأت 

  نکند.
ناامیدی از رحمت الھی بدین صورت است که انسان معتقد باشد اگر توبه کند، 

اینکه بگوید: نفسش اجازه بخشد و یا  پذیرد و گناهانش را نمی اش را نمی توبه ألالله
دهد که توبه کند و بر وی چیره شده و شیطان نیز بر او غلبه دارد. چنین انسانی  نمی

بخشد.  داند که اگر توبه نماید، الله تعالی او را می میهرچند  از توبۀ خویش ناامید است،
  )١(»ت.این مسأله [ناامیدی از بخشش و رحمت الھی] بسیاری از مردم را فریب داده اس

گشاید تا گنھکار در روز توبه نماید و در روز  الله متعال دستش را در شب می .٤

إِنَّ اَهللا «: فرمودند ج کند تا گنھکار در شب، رجوع کند. پیامبر دستش را باز می
ُء اجََّهاِر، َوَيبُْسُط يََدُه بِاجََّهارِ  ِ َتُوَب ُم ِ َتُوَب  َعزَّ وََجلَّ يَبُْسُط يََدُه بِاللَّيِْل  ِ

ْمُس ِمْن َمْغِربَِها َّ َيْطلَُع الشَّ ُء اللَّيِْل، َح ِ دستش  ألبدون تردید الله«؛ )٢(»ُم
کند  گشاید تا گنھکار در روز توبه نماید و در روز دستش را باز می را در شب می

 »تا گنھکار در شب رجوع کند تا زمانی که خورشید از مغرب طلوع نماید.
فراوانی را برای توبه قرار داده و به کسی که از گناه باز ایستد و  الله متعال ثواب .٥

رجوع نماید، وعدۀ خیر فراوانی را داده است. إن شاء الله این موضوع در مبحث 
 پیش رو بیان خواهد شد.

   

                                           
؛ اإلستقامة، ٢٨ - ٢٧صص الّتوبة واإلستغفار، ابن تیمّیه، تحقیق: محّمد حجاجی و عبدالله بدران،  -١

 .١٩٠، ص ٢ابن تیمّیه، ج 
 .٢٧۵٩صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٢



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ٣٨٦

 

  مبحث سوم:
  ل و اسرار توبهیفضا

  )١(جمله: توبه فضایل بسیار مھم و اسراری جّذاب و زیبا و فواید متعّددی دارد؛ از

 شود توبه باعث رستگاری می - ١

﴿ َ ِ ِ َوتُوُبٓواْ إ َّ يَُّه  ٱ
َ
   ]٣١ور: [النّ  ﴾لََعلَُّكۡم ُتۡفلُِحونَ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ َجِيًعا أ

  »ید.تا رستگار شو یدالله توبه کن یسو به یمؤمنان! همگ یو ا«

رستگار وسیلۀ توبه در دنیا و آخرت خوشبخت و  به«گوید:  می /ابوالّسعود
  )٢(»شوید. می

  برد توبه گناهان را از بین می -٢
هایش را  تمامی گناهان و لغزش ألاگر انسان توبۀ نصوح و خالصانه انجام دهد، الله

 بخشد: می

ِينَ ۞قُۡل َيٰعَِباِدَي ﴿ ْ ِمن رَّۡحَةِ  ٱلَّ َ َتۡقَنُطوا نُفِسِهۡم 
َ
ٰٓ أ َ َ  ْ ُفوا ۡسَ

َ
ِۚ أ َّ َ إِنَّ  ٱ َّ َيۡغفُِر  ٱ

نُوَب     ]٥٣مر: [الّز  ﴾ٱلرَِّحيمُ  ٱۡلَغُفورُ ُهَو  ۥَجِيًعاۚ إِنَّهُ  ٱلُّ
! از یدا که بر خود اسراف [و ستم] کرده مبندگان یاز جانب من] بگو: ا !ج یامبرپ یا«[

 ه [و]آمرزند یاراو بس یقیناً  بخشد، یگناهان را م ۀهم ألهمانا الله ید،نشو یدرحمت الله نا ام
 ».مھربان است

َها ﴿ يُّ
َ
أ ِينَ َيٰٓ َ  ٱلَّ ِ ْ إ ْ تُوُبٓوا ِ َءاَمُنوا َّ ن يَُكّفَِر َعنُكۡم  ٱ

َ
تَۡوَبٗة نَُّصوًحا َعَسٰ َربُُّكۡم أ

ٰٖت َتِۡري ِمن َتۡتَِها  َٔ َسّيِ  نَۡهٰرُ اتُِكۡم َوُيۡدِخلَُكۡم َجنَّ
َ
   ]٨حریم: [التّ  ﴾ٱۡل

 است پروردگار یدخالص، ام یا توبه ید؛الله توبه کن یسو! به یدا آورده یمانا که ی کسان یا«
[درختان]  یرز رودها در [از بھشت] که ییها و شما را به باغ یدگناهانتان را از شما بزدا شما،

  ».وارد کند ،است یآن جار

                                           
 - ٢٨۶، صص ١؛ مفتاح دارالّسعادة، ابن قّیم، ج ٣١٢ -٣٠۶، صص ١نک: مدارج الّسالکین، ج  -١

٢٩٩.  
 .١٧١، ص ۶تفسیر أبی الّسعود، ج  -٢



  ٣٨٧  بخش دوم: مفهوم، فلسفه و احکام توبه

 

  کند ها را تبدیل به نیکی می توبه بدی - ٣
کننده را  گناهان فرد توبهاگر توبه به صورت صحیح و خوب صورت گیرد، الله تعالی 

 سازد و این فضل و احسان الھی است. به نیکی مبّدل می
  فرماید: می ـالله

ُل ﴿ ْوَلٰٓئَِك ُيَبّدِ
ُ
ٗ َصٰلِٗحا فَأ َّ َمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َعَم ِ ُ إ َّ اتِِهۡم َحَسَنٰٖتۗ  َٔ َسّيِ  ٱ

ُ َوَكَن  َّ    ]٧٠[الفرقان:  ﴾َغُفوٗرا رَِّحيٗما ٱ
که  ین افراد هستندو عمل صالح انجام دهد، پس ا آورد یمانتوبه کند و ا که ی مگر کس«

  ».مھربان است ه [و]و الله آمرزند کند. یل ممبّد  ها یکیرا به ن هایشان یالله بد

کنندگان است در  ترین مژده به توبه این بزرگ«گوید:  دربارۀ آیۀ فوق می /ابن قّیم
  همراه ایمان و عمل صالح باشد و توبۀ واقعی همین است.صورتی که توبۀ آنان به 

إِنَّا َفَتۡحَنا لََك َفۡتٗحا ﴿با نزول آیۀ مذکور و آیات:  ج گوید: "پیامبر می بابن عّباس
بِيٗنا َۡغفَِر لََك  ١مُّ ُ ّلِ َّ رَ  ٱ خَّ

َ
بَِك َوَما تَأ َم ِمن َذ بسیار خوشحال  ]٢ -١[الفتح:  ﴾َما َتَقدَّ

  )١(»شاد و خوشحال شده باشند".گونه  این ندیدم که با چیز دیگری شدند و هرگز

  کنندگان را دوست دارد توبه و توبه أالله -٤
ترین و بھترین عبادات در نزد الله تعالی است و او  عبادت توبه یکی از محبوب

 کنندگان را دوست دارد: توبه

َ إِنَّ ﴿ َّ ٰبِيَ ُيِبُّ  ٱ    ]٢٢٢[البقرة:  ﴾رِينَ ٱلُۡمَتَطهِّ َوُيِحبُّ  ٱلَّوَّ
  »دارد. می] پاکان را دوست یزو [ن دارد کنندگان را دوست  که الله توبه تیبه راس«

  شود الله متعال به سبب توبۀ انسان خوشحال می -٥
هیچ یک از عبادات به اندازۀ توبه در نزد الله متعال، ارزش و اعتبار ندارد و به همین 

کند، بسیار  اش زمانی که به سوی او رجوع می جھان بر اثر توبۀ بندهعّلت، پروردگار 
این حالت را تشبیه نمودند به خوشحالی فردی که  ج شود، چنانکه پیامبر خوشحال می

که آب و غذایش با آن مرکب است و از درحالی  مرکبش را در بیابانی برهوت گم کرده
 شود. بسیار خوشحال میابد و ی شود، اّما ناگھان آن را می زندگی ناامید می

                                           
  .٣١٠، ص ١مدارج الّسالکین، ج  -١
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ًال َوبِِه َمْهلََكٌة، َوَمَعُه «فرمودند:  ج رسول الله فَْرُح بِتَْوَبِة َقبِْدهِ ِمْن رَُجٍل نََزَل َمزْنِ
َ
ُ أ َبَّ

َسُه َفنَاَم نَْوَمًة، فَاْستَيَْقَظ َوقَْد َذَهبَْت 
ْ
ابُُه، فَوََضَع َرأ َراِحلَتُُه، َراِحلَتُُه، َعلَيَْها َطَعاُمُه َورَشَ

، فَرََجَع َفنَاَم  ِ رِْجُع إِىَل َماَك
َ
، قَاَل: أ ُ ْو َما َشاَء ابَّ

َ
َّ إَِذا اْشتَدَّ َعلَيِْه احلَرُّ َوالَعَطُش أ َح

َسُه، فَإَِذا َراِحلَتُُه ِعنَْدهُ 
ْ
اش بیشتر از  بندهۀ از توب قطعًا الله تعالی«؛ )١(»نَْوَمًة، ُعمَّ َرَفَع َرأ

 او همراهش بوده یمنزل گرفته و سوار کیخطرنا یه در جاکشود  یم لخوشحا یفرد
گذارد و  یم ]بر زمین[سرش را  سپس. بر روی آن است ایشآب و غذکه درحالی 

گرما و  سپساش رفته است.  یه سوارکدرحالی  شود یخوابد و بیدار م یم یلحظات
حالت که از زندگی ناامید در این [ند. ک یغلبه م یبر و ی یا آنچه الله بخواهد،تشنگ

بازهم  گردد و برمیگردم.  یبر مام  به همان محّل قبلیگوید:  یم ]با خودشده است، 
ناگھان،  ،ندک یسرش را بلند م ]شود و یبیدار م[رود. سپس  یبه خواب م یلحظات
  ».بیند ینار خود مکاش را در  یسوار

از عبادات غیر از توبه، یک  هیچ در«گوید:  در توضیح این حدیث می /ابن قّیم
چنین خوشحالی و مسّرتی بیان نشده و روشن است که این مسأله تأثیر فراوان و 

  کننده دارد. غیرقابل توصیفی در حالت و دل توبه
این موضوع یکی از اسرار مقّدرشدن گناهان بر بندگان است، زیرا بنده بر اثر توبه 

کننده را  کنندگان و بندۀ خطاکار توبه توبهگردد و آفریدگار جھان  محبوب الله متعال می
  )٢(»دوست دارد.

                                           
  .٢٧۴۴؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۶٣٠٨حدیث: صحیح بخاری، شمارۀ  -١
؛ برای دیدن سخنانی زیبا دربارۀ خوشحالی الله بر اثر توبۀ بنده، ٣٠۶، ص ١مدارج الّسالکین، ج  -٢

 .٢٣٠ -٢٢۶، صص ١نک: مدارج الّسالکین، ج 



 

 

 

  بخش سوم:
  مطالبی دربارۀ دعا

  ؛ل دعایمبحث اول: مفھوم و فضا

  ؛ط دعاایمبحث دوم: شر

  ؛مبحث سوم: آداب دعا



 

 

 

  مبحث اول:
  ل دعایمفهوم و فضا

  مفهوم دعا - ١
  مفھوم لغوی دعا -أ

دعا الّرجل دعًوا و دعاًءا؛ یعنی «گوید:  است. ابن منظور می» دعا«دعاء مصدر فعل 
شود، و دعوُت فالًنا؛ یعنی وی را صدا زدم و فرا  او صدا زد. مصدر آن دعوت می

 )١(»خواندم.

  مفھوم شرعی دعا -ب
 این اصطالح در شریعت، به چندین صورت تعریف شده است:

 )٢(؛میل و رغبت به الله .١
دعا یعنی اینکه بنده از پروردگارش بخواهد که به او توّجه و «گوید:  خطابی می .٢

 احسان نماید و فقط از وی درخواست یاری و کمک کند.
نی به درگاه پروردگار، که این نشانۀ در حقیقت، دعا یعنی اظھار نیاز و ضعف و ناتوا

دادن  عبودّیت و احساس خواری و نیاز بشری است و بیانگر ثنای الله متعال و نسبت
  )٣(»فضل و کرم به اوست.

دعا یعنی درخواست آنچه به فرد دعاگو «آورد:  در تعریف دعا می /ابن قّیم .٣
 )٤(»رساند. کردن آنچه به وی ضرر می فایده دارد و برطرف

بنا بر قولی، یعنی درخواست با تضّرع از الله تعالی و تمایل به خیراتی که در و  .٤
ساختن مطلوب و نجات از بدی و  نزد اوست و تقاضا و التماس برای برآورده

 )١(شیء ناپسند.

                                           
 .٢۵٨، ص ١۴لسان العرب، ج  -١
 .٢۵٧همان، ص  -٢
 .۴شأن الّدعاء، خطابی، ص  -٣
  .٢، ص ٣وائد، ابن قّیم، ج بدائع الف -٤



  ٣٩١  سوم: مطالبی دربارۀ دعابخش 

 

  ل دعایفضا -٢
  دعا دارای فضایلی بزرگ، نتایجی مھم و اسراری بدیع و جّذاب است؛ از جمله:

  اطاعت از الله و اجرای فرمان اوستدعا به معنای ) ١

ۡسَتِجۡب لَُكمۚۡ  ٱۡدُعوِنٓ َوقَاَل َربُُّكُم ﴿
َ
   ]٦٠[غافر:  ﴾أ

  ».] شما را اجابت کنمیتا [دعا یدفرمود: مرا بخوان تانو پروردگار«

   ]٢٩[األعراف:  ﴾ٱّلِيَنۚ ُمۡلِِصَي َلُ  ٱۡدُعوهُ وَ ﴿
  ».خالص گردانید یشدین [خود] را برا کهدرحالی  و او را [به دعا و نیایش] بخوانید«

  و اجراکنندۀ دستورات اوست. ألانسان دعاکننده فرمانبردار الله

  شود دعا باعث نجات انسان از کبر و غرور می) ٢

ۡسَتِجۡب لَُكۡمۚ إِنَّ  ٱۡدُعوِنٓ َوقَاَل َربُُّكُم ﴿
َ
ِينَ أ وَن َعۡن ِعَباَدِت َسَيۡدُخلُوَن  ٱلَّ يَۡسَتۡكِبُ

   ]٦٠[غافر:  ﴾َداِخرِينَ  َجَهنَّمَ 
از  که  یهمانا کسان .] شما را اجابت کنمیتا [دعا یدفرمود: مرا بخوان تانو پروردگار«

  »شوند. یم وارد مبه جھنّ  یبا خوار یبه زود کنند، یم پیچیعبادت من سر

دهد که دعا عبادت به  این آیه نشان می«گوید:  دربارۀ آیۀ فوق می /امام شوکانی
  به بندگانش فرمان داد که از او بخواهند، سپس فرمود: ـرود، چون الله شمار می

ِينَ إِنَّ ﴿ وَن َعۡن ِعَباَدِت َسَيۡدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخِرينَ  ٱلَّ   ﴾يَۡسَتۡكِبُ
م وارد به جھنّ  یبا خوار یبه زود کنند، یم پیچیاز عبادت من سر که  یهمانا کسان«

  »شوند. یم
رود و این بدترین نوِع  است و دعا نکردن تکّبر به شمار میدر نتیجه، دعا عبادت 

  کبر است.
چگونه انسان از دعا و درخواست از ذاتی که آفریدگار و رازق اوست و وی را از 

کننده، میراننده،  دهنده، زنده نیستی به وجود آورده و بلکه آفریدگار، روزی
  زند؟! باز میکنندۀ تمامی جھانیان است، سر  دهنده و مجازات پاداش

                                                                                                       
 .١٠نک: الّدعاء، عبدالله خضری، ص  -١
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های  بدون تردید این تکبّر نوعی از دیوانگی و بخشی از کفران و ناسپاسی نعمت
  )١(»الھی است.

  دعا عبادت است) ٣
 ج روایت نموده که پیامبر سآیۀ قبلی بیانگر همین مطلب بود و نیز نعمان بن بشیر

خُء هو العبادةُ «فرمودند:  ُّ  »عبادت است.عین  دعا«؛ )٢(»ا

  ترین کار در نزد الله متعال است باارزشدعا ) ۴

ِ ِمَن «فرمودند:  ج کند که رسول الله روایت می سابوهریره ْكَرَم بَلَ ابَّ
َ
ٌء أ ْ َ لَيَْس 

َخءِ  ُّ  »وجود ندارد. ألتر از دعا در نزد الله چیزی باارزش«؛ )٣(»ا

  دعا را بسیار دوست دارد ألالله) ۵

إِنَّ  ِمنْ   َسلُوا اَبَّ «کند که:  میبه صورت مرفوع روایت  سابن مسعود
 اَبَّ  فَْضِلِه؛ فَ

َل 
َ
ْن يُْسأ

َ
ُبّ أ از الله تعالی، فضل و احسانش را درخواست کنید، زیرا الله متعال «؛ )٤(»حُيِ

 »دوست دار که از وی درخواست شود.

  شود دعا باعث گشایش سینه و آسایش فرد می) ۶
 شود. شدن امور می و آسانرفتن غم و اندوه  این کار سبب از بین

                                           
 .٢٨تحفة الّذاکرین، شوکانی، ص  -١
داند؛ سنن ابی داود، شمارۀ  ، وی آن را حسن و صحیح می٢٩۶٩سنن ترمذی، شمارۀ حدیث:  -٢

؛ آلبانی در صحیح الجامع، شمارۀ حدیث: ٣٨٢٨؛ سنن ابن ماجه، شمارۀ حدیث: ١۴٧٩حدیث: 
 این روایت را صحیح دانسته است. ٣۴٠٧

؛ ابن ماجه، شمارۀ ٧١٢در اآلدب المفرد، شمارۀ حدیث:  /؛ بخاری٣۶٢، ص ٢مسند احمد، ج  -٣
 ۴٩٠، ص ١در المستدرک، ج  /؛ حاکم٣٣٧٠؛ سنن ترمذی، شمارۀ حدیث: ٣٨٢٩حدیث: 
را صحیح دانسته و ذهبی با وی موافق است و نیز آلبانی در صحیح األدب المفرد،  مذکور روایت

 داند. آن را حسن می ۵۴٩شمارۀ حدیث: 
داند؛ نک: الّسلسلة الّضعیفة،  ، وی این روایت را ضعیف می٣۵٧١سنن ترمذی، شمارۀ حدیث:  -٤

 .۴٩٢شمارۀ حدیث: 



  ٣٩٣  سوم: مطالبی دربارۀ دعابخش 

 

  سازد دعا خشم الھی را برطرف می) ٧
گیرد، چنانکه رسول  بر وی خشم می ألکسی که از الله متعال درخواست نکند، الله

ِل اَبَّ   َمنْ «الله فرمودند: 
َ
کسی که از الله تعالی نخواهد، الله «؛ )١(»َفْغَضْب َعلَيْهِ  لَْم يَْسأ

 »گیرد. بر وی خشم می

  حتمی و قطعی است -بإذن الله تعالی –نتیجۀ دعا ) ٨
رسد و حتمًا به  اگر فرد دعاگو شرایط اجابت دعا را رعایت نماید، قطعًا خیر به او می

  بخش مھم و فراوانی از نتایج دعا دست خواهد یافت.

َحٌد يَْدُعو بُِدَخٍء «چنین شنیدم:  ج کند که از پیامبر روایت می سابوهریره
َ
إِالَّ َما أ

ْو بَِقِطيَعِة رَِحمٍ 
َ
وِء ِمثْلَُه، َما لَْم يَْدُع بِإِثٍْم، أ ْو َكفَّ َقنُْه ِمَن السُّ

َ
َل، أ

َ
ُ َما َسأ هر «؛ )٢(»آتَاُه ابَّ

دهد یا اینکه به همان  آنچه درخواست نموده را به او می ـکس که دعا کند، قطعًا الله
  »درخواست گناه یا قطع صلۀ رحم نکند.سازد تا زمانی که  اندازه، بدی از وی دور می
ماند، بلکه  نتیجه نمی دهد که دعای فرد مسلمان ضایع و بی حدیث فوق نشان می

  )٣(شود و این فضل و احسان الھی است. آنچه بخواهد، زود یا دیر داده می
شود، اّما شیوۀ اجابت  ای اجابت می درخواست هر دعاکننده«گوید:  می /ابن حجر

  )٤(»شود. گاهی عین آنچه خواسته و گاهی عوض آن به وی داده می متفاوت است؛

  شود دعا باعث دفع بال و مصیبت، پیش از رسیدن آن می) ٩

َخءُ «فرمودند:  ج پیامبر ُّ کند [و  فقط دعا تقدیر را رد می«؛ )١(»َوَال يَُردُّ الَْقَدَر إِالَّ ا
 »دهد]. تغییر می

                                           
؛ ابن ماجه، شمارۀ حدیث: ٣٣٧٣یث: ؛ سنن ترمذی، شمارۀ حد۴۴٢، ص ٢مسند احمد، ج  -١

و  بوده ، وی این روایت را صحیح دانسته و ذهبی با وی موافق۴٩١، ص ١؛ حاکم، ج ٣٨٢٧
 داند. آن را حسن می ۵١٢آلبانی در صحیح األدب المفرد، شمارۀ حدیث: 

در صحیح الجامع،  /؛ آلبانی٣٣٨١؛ سنن ترمذی، شمارۀ حدیث: ١٨، ص ٣مسند احمد، ج  -٢
  ، این روایت را حسن دانسته است.۵۶٧٨ۀ حدیث: شمار

 .٣٣نک: تحفة الّذاکرین، ص  -٣
 .٩۵، ص ١١فتح الباري، ج  -٤
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به  ـدهد که الله این روایت نشان می«گوید:  شوکانی در توضیح حدیث فوق می
کند و در این زمینه، احادیث فراوانی  سبب دعا، آنچه بر بنده مقّدر نموده را دور می

  )٢(»نقل شده است.
اش  تقدیر الھی است؛ یعنی چیزی را بر بندهبراساس  در نتیجه، دعا«گوید:  و می

دعا نماید، آن تقدیر را بر ، اّما اگر کند مقّدر کرده و آن را مقّید به دعانکردن وی می
  )٣(»دارد. می

  شود دعا باعث دورشدن بال، پس از رسیدن آن می) ١٠

بَْواُب الرَّمْحَِة، «فرمایند:  می ج رسول الله
َ
ُ أ َ َخِء فُِتَحْت  ُّ ُ ِمنُْكْم بَاُب ا َ َمْن فُِتَح 

ِْه  َ
َحبَّ إِ

َ
ُ َشيْئًا َفْعيِن أ ا َوَما ُسئَِل ابَّ ا نََزَل َوِممَّ َخَء َفنَْفُع ِممَّ ُّ َل الَعاِفيََة، إِنَّ ا

َ
ْن يُْسأ

َ
ِمْن أ

َخءِ  ُّ ْل، َفَعلَيُْكْم ِعبَاَد اِهللا بِا از شما که دروازۀ دعا باز شود، هرکس  برای«؛ )٤(»لَْم َفزْنِ
الله متعال بیش از هر چیزی دوست دارد که قطعًا برایش درهای رحمت گشوده شده و 

. بدون تردید دعا در آنچه رسیده و نرسیده، فایده دارد، از وی درخواست عافیت شود
 »پس ای بندگان الله! بر شما باد که دعا کنید.

به همین سبب، شایسته است که وقتی انسان شوق و عالقه به دعا دارد، بسیار دعا 
اهد گشت، کند که قطعًا اجابت خواهد شد و نیازش به فضل و رحمت الھی برطرف خو

  )٥(چون بازشدن درهای رحمت بیانگر پذیرش دعاست.

                                                                                                       
؛ ١٣٩؛ سنن ترمذی، شمارۀ حدیث: ٩٠؛ ابن ماجه، شمارۀ حدیث: ٢٧٧، ص ۵مسند احمد، ج  -١

ة حسن دانسته است؛ الّسلسل ٧۶٨٧این روایت را در صحیح الجامع، شمارۀ حدیث:  /آلبانی
 .١۵۴الّصحیحة، شمارۀ حدیث: 

 .٢٩تحفة الّذاکرین، ص  -٢
  .٣٠همان، ص  -٣
این روایت ضعیف بوده و فقط از «گوید:  می /. ترمذی٣۵۴٨سنن ترمذی، شمارۀ حدیث:  -٤

طریق عبدالّرحمان بن ابی بکر قرشی که در زمینۀ حدیث ضعیف بوده و برخی عالمان وی را از 
آلبانی این روایت را در صحیح الجامع، شمارۀ » ، نقل شده است.اند لحاظ حافظه ضعیف دانسته

 .٢٢٣۴حسن دانسته و نیز نک: المشکاة، شمارۀ حدیث:  ٣۴٠٩حدیث: 
  .٢٨نک: تحفة الّذاکرین، ص  -٥



  ٣٩٥  سوم: مطالبی دربارۀ دعابخش 

 

ا لَْم «فرمودند:  ج رسول الله ا نََزَل، َوِممَّ َخُء َفنَْفُع ِممَّ ُّ ال ُفْغيِن َحَذٌر ِمْن قََدٍر، َوا
َلىَْق اْكَالَء َفيَْعتَِلَجاِن إِىَل يَْوِم الِْقيَاَمةِ  َ َخَء  ُّ ْل، َوإِنَّ ا رهیز و ترس از تقدیر پ«؛ )١(»َفزْنِ

سودی ندارد و دعا در آنچه رسیده و نرسیده، فایده دارد و بدون تردید دعا با بال روبرو 
  »شود و تا روز قیامت با یکدیگر زد و خورد دارند. می

١١ ( 
ّ
  گشاید آن را برای بنده می های تدعا دروازۀ مناجات و لذ

کند و در  نیازهایش اقدام می گاهی اوقات بنده برای مناجات با پروردگار و بیان
حالت دعا و درخواست، محّبت و معرفت الھی و خواری و خشوع و اظھار تضّرع و زاری 

کند و آنچه برایش  گیرد، به حّدی که نیازش را فراموش می در برابر او در دلش قرار می
و  تر از نیازش است و دوست دارد که این حالت ادامه یابد حاصل شده، بھتر و محبوب
پسندد و این شادی و خوشحالی بیشتر از خوشحالی  آن را بیشتر از نیازش می

  )٢(شدن نیازش است اگر در همان حالت بمیرد. برآورده
   

                                           
؛ حاکم، ٢۵١٩؛ معجم األوسط، شمارۀ حدیث: ٣٣، شمارۀ حدیث: ٨٠٠، ص ٢الّدعاء، طبرانی، ج  -١

؛ ٢١۶۵، شمارۀ حدیث: ٢٩، ص ٣، ج - و نیز در کشف األسرار هیثمی –؛ بزار ۴٩٢، ص ١ج 
 این روایت را حسن دانسته است.  ٧٧٣٩آلبانی در صحیح الجامع، شمارۀ حدیث: 

 .٢٢٩، ص ٢قّیم، ج  نک: مدارج الّسالکین، ابن -٢
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  مبحث دوم:
  ط دعاایشر

دعا شرایطی دارد و برای اجابت و پذیرش آن در نزد الله تعالی باید این شرایط را 
  دارا باشد؛ از جمله اینکه:

تواند درخواستش را پاسخ  نده آگاه باشد به اینکه فقط الله یگانه میفرد دعاکن - ١
  گوید

 ألکند. الله رساند یا بدی را از او دور می یعنی تنھا الله متعال به وی فایده می
 فرماید: می

مَّن ُيِيُب ﴿
َ
وٓءَ إَِذا َدَعهُ َوَيۡكِشُف  ٱلُۡمۡضَطرَّ أ    ]٦٢مل: [النّ  ﴾ٱلسُّ
  »کند؟! ی] مضطر [درمانده] را اجابت می[دعا که ذاتی  یاها بھترند]  بت ینا یاآ«[

  توحید علمی اعتقادی؛ یعنی توحید ربوبّیت همین است.

  فقط الله متعال را فرا خواند -٢
جایز نیست که فرد دعاگو از غیرالله درخواست کند یا اینکه غیر الله متعال را به 

 فرماید: می أشرک بوده و اللههمراه او فرا خواند، چون این کار 

نَّ ﴿
َ
َ تَۡدُعواْ َمَع  ٱلَۡمَسِٰجدَ َوأ ِ فَ َّ ِ ِ َّ َحٗدا ٱ

َ
   ]١٨[الجن:  ﴾أ

  »ید.نخوان تعالی را با الله یمساجد از آِن الله است، پس کس ینکهو ا«

، َوإَِذا «فرمودند:  ببه ابن عّباس ج پیامبر َ ِل ابَّ
َ
لَْت فاَْسأ

َ
اْستََعنَْت َوإَِذا َسأ

 ِ کمک هرگاه  هر گاه چیزی درخواست کردی، فقط از الله بخواه و«؛ )١(»فَاْستَِعْن بِابَّ
  »خواستی، فقط از الله تعالی کمک بگیر.

  باید از عجله پرهیز کند - ٣
کند، به این فکر نباشد که زود اجابت گردد و اگر تأخیر شود، نباید  وقتی بنده دعا می

 برد. خواهی از موانع و آفاتی است که تأثیر دعا را از بین می زیرا عجلهآن را دیر بداند، 

                                           
؛ آلبانی در صحیح ٢۵١١؛ سنن ترمذی، شمارۀ حدیث: ٣٠٧و  ٢٩٣، صص ١مسند احمد، ج  -١

  این روایت را صحیح دانسته است. ٧٩۵٧الجامع، شمارۀ حدیث: 



  ٣٩٧  سوم: مطالبی دربارۀ دعابخش 

 

َحِدُكْم َما لَْم َفْعَجْل، «فرمودند:  ج روایت نموده که پیامبر سابوهریره
َ
يُْستََجاُب ِأل

دعای کسی از شما تا زمانی که عجله نکند، اجابت «؛ )١(»َفُقوُل: َدَعوُْت فَلَْم يُْستََجْب يِل 
  »یعنی اینکه بگوید: دعا کردم و اجابت نشد.شود؛  می

برد، این است که بنده  یکی از آفاتی که تأثیر دعا را از بین می«گوید:  می /ابن قّیم
  عجله کند و اجابت دعا را دیر بداند و در نتیجه، افسوس خورد و دیگر دعا نکند.

نماید و آب دهد،  ای بکارد یا نھالی بنشاند و از آن مواظبت مانند اینکه فردی دانه
  )٢(»کند. شود، آن را رها می ولی هنگامی که گمان نماید دیر رشد نموده و بزرگ می

  درخواست خیر -٤
برای اینکه دعا مورد پذیرش الله تعالی قرار گیرد، الزم است که دعای خیر شود، نه 

لِلَْعبِْد، َما لَْم  َال يََزاُل يُْستََجاُب «فرمودند:  ج درخواست گناه یا قطع صلۀ رحم. پیامبر
ْو قَِطيَعِة رَِحمٍ 

َ
شود تا زمانی که  همواره دعای بنده اجابت می«؛ )٣(»يَْدُع بِإِثٍْم أ

 »درخواست گناه یا قطع صلۀ رحم نکند.

  گمانی نسبت به الله خوش -٥
ْغتُْم ُموقِنُوَن «فرمودند:  ج روایت نموده که رسول الله سابوهریره

َ
َ َوأ اْدُعوا ابَّ

 »شود. در حالی از الله تعالی بخواهید که یقین دارید اجابت می«؛ )٤(»اإلَِجابَةِ بِ 
از ایشان شنیدم که:  ،ج کند که سه [روز] پیش از وفات رسول الله نقل می سجابر

نَّ بِاِهللا َعزَّ وََجلَّ « َحُدُكْم إِالَّ وَُهَو حُيِْسُن الظَّ
َ
نکند کسی از شما وفات «؛ )٥(»َال َفُموَينَّ أ

مگر اینکه نسبت به الله متعال گمان نیک داشته باشد [الزم است که پیش از مرگ، 
  »گمانش را نسبت به الله متعال خوب کند].

                                           
 .٢٧٣۵؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۶٣۴٠صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
  .١٠الجواب الکافي، ص  -٢
 .٢٧٣۵حدیث:  صحیح مسلم، شمارۀ -٣
؛ ۶٢؛ الّدعاء، طبرانی، شمارۀ حدیث: ٢٩۴، ص ١؛ حاکم، ج ٣۴٧٩سنن ترمذی، شمارۀ حدیث:  -٤

  حسن دانسته است. ٢۴۵آلبانی این روایت را در صحیح الجامع، شمارۀ حدیث: 
 .٢٨٧٧صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٥
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نَا َمَعُه ِحنَي يَْذُكُرىِي «همچنین فرمودند: 
َ
نَا ِعنَْد َظنِّ َقبِْدي، َوأ

َ
من نزد گمان «؛ )١(»أ

  »یاد کند. که مراهرگاه  ام حاضرم و من با او هستم بنده
بندگانش را  أدر این روایت، الله«گوید:  امام شوکانی دربارۀ حدیث قدسی فوق می

کند که نسبت به وی گمان نیک داشته باشند، زیرا بر این اساس با آنان  تشویق می
گمان باشد، پروردگار جھان خیرات فراوان و  خوش ألکند؛ کسی که به الله معامله می

  دهد. ها را به او می احسانات و بخششترین  بھترین و کامل
گمان معامله  انسان خوشبرخالف  اّما فردی که بدگمان باشد، الله متعال با وی

  خواهد کرد.
اش است، یعنی همین که بیان شد. بنابراین  مفھوم اینکه الله متعال نزد گمان بنده

باشد و برای الزم است که انسان در تمامی حاالت، نسبت به الله گمان نیک داشته 
حصول این عمل، به دالیلی که بیانگر بخشش و رحمت فراوان الھی است، تفّکر 

  )٢(»نماید.

  حضور دل - ٦
گوید را بداند و بزرگی  الزم است که فرد دعاگو حضور دل داشته باشد، آنچه می

پروردگار را احساس نماید، چون برای بندۀ حقیر شایسته نیست که پروردگار و موالیش 
گاه نیست و  ا سخنی که خود نمیرا ب فھمد و با جمالتی تکراری که از محتوایشان آ

 گردد، فرا خواند. فقط از روی عادت، بر زبانش جاری می

َ َال يَْستَِجيُب ُدَخًء ِمْن قَلٍْب َالهٍ «فرمودند:  ج پیامبر نَّ ابَّ
َ
بدانید که «؛ )٣(»َواْعلَُموا أ

  »کند. غافل باشد را اجابت نمیدعایی که برخاسته از دلی  ألالله
   

                                           
  .٢۶٧۵؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٧۴٠۵صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
  .١٢تحفة الّذاکرین، ص  -٢
؛ ۶٢؛ الّدعاء، طبرانی، شمارۀ حدیث: ۴٩۴، ص ١؛ حاکم، ج ٣۴٧٩سنن ترمذی، شمارۀ حدیث:  -٣

  کند. حسن معّرفی می ٢۴۵آلبانی این روایت را در صحیح الجامع، شمارۀ حدیث: 



  ٣٩٩  سوم: مطالبی دربارۀ دعابخش 

 

  مبحث سوم:
  آداب دعا

برای تکمیل دعا نیاز است که آدابی رعایت گردد: همچون حمد و ثنای پروردگار 
اقرار به گناه، اعتراف به اشتباه، زاری و تضّرع،  ،ج پیش از دعا، درودفرستادن بر پیامبر

خشوع، رغبت، ترس، عزم و استواری در دعا، تصمیم به درخواست، اصرار در دعا، دعا 
آوردن به سمت قبله،  در تمامی احوال، تکرارکردن درخواست در سه مرتبه، روی

؛ مثال بگوید: ها، استفاده از مسواک، وضو، انتخاب اسم یا صفت مناسب باالبردن دست
  یا رحمان! برحمتک أستغیث.

آوردن صدا، انتخاب ادعیۀ کامل و جامع، سخنان  دیگر آداب دعا عبارتند از: پایین
  نیکو، دوری از تکّلف و سجع، شروع از خویش و سپس دعا برای برادران مسلمان.
وبه، و نیز اخالص در حالت دعا، داشتن امید فراوان، تفّکر زیاد، انتظار گشایش، ت

برگرداندن حقوق مردم، دوری از غفلت، انجام اعمال نیک فراوان، امر به معروف و نھی 
شدن به الله متعال، نیکی به  از منکر، استفادۀ از نوافل پس از فرائض برای نزدیک

ها؛ یعنی با دانستن اوقات اجابت دعا،  شمردن و استفادۀ از فرصت والدین، غنیمت
  رود. ها می ضاع و اماکنی که احتمال پذیرش دعا در آندانستن شرایط و او غنیمت

برخی از آداب دعا به طور مختصر بیان گردید و دالیل فراوانی از قرآن و سّنت در 
گنجد. بنابراین رعایت شروط و  ها در این مختصر نمی این زمینه وجود دارد که بیان آن

  )١(ترین اسباب اجابت آن است. آداب دعا از مھم

                                           
 .۶٨ - ٣٧مد، صص برای اّطالعات بیشتر، نک: الّدعاء؛ مفھومه، أحکامه، أخطاء تقع فیه، محّمد ح -١





 

 

 

  فصل ششم:
نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 

  و خانوادگی در اسالم

  ؛بخش اول: نظام سیاسی در اسالم

  ؛بخش دوم: نظام اقتصادی در اسالم

  ؛بخش سوم: نظام اجتماعی در اسالم

  ؛بخش چھارم: نظام خانوادگی در اسالم





 

 

 

  بخش اول:
  نظام سیاسی در اسالم

  ؛مبحث اول: مفھوم نظام سیاسی در اسالم

  ؛های نظام سیاسی در دین اسالم مبحث دوم: ویژگی

  ؛های بشری مبحث سوم: شریعت اسالم و نظام

  ؛مبحث چھارم: نظام قضایی در اسالم

  ؛در اسالم نظام شوراییمبحث پنجم: 



 

 

 

  مبحث اول:
  مفهوم نظام سیاسی در اسالم

گاهی از معنای نظام سیاسی الزم است که ابتدا و » نظام«از کلمات هریک  برای آ
به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و پس از آن، ترکیب آن دو و دیدگاه » سیاست«

  گردد. ر ادامه، این مباحث تبیین مید. دشواسالم دربارۀ نظام سیاسی بیان 

  »نظام«مفهوم لغوی  - ١
 است. -اسم مصدر-ل: َنَظَم َینظم نظًما ونظاًما این واژه اسم مصدِر فع

؛ یعنی »نظمُت الّلؤلؤَ «شود:  نظم به معنای جمع و گردآوری است، چنانکه گفته می
  آن را در رشته یا نخی جمع کردم.
ها  مّتصل نمایی یا با آن جمع کنی، در حقیقت به آنهر چیزی را که با چیز دیگری 

  ای. نظم داده
  نظام یعنی آنچه اشیاء یا ... در آن جمع شوند؛ همچون نخ و غیره.

  شود. و جمع نظام، أنظمه، أناظیم و نظم می بوده شنظام هر چیزی، اصل و معیار
  )١(انتظام به معنای هماهنگی و تناسب است.

بر احکامی که در یک موضوع هستند و معیار و اصل آن  مگاهی اوقات، اصطالح نظا
های مرواریدند که در یک رشته  گردد؛ گویی دانه روند، اطالق می موضوع به شمار می

  )٢(اند. چیده شده

  »یسیاس«مفهوم لغوی  -٢
 است.» ساَس َیسوُس «مصدر فعل  ة؛سیاسی منسوب به سیاس

  است. سیاست و َسوس به معنای ریاست، طبیعت و سرشت
  سیاست یعنی انجام یک کار به طور شایسته و الزم.

                                           
 .۵٧٩ -۵٧٨، صص ١٢نک: لسان العرب، ج  -١
 .٢١الّنظام الّسیاسي في اإلسالم؛ الّنظرّیة الّسیاسّیة نظام الحکم، عبدالعزیز خّیاط، ص  -٢



  ٤٠٥  بخش اول: نظام سیاسی در اسالم

 

شود: ساُسوهم َسوًسا، و زمانی که فردی را رئیس گروهی قرار  گفته میچنانکه 
سه گویند میدهند،  ُسوه، وأساُسوه. ساَس األمر سیاسًة؛ یعنی آن را انجام داد، وَسوَّ : َسوَّ

  .را رئیس و بزرگ خویش قرار دادند ویالقوُم؛ یعنی 
َس فالٌن أمَر بني همچنین وقتی می فالن؛ یعنی ادارۀ امورشان به وی  گویند: سوَّ

  )١(سپرده شد.

اَكنَْت َننُو «فرمودند:  ج روایت شده که پیامبر سدر صحیح بخاری، از ابوهریره
نِْبيَاُء، لُكََّما َهلََك 

َ
اِثيَل تَُسوُسُهُم األ ، َوإِنَُّه  إِرْسَ ؛ )٢(»َال نيَِبَّ َنْعِدينيَِبٌّ َخلََفُه نيَِبٌّ

پیامبری از دنیا هرگاه  اسرائیل را بر عھده داشتند؛ ادارۀ امور بنی †پیامبران«
  »شد و قطعًا پس از من، پیامبری نیست. رفت، پیامبر دیگری جانشینش می می

 ؛ یعنی ادارۀ امورشان را بر عھده داشتند،َتُسوُسُهُم األَْنبَِياءُ «گوید:  می /ابن اثیر
  )٣(»که امیران و حاکمان چنین مسؤولّیتی در قبال مردم و رعّیت دارند.گونه  نهما

  مفهوم نظام سیاسی - ٣
 شود: این اصطالح از چندین جنبه، مورد بررسی قرار گرفته و تعریف می

 گردد؛ مربوط به ادارۀ دولت و سیستم حکومتی آن باشد، اطالق میهرآنچه  بر - أ
شود؛ از این لحاظ که حکومت شامل  حکومت اطالق میای از  بر بخش و جنبه - ب

 نظام سیاسی، اداری، مالی و قضایی است؛
انواع دیگری از نظم و احکام و قوانینی که الزمۀ ساختار حکومت است را شامل  -ج
 )٤(شود. می

  مفهوم نظام سیاسی در اسالم -٤
تدبیر و ادارۀ امور بدون تردید دین اسالم توّجه فراوانی به سیاست و نظم آن؛ یعنی 

کردن و مکر و ظاهرسازی، داشته و از  اّمت و توّجه به مسائل آنان و نه نیرنگ و گمراه
این رو، موضوع سیاست در اسالم، یعنی ادارۀ امور اّمت به بھترین صورتی که دین 

                                           
 .١٠٨، ص ۶نک: لسان العرب، ج  -١
  .٣۴۵۵صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢
  .۴٢١، ص ٢الّنھایة في غریب الحدیث، ج  -٣
  .٢١ظام الّسیاسي في اإلسالم، عبدالعزیز خّیاط، ص نک: النّ  -٤



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ٤٠٦

 

شناخته » سیاست شرعی«اسالم معّرفی نموده است؛ یعنی همان چیزی که با عنوان 
م یک کار به نحو انجا- اصطالح و تمرینی است که سیاست  ت شرعیشود. سیاس می

را به هم مرتبط  -قرآن و سّنتبراساس  اجرای احکام شریعت- و شرع  -شایسته
طلبد که مصلحت مورد توّجه قرار  ساخته و در جایی که نّصی شرعی وجود ندارد، می

 گیرد.
ای که  ادارۀ امور کّلی و عام دولت اسالمی به گونه بنابراین سیاست شرعی یعنی:

منجر به تحقیق مصالح و دفع مضّرات شود و نیز قوانین شرعی و اصول کّلی آن رعایت 
  گردد.

نظام سیاسی اسالم بخشی از شریعت اسالمی به شمار  مفھومتردیدی نیست که 
ق و تکالیف او، رود؛ یعنی همان شناخت نظام حکومت، شیوۀ انتخاب حاکم و حقو می

ها در  و ارتباط میان دولت رعّیت، رابطۀ میان حاکم و مردمشناخت حقوق و تکالیف 
  )١(شریعت اسالم.براساس  شرایط جنگ و صلح

   

                                           
 .١٠؛ الّنظام الّسیاسي في اإلسالم، سعود آل سعود و دیگران، ص ٢٢نک: همان، ص  -١



  ٤٠٧  بخش اول: نظام سیاسی در اسالم

 

  مبحث دوم:
  نظام سیاسی در دین اسالمهای   ویژگی

های منحصر به  اسالم دین فطرت و صلح و امنّیت است و شریعت اسالمی ویژگی
  فردی دارد.

های دین اسالم بوده و صفات ماندگارش باعث  ظام سیاسی در اسالم یکی از بخشن
  های سیاسی دیگر شده است. آشکارشدن نقش آن و تفاوتش با نظام

  های نظام سیاسی اسالم از این قرار است: ترین ویژگی  مھم

  بودن الهی - ١
 این ویژگی در خاستگاه و روش آن نمودار و آشکار است.

سیاسی در اسالم از این لحاظ الھی است که از جانب الله تعالی بوده  خاستگاه نظام
  فرماید: و پروردگار جھان داناتر به مصالح بندگانش است، چنانکه می

َ َيۡعلَُم َمۡن َخلََق وَُهَو ٱللَِّطيُف ٱۡلَبِيُ ﴿
َ
   ]١٤[الملك:  ﴾أ

او  که درحالی  داند؟ ینم] شان را احوالاست، [ یدهموجودات را] آفر ۀ[هم که ذاتی  یاآ«
گاه است بین یکبار   ».و آ

این ویژگی نتایج متعّددی دارد؛ از جمله: حفاظت از تناقض و تضاد، دوری از 
  یک شھر. ساکنانیا خیرخواهی برای  مردمخودخواهی و ستم، تمایل به مصالح گروهی از 

های سیاسی  در زمانی که نظام غیراللههمچنین رهایی از بندگی و بردگی برای 
اند  بشری با خوارساختن مردم و شھروندان در برابر حاکمان و رئیسان، منحرف گشته

 شان را از آنچه دوست دارند، محروم ساخته و اموری را و نیز امیران و حاکمان پیروان
  دانند. تمایل و خواست خویش، بر آنان تحمیل نموده و جایز میبراساس 

که هدف انسان از تالش  رود به شمار مینظر الھی  شیوۀ نظام سیاسی اسالم از این
و فرد مسلمان یعنی کسی که اعمالش مختّص الله بوده و عمل، کسب رضایت الھی 

  فرماید: می ـمتعال است، چنانکه الله

ِ َرّبِ ﴿ َّ ِ ِت َونُُسِك َوَمَۡياَي َوَمَماِت 
َ    ]١٦٢[األنعام:  ﴾ٱۡلَعٰلَِميَ قُۡل إِنَّ َص

پروردگار  ؛الله یهمه برا م؛و مرگ ی] من و زندگینمازم و عبادت [و قربان دون تردیدببگو: «
  ».جھانیان است



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ٤٠٨

 

  انسان مؤمن در تمامی امور؛ از جمله روش سیاسی خویش متوّجه الله تعالی است.
رود و سیاستمدار مسلمان که  عمل به نظام سیاسی اسالم عبادت به شمار می

فرمودند:  ج برد. پیامبر به سبب این کارش پاداش میمخلصانه پیرو شریعت است، 

ُ يِف ِظلِِّه يَْوَم ال ِظلَّ إِال ِظلُّهُ « الله متعال هفت گروه را در روزی که «؛ »َسبَْعٌة يُِظلُُّهُم ابَّ
ای جز سایۀ [عرش] او وجود ندارد، در زیر سایۀ [عرش] خویش جای می  هیچ سایه

  را یکی از آن هفت نفر معّرفی کردند.» پادشاه دادگر« ؛)١(»الَْعاِدُل اِإلَماُم « و» دهد.

کسی که در سیاست خویش، پیرو احکام الھی نباشد، مستحّق مجازات است،  اّما

ُ َرِقيًَّة، فَلَْم حَيُْطَها بِنَِصيَحٍة، «فرمودند:  ج چنانکه رسول الله َما ِمْن َقبٍْد اْسرَتَْخُه ابَّ
ای که الله متعال او را مسؤول حفاظت [و ادارۀ  هر بنده«؛ )٢(»ْد َراحِئََة اجلَنَّةِ إِالَّ لَْم جَيِ 

آنان را اداره [و حفاظت] نکند،  ،امور گروهی از] مردم قرار دهد و از روی خیرخواهی
  »قطعًا بوی بھشت را نخواهد یافت.

  عمومّیت و فراگیری -٢
 فرماید: می ألالله

ۡطَنا ِف ﴿ ا فَرَّ ۚ  ٱۡلِكَتٰبِ مَّ ءٖ    ]٣٨[األنعام:  ﴾ِمن َشۡ
  »یم.را فرو گذار نکرد یزیچ یچما در کتاب [لوح محفوظ] ه«

از امور مھم برای حاکم یا مردم را رها و ترک نکرده، یک  هیچ نظام سیاسی اسالم
ها و حقوق مردم که برای یک نظام  بلکه تمامی تکالیف و حقوق حاکم و نیز مسؤولّیت

  رسد را بیان کرده است. میضروری به نظر 
های مسلمان و  همچنین آنچه باعث تنظیم رابطه میان دولت اسالمی و سایر مّلت

  شود را یادآور شده است. غیرمسلمان می
حّل تمامی مشکالت است، زیرا شریعت و اصول اسالم دارای  و نیز مشتمل بر راه

  وقایعی است که پایانی ندارد. احکاِم 
  عمومّیت و شمول نظام اسالم، آیۀ زیر است:یکی از دالیل 

                                           
 .۶۶٠صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
 .٧١۵٠صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢



  ٤٠٩  بخش اول: نظام سیاسی در اسالم

 

ۡلَا َعَلۡيَك ﴿ ٰى لِۡلُمۡسلِِميَ  ٱۡلِكَتَٰب َونَزَّ ءٖ وَُهٗدى َورَۡحَٗة َوبُۡشَ ِ َشۡ
 ﴾تِۡبَيٰٗنا ّلُِكّ

   ]٨٩حل:[النّ 
 یو رحمت و بشارت برا یتو هدا یزهمه چ یانگرکه ب یم] کتاب را بر تو نازل کردینو [ما ا«

  ».مسلمانان است

یعنی قرآن کریم بیانگر تمامی امور «آورد:  در تفسیر آیۀ مذکور می /ابن جوزی
دین است؛ یا با آوردن نص و عبارتی روشن و یا با ارجاع به آنچه که یقینی و قطعی 

  )١(»و اجماع مسلمانان. ج است؛ مانند بیان رسول الله

  شمولی جهان - ٣
جھانی است، چون به طور یکسان برای نظام سیاسی در اسالم برخوردار از صفتی 

همۀ مردم و هر زمان و مکان و اّمت و شرایطی نازل شده است. بنابراین شریعت اسالم 
شدن مصالح  و مشتبه بھامبھترین قانون برای ادارۀ امور اّمت و برترین حکم در موقع ا

  یا اختالف در حقوق است. 
نی اینکه تا وقوع قیامت صالحّیت بودن نظام سیاسی اسالم از نظر زمانی یع جھانی

ها و اماکن جھان و نیز برای  از بخشهریک  دارد و از لحاظ مکانی نیز یعنی اینکه برای
  تمامی مردم با وجود اختالف در نژاد و زبان و شرایط، متناسب و هماهنگ است.

  متون شرعی فراوانی در این زمینه وجود دارد؛ از جمله:

َها ﴿ يُّ
َ
أ ِ إِّنِ رَُسوُل  اُس ٱلَّ قُۡل َيٰٓ َّ    ]١٥٨[األعراف:  ﴾إَِلُۡكۡم َجِيًعا ٱ

  ».شما هستم ۀهم یسو الله به ۀمردم! من فرستاد یبگو: ا«

های دین اسالم است که فرمودند:  بیانگر برخی از ویژگی ج این سخن پیامبر

ًة، َوُبِعثُْت  اجَّيِبُّ ُفبَْعُث إِىَل قَْوِمهِ  َواَكنَ « هر] پیامبر فقط به «[؛ )٢(»اجَّاِس اَكَفّةً   إِىَل  َخاَصّ
  »شد، اّما من برای تمامی مردم مبعوث گشتم. سوی قوم خودش فرستاده می

این ویژگی هیچ تعّجبی ندارد، زیرا دین اسالم آخرین آیین آسمانی بوده و پس از آن، 
ها و  مامی اّمتآید. بنابراین باید که متناسب با هر زمان و مکان و برای ت دین دیگری نمی

  همۀ شرایط؛ یعنی در زمان جنگ و صلح، قّوت و ضعف، ثروت و نداری و امثال آن باشد.

                                           
  .۴٨٢، ص ۴زاد المسیر، ج  -١
 .٨١٠مسلم، شمارۀ حدیث: ؛ صحیح ٣٢٣صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢
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  روی میانه -٤
 اسالم از لحاظ اعتقادی میانه بوده و شریعتش در میان افراط و تفریط است.

های خویش نیز میانه است؛ از جمله نظام سیاسی اسالم که نه  این دین در نظام
  است. غافلانگار و  تجاوز و نه دموکراسی سھلدیکتاتوری م

  رو توصیف کرده است: مسلمانان را میانه ـالله

﴿ َ َ ْ ُشَهَدآَء  َُكونُوا ٗة وََسٗطا ّلِ مَّ
ُ
 ٱلرَُّسوُل َوَيُكوَن  ٱلَّاِس َوَكَذٰلَِك َجَعۡلَنُٰكۡم أ

   ]١٤٣[البقرة:  ﴾َعلَۡيُكۡم َشِهيٗدا
هم بر شما  ج یامبرو پ یدتا بر مردم گواه باش یمقرار داد یانهت مشما را امّ گونه  این و«

  ».گواه باشد
  یعنی برگزیده و عادل و بھترین. وسط

های بشری، همان  ترین مظاهر تناسب نظام سیاسی اسالم با خواسته یکی از روشن
بودنش است. ثبات و پایداری در چیزی است که باید جاوید و باقی بماند،  و میانه تعادل

  کند، باید قابل انعطاف باشد. چیزی که تغییر می اّما

  بودن و تناسب با فطرت واقعی -٥
نظام سیاسی برخوردار از این ویژگی است و امکان اجرا و تحّقق در زندگی بشری را 
دارد، چون دور از حقایق و امور زندگی نیست. بنابراین دین اسالم نظامی غرق در 

 شته باشد و فقط تصّوری ذهنی به شمار رود.که حقیقت ندا بودهخیال و تمثیل ن
کنند، تشریع شده و سرشت  بلکه این نظام برای مردمی که در جھان واقع زندگی می

  روحی با آنان ندارد. بشر را در نظر داشته و برخورد و رابطۀ خشک و بی
بر این اساس، نظام سیاسی اسالم برتر از نظام سیاسی افالطون، ارسطو، افلوطین و 

یر فیلسوفانی است که در عالم خیال گشته و به واقعّیت و سرشت بشر توّجھی سا
است، چون نظام سیاسی بوده اند و در نتیجه، تصّوراتشان دور از حقیقت و واقع  نداشته

های محض عقلی بوده و برخاسته از توّجه و نگاه به زندگی  این افراد بر پایۀ فرضیه
  واقعی و مشکالت آن نیست.

بودن نظام سیاسی اسالم این است که به تمامی  ترین نمودهای واقعی بزرگیکی از 
روان و عقل و جسم و روح بشر  ،امور خیر و شّر زندگی واقعی و نیز گوشت و خون

  فرماید: می أاست. الله توّجه نموده
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ُ َ يَُكّلُِف ﴿ َّ ۚ لََها َما َكَسَبۡت وََعلَۡيَها َما  ٱ َّ وُۡسَعَها ِ َ  ٱۡكتََسَبۡتۗ َنۡفًسا إ َربََّنا 
ا َكَما َحَۡلَتهُ  ٓ إِۡصٗ َ َتِۡمۡل َعلَۡيَنا ۚ َربََّنا َو نَا

ۡ
ۡخَطأ
َ
ۡو أ
َ
ٓ أ َِّسيَنا ٓ إِن ن َ  ۥتَُؤاِخۡذنَا ِينَ َ ِمن  ٱلَّ

ۚ َربَّنَ  َ َطاقََة َلَا بِهِ  اَقۡبلَِنا ۡلَنا َما  َ ُتَّمِ ۚ ٱَلَا وَ  ٱۡغفِرۡ َعنَّا وَ  ٱۡعُف وَ  ۦۖ َو ٓ َٰنا  رَۡحَۡنا نَت َمۡولَ
َ
أ

نَافَ  َ  ٱنُصۡ    ]٢٨٦[البقرة:  ﴾ٱۡلَكٰفِرِينَ  ٱۡلَقۡومِ َ
 ،دست آوردهه ] بیآنچه [از خوب کند. مکّلف میتوانش  ۀانداز  به فقطرا هرکسی  ـالله«

خطا  یاپروردگارا! اگر فراموش  .است یانشبه ز ،] به دست آوردهیبه سود او و آنچه [از بد
] را بر [دوش] ما مگذار، ینسنگ یفگران [و تکل پروردگارا! بارِ  .ما را مؤاخذه نکن یم،کرد

 لشتحّم  توانپروردگارا! آنچه  ی.گذاشت ،از ما بودند یشپ که  ی] کساندوشچنانکه آن را بر [
پس  مان هستی،تو موال و سرور ؛ما رحم فرما رو ب یامرزبر [دوش] ما مگذار و ما را ب یم،را ندار

  ».گردان یروزا را بر گروه کافران پم

َهَوٰتِ ُزّيَِن لِلنَّاِس ُحبُّ ﴿ ِ  ٱۡلَقَنِٰطيِ وَ  ٱۡلَنِيَ وَ  ٱلّنَِسآءِ ِمَن  ٱلشَّ َهبِ ِمَن  ٱلُۡمَقنَطَرة  ٱلَّ
ةِ وَ  نَۡعٰمِ وَ  ٱلُۡمَسوََّمةِ  ٱۡلَۡيلِ وَ  ٱۡلفِضَّ

َ
ِ َذٰلَِك َمَتُٰع  ٱۡلَۡرثِۗ وَ  ٱۡل ۖ  ٱۡلََيٰوة ۡنَيا ُ وَ  ٱلُّ َّ ُحۡسُن  ۥِعنَدهُ  ٱ

ِيَن  ١٤ابِ  َٔ ٱۡلَم  ۡيٖ ّمِن َذٰلُِكۡمۖ لِلَّ
ُؤنَّبُِئُكم ِبَ

َ
ْ ۞ُقۡل أ َقۡوا ٰٞت َتۡرِي ِمن  ٱتَّ ِعنَد َرّبِِهۡم َجنَّ

نَۡهٰرُ َتۡتَِها 
َ
ٞ َورِۡضَوٰٞن ّمَِن  ٱۡل َرة َطهَّ ۡزَوٰٞج مُّ

َ
ِۗ َخِٰلِيَن فِيَها َوأ َّ ُ وَ  ٱ َّ ۢ  ٱ ِ  بَِصُي  ﴾ٱۡلِعَبادِ ب

   ]١٥-١٤عمران:  [آل
] از [جمله] زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طال و نقره و ی[ماّد  های یت خواستنمحبّ «
[همه] کاال و  ینھاا .مردم آراسته شده است یو زراعت، برا یاندار و چھارپا هنشان یها اسب

شما  یابگو: آ .است تعالی نزد الله یکو [حال آنکه] سرانجام ن یاستدن یمتاع [زودگذر] زندگ
اند، در نزد پروردگارشان  کرده یشهتقوا پ که ی کسان یخبر دهم؟ برا ینھارا به بھتر از ا

ها نھرها روان است، در آن جاودانه خواهند بود و  ن[درختان] آ یراست که از ز ییها باغ

] البه [احو ألرند] و اللهالله [برخوردا ی] از خشنودین[دارند]، و [همچن یزهپاک یهمسران
  »یناست.بندگان ب

و حّد و مرز شیوۀ  بودهبرخی از متون قرآنی که بیانگر سرشت و ضعف انسان 
بودن شیوۀ  د، بیان گردید و این موارد نشان از واقعینکن اسالمی زندگی را تعیین می

به وی شده  مذکور و تناسب آن با واقعّیت فطرت انسان و میزان توان و قدرت بخشیده
هیچ توانی نادیده گرفته ای که  و نیز مقدار آمادگی او برای کار و تالش دارد، به گونه
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و انسان به آنچه در توانش نیست و با فطرت  نشده و از کار و تالش منع نگشته
  )١(گردد. اش تناسب ندارد، مکّلف نمی الھی

   

                                           
؛ ٢۴ - ١٨برای جزئّیات بیشتر، نک: الّنظام الّسیاسي في اإلسالم، سعود آل سعود و دیگران، صص  - ١

  .١١١ - ٨٣الّنظام الّسیاسي في اإلسالم؛ الّنظرة الّسیاسّیة نظام الحکم، عبدالعزیز خّیاط، صص 
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  مبحث سوم:
  های بشری شریعت اسالم و نظام

های منحصر به فرد دین اسالم و نظام سیاسی آن  از ویژگی در مبحث قبلی، برخی
  بیان گردید.

های بشری همین کافی است که  برای تشخیص و برتری شریعت اسالم از سایر نظام
  از جانب پروردگار و آفریدگار دانا به مصالح بندگان آمده است.اسالم دین 

صان و امثال آن های بشری که دچار تمایالت، غفلت، جھل، نق بر خالف نظام
  د.نشو می

ها به درازا کشد و  نیازی نیست که سخن دربارۀ تفاوت دین اسالم با سایر آیین
برای هر فرد عاقلی روشن مذکور دالیل فراوانی در این زمینه بیان گردد، زیرا موضوع 

است و اگر ادّلۀ برتری و تشخیص شریعت اسالم بیان شود، سخن طوالنی خواهد شد و 
  گنجد. ختصر نمیدر این م

های بشری مقایسه  سیاسی اسالم با سایر نظام ساختاراّما در ادامه، به طور مختصر، 
  خواهد شد:

 بودهدر نظام سیاسی اسالم، رابطۀ میان حاکم و مردم مستقیم و بدون واسطه  .١
 ؛در میان دو نفر، قائل به هیچ نوع مانع اجتماعی یا نظامی نیستاسالم و 

گردد؛ به  آن تعیین میبراساس  ته از رابطۀ دینی است ورابطۀ سیاسی برخاس .٢
ها باعث تعیین و  های آن عبارتی دیگر، رابطۀ مسلمان با قرآن و سّنت و آموزه

 ؛شود شناخت روابط سیاسی می
این رابطه مشترک بوده و همۀ مسلمانان در آن سھیم هستند. بنابراین هر  .٣

فرا خواند و با توّجه به توان خویش و سوی الله تعالی  مسلمانی باید دیگران را به
از وسایل مشروع، اسالم را منتشر سازد و دولت اسالمی نیز این کار  هبا استفاد

 ؛دهد را انجام می
رابطۀ مذکور مطلق بوده و مقّید به گروه و طبقۀ خاّصی نیست و تفاوت میان  .٤

 ؛حاکم و مردم فقط تفاوت از لحاظ مسؤولّیت و وظیفه است
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نظام برخالف  ت؛و شّفاف اس سی در اسالم بسیار روشن و واقعیرابطۀ سیا .٥
نظام که بر  محدودّیت مطلقیتمثیلی یونانی یا ساختار نظامی روم و کاتولیک یا 

  )١(غلبه دارد. مّلی
   

                                           
 .٢٨ - ٢٧ران، صص نک: الّنظام الّسیاسي في اإلسالم، سعود آل سعود و دیگ -١
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  مبحث چهارم:
  نظام قضایی در اسالم

 مفهوم قضاء - ١
  مفھوم لغوی قضاء -أ

 است.» قضاًءاقضی یقضي «این واژه در اصل، مصدر فعل 
در اصل به معنای  ،قاف، ضاد و حرف معتل [یاء]«گوید:  ابن فارس در این باره می

  )١(»بودن و اجرای یک کار به صورت صحیح است. استواری و محکم
  قضاء یعنی حکم، ساخت، الزم و بیان.

کلمۀ مذکور در اصل به معنای قطع و جداکردن و انجام و استحکام و اجرای یک 
  )٢(شدن از آن است. فارغکار و 

  مفھوم شرعی قضاء -ب
 )٣(یعنی تبیین حکم شرعی و الزام به آن و حّل اختالفات.

  جایگاه و اهّمیت قضاوت -٢
این موضوع جایگاهی بزرگ و اهّمیت فراوانی دارد، زیرا از ضرورّیات حکومت و یکی 

بسته به وجود رود و مصلحت مردم وا های هر دولتی به شمار می ترین پایه از بزرگ
 قضاوت و توّجه به آن است.

شود، حقوق تباه  پاشد، کارها خراب می ر قضاوت از بین برود، جامعه فرو میگا
  یابد. گردد و هرج و مرج رواج می می

                                           
  .٩٩، ص ۵معجم مقاییس الّلغة، ج  -١
؛ المفردات لغریب القرآن، راغب اصفھانی، ۴۴٢ -۴۴١نک: تأویل مشکل القرآن، ابن قتیبه، صص  -٢

؛ یاقوتة ١٧٠٨؛ القاموس المحیط، فیروزآبادی، ص ١٨۶، ص ١۵؛ لسان العرب، ج ۴٢٣ص 
 .۵٧۶و  ٣٠۶، ٢۵٣الّصراط في تفسیر غریب القرآن، غالم ثعلب، صص 

؛ مزیل الّداء عن أصول القضاء، عبدالله بن مطلق ۴۶٢، ص ۶نک: شرح منتھی اإلرادات، بھوتی، ج  -٣
 .١١فھید، ص 
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را  ۀ قضاوتبه سبب اهّمیت این موضوع، اسالم به آن توّجه زیادی نموده و مسأل
دار شود، شروط  که این وظیفه را عھده یکی از احکام مھم به شمار آورده و برای کسی

  مسؤولّیت قضاوت محّقق گردد. ای تعیین نموده تا اهداِف  ویژه
بر اجرا و انجام قضاوت در میان مردم اجماع داشته و در  شبدون تردید صحابه

  اند. و پس از آن، اقدام به این کار کرده ج زمان پیامبر
  و در ابتدای اسالم، قدرت و نظام قضایی در اختیار خلفاء بود. 

در صدر اسالم، خلفاء کار قضاوت را بر عھده داشتند و آن «گوید:  می /ابن خلدون
  کردند. را به فرد دیگری واگذار نمی

  بود. سنخستین فردی که این وظیفه را به دیگران سپرد، سّیدنا عمر بن خّطاب
به دیگران واگذار  -شد مربوط به خودشان میهرچند  – دلیل اینکه قضاوت را

  )١(»کردند، این بود که آنان مشغول سیاست عمومی و کارهای فراوان دیگری بودند. می
از آنجا که قضاوت بسیار مھم و ضروری است، احادیث فراوانی به منظور ترغیب و 

به این کار نمودند، دیگران را تشویق  ج ترهیب در این زمینه بیان شده است. پیامبر
  ترین آن، اجرای عدالت است. زیرا دارای مصالحی بزرگ بوده و مھم

برحذر  که تحّمل پیامدها و نتایجش را ندارند، از این مسؤولّیترا و نیز افرادی 
  اند. داشته

اجلَنَِّة، رَُجٌل الُقَضاُة ثََالثٌَة: قَاِضيَاِن يِف اجَّاِر، َوقَاٍض يِف «فرمایند:  می ج رسول الله
ْهلََك 

َ
َ بَِغرْيِ احلَقِّ َفَعِلَم َذاَك فََذاَك يِف اجَّاِر، َوقَاٍض َال َفْعلَُم فَأ ُحُقوَق اجَّاِس َفُهَو يِف  قَ

َ بِاحلَقِّ فََذلَِك  شان در  اند: دو نوع قاضیان بر سه گونه«؛ )٢(»يِف اجلَنَّةِ  اجَّاِر، َوقَاٍض قَ
به ناحق حکم کرده، در آتش است دانسته خواهد بود؛ مردی که آتش و یکی در بھشت 

رود، اّما داوری  سازد نیز به دوزخ می داند و حقوق مردم را تباه می و حاکمی که نمی
  »شود. که به حق حکم نموده، وارد بھشت می

                                           
 .۵۶٧، ص ٢نک: مقّدمة ابن خلدون، ج  -١
؛ آلبانی در صحیح سنن أبي ١٣٢٢؛ سنن ترمذی، شمارۀ حدیث: ٣۵٧٣ابوداود، شمارۀ حدیث:  -٢

 داند. ، این روایت را صحیح می٣٠۵١داود، شمارۀ حدیث: 
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ِ َما لَْم جَيُْر، فَإَِذا َجاَر خَتَىلَّ «همچنین فرمودند:  َ َمَع الَقا  َقنُْه َولَِزَمُه إِنَّ ابَّ
يَْطانُ  به همراه قاضی است تا زمانی که ستم نکند، اّما وقتی ستم  ألقطعًا الله«؛ )١(»الشَّ

  »شود. کند و شیطان همراهش می نماید، الله متعال او را رها می
گوید:  می /اند؛ سرخسی عالمان نیز مطالبی دربارۀ موضوع مذکور بیان کرده

ها و زمین بر پایۀ  ناشود و آسم آشکارساختن عدالت می قضاوت به حق باعث اجرا و«
گردد و هر فرد عاقلی  عدالت برقرارند. قضاوت به حق سبب نابودی ظلم و ستم می

شود تا حّق مظلوم از ظالم گرفته  باعث می ،خواهان همین مطلب است. عالوه بر این
  .شود و به مستحّقش برسد و نیز امر به معروف و نھی از منکر است

حّق و عدالت در میان مردم براساس  داوری †هدف از بعثت پیامبران و رسوالن
  )٢(»به این امر پرداختند. شبود و خلفای راشد

به همین سبب، بسیاری از عالمان وظیفۀ قضاوت را پذیرفتند و عدالت را برپا 
  ساخته و پرچمش را برافراشتند.

ان فراوانی از پذیرش این مسؤولّیت و به دلیل بزرگی و اهّمیت جایگاه قضاوت، عالم
  )٣(سر باز زدند.

  مقاصد و اهداف قضاوت - ٣
با بیان مطالب پیشین، بخشی از اهداف این موضوع روشن گردید و در ادامه، 

 شود: ترین مقاصد قضاوت به طور مختصر بیان می مھم
 قضایی؛ حّل اختالفات از طریق صلح یا حکم قطعی و الزِم  .١
 ستمکار و رساندن آن به انسان مستحق؛ گرفتن حقوق از فرد .٢
شان  خردان و منع آنان از تصّرف در اموال توّجه به اموال یتیمان، دیوانگان و بی .٣

 به سبب نادانی یا امثال آن؛
 وسیلۀ کیفرهای شرعی و بازدارنده؛ همبارزه با فساد و مجازات مفسدان ب .٤

                                           
این حدیث را در صحیح الجامع، شمارۀ حدیث:  /؛ آلبانی١٣٣٠سنن ترمذی، شمارۀ حدیث:  -١

  حسن دانسته است. ١٨٢٧
 .١۶، ص ١۶المبسوط، سرخسی، ج  -٢
؛ الّنظام الّسیاسي في ٢۴٩ - ٢۴٨نک: الّنظام الّسیاسي في اإلسالم، عبدالعزیز خّیاط، صص  -٣

 .١٠٨ -١٠٧اإلسالم، سعود آل سعود و دیگران، صص 
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 برپایی عدالت و یاری مظلوم و اجرای نظم؛ .٥
 ها و احکام شرعی؛ کننده شروط وصّیتبراساس  ها اجرای وصّیت .٦
 ها و رساندن فوایدشان به افراد مستحق؛ ها و رشد و حفاظت آن توّجه به وقف .٧
ها؛ همچون  اجرای احکام شرعی در حوزۀ ازدواج و طالق و امور مربوط به آن .٨

 شود؛ نامیده می احوال شخصّیهسرپرست و امثال آن که  سرپرستی اشخاص بی
 ؛ مانند قصاص و جراحت و امثال آن؛ خواهیمسائل خون توّجه به .٩

اثبات شایستگی و عدالت شاهدان و تغییر آنان در صورت یقین به  .١٠
 شان. عدالتی بی

  )١(مقاصد و اهداف قضاوت به طور خالصه بیان گردید.

  شروط قضاوت -٤
چنانکه بیان شد، کار قضاوت مقام و منصبی بسیار مھم بوده و به همین سبب، 

 اند. قرآن و سّنت، چندین شرط را برای قاضی تعیین کردهبراساس  عالمان
اسالم، بلوغ، عقل، آزادی، عدالت، عّفت و  ترین شروط قاضی، عبارت است از: مھم

گاه  برگرفته به احکام شرعِی بودن ، عالم یپاکدامنی، امانتدار شده از قرآن و سّنت، آ
ی سالم از لحاظ شنیداری، گفتاری و به اجماع و قیاس و نیز دارای حواّس بودن 

  دیداری باشد تا امور را بفھمد و درک کند.
تر  الزم است که فرد بھتر و شایسته در حّد امکان معتبر است و از این رو،این شروط 

  به عنوان قاضی تعیین شود.
  که باید در وجود قاضی باشد، عبارتند از:مذکور شروط و اصول ارکان 

  فرماید: ا الله متعال میزیر قدرت و امانت،

ةٖۖ  ٱۡلِكَتَٰب َيَٰيۡحَيٰ ُخِذ ﴿    ]١٢[مریم:  ﴾بُِقوَّ
  »یر.] بگّیتت [و جّد ! کتاب [تورات] را با قوّ یحیي یفرمود:] ا ألالله«[

                                           
؛ الّنظام الّسیاسي في ٢۶ -٢٣نک: مزیل الّداء عن أصول القضاء، عبدالله بن مطلق فھید، صص  -١

؛ الّنظام الّسیاسي في اإلسالم، عبدالعزیز ١١١ - ١٠٩اإلسالم، سعود آل سعود و دیگران، صص 
  .٢۵۶ - ٢۵١خّیاط، صص 
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ۡرِض إِنَّا َجَعۡلَنَٰك َخلِيَفٗة ِف  ۥدُ َيَٰداوُ ﴿
َ
ِ  ٱلَّاِس َبۡيَ  ٱۡحُكمفَ  ٱۡل َ تَتَّبِِع  ٱۡلَقِّ ب  ٱلَۡهَوىٰ َو

ِۚ َفُيِضلََّك َعن َسبِيِل  َّ    ]٢٦[ص:  ﴾ٱ
مردم  یانپس به حق در م یم،[فرمانروا] قرار داد یفهخل ینداوود! ما تو را در زم یا«
  »کند. ینکن که تو را از راه الله گمراه م یروی[نفس] پ یکن و از هوا یداور

صورتی که قدرت نداشته کند را اجرا نماید و در  قاضی نیاز دارد که آنچه حکم می
  شود. گردد و حقوق تباه می باشد، احکام اجرا نمی

دارد. اگر قاضی امین نباشد و از  تامان صفت دیگری، نیاز بههرچیز  قضاوت بیش از
الله تعالی نترسد و امور حرام و ناجایز را حالل و جایز بداند، قطعًا حقوق را به منظور 

  )١(رساند. به افراد مستحق نمیها را  آنتمایالت خویش و کسب دنیا، تباه ساخته و 

  آداب قاضی -٥
شان کامل و  ای اینکه قضاوتاند که شایسته است قاضیان بر عالمان از آدابی نام برده

ها باشند. برخی از این آداب عبارتند  باهدف و بدون ضرر و فساد گردد، برخوردار از آن
 از:

قاضی باید دوراندیش و بردبار باشد؛ به عبارتی دیگر قوی، اّما بدون خشونت و  .١
 نرمخو، اّما بدون ضعف باشد؛

 شایسته است که صبور و پایدار و استوار باشد؛ .٢
 و هوشیار باشد و دچار غفلت نشود و فریب نخورد؛ زیرک .٣
 عفیف و پرهیزگار و دور از آرزوها و تمایالت باشد؛ .٤
 راستگو و بدون نیرنگ باشد؛ .٥
 و نه ستمکار و بیدادگر و خودرأی باشد؛ نظر و مشورت و استخاره  صاحِب  .٦
گاه به قضاوت و آداب آن و نیز عالم به احکام قاضیان پیش از خود باشد تا  .٧ آ

 ها استفاده کند؛ برای حکم و نظر دربارۀ وقایع جدید، از آن

                                           
؛ الّنظام الّسیاسي في ٣٠ -٢٩عن أصول القضاء، عبدالله بن مطلق فھید، صص نک: مزیل الّداء  -١

؛ الّنظام الّسیاسي في اإلسالم، عبدالعزیز ١١١ - ١٠٩اإلسالم، سعود آل سعود و دیگران، صص 
 .٢۵۶ - ٢۵١خّیاط، صص 
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برای قاضی مستحب و شایسته است سرپرستی شھری را بپذیرد که از رسومش  .٨
گاه شود  باخبر است و از فقیھان و بزرگان و عادالن آن شھر بپرسد تا از شرایط آ

 و برای اصالح شھر و ... از آنان کمک گیرد؛
در میان مردم رود و نه در حالت خشم و ناراحتی و  تو حاال در بھترین شرایط .٩

گرسنگی یا زمانی که گرفتار کار مھّمی است. همچنین تحت تأثیر حاالت 
 خاّصی؛ مانند خشنودی و خشم یا پسندیدن و نپسندیدن امور قرار نگیرد؛

دعا نماید  مسئلت ودرخواست کمک نماید و بسیار بر او توّکل کند و  ألاز الله .١٠
 ا به حقیقت رهنمون سازد و از خطا و لغزش حفاظت کند؛تا وی ر

برد،  اش را از بین می از مواضع شّک و تردید و اموری که هیبت و جوانمردی .١١
 دوری نماید؛

 متواضع و دارای عّزت نفس باشد؛ .١٢
ای که متناسب  بدون تکّلف و ظاهرسازی، متوّجه لباس و مسکن خویش به گونه .١٣

 اشد؛اش گردد، ب نهابا شرایط و زم
 باید دفتر و دیوان ثبت داشته باشد و برای ثبت مطالب و جزئّیات دّقت نماید؛ .١٤

ها باشد، بیان گردید، اّما  برخی از آداب قاضی که شایسته است برخوردار از آن
   )١(کشد. شان به درازا می جزئّیات بسیاری در این زمینه وجود دارد که بیان

  شرایط مردم در کار قضاوت - ٦
بررسی جایگاه و اهّمیت قضاوت، مطالبی در این باره بیان گردید، اّما به در مبحث 

 توان گفت که: طور مختصر می
برای برخی از مردم جایز نیست که این کار را بر عھده گیرند؛ یعنی افرادی که  .١

گاه به قضاوت نبوده و شروط آن را ندارند؛  آ
نیست؛ یعنی اشخاصی که قضاوت برای برخی از افراد جایز است، اّما واجب  .٢

 وجود دارد؛ آنان عادل و مجتھدند، ولی افراد دیگری مانند
برای برخی از مردم واجب است که قاضی شوند؛ یعنی افرادی که شایستۀ این  .٣

وجود ندارد تا وظیفۀ مھّم قضاوت را بر عھده  شانکارند و شخص دیگری مانند

                                           
ز خّیاط، ؛ الّنظام الّسیاسي في اإلسالم، عبدالعزی۴۶ -٣٣نک: مزیل الّداء عن أصول القضاء، صص  -١

 .٢۵٣ -٢۵٢صص 
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کار واجب کفایی است و اگر گردد، چون این  گیرد و در نتیجه، بر وی واجب می
 )١(فرد دیگری نباشد، انجام آن بر او الزم است؛ مانند سایر واجبات کفایی.

  استقالل قضاوت در اسالم -٧
 دین اسالم بر استقالل قضاوت و قاضی تأکید فراوانی نموده است.

هدف از این کار، استواری و حفاظت قضاوت و قاضی و نیز آزادی وی در حکم و 
قیقت و منع دخالت در احکام وی و دورساختنش از عوامل تأثیرگذار بیرونی و اثبات ح

  سیاسی و فردی است.
دیدگان و دادگر مستحّقان و کوبندۀ  زیرا قاضی پناهگاه مظلومان و مأمن ستم

باطالن و ستمگران بوده و وظیفه دارد که حقوق را به صاحبانش برگرداند و بدون هیچ 
  می و خصوصی، حکم به حقیقت نماید.نوع عامل تأثیرگذار عمو

  فرماید: می ـالله

َ َيۡرَِمنَُّكۡم َشَن ﴿ ْۚ  َٔ َو َّ َتۡعِدلُوا
َ
ٰٓ أ َ َ ْ اُن قَۡوٍا  ۡقَرُب لِلتَّۡقَوىٰ  ٱۡعِدلُوا

َ
   ]٨[المائدة:  ﴾ُهَو أ

 یزگاریکه به پره نماییدعدالت  ید؛شما را بر آن ندارد که عدالت نکن ی،با گروه یدشمن«
  ».است تر یکنزد

ِن ﴿
َ
نَزَل  ٱۡحُكمَوأ

َ
ُ بَۡيَنُهم بَِمآ أ َّ    ]٤٩[المائدة:  ﴾ٱ

  ».حکم کن است، آنچه الله [در قرآن] نازل کردهبراساس  ]یھود[ انآن یانو در م«

َ تَُكن ّلِۡلَخآئِنَِي َخِصيٗما﴿    ]١٠٥ساء: [النّ  ﴾َو
  ».] خائنان مباشکنندۀ یتو مدافع [و حما«

اساس، برای حاکم و امیر جایز نیست که ارادۀ خویش را بر قاضی تحمیل بر این 
کند، اّما اگر بداند که از راه حقیقت منحرف شده و در این زمینه مطمئن باشد، 

  تواند او را برکنار نماید. می
عالوه بر این، در تاریخ اسالمی از همان ابتدای اسالم تاکنون شواهد فراوانی وجود 

  )٢(ر استقالل قضاوت و پاکی قاضیان اسالمی است.دارد که بیانگ
   

                                           
 .٢١نک: مزیل الّداء عن أصول القضاء، ص  -١
  .٢۶٧الّنظام الّسیاسي في اإلسالم، عبدالعزیز خّیاط، ص  -٢
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  مبحث پنجم:
  در اسالم نظام شورایی

  شوراگفتار اول: مفهوم 
  شورامفھوم لغوی  - ١

 است.» شور«اصل این واژه، شین، واو، راء؛ 
شین، واو و راء دو معنای اصلی دارد؛ اول اینکه به معنای «گوید:  ابن فارس می

و بیان یک چیز بوده و دوم اینکه به معنای گرفتن یک چیز آغازنمودن و آشکارساختن 
  )١(»است.

شاورُت فالًنا يف اند: " شناسان گفته برخی از زبان«آورد:  وی در ادامه چنین می
؛ از فالنی در این کارم مشورت گرفتم" از همین نوع بوده و بنا بر قولی، این واژه أمري

کننده نظر و  شده، گویی که فرد مشورتاز "شور العسل؛ گرفتن و چیدن عسل" مشتق 
  )٢(»گیرد. دیدگاه دیگران را می

کشیدن یک  بنابراین معانی مشورت و شوری همان آشکارساختن و ارائه و بیرون
  شیء است.

گیرنده  گرفته شده این بوده که مشورت» شور العسل«وجه مناسبت اینکه شوری از 
ها  گردد تا از آن ها می ها و میوه ینیهمچون زنبور عسل است که در اطراف انواع شیر

  تغذیه کند.
و مشورت انسان به مانند عسل که چکیده و عصارۀ غذاست، بوده و از این رو، 

که عسل را از داخل کندو گونه  همان گیرد، گیرنده دیدگاه مشاور را می مشورت
  )٣(سازد. دارد و آن را از موم و سایر مواد پاک می برمی

  شورای مفھوم اصطالح -٢
 برای این اصطالح چندین تعریف بیان شده است.

                                           
 .٢٢۶، ص ٣معجم مقاییس الّلغة، ج  -١
 .٢٢٧همان، ص  -٢
 .١٣۴نک: الّنظام الّسیاسي في اإلسالم، سعود آل سعود و دیگران، ص  -٣



  ٤٢٣  بخش اول: نظام سیاسی در اسالم

 

نظران و  یعنی گرفتن نظر و دیدگاه صاحب مشورتتوان گفت:  در تعریف آن می
  )١(موضوعی از مسائل. ها برای رسیدن به حقیقِت  بررسی و مقایسۀ آن

شدن و ابراز  نظران در امور برای روشن یا اینکه: مشورت یعنی دیدگاه صاحب
  )٢(شرعی.مصلحت 

دهد و دیگری  گیرد؛ یکی که مشورت می بر این اساس، مشورت از دو طرف شکل می
یابد و آرای متفاوتی دربارۀ موضوع  شنود و از این طریق، یک دیدگاه ترجیح می که می

  شود. مورد مشورت رّد و بدل می
ز هدف از این گفتگو، بررسی آرا و گرفتن یک تصمیم و انتخاب یک نظر است پیش ا

  دیدگاه خودش تصمیم بگیرد و کاری انجام دهد.براساس  اینکه انسان به تنھایی و فقط
  کند. بلکه پس از مشورت و گرفتن دیدگاه افراد مورد اعتماد، اقدام به انجام کار می

گاه و کسانی  هعالوه بر این، مشورت؛ ب ویژه در امور عمومی با رجوع به آرای افراد آ
د یا اشخاصی که دربارۀ موضوع مورد مشورت متخّصص که شناخت و تجربه دارن

گیرد؛ مثال در موارد پزشکی، از پزشکان و در موارد نظامی، از  هستند، صورت می
نیز از افراد متخّصص مشورت گرفته  استلشکریان و در سایر امور که نیاز به مشاوره 

های زندگی  ههای مشورت متعّدد و متنّوع و شامل تمامی حوز شود، چون زمینه می
خانه یا امور  اداره،کند که در زمینۀ حکومت، قضاوت،  بشری است؛ فرقی نمی

  )٣(خصوصی باشد.

  از دیدگاه قرآن کریم شوریگفتار دوم: 
داری در  به همان معنای عام خود که مربوط به نظام حکومت» شوری«اصطالح 

  اسالم است، در دو آیه از قرآن کریم بیان شده است:
 که پیش از هجرت و تشکیل دولت اسالمی نازل شد:» شوری«مّکی در سورۀ  .١

                                           
؛ الّنظام الّسیاسي في اإلسالم، سعود ٨٩اسي في اإلسالم، عبدالعزیز خّیاط، ص نک: الّنظام الّسی -١

؛ الّشوری في اإلسالم بین الّنظرّیة والّتطبیق، عبدالله موجان، صص ١٣۴آل سعود و دیگران، ص 
١۶- ١٧. 

م، ؛ الّشوری في اإلسال١٨نک: نظام الّشوری في اإلسالم ونظم الّدیموقراطّیة، زکرّیا خطیب، ص  -٢
 .١٧ص 

؛ الّنظام الّسیاسي في ١٣۵ -١٣۴الّنظام الّسیاسي في اإلسالم، سعود آل سعود و دیگران، صص  -٣
  .٨٩اإلسالم، عبدالعزیز خّیاط، ص 



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ٤٢٤

 

ِينَ وَ ﴿ ْ  ٱلَّ ْ  ٱۡسَتَجابُوا قَاُموا
َ
لَٰوةَ لَِرّبِِهۡم َوأ ا َرزَۡقَنُٰهۡم  ٱلصَّ ۡمُرُهۡم ُشوَرٰى بَۡيَنُهۡم َوِممَّ

َ
َوأ

   ]٣٨وری: [الّش  ﴾يُنفُِقونَ 
در  یشانو کارها داشتندبرپا  [دعوت] پروردگارشان را اجابت کردند و نماز را که  یو کسان«

[در راه الله] انفاق  یم،ا داده یروز انبه [صورت] مشورت است و از آنچه به آن ،آنان ینب
  »کنند. یم

ۡمرُُهمۡ ﴿«گوید:  در تفسیر این آیۀ شریفه می /شیخ عبدالّرحمان بن سعدی
َ
؛ یعنی ﴾أ

یعنی اینکه کسی از آنان در اموری که مشترک در  ؛﴾ُشوَرٰى بَۡيَنُهمۡ ﴿امور دینی و دنیوی، 
شان است، خودرأی و مستبد نیست و این ویژگی قطعًا برخاسته از اجتماع، الفت و  میان

ارادۀ انجام هرگاه  شان این است که های کمال دانایی و عقل از نشانه دوستی آنان است.
کنند، با یکدیگر جمع شده و مشورت و بررسی را امری از امور محتاج به فکر و نظر 

کنند و زمانی که مصلحت برایشان آشکار گردد، آن را غنیمت شمرده و انجام  می
  )١(...»دهند؛ مانند مشورت در جنگ و جھاد و تعیین امیر یا قاضی و  می

وشن گشت که الله تعالی صفات اساسی و منحصر به با توّجه به آیۀ مذکور، برایمان ر
فرد مؤمنان را بیان نموده و آنان را توصیف کرده است؛ از جمله اینکه با یکدیگر 

های مسلمانان بوده و  دهد که مشورت از ویژگی کنند و این مطلب نشان می مشورت می
ولت و حکومت کند که یک گروه و بدون د باید آراسته به این صفت باشند؛ فرقی نمی

باشند؛ مانند شرایط مسلمانان در مّکه، یا اینکه دارای دولت و حکومت باشند؛ همچون 
  شان در مدینه پس از هجرت. شرایط

اند که مشورت ویژگی  نتیجه گرفته ۀ مورد بحثبرخی از پژوهشگران با تدّبر در آی
اجازۀ ترک نماز را که مسلمان گونه  همان حتمی و الزمی مؤمنان؛ به مانند نماز است و

ۀ ویژه در امور مربوط به مصالح عمومی. نکت هتواند مشورت را رها کند؛ ب ندارد، نمی
صفت مشورت را پس از نماز که ستون  ـبینیم الله شود که می زمانی تقویت می مذکور

رود و قبل از زکات، بیان فرموده و این مطلب بیانگر اهّمیت مشورت  دین به شمار می
  )٢(است.

                                           
 .٧۶٠تیسیر الکریم الّرحمن، ص  -١
 .۵٣ - ۵٢نک: الّشوری وأثرها في الّدیموقراطّیة، عبدالحمید انصاری، صص  -٢



  ٤٢٥  بخش اول: نظام سیاسی در اسالم

 

 »:عمران آل«آیۀ مدنی زیر از سورۀ  .٢

ِ فَبَِما رَۡحَةٖ ّمَِن ﴿ َّ ا َغلِيَظ  ٱ ْ َ  ٱۡلَقۡلبِ ِلَت لَُهۡمۖ َولَۡو ُكنَت َفظًّ وا ِمۡن َحۡولَِكۖ  نَفضُّ
ۡمرِۖ لَُهۡم وََشاوِرُۡهۡم ِف  ٱۡسَتۡغِفرۡ َعۡنُهۡم وَ  ٱۡعُف فَ 

َ
َ  ٱۡل َ  ۡ ِۚ فَإَِذا َعَزۡمَت َفَتَوكَّ َّ َ إِنَّ  ٱ َّ ُيِبُّ  ٱ

 ِ    ]١٥٩عمران:  [آل ﴾يَ ٱلُۡمَتَوّكِ
و و خو اگر تند یخو [و مھربان] شدماست که تو با آنان نر یپس به [سبب] رحمت الھ«

آمرزش  یشانپس از آنان در گذر و برا شدند، یپراکنده م تقطعًا از اطراف ی،دل بود سخت

 أالله یرال کن، زبر الله توکّ  ی،گرفت یمکه تصم زمانیبخواه و در کارها، با آنان مشورت کن و 
  »دارد. را دوست  نندگانک لتوکّ 

دهد با مؤمنانی که  فرمان می ج در این آیۀ شریفه، الله تعالی به پیامبر گرامی اسالم
چنین دستوری  ج همراه ایشان هستند، مشورت نمایند. الله متعال به رسول الله

برخوردار از عقلی کامل، رأی و نظری محکم و استوار دهد با وجود اینکه ایشان  می
یا  ستهخوا –بوده و وحی بر این انسان بزرگ نازل شده و اطاعت از ایشان بر مردم 

  )١(الزم بوده است، پس تکلیف دیگران در این زمینه چیست؟! - ستهناخوا
برای محّبت و دوستی با  ج این فرمان الھی در سیاق و البالی ارشاد پیامبر

مسلمانان و توصیف ایشان به عنوان رئیس دولت اسالمی نیز آمده است. صفت مشورت 
و دوری ایشان از خشونت و  ج در آنجا همراه با ویژگی مھربانی و نرمخویی پیامبر

های مسلمانان و طلب آمرزش برای آنان آمده  تندی و نیز بیان عفو و بخشش لغزش
شود رئیس دولت،  که مشورت باعث می دهد است. بر این اساس ظاهر آیه نشان می
  )٢(محبوب و مورد پسند عموم مردم گردد.

کسی که به موضوع مشورت از دیدگاه قرآن کریم و نیز نتایج مفید آن توّجه نماید، 
قطعًا به اهّمیت و جایگاه این اصل مھم در نظام سیاسی اسالم پی خواهد برد و در این 

  )٣(خالصه کرد: چنینتوان اهّمیت مشورت را  یزمینه، هیچ تردیدی نخواهد داشت. م

                                           
 .٣۶۵ ، ص١نک: تفسیر بغوی، ج  -١
 .١۵٨نک: الّشوری، خالدی، ص  -٢
 -۵۶؛ فقه الّشوری؛ دراسة تأصیلّیة نقدّیة، صص ٨٩ -٨۵نک: الّنظام الّسیاسي في اإلسالم، صص  -٣

۶١. 
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توصیف مؤمنان با ویژگی مشورت در میان دو رکن مھم از ارکان اسالم؛ یعنی  .١
ین نکته بیان ا» شوری«سورۀ  ٣٨نماز و زکات آمد، چنانکه در توضیح آیۀ 

با چنین اسلوب و سیاقی بیانگر اهّمیت فراوان و  مزبور گردید. آوردن مطلب
 ت.بزرگی آن اس

تر، ولی  اگر کاری از طریق مشورت صورت گیرد، ضریب خطا و اشتباه در آن کم .٢
گاه و  رسیدن به حقیقت بیشتر می شود. فرد حاکم هر اندازه که عاقل و آ

ص بشری خویش است که هرگز از وی جدا ائمحدود به نقبازهم  باتجربه باشد،
 د.نشو نمی

باشد، هرچه  اش هاست و نتیجدر حقیقت، مشورت نوعی تقسیم کار و مسؤولّیت  .٣
برخالف  اش بر دوش یک نفر نیست، بلکه همگی در آن سھیمند و اگر نتیجه

 آید. کنند و اختالفی پیش نمی شان باشد، یکدیگر را سرزنش نمی میل
شریعت صورت گیرد، افرادش در برابر مسائل براساس  ای که مشورت در جامعه .٤

مسؤولّیتی  کنند و این جامعه از کم دینی و دنیوی خویش احساس مسؤولّیت می
 برد. یا نبود آن در مسائل مھم و ضروری مسلمانان رنج نمی

مشورت باعث حفاظت جامعه از اضطراب و پریشانی شده و اعتماد را در میان  .٥
ها را از بین برده و قطع رابطه و  کند و در نتیجه، کینه حاکم و مردم ایجاد می

ها و  دریچه و سوپاپ اطمینان و مانع فتنه زداید. مشورت ها را می اختالف
نظران و  هاست، زیرا از این طریق، مسائل و موضوعات توّسط صاحب آشوب

شود یا اینکه ترک  ها عمل می شود و در نتیجه، به آن عالمان و بزرگان بررسی می
ها از بین  اند و کینه حالت، اشخاص راحت و آسودههردو  گردند، که در می
بدین وسیله، ارتباط، برادری، محّبت، الفت و مھربانی میان حاکم و رود و  می

 مردم در جامعه آشکار و برقرار است.
دهد بھترین دوران مسلمانان زمانی بوده که شریعت الھی اجرا  تاریخ نشان می .٦

شان رعایت گشته است، اّما بدترین احوال هنگامی  شده و اصل مشورت در زندگی
نگشته و خودرأیی و دیکتاتوری که منجر به اختالفات و بوده که مشورت رعایت 

  )١(های زیادی شده، در جامعۀ اسالمی منتشر و هویدا بوده است. فتنه

                                           
 .١٣٨ - ١٣۵نک: الّنظام الّسیاسي في اإلسالم، صص  -١



  ٤٢٧  بخش اول: نظام سیاسی در اسالم

 

  هایی تجربی و اجرایی از مشورت در قرآن کریم گفتار سوم: نمونه
، فقط همان دو آیه که بیان گردید، دربارۀ اهّمیت مشورت نیامده، مجیددر قرآن 
  ات دیگری نیز به این اصل مھم اشاره شده است.بلکه در آی

سخن فوق بدین سبب گفته شد که بسیاری از نویسندگان تنھا همان دو آیه و 
  کنند. ها را در مورد مشورت از دیدگاه قرآن کریم نقل می تفسیر و احکام آن

  اند. در این زمینه، بسیار صریح بوده و عین مطلب را بیان کردهفوق بدون تردید دو آیه 
ها و آیاتش، به این موضوع اشاره کرده  اّما قرآن مجید در بسیاری دیگر از سوره

  است؛ از جمله: 

  گفتگوی پروردگار جھان با فرشتگان در ابتدای آفرینش انسان -١

ۡرِض ۡذ قَاَل َربَُّك لِۡلَمَلٰٓئَِكةِ إِّنِ َجاِعٞل ِف ﴿
َ
َتَۡعُل فِيَها َمن ُيۡفِسُد  ٱۡل

َ
ْ أ ۖ قَالُٓوا َخلِيَفٗة

َ َتۡعلَُمونَ  ٱّلَِمآءَ فِيَها َويَۡسفُِك  ۡعلَُم َما 
َ
ٓ أ  ٣٠َوَنُۡن نَُسّبُِح ِبَۡمِدَك َوُنَقّدُِس لََكۖ َقاَل إِّنِ

ۡسَمآءَ وََعلََّم َءاَدَم 
َ
َ  ٱۡل َ ِب  ٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ ُكََّها ُثمَّ َعَرَضُهۡم 

َ
ٓءِ إِن  ُٔ َفَقاَل أ َ ُؤ ۡسَمآءِ َهٰٓ

َ
وِن بِأ

   ]٣١- ٣٠[البقرة:  ﴾ُكنُتۡم َصِٰدقِيَ 
قرار  ینیجانش ینرا که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زم ی] هنگامآور ه یادو [ب«

فساد و  زمینکه در  دهی یرا در آن قرار م یکس یاگفتند: آ ، [و فرشتگان]خواهم داد
پروردگار  کنیم. یم یسو تو را تقد آوریم یرا به جا م تو حمد یحما تسب !کند؟ یزیخونر

ها  سپس آن ،ها را به آدم آموخت نامهمگی و  دانید. یآنچه را شما نم دانم یمن م یقیناً فرمود: 
  »ید.را به من خبر ده ینھاا اسامی یید،گو می را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود: اگر راست

هدف از آن در ابتدای آفرینش، این بود که  بوده وشامل نوعی مشورت  گفتگوی فوق
گرامیداشت فرشتگان، از  ه منظورو نیز ب مردم آن را مّد نظر داشته باشنداز همان آغاز 

 و .آنان مشورت گرفته شد. بنابراین نوعی آموزش در شکل و قالب گرامیداشت بود
د و فرشتگان از حکمت دقیق و پنھان برای اینکه مشورت در کارها اجرا شو همچنین

گاه گردند.   الھی آ
آن را برای  ألبر این اساس، مشورت از نخستین قوانین اجتماعی است که الله

  )١(مخلوقاتش مشروع ساخت تا از آن پیروی نموده و از این طریق، راه یابند.

                                           
 .١٧الّشوری فریضة إسالمّیة، علی صّالبی، ص  -١
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  ÷مشورت ابراهیم -٢
 فرماید: الله متعال می

ا بَلََغ َمَعُه ﴿ ۡعَ فَلَمَّ َرٰى ِف  ٱلسَّ
َ
ٓ أ ۡذَبَُك فَ  ٱلَۡمَنامِ قَاَل َيُٰبَنَّ إِّنِ

َ
ٓ أ ّنِ
َ
َماَذا تََرٰىۚ قَاَل  ٱنُظرۡ أ

بَِت 
َ
أ ُ َما تُۡؤَمُرۖ َسَتِجُدِنٓ إِن َشآَء  ٱۡفَعۡل َيٰٓ َّ ِٰبِينَ ِمَن  ٱ    ]١٠٢افات: [الّص  ﴾ٱلصَّ

 ید،رس [یا به جایگاه سعی] و کوشش ی] سع[فرزندش] با او به [سّن  که ی پس هنگامس«
! گفت: ین که نظرت چیست؟بب کنم، یم یکه تو را قربان یدمفرزندم! من در خواب د یگفت: ا

  »یافت. یعمل کن، اگر الله بخواهد، مرا از صابران خواه ای هپدرم، به آنچه مأمور شد

مشورت  إسّیدنا ابراهیم با پسرشبازهم  موضوع مذکور روشن و حتمی بود، اّما
  گوید:  نموده و می

َرٰى ِف ﴿
َ
ٓ أ ۡذَبَُك فَ  ٱلَۡمَنامِ َيُٰبَنَّ إِّنِ

َ
ٓ أ ّنِ
َ
   ﴾َماَذا تََرىٰۚ  ٱنُظرۡ أ

  »!نظر تو چیست؟ ین کهبب کنم، یم یکه تو را قربان یدمفرزندم! من در خواب د یا«
  :دهد پاسخ میو پسر 

بَِت ﴿
َ
أ ُ َما تُۡؤَمُرۖ َسَتِجُدِنٓ إِن َشآَء  ٱۡفَعۡل َيٰٓ َّ ِٰبِينَ ِمَن  ٱ   ﴾ٱلصَّ

  »یافت. یعمل کن، اگر الله بخواهد، مرا از صابران خواه ای، هبه آنچه مأمور شد !پدرم«
و آشکاربودن جوابش مانع  خواستهدهد که تصمیم بر اجرای  عبارات فوق نشان می

 - نه از طریق مشورت –کردن پسرش را  قربانیفرمان  ÷شود، زیرا ابراهیم مشورت نمی
گاه باادبی ،گرفت و تصمیم قطعی بر این کار داشت، اّما با وجود این بودن او از تأثیر  و آ

  این کار باعث شد که از پسرش مشورت گیرد و گفت:

َرٰى ِف ﴿
َ
ٓ أ ۡذَبَُك فَ  ٱلَۡمَنامِ َيُٰبَنَّ إِّنِ

َ
ٓ أ ّنِ
َ
   ﴾َماَذا تََرىٰۚ  ٱنُظرۡ أ

  »!نظر تو چیست؟ ین کهبب کنم، یم یکه تو را قربان یدمفرزندم! من در خواب د یا«
کسی که در امور واضح و روشن، عادت به مشاوره دارد، قطعًا در مسائل پنھان و 

کند. اینکه مشورت در مسائل قطعی و روشن، قانونی و  مبھم نیز با دیگران مشورت می
و لزوم و اولوّیت آن در امور مبھم و مواردی است پسندیده و مفید است، بیانگر ضرورت 
  )١(ها وجود دارد. که آرا و احتماالت فراوانی دربارۀ آن

های اجرایی دیگری از مشورت، در قرآن کریم وجود دارد که  عالوه بر این، نمونه
  گنجد. ها در این مختصر نمی بیان آن

                                           
 .١٨ - ١٧همان، صص  -١



  ٤٢٩  بخش اول: نظام سیاسی در اسالم

 

 گفتار چهارم: شیوۀ مشورت در اسالم
سّنت وجود ندارد که روش و طریقۀ اجرای مشورت را برای ما عبارتی از قرآن و 
  روشن و معّین سازد.

همچنین نّصی وجود ندارد که مسلمانان را ملزم به تعیین تعداد معّینی از افراد 
  هایشان و شیوۀ مشورت با آنان را بیان کند. ویژگیبرای مشورت نماید یا اینکه 

دین اسالم است. بنابراین مشورت وابسته به گیری  این موارد بیانگر انعطاف و آسان
  بر حسب شرایط جوامع است. و مصلحت زمانی و مکانی

شود که مھم اجرای مشورت در جامعۀ اسالمی با هر وسیلۀ  بر این اساس، دانسته می
  )١(ممکن که مخالف شریعت نباشد، است.

  گفتار پنجم: مشورت و دموکراسی
به عنوان روشی صحیح پذیرفته و بر آن  مسلمانان در زندگی خویش، مشورت را

مشورت یعنی پرسش و بررسی دیدگاه عالمان و  -چنانکه بیان گردید –اعتماد دارند و 
  افراد باتجربه و امانتدار برای رسیدن به حقیقت.

زیرا هیچ «، ممنوع استمشورت در موضوعی که نّصی شرعی دربارۀ آن آمده، 
  »و جایز نیست. اجتھادی در جایی که نص آمده، صحیح

بلکه مشورت در امور عمومی و نیز در متونی که نیاز به اجتھاد شرعی دارند، جایز 
  است.

را به عنوان قانون و نوعی روش «دموکراسی«جھان غرب در زندگی خویش 
 بودهیعنی حکومت فرومایگان » Cratos«و » Demes«اند. این واژه برگرفته از  پذیرفته

. سپس از لحاظ استزادگان  به معنای حکومت نجیب» اشرافی«و ضّد آن، اصطالح 
ارادۀ عمومی مردم، «اند:  گفته شسیاسی به معنای حکومت مردم آمده و در تعریف

  »و مردم صاحب قدرت و سروری هستند. استاصل قدرت 
ختار ساهای فراوانی، اشکال مختلفی به خود گرفته و در  دموکراسی پس از تجربه

که به دنبال حکومت مردم از طریق انتخاب نمایندگان و داری تکّثرگرا  سیستم سرمایه
و حزبی آشکار شده  نیز در قالب حکومت سوسیالیستی تکو  حاکمانشان و آزادی آنان

                                           
 .١۴٨الّنظام الّسیاسي في اإلسالم، سعود آل سعود و دیگران، ص نک:  -١
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شود که  در اروپا از بین رفته و فقط در دو کشور چین و کوبا اجرا می این قانون تقریباً 
  زوال و نابودی است.در آنجا نیز رو به 

مشترک و در برخی موارد، متفاوت است. این  ،مشورت در برخی امور با دموکراسی
  دو معیار در موارد زیر با یکدیگر مشترک هستند:

 نامزدی رئیس جمھور و انتخاب آن از میان مردم؛ .١
- ای و مذهبی  رّد و ترک تمامی انواع حکومت مطلق یا دیکتاتوری و قبیله .٢

 و روحانّیتزیرا اسالم دین کھانت  ،-کاهنان و روحانیان همچون حکومت
نیست و مردان و هیئات مذهبی در آن جایگاهی ندارند، بلکه در اسالم، عالمان 

 و فقیھانی وجود داشته و هر مسلمانی مرد دین است؛
 محدودۀهای اسالمی در چارچوب دین و تعّدد احزاب دموکراسی در  تعّدد گروه .٣

 ها؛ نایماحکام قوانین و پ
ق مصالح های اسالمی برای تحّق  در ضمن آموزه-اثبات مالکّیت فردی  .٤

احکام قوانین و برای مصلحت گروه  چارچوبدر کار مشورت و در  - اجتماعی
 در نظام دموکراسی؛

نظام کّلی و  ساختارهای سیاسی در  ویژه آزادی ههای عمومی؛ ب دادن آزادی .٥
 عمومی؛ 

 ها و نظرات. مردم برای بیان دیدگاهانتخاب نمایندگانی از طرف  .٦
  اّما از چندین جنبه با یکدیگر تفاوت دارند:

رود، زیرا  وحی الھی است و مخالفت با آن، معصیت به شمار میبراساس  مشورت .١
مخالفت با حکم شرعی است، ولی اصول و قوانین دموکراسی را مردم تعیین 

ر برخی موارد، به حقیقت کنند و مردم گاهی اوقات مرتکب اشتباه شده و د می
 رسند؛ می

مشورت در اختیار و قدرت مردم و نه به معنای برتری و سروری آنان است،  .٢
چون از دیدگاه اسالم، برتری و سیادت از آِن شریعت و حّق انتخاب و قدرت 
برای مردم و در اختیار حاکمان و نمایندگانشان است، اّما در نظام دموکراسی 

 هم سیادت و برتری از آِن مردم است؛هم قدرت و انتخاب و 
ویژه  ههای دینی؛ ب آموزهبراساس  مشورت مّتکی بر تشکیل و تربّیت شھروندان .٣

دین اسالم است؛ آن هم تربّیتی که بر پایۀ خشیت و تقوای الھی، خیرخواهی 
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ادب و حکمت باشد. بنابراین  شرایطبرای حاکم و صراحت در سخن با رعایت 
 اخالقی در میان حاکم و مردم است؛ای  مشورت رابطه

 فھمقوانین و احکام و مقّررات مشورت برگرفته از قرآن و سّنت و نیز اجماع و  .٤
شود،  ها روبرو می اصول اسالم در مسائلی که اّمت با آن با بررسیمجتھدان 

 است؛
اّما نظام دموکراسی این موضوع را به مردم واگذار نموده و بر پایۀ دالیل و مدارک 

  کند. ابتی نیست، زیرا نظر مردم در مواقع مختلف تغییر میث
های واال و اخالق  از دیدگاه اسالم، الزم است که آزادی از چارچوب ارزش .٥

 اسالمی خارج نشود؛ یعنی مقّید و مشروط به اوامر و نواهی الھی است.
ا ه جامعه آنمردِم هایی است که  ولی در سیستم دموکراسی، آزادی محدود به ارزش

  اند؛ را پذیرفته
و حّق انتخاب قوانین از  شریعت اسالم، قدرت اجرایی مردم را محدود ساخته .٦

اجتھادات فقیھان را برای مردم، به طور مستقیم یا از طریق نمایندگان آنان و یا 
دیدگاه و : «که ای شرعی آمده است در قاعده چهدهد، چنان از طریق حاکم می

، اّما دموکراسی مردم را منبع تمامی »برد. مینظر حاکم اختالف را از بین 
 داند. ها می ها و انتخاب قدرت

 عالوه بر این، دموکراسی از لحاظ اجرایی اشکال متفاوتی به خود گرفته است؛ مثالً 
ها را تحت  شده توانند اعمال انتخاب کنندگان می روش نیابتی و جانشینی که انتخاب

گیری مردمی و عمومی و تدوین  ر کنند، یا به شکل رأینظر داشته باشند یا آنان را برکنا
پرسی  قوانین و ارائۀ آن به مجلس نمایندگان و دادن رأی و تصویب آن، و به روش همه
  مّلی و نیز به شکل اعتراض مردم بر قوانین به طور مستقیم یا از طریق نمایندگان.

قوانین و اجرای احکام تواند در چارچوب اسالم و  از دیدگاه اسالم، روش مشورت می
تر برسد و به آن اعتماد و قناعت  شرعی، پیشرفت نماید و تغییر کند تا به دیدگاه صحیح

  گردد.
های جدید دموکراسی؛ همچون انتخاب  همچنین ایرادی ندارد که از نظم و شیوه

افراد باتجربه و سیاستمداران و  و نمایندگان مردمی و تشکیل مجلس عالمان و بزرگان
سان و قاضیان و ... پیروی نماید و اجرای دیدگاه اسالم در اختیار حاکم باشد و رئی

  قوانین و مقّرراتی در چارچوب عام و کّلی اسالم تعیین گردد.
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ها و اموری منفی در نظام دموکراسی؛ اسالم همواره مکر و  اّما به سبب وجود لغزش
ساختن  و نیز غافل ها انسانفتن گر نیرنگ، تحقیر دیگران و فتنه، خریدن آرا و به بازی

  )١(داند. را ممنوع می سوء استفاده از آنانمردم و 

   ج هایی از اجرای مشورت در سیرۀ پیامبر گفتار ششم: نمونه
در هرگاه  ج های بسیاری از مشورت وجود دارد. رسول الله در سیرۀ نبوی، نمونه

مشورت نموده و آرای آنان را کاری نیاز به مشاوره داشتند، با یاران خویش گفتگو و 
  فرماید: کردند تا فرمان پروردگارشان را اجرا و پذیرفته باشند که می بررسی می

ۡمرِۖ وََشاوِرُۡهۡم ِف ﴿
َ
   ]١٥٩عمران:  [آل ﴾ٱۡل

  ».و در کارها، با آنان مشورت کن«

که ایشان با وجود وحی درحالی  گرفتن داد اجازۀ مشورت ج الله تعالی به پیامبر
با یکدیگر مقایسه و  شآسمانی، به این کار نیازی نداشتند، زیرا خواست تا نفوس صحابه

باقی بماند، چون قوم عرب به شّدت از  ج هماهنگ گردد و سّنت مشاوره پس از پیامبر
شد، بیزار و  خودرأیی و از رئیسی که برایشان در امور عمومی سھم و حّقی قائل نمی

  متنّفر بودند.
با صحابه، ماجرای اسیران بدر است؛ در  ج های مشورت رسول الله هیکی از نمون

وقتی آنان را به اسارت «چنین روایت شده است:  بصحیح مسلم، از ابن عّباس

َسارَى؟"«فرمودند:  ببه ابوبکر و عمر ج گرفتند، پیامبر
ُ
نظر «؛ َما تََرْوَن يِف َهُؤَالِء اْأل

  »شما دربارۀ این اسیران چیست؟"
این افراد پسرعموها و خویشاوند ما  !ج پاسخ داد: ای رسول الله سابوبکرسّیدنا 

شود و  هستند، به نظر من، از آنان فدیه بگیرید که این باعث قدرت ما علیه کّفار می
  امید است که الله تعالی آنان را برای پذیرش اسالم هدایت نماید.

اِب «فرمودند:  ج پیامبر   »ای پسر خّطاب! دیدگاه تو چیست؟«؛ »؟َما تََرى يَا اْنَن اخْلَطَّ
را  سمن نظر ابوبکر !ج سوگند به الله، ای رسول الله ،گفت: نه سسّیدنا عمر

 سبه علی هایشان را بزنیم؛ مثالً  پذیرم. از دیدگاه من، به ما اجازه دهید که گردن نمی

                                           
 .٩۴ -٩٢نک: الّنظام الّسیاسي في اإلسالم، عبدالعزیز خّیاط، صص  -١
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شاوند خوی-اجازه دهید که گردن عقیل را بزند و به من اجازه دهید که گردن فالنی 
  را قطع کنم، زیرا این افراد پیشوایان و بزرگان کفر هستند. -سعمر

را پذیرفته و آنچه من  سسخن ابوبکر ج گوید:] سپس پیامبر می سدنا عمر[سیّ 
  گفتم را نپسندیدند.

کنند.  نشسته هستند و گریه می سو ابوبکر ج فردا که آمدم، دیدم رسول الله
کنید؟  تان گریه می به من خبر دهید که چرا شما و رفیق !ج پرسیدم: ای رسول الله

کنم و گر نه، اظھار همدردی و تظاهر به گریه خواهم  اگر بتوانم که با شما گریه می
  کرد.

ْصَحابَُك «فرمودند:  ج پیامبر
َ
َّ أ ِي َعَرَض يلَعَ بِْكي لِثَّ

َ
ْخِذِهِم الِْفَداَء، لََقْد  أ

َ
ِمْن أ

َّ َعَذاُنهُ  َجَرةِ ُعرَِض يلَعَ َ ِمْن َهِذهِ الشَّ ْد
َ
گریم که یارانت پیشنھاد  بدین سبب می«؛ »ْم أ

تر از این درخت، بر من عرضه  دادند از آنان فدیه بگیرم، بدون تردید عذابشان نزدیک
  . و الله تعالی آیات زیر را نازل فرمود:بود ج درختی که نزدیک پیامبر» شد.

ن يَُكوَن ﴿
َ
ٰ ُيۡثِخَن ِف  ۥٓ َلُ َما َكَن ِلَِبٍّ أ ٰى َحتَّ ۡسَ

َ
ۡرِضۚ أ

َ
ۡنَياتُرِيُدوَن َعَرَض  ٱۡل  ٱلُّ

ُ وَ  َّ ۗ يُرِيُد  ٱ ِخَرةَ ُ وَ  ٱ َّ َ كَِتٰٞب ّمَِن  ٦٧َعِزيٌز َحِكيمٞ  ٱ ۡو ِ لَّ َّ ُكۡم فِيَمآ  ٱ َسَبَق لََمسَّ
َخۡذُتۡم َعَذاٌب َعِظيمٞ 

َ
ٰ  ٦٨أ ا َغنِۡمُتۡم َحَل ْ ِممَّ ۚ وَ فَُكُوا ْ ٗ َطّيِٗبا ُقوا ۚ  ٱتَّ َ َّ َ إِنَّ  ٱ َّ َغُفوٞر  ٱ

َها  ٦٩رَِّحيمٞ  يُّ
َ
أ يِۡديُكم ّمَِن  ٱلَِّبُّ َيٰٓ

َ
ىٰٓ قُل لَِّمن ِفٓ أ ۡسَ

َ
ُ إِن َيۡعلَِم  ٱۡل َّ ا  ٱ ِف قُلُوبُِكۡم َخۡيٗ

ِخَذ ِمنُكۡم َوَيۡغِفۡر َلُكۡمۚ وَ 
ُ
آ أ ا ّمِمَّ ُ يُۡؤتُِكۡم َخۡيٗ َّ    ]٧٠-٦٧[األنفال:  ﴾ُفورٞ رَِّحيمٞ غَ  ٱ

کند،  یارکشتار بس ینداشته باشد تا آنکه در زم یرانیکه اس یسترا سزاوار ن یامبریپ یچه«

] یتان] آخرت را [برای[سرا أو الله خواهید یرا م یا] متاع دنیراناز اس یهشما [با گرفتن فد
 یمتنبود [که غن یالھ یشینحکم پاگر  .است یمحک ناپذیر [و] متعال شکستو الله  خواهد یم

پس از آنچه  رسید. یبه شما م یعذاب بزرگ ید،حالل است]، قطعًا در آنچه گرفت یراس یۀو فد
مھربان  ۀآمرزندتعالی همانا الله  ید،و از الله بترس یدبخور یزهحالل پاک ید،ا گرفته یمتغن

 یتانها در دل ألبگو: اگر الله ،که در دست شما هستند یرانیبه اس !ج یامبرپ یا .است
، بھتر از آنچه از شما گرفته شد، به شما خواهد داد و شما را سراغ داشته باشد یریخ
  )١(».مھربان است ۀآمرزند متعال و الله آمرزد یم

                                           
 .١٧۶٣صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١
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اصل مشورت را در گفتگوهای خویش ثابت  ج در این ماجرا و موارد دیگر، پیامبر
ها به یکدیگر، گرفتن و فھم حقیقت با  دن دلش نمودند، چون این کار باعث نزدیک

گاهی ا دیدگاه و  شود، زیرا می افکار مردان و شناخت ارزش و منزلتشان زبررسی آرا، آ
دهد، چنانچه آینه چھرۀ فردی که در  نظر، عقل صاحبش را برای انسان نشان می

  سازد. روبرویش است را هویدا می
اعتماد به نفس و اطمینانشان شده و با صحابه، باعث  ج همچنین مشورت پیامبر

و  آنان را خاستگاه آرای استوار و محّل اخالص ج این کار یعنی اینکه رسول الله
  دانند. می رازداری

دیدگاهشان را دربارۀ امری  ج تر از جایگاه قومی که پیامبر چه مقام و منزلتی بزرگ
چنانکه قبال بیان - سمانی که ایشان با وجود وحی آدرحالی  اند نمودهپرسیده و بررسی 

  نیاز بودند؟! و نیز با دارابودن فکری واال و بصیرتی کامل، از این کار بی - گردید
و فرماندهان بزرگ اسالم، پس از ایشان سّنت  ج به همین سبب، یاران پیامبر
گاه به شریعت و امور  سسّیدنا ابوبکر صّدیق مشاوره را رعایت نمودند؛ مثالً  بسیار آ

ده و در این زمینه، برخوردار از جایگاه واالیی بود، اّما با وجود این، فقط پس سیاسی بو
  )١(کرد. از بررسی آرای گروهی از صحابه، حکم قطعی واقعه و کاری را صادر می

گوید:  می /د. شیخ اإلسالم ابن تیمّیهنمو نیز با دیگران مشورت می سسّیدنا عمر
علی، طلحه، زبیر، عبدالّرحمان بن عوف، ابن  در بررسی امور، از عثمان، سعمر فاروق«

را  بگرفت و حّتی ابن عّباس مسعود، زید بن ثابت، ابوموسی و دیگران مشورت می
  کرد. با وجود سّن کمش، در جلساتشان حاضر می

داده و آنان را با این ویژگی توصیف نموده  مشورتالله تعالی مؤمنان را فرمان به 
  است:

ۡمُرُهۡم ُشورَ ﴿
َ
   ]٣٨وری: [الّش  ﴾ٰى بَۡيَنُهمۡ َوأ

  ».آنان به [صورت] مشورت است ینبدر  یشانو کارها«

                                           
؛ محّمد رسول الله وخاتم الّنبّیین، صص ٢١نک: الحّرّیة في اإلسالم، محّمد خضر حسین، ص  -١

 .٢٠ - ١٨المثل الکامل، محّمد احمد جاد المولی، صص  ج ؛ محّمد١٢٣ -١١٨
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ترین امور  از استوارترین و صحیح سبه همین عّلت، دیدگاه و حکمت و سیاست عمر
رفت و پس از وی، کسی مانندش نبوده و ظھور و انتشار و پیروزی اسالم  به شمار می

  بوده است. ها نادر دوران او، بیش از سایر زم
او کسی است که کسری را شکست داد، بر قیصر و روم و فارس چیره گشت و 

 –فرماندۀ بزرگش در لشکر شام، ابوعبیده و در لشکر عراق، سعد بن ابی وّقاص بود و 
کس دیگری به مانند جانشینان، نائبان، کارگزاران، لشکریان و  - پس از سّیدنا ابوبکر

  )١(»ت.نداش شاهل شورای سّیدنا عمر

ۡمرُُهۡم ُشوَرٰى ﴿ قوله تعالی:«در صحیح خود، فصلی را با عنوان  /امام بخاری
َ
َوأ

ۡمرِ وََشاوِرُۡهۡم ِف ﴿ و ﴾بَۡيَنُهمۡ 
َ
و  ج آورده و اصل مشورت را در گفتگوهای پیامبر» ﴾ٱۡل

  امامان پس از ایشان، بررسی و اثبات نموده است.
با یاران خویش دربارۀ ماندن یا رفتن به در روز غزوۀ احد  ج پیامبر«گوید:  او می

زره خود را  ج جنگ مشورت نمودند و آنان رفتن را پیشنھاد دادند. وقتی رسول الله
گفتند: بیرون نروید و بمانید. اّما  شپوشیده و تصمیم گرفتند که خارج شوند، صحابه

يَنْبَيِغ ِجَيِبٍّ َال «شان را نپذیرفته و فرمودند:  پس از تصمیم خویش، سخن ج پیامبر
 ُ َّ حَيُْكَم ابَّ َمتَُه َفيََضُعَها َح

ْ
برای هیچ پیامبری شایسته نیست که لباس «؛ »يَلْبَُس َأل

  »جنگی خود را بپوشد و آن را [بر زمین] بنھد تا اینکه الله تعالی حکم نماید.
ا علی و همچنین دربارۀ ماجرای تھمتی که منافقان به أّم المؤمنین عایشه زدند، ب

زنندگان را  مشورت نموده و نظر آنان را شنیدند تا اینکه آیاتی نازل شد و تھمت شاسامه
فرمان داده بود، عمل  ألشّالق زدند، اّما به اختالف آنان توّجھی نکردند و به آنچه الله

  نمودند.
مشورت نیز در امور مباح و جایز، با عالمان امانتدار  ج پس از پیامبرو بزرگان  حاکمان

ترین کار را انتخاب کنند، اّما در جایی که حکم روشنی از قرآن و سّنت  کردند تا آسان می
اقتدا  ج پذیرفتند و در این زمینه، به رسول الله وجود داشت، نظر دیگران را نمی

  کردند. می

                                           
 .۵٨، ص ٨منھاج الّسّنة الّنبوّیة، ابن تیمّیه، ج  -١
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گفت:  سمعتقد بود که با مانعان زکات بجنگند، اّما عمر فاروق سابوبکر صّدیق

َّ «فرمودند:  ج که پیامبردرحالی  جنگی دم میچگونه با مر قَاتَِل اجَّاَس َح
ُ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
أ

ْمَوالَُهْم إِ 
َ
ُ َعَصُموا ِمينِّ ِدَماَءُهْم َوأ َ إِالَّ ابَّ َ ، فَإَِذا قَالُوا: َال إِ ُ َ إِالَّ ابَّ َ َها َفُقولُوا َال إِ الَّ حِبَقِّ

 ِ ور یافتم با مردم بجنگم تا گواهی دهند که فقط الله معبود دست«؛ »وَِحَساُنُهْم بَلَ ابَّ
[بر حق] است. و زمانی که گفتند تنھا الله معبود [بر حق و شایستۀ پرستش] است، 

اند مگر به حّق آن [اسالم] و حسابشان با  شان را از من حفاظت نموده ها و اموال خون
  »الله تعالی است.
  آورده ج به الله، قطعًا علیه کسانی که آنچه پیامبرپاسخ داد: سوگند  سسّیدنا ابوبکر
از  دانند، مبارزه خواهم کرد. سپس سّیدنا عمر اند را جدا و متفاوت می و جمع نموده

وی پیروی نمود و ابوبکر صّدیق به مشورت دیگران توّجھی نکرد، چون از حکم رسول 
دانستند و قصد  اوت میدر مورد کسانی که نماز و زکات را از هم جدا و متف ج الله

گاه بود.    )١(»تغییر دین و احکام آن را داشتند، آ
در مواردی که امکان داشت، مشورت را از کسی که حقیقت را  ج رسول الله

  پذیرفتند. گفت، می می
های  شواهد بسیاری از این قبیل در سیرۀ نبوی وجود دارد. یکی از بھترین نمونه

در غزوۀ بدر بود. در این باره آمده  سحباب بن منذراین رفتار زیبا، ماجرای مشورت 
و مسلمانان رسید که زمین را  ج بارانی را فرستاد و آبی به پیامبر ـاست که الله

 ج رسید که نتوانستند با پیامبرآسا  سیلبرایشان خیس کرد، اّما به قریش بارانی 
، «: با مسلمانان رفتند و به آنان فرمودند ج بروند. سپس رسول الله ِ ِسرُيوا بَلَ بََرَكِة ابَّ

ْغُظُر إِىَل َمَصاِرِع الَْقْومِ 
َ
ِّ اآلَن أ َ

ِ لََكك ، َوابَّ ائَِفتَنْيِ ِ إِْحَدى الطَّ َ َقْد وََعَد إِنَّ ابَّ
با «؛ »فَ

یافتن به] یکی از آن دو گروه را به من  برکت الھی بروید که قطعًا الله تعالی نوید [دست
های بر  شدن [یا کشته گند به الله که گویی اکنون مواضع کشتهداده است و سو

  »بینم. افتادۀ] آن قوم را می زمین
  ترین چاه آب بدر اتراق کردند. سپس زودتر از قریش رفتند و در نزدیک

                                           
ۡمرُُهۡم ُشوَرٰى بَۡيَنُهمۡ ﴿ ، باب: قوله تعالی:٩۶صحیح بخاری، کتاب اإلعتصام  -١

َ
 .١۴٠۴، ص ﴾َوأ
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آمد و گفت: آیا اینجا  ج سلمه نزد پیامبر حباب بن منذر بن جموح؛ یکی از افراد بنی
توانیم از اینجا  به تو فرمان ماندن در آنجا را داده و نمیجایی است که الله تعالی 

  تر یا جلوتر رویم؟ عقب
  یا اینکه این کار یک نظر و جنگ و فریب است؟

ُي َواحْلَْرُب َوالَْمِكيَدةُ  بَْل ُهوَ «فرمودند:  ج پیامبر
ْ
أ بلکه این [نوعی] نظر و «؛ »الَرّ

  »جنگ و نیرنگ [تاکتیک جنگی] است.
لشکریان را حرکت دهید تا به  اینجا جای خوبی نیست، !ج رسول اللهاو گفت: ای 

های دیگر را کور و بسته کنیم و  ترین چاه به سمت مقابل قریش برسیم و چاه نزدیک
حوضی بسازیم و آن را ُپر از آب کنیم و سپس بجنگیم و از آن آب بنوشیم، اّما آنان آبی 

  برای نوشیدن ندارند.

أِي «: فرمودند ج رسول الله   »دیدگاه درست را تو ارائه دادی!«؛ »لقد أرَشَْت بالَرّ
سپس فرمان اجرای این کار را دادند و هنوز نیمۀ شب فرا نرسیده بود که آنچه 

  )١(حباب گفته بود، به حقیقت پیوست و مواضع آب را در اختیار گرفتند.
است، زیرا ایشان در زمینۀ آداب گفتگو روشن  ج در این ماجرا، رفتار بزرگ پیامبر

حباب در برابر وحی آشکار سّیدنا را پذیرفتند. همچنین ادب  سابتکار و نظر حباب
است، چون پرسید که آیا این کار از طریق وحی و نّصی که اجتھاد در آن جایز نیست، 

  بیان شده است؟
  و تغییر است؟ رّد  ویا نوعی نظر و دیدگاه قابل پذیرش 

  بوده، با صراحت و ادب کامل، نظرش را بیان کرد. وقتی دانست که نوعی دیدگاه
به ارزش و صّحت دیدگاه وی پی بردند، آن را پذیرفته و تصمیم  ج و چون پیامبر

  قبلی خویش را رها کردند.
  این ماجرا بیانگر بزرگی مقام حباب و برتری و ارزش دیدگاه و بصیرت کامل اوست.

                                           
از قول مردانی از «آورده که:  از ابن اسحاق ٣۶۶، ص ٢ابن هشام این روایت را در کتاب خود، ج  -١

گوید:  می ٢۴٠؛ آلبانی در تخریج فقه الّسیرة از غزالی، ص .»سلمه نقل کردم که حباب ...  بنی
سلمه ناشناخته مانده،  سند این روایت ضعیف است، چون واسطۀ میان ابن اسحاق و مردان بنی«

 »آن را مّتصل کرده است. ٢٧ -٢۶، صص ٣ولی حاکم، ج 
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  مبحث اول:
  آن مفهوم اقتصاد اسالمی و منابع

  مفهوم لغوی اقتصاد - ١
 است.» قصد یقصد قصداً «ریشۀ این واژه، 

چندین معنا دارد؛ از جمله: راستی و اعتدال، عدالت، سھولت، نزدیکی، » قصد«
  )١(روی و راه و روش. اعتدال، میانه

روی و اعتدال در  بوده و به معنای میانه» قصد«نزدیک به مفاهیم مفھوم اقتصاد نیز 
  امور است.

فھوم و آیات قرآن در مواضع متعّددی بیانگر م بودهو اصل دانش اقتصاد همین  عنام
  فرماید: هستند، چنانکه الله متعال می مذکور

ِينَ وَ ﴿ واْ وَ  ٱلَّ نَفُقواْ لَۡم يُۡسِفُواْ َولَۡم َيۡقُتُ
َ
   ]٦٧[الفرقان:  ﴾َكَن َبۡيَ َذٰلَِك قََواٗماإَِذآ أ

دو  ینا ینو ب کنند ینم یریو سختگ نمایند یانفاق کنند، اسراف نم وقتی که  یو کسان«
  ».[روش] اعتدال دارند

َ تَۡبُسۡطَها ُكَّ ﴿ ٰ ُعُنقَِك َو َ ِ َ َتَۡعۡل يََدَك َمۡغلُولًَة إ ُۡسوًرا ٱۡلبَۡسِط َو  ﴾َفَتۡقُعَد َمُلوٗما مَّ
   ]٢٩[اإلسراء: 

شده و  دستی منما تا مالمت و دستت را به گردنت زنجیر مکن و بسیار [هم] گشاده«
  ».زده بر جای مانی حسرت

ْ َوُكُواْ وَ ﴿ ُبوا ْۚ إِنَّهُ  ٱۡشَ َ تُۡسِفُٓوا    ]٣١[األعراف:  ﴾ٱلُۡمۡسِفِيَ َ ُيِبُّ  ۥَو
کاران را دوست  اسراف ألالله قطعاً  .اسراف نکنید یول ،د و بیاشامیدو [نیز] بخوری«

  »ندارد.
و مراد از آن را   عالمان نیز در تعریف اصطالحی اقتصاد، همین مفھوم را بیان کرده

   )١(اند. روی و تعادل در بین افراط و تفریط دانسته میانه

                                           
 .٣۵۵ -٣۵٣، صص ٣ان العرب، ج نک: لس -١



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ٤٤٠

 

  تعریف نظام اقتصادی در اسالم -٢
مجموعۀ شاید بھتر باشد که در تعریف نظام اقتصادی اسالم چنین گفته شود: 

 )٢(های شرعی دربارۀ مال و تصّرف انسان در آن. احکام و سیاست
  حکم شرعی و آنچه نّصی از جانب شارع دارد، است. مراد از مجموعۀ احکام،

که دولت به منظور دهد یا نظم و قانونی  یعنی آنچه ولّی امر انجام می های شرعی سیاست
  کند و تعارضی با احکام شرعی ندارد. ها تعیین می ناتنظیم شرایط جامعه و تعامل انس

یعنی آنچه دارای منفعت مطلوب و مباح بوده و از نظر ماّدی، در بین  مراد از مال،
  مردم دارای قیمت و ارزش است.

یا بفروشد و یا سایر  یعنی اینکه آن را انفاق نموده و هدف از تصّرف انسان در مال،
  )٣(تصّرفات مالی را انجام دهد.

  منابع نظام اقتصادی اسالم - ٣
 گیرد؛ یعنی از: این نظام اقتصادی قوانین و احکامش را از منابع دین اسالم می

 ؛قرآن کریم .١
 ؛سّنت نبوی .٢
 )٤(توافق مجتھدان اسالم پس از دورۀ نبّوت، بر حکمی شرعی؛ اجماع: .٣
اّتصال و الحاق فرع به اصل از لحاظ حکم، به سبب وجود جامع و وصفی  قیاس: .٤

 )٥(مشترک در میان آن دو؛
های نقدی موجود  های رایج؛ همچون ریال، پوند و دالر به پول مانند قیاس اسکناس

نوع همان افزایش هردو  یعنی دینار طال و درهم نقره، چون عّلت ؛ج در زمان پیامبر
  مال است.

                                                                                                       
؛ الّنظام اإلقتصادي في اإلسالم، عبدالعزیز مرزوقی و دیگران، ص ٣۵۴، ص ٣نک: لسان العرب، ج  -١

١٢. 
  .١٣نک: الّنظام اإلقتصادي في اإلسالم، ص  -٢
  .١۴ - ١٣همان، صص  -٣
، عبدالّرحیم یعقوب، ؛ تیسیر الوصول إلی علم األصول۴١١، ص ١نک: روضة الّناظر، ابن قدامه، ج  -٤

  .٢٠٠ص 
  .٢٢٧، ص ٢نک: روضة الّناظر، ج  -٥



  ٤٤١  بخش دوم: نظام اقتصادی در اسالم

 

 )١(شود؛ یعنی منع اسباب مباحی که منجر به فساد می :سّد ذرائع .٥
اند و  مورد شناخت مردم بوده و با آن انس گرفته و عادت کردههرآنچه  ُعرف: .٦

 )٢(شان رواج یافته است. در زندگی
اگر رسمی در میان مردم رایج بود و تعارضی با نّص شرعی نداشت، آن رسم معتبر 

  توافق نمایند. شالفاست مگر اینکه دو طرف معامله بر خ
های اعتبار عرف در زمینۀ اقتصادی، نفقۀ زن و فرزندان بر شوهر است که  از نمونه
  فرماید: می ألگردد. الله عرف تعیین میبراساس  مقدار آن،

﴿ َ َ ِ  ۥَلُ  ٱلَۡمۡولُودِ َو    ]٢٣٣[البقرة:  ﴾ٱلَۡمۡعُروِف رِزُۡقُهنَّ َوكِۡسَوُتُهنَّ ب
الزم است خوراک و پوشاک آنان  ،د شده [پدر]متولّ یش براو بر آن کس که فرزند «

  )٣(».دادن بپردازد]یرت ش[در مّد  یستهطور شاه [مادران] را ب
   

                                           
  .٢٢١؛ تیسیر الوصول، ص ۴٣۴، ص ۴شرح الکوکب المنیر، ابن نّجار، ج  -١
  .٢١٢نک: تیسیر الوصول، ص  -٢
؛ الّنظام المالي واإلقتصادي في اإلسالم، ٢٣ - ١٨نک: الّنظام اإلقتصادي في اإلسالم، صص  -٣

 .٣١ -٣٠محمود خطیب، صص 



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ٤٤٢

 

  مبحث دوم:
  های آن اصول اعتقادی اقتصاد اسالمی و اهداف و ویژگی

  گفتار اول: اصول اعتقادی اقتصاد اسالمی
د که آن را قبول نخود را دارهای اقتصادی، اصول و قوانین فکری  هر یک از نظام

  د.نکن ها استفاده می از آن خود  های اقتصادی ها و سیاست ناداشته و در تشکیل سازم
قانون فکری واحدی؛ یعنی همان براساس  داری و سوسیالیستی نظام سرمایه

ها  گرایی یا تقدیس مال هستند، اّما نظام اقتصادی اسالم از نظر راه و روش با آن ماّدی
اصل براساس  تر و بلکه تر و مھم ای بزرگ بر پایۀ قاعده اش تفاوت دارد، زیرا اصول فکری

  تمامی جوانب زندگی؛ یعنی قاعدۀ ایمان است.
های اقتصاد اسالمی به  از جوانب و فرصتهریک  و ستون اول محور اصلیایمان 
فروع عقیدۀ ای از  رود. اقتصاد اسالمی در اصل و حقیقت خود، فرع و شاخه شمار می

ها و انتشار نور آن  ساختن ریشه ایمان بوده و نقش آن، حمایت از این اعتقاد و گسترده
و اهدافش را در زندگی واقعی  آورد هایی عملی برای اجرایش به وجود می نمونهاست و 

  سازد. برآورده می
اده در قرآن کریم، مؤمنان را مورد خطاب قرار د ـبینیم که الله به همین سبب، می

  و این خطاب در سایر احکام شرعی؛ از جمله احکام معامالت صورت گرفته است.
  فرماید: الله تعالی در آیات مربوط به ربا می

َها ﴿ يُّ
َ
ِينَ َيٰٓأ ْ َءاَمنُواْ  ٱلَّ َ  ٱتَُّقوا َّ ْ َوذَُرواْ َما بَِقَ مَِن  ٱ ا ۡؤمِنِيَ  ٱلّرِبَوٰٓ    ]٢٧٨[البقرة:  ﴾إِن ُكنتُم مُّ

را مانده است  یو آنچه از [مطالبات] ربا باق ید! از الله بترسیدا آورده یمانا که  یکسان یا«
  »ید.اگر مؤمن هست یدرها کن

خواهد که اگر  الله متعال بندگان مؤمن خویش را مورد خطاب قرار داده و از آنان می
ه فرمان به ایمان دارند، تقوای الھی را با ترک ربا رعایت کنند. در آخر نیز دوبار واقعاً 

  دارد: میبرحذر  در جھان آخرت، شرعایت تقوا داده و آنان را از عقوبت و کیفر

ْ وَ ﴿ ُقوا َ  ٱتَّ ِ ِۖ يَۡوٗما تُرَۡجُعوَن فِيهِ إ َّ َ ُيۡظلَُمونَ  ٱ ا َكَسَبۡت وَُهۡم  ٰ ُكُّ َنۡفٖس مَّ  ﴾ُثمَّ تَُوفَّ
   ]٢٨١[البقرة: 

هرکس  سپس به شوید، یمبازگردانده  الله یکه در آن [روز] به سو یدبترس یو از روز«
  ».و به آنان ستم نخواهد شد شود یتمام و کامل داده م ،[پاداش] آنچه انجام داده



  ٤٤٣  بخش دوم: نظام اقتصادی در اسالم

 

  ایمانی است.  - یعنی این پایبندی و التزام در اصل، التزامی اعتقادی 
ت زکات، بخشش زمانی که فرد مسلمان پایبند به اوامر و نواهی؛ همچون پرداخ

، قطعًا ایمان دارد، چون این امور از جانب الله باشدصدقات، ترک ربا و خیانت و ... 
  ست.ش ایقین دارد که اعمال مذکور در دنیا و آخرت، به سود اوتعالی بوده و 

ویژه ایمان  هارتباط اقتصاد اسالمی به اعتقاد، در رابطۀ مستقیم آن با ارکان ایمان؛ ب
  )١(گردد. تقدیر روشن می آخرت و ایمان به خیر و شرِّ  به الله و روز

کند،  دهد یا ترک می چون این فرد ایمان دارد الله تعالی در هر کاری که او انجام می
گاه است و یقین دارد که دنیا مزرعۀ آخرت بوده و در  ، به سبب هر عملی که قیامتآ

فقط همان روزی و رزقی که داند که  شود و می انجام داده، پاداش یا کیفر داده می
  رسد. ، به وی میاست برایش مقّدر نموده ـالله

کند و نھایت تالش خویش را برای  به همین سبب، از اسباب مشروع استفاده می
گیرد و به آنچه الله متعال برایش مقّدر نموده، راضی است و بر  کسب روزی به کار می

به وی رسد، ناراحت و پریشان اثر زیان و ضرری که پس از به کارگیری وسایل 
  شود. نمی

  گفتار دوم: اهداف اقتصاد اسالمی
  نظام اقتصادی اسالم به دنبال تحّقق اهداف زیر است:

  تحّقق شرایط مناسب و امکانات کافی زندگی - ١
اسالم در نظام اقتصادی خود به دنبال تکمیل سطحی مناسب از زندگی برای هر 

امور معّینی؛ مانند زکات را واجب گردانیده تا در تحّقق انسانی است و به همین سبب، 
 زندگی مناسب برای کسانی که توان حمایت از خویش ندارند، سھیم باشد.

دهد دولت اسالمی بر  های بسیاری وجود دارد که نشان می در تاریخ اسالم، نمونه
به  سمرفقیران و نیازمندان؛ حّتی افراد غیرمسلمان انفاق نموده است. سّیدنا ع

  )٢(»شوند. نیاز می اگر به آنان ببخشید، بی«گفت:  می و مأموران زکات کارگزاران

                                           
 .٢٩ -٢٨نک: الّنظام اإلقتصادي في اإلسالم، صص  -١
 .۵٠٢األموال، ابوعبید، ص  -٢



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ٤٤٤

 

در اقتصاد اسالمی، فقط زکات وسیلۀ تأمین زندگی مردم نیست، بلکه دخالت مردم 
های شغلی و دادن شغل به بیکاران و تعیین مزد  در بازار کار به منظور ایجاد فرصت

اش را تأمین نماید و نیز اصالح و ایجاد  ند مخارج زندگیعادالنه برای کارگر که بتوا
نیازهای ضروری و واقعی جامعه باعث رونق سطح زندگی و براساس  منابع اقتصادی

  شود. اقتصادی مردم می
اقتصاد اسالمی سھیم  شرایط مناسب و امکانات کافیتمامی موارد فوق در تحّقق 

  )١(است.

  منابع اقتصادی گذاری بھینه برای تمامی سرمایه -٢
گذاری برای منابع اقتصادی از اهداف مھم و اصلی نظام اقتصاد  این نوع سرمایه

، از چندین طریق صورت نظام مذکوردر  ها آنرود و به کارگیری  اسالمی به شمار می
 شان از این قرار است: ترین گیرد، که مھم می
زی پاک و دوری از تولید استفاده از منابع اقتصادی برای دستیابی به رزق و رو - أ

 کاالها یا خدمات مضر و حرام؛
 توّجه به تولید ضرورّیاتی که در حفاظت از مقاصد شریعت تأثیرگزار است؛ - ب
های زیاد و  حفاظت منابع اقتصادی از تولید کاال و خدماتی که منجر به هزینه -ج

 )٢(شود. هنگفت می

  کاهش تفاوت فراوان در توزیع ثروت و درآمد -٣
سالم مخالف تفاوت زیاد در تقسیم درآمد و ثروت؛ یعنی توزیع غیرعادالنه است؛ ا

شود بیشتر  توزیعی که یک گروه بخش بزرگی از ثروت را در اختیار گرفته و باعث می
 ساختن نیازهای ابتدایی و ضروری خویش را نداشته باشند. مردم توان برآورده

ستمکار یا تسّلط گروهی اندک بر سھم و گر و  به همین سبب، فرد ثروتمند طغیان
  نیست.گونه  این بشریاقتصادی  های پذیرد، اّما در نظام ثروت مردم را نمی

محکوم  را شدن کسی از وسایل زندگی همچنین فقر ویرانگر و کشنده یا محروم
کند. بنابراین در نظام  ها مبارزه می نموده و به شّدت با این موارد مخالف است و با آن

کردن  توّجھی به حّق فقیران و ضعیفان و انباشته قتصاد اسالمی، ظلم اجتماعی، بیا

                                           
 .٧۵ -٧۴نک: الّنظام اإلقتصادي في اإلسالم، صص  -١
 .٧۶همان، ص  -٢



  ٤٤٥  بخش دوم: نظام اقتصادی در اسالم

 

اختن س ثروت، جایی ندارد و بلکه کاهش تفاوت و فاصلۀ درآمد و توزیع ثروت و نزدیک
های فراوان که منجر به  سطح زندگی فقیران به ثروتمندان و منع انباشت ثروت

  ف اسالم در حوزۀ اقتصادی است:شود، از اهدا خودخواهی و بداخالقی می

َ يَُكوَن ُدولَ َبۡيَ ﴿ ۡغنَِيآءِ َكۡ 
َ
   ]٧[الحشر:  ﴾ِمنُكمۚۡ  ٱۡل

  ».ثروتمندان شما دست به دست نشود یاناموال] در م ینتا [ا«
بر این اساس، اسالم انبارکردن اموال، احتکار، ربا، قمار، رشوه، خیانت و تمامی 

شود را انکار و رد  ها می خودخواهی که انسان فقیر قربانی آنهای استثمار و  شیوه
  نموده است.

دین اسالم پرداخت زکات و صدقات واجب را فرض گردانیده و مردم را تشویق و نیز 
کند که در نتیجۀ آن، توزیع عادالنۀ درآمد و ثروت  به وصایا و اوقاف و صدقات نفلی می

  )١(شود. ت فقیر بھتر مییّ و وضعیابد و سطح زندگی  در جامعه تحّقق می

  تحّقق قدرت ماّدی و دفاعی مسلمانان -۴
هدف نظام اقتصادی اسالم فقط بھبود سطح زندگی مردم و مبارزه با فقر و نداری 
نیست، بلکه هدفی واالتر از این؛ یعنی تحّقق قدرت ماّدی و دفاعی مسلمانان را در نظر 

و دشمنی که همواره به قصد نابودی توان شان گردد  دارد تا باعث امنّیت و حفاظت
 فرماید: می ألاقتصادی مسلمانان در کمین است را دور سازد و شکست دهد. الله

ا ﴿ ْ لَُهم مَّ وا ِعدُّ
َ
ٖ َوِمن ّرَِباِط  ٱۡسَتَطۡعُتمَوأ ة ِ َعُدوَّ  ۦتُۡرهُِبوَن بِهِ  ٱۡلَۡيلِ ّمِن قُوَّ َّ  ٱ

َ َتۡعلَُموَنُهُم  ُ وََعُدوَُّكۡم َوَءاَخرِيَن ِمن ُدونِِهۡم  َّ ءٖ ِف َسبِيِل  ٱ َيۡعلَُمُهۡمۚ َوَما تُنفُِقواْ ِمن َشۡ
 ِ َّ َ ُتۡظلَُمونَ  مۡ يُوَفَّ إَِلۡكُ  ٱ نُتۡم 

َ
   ]٦٠[األنفال:  ﴾َوأ

] از اسبان ینو [همچن یدزآماده سا ان[مقابله با] آن یبرا ید رادر توان دار یروو آنچه از ن«
] نیزو [ ید،آن دشمن الله و دشمن خود را بترسان یلۀوس ه] تا بیدکن ّیامھ یده،ورز یبسته [

 شناسد یرا م این افراد ـاللهو  شناسید یرا که شما نم اناز آن یرغ یگریدشمنان د
[پاداشش] تمام و کمال به شما داده  کنید، یم جرا که در راه الله خر یزیو هر چ .]ید[بترسان

   )٢(».و به شما ستم نخواهد شدشود  یم
                                           

؛ الّنظام اإلقتصادي في اإلسالم، صص ۶٠نک: إقتصادّیات الغنی في اإلسالم، عمر مرزوقی، ص  -١
٧۶- ٧٧. 

 .٨٨ -٧٧تصادي في اإلسالم، صص الّنظام اإلق -٢
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  های اقتصاد اسالمی گفتار سوم: ویژگی
های  های متعّددی دارد که باعث تمایز آن از سایر نظام اقتصاد اسالمی ویژگی

  ها از این قرار است: ترین آن و مھم شدهاقتصادی 
ت دوگانه و عام که شامل مالکّیت جمعی، اقتصاد اسالمی مّتکی بر پذیرش مالکیّ  .١

المال مسلمانان، مالکّیت خصوصی و دیدگاه ویژۀ آن دربارۀ ثروت  دولتی، بیت
 شود، است؛ می

 در اسالم، فّعالّیت اقتصادی بر پایۀ آزادی مشروط اقتصادی است؛ .٢
 میان تمامی مسلمانان است؛ همبستگیمّتکی بر تعّھد و  ثبات اقتصاد اسالمی .٣
 ؛رود به شمار میاقتصاد اسالمی بخشی از شریعت و نظام اسالم  .٤
 فّعالّیت اقتصادی در اسالم، جنبۀ عبادی دارد؛ .٥
 فّعالّیت اقتصادی اسالم هدفی واال و جامع میان آخرت و دنیا دارد؛ .٦
و از همه های اقتصادی، در درجۀ اول  در نظام اسالمی، کنترل اعمال و فّعالّیت .٧

 است؛ تر چیز مھم
صاد اسالمی قائل به کمبود یا فراوانی مطلق نیست، بلکه هر چیزی را به اقت .٨

 گیرد؛ اندازه در نظر می
  )١(شود. اقتصاد اسالمی باعث ایجاد تعادل میان مصلحت فرد و جامعه می .٩

   

                                           
 .۵٨نک: الّنظام المالي واإلقتصادي في اإلسالم، ص  -١



  ٤٤٧  بخش دوم: نظام اقتصادی در اسالم

 

  مبحث سوم:
  های اقتصاد و بودجۀ اسالمی پایه

  اقتصاد اسالمی بر پایۀ اصول و ارکان زیر است:

  مالکّیت اقتصادی اصل اول: مال و
ها  های بارزی است که نظام اقتصادی را از سایر نظام مسئلۀ ثروت و مالکّیت از نشانه

رود.  ای به شمار می سازد و محور فّعالّیت اقتصادی در هر جامعه جدا و متمایز می
اسالم مالکّیت فردی را با تمامی اشکالش پذیرفته و چارچوبی را برای آن تعیین نکرده 

زیرا این کار باعث تصّرف در مالکّیت و رشد و پیشرفت اقتصادی و آزادبودن در است، 
شود. بنابراین اسالم عالقۀ انسان به مالکّیت و  استفاده از ثروت و مالکّیت فردی می

  ثروت را در نظر داشته است.
  فرماید: می ـالله

َهَوٰتِ ُزّيَِن لِلنَّاِس ُحبُّ ﴿ ِ  ٱۡلَقَنِٰطيِ وَ  نِيَ ٱۡلَ وَ  ٱلّنَِسآءِ ِمَن  ٱلشَّ َهبِ ِمَن  ٱلُۡمَقنَطَرة  ٱلَّ
ةِ وَ  نَۡعٰمِ وَ  ٱلُۡمَسوََّمةِ  ٱۡلَۡيلِ وَ  ٱۡلفِضَّ

َ
ِ َذٰلَِك َمَتُٰع  ٱۡلَۡرثِۗ وَ  ٱۡل ۖ  ٱۡلََيٰوة ۡنَيا ُ وَ  ٱلُّ َّ ُحۡسُن  ۥِعنَدهُ  ٱ

   ]١٤عمران:  [آل ﴾ابِ  َٔ ٱۡلَم 
و فرزندان و اموال هنگفت از طال و نقره و  ] از [جمله] زنانی[ماّد  های یت خواستنمحبّ «
[همه] کاال و  ینھاا ؛مردم آراسته شده است یو زراعت، برا یاندار و چھارپا هنشان یها اسب

  ».است أنزد الله یک] سرانجام ندر حالی کهو [ یاستدن یمتاع [زودگذر] زندگ

اثْنَتَاِن: احْلِْرُص بَلَ الَْماِل، َواحْلِْرُص َفْهَرُم اْنُن آَدَم َوتَِشبُّ ِمنُْه «فرمودند:  ج پیامبر
که دو ویژگی از آن [یا در آن] جوان درحالی  شود آدمی پیر می«؛ )١(»بَلَ الُْعُمرِ 

  »گردد: حرص بر مال و حرص بر عمر. می
گفتن به سرشت و  بر این اساس، شریعت اسالم به منظور رعایت مصالح و پاسخ

انسان و حّق وی در تصّرف اموالش را در چارچوب شرعی عالقۀ بشر، مالکّیت فردی 
  تأیید نموده است.

                                           
 .١٧٣٩و  ١٧٣۶صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ٤٤٨

 

داری که مالکّیت خصوصی را اصل قرار داده و  بنابراین نظام اسالمی با نظام سرمایه
  تفاوت دارد. غیر آن را رد نموده است،

همچنین با نظام سوسیالیستی که مالکّیت عمومی را اصل قرار داده و فقط در 
  )١(شرایط، مالکّیت خصوصی را قبول دارد. دشوارترین و بدترین

  اصل دوم: آزادی مشروط اقتصادی
های  ها و انجام تمامی فّعالّیت بردن از پاکی یعنی آزادی فرد در کسب و کار و بھره

  ها و اخالق اسالمی.  اقتصادی در چارچوب حّلّیت و ارزش
تعیین نموده که نتایج خوبش عالوه بر این، اسالم شروطی را برای آزادی اقتصادی 

  گردد؛ از جمله: به افراد و جوامع برمی
 مشروع و نافع برای آنان و جوامع باشد؛ ،باید فّعالّیت اقتصادی افراد .١
تحریم تولید و مصرف کاالها و خدمات ناسالم و مضر برای انسان، چنانکه در  .٢

 خوانیم: قرآن کریم می

ّيَِبٰتِ َوُيِحلُّ لَُهُم ﴿ ئَِث َوُيَحّرُِم َعلَۡيِهُم  ٱلطَّ    ]١٥٧[األعراف:  ﴾ٱۡلََبٰٓ
  »کند. یرا بر آنان حرام م ها یدیو پل گرداند یحالل م یشانرا برا ها یزهو پاک«

  بنابراین آزادی تولید و مصرف در چارچوب حّلّیت است.
  و کاالهای حرام و خدمات ناسالم؛ مانند شراب و مواّد مخّدر ممنوع است.

تّعھدی، تمامی  های نامشروع کسب و کار؛ همچون ربا، فریب و بی تحریم راه .٣
 )٢(انواع خیانت؛ مانند رشوه و مکر و نیرنگ.

  اجتماعی و تعّهد اصل سوم: همبستگی
ای که  ها حمایت و پشتیبانی نماید، به گونه یعنی اینکه جامعه از افراد و گروه

غالب نگردد و یا به مانند  داری، مصلحت فرد بر مصلحت جامعه همچون نظام سرمایه
  نظام سوسیالیستی، مصلحت فرد در مصلحت جامعه ذوب و تباه نشود.

                                           
؛ الّنظام اإلقتصادي في اإلسالم، صص ۴٧ -۴۶نک: الّنظام االمالي واإلقتصادي في اإلسالم، صص  -١

٨٢ -٨١. 
 .۵١سالم، ص نک: الّنظام المالي واإلقتصادي في اإل -٢
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که ساختار و گونه  همان حفظ شود، یهای فرد ویژگی بلکه باید کیان و نوآوری و
کنند و جامعه  گردد. بنابراین افراد در حمایت جامعه زندگی می تسّلط جامعه حفظ می
  هاست. دفع ضرر از آن به دنبال مصالح افراد و

  قرآن کریم این مطلب را به صراحت بیان فرموده است:

﴿ ِ نَا۠ َربُُّكۡم فَ  ۦٓ نَّ َهِٰذه
َ
ٗة َوِٰحَدٗة َوأ مَّ

ُ
ُتُكۡم أ مَّ

ُ
   ]٥٢[المؤمنون:  ﴾ٱتَُّقونِ أ

  »ید.است و من پروردگار شما هستم، پس از من بترس یت واحدت شما، امّ امّ  ینا هماناو «

فرمودند:  ج نماید، چنانکه پیامبر نبوی نیز موضوع فوق را تأیید میاحادیث 

حالت] مؤمن [در همکاری] با مؤمن «[؛ )١(»الُْمْؤِمُن لِلُْمْؤِمِن اَكْكُنْيَاِن يَُشدُّ َنْعُضُه َنْعًضا«
یک بنا [و ساختمان] است که بخشی از آن بخش دیگرش را محکم [دیگر] همچون 

َال «و نیز فرمودند:  انگشتانشان را در یکدیگر داخل کردند. ج و پیامبر» نماید. می
ِخيِه َما حُيِبُّ ِجَْفِسهِ 

َ
َّ حُيِبَّ ِأل َحُدُكْم، َح

َ
هریک از شما زمانی مؤمن «؛ )٢(»يُْؤِمُن أ

  »پسندد را برای برادرش نیز بپسندد. است که آنچه برای خودش می
   

                                           
  .٢۵٨۵؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۴۶٧صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
 .۴۵؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ١٣صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢
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  مبحث چهارم:
  ربا

  تعریف ربا - ١
  وی ربامفھوم لغ -أ

 )١(به معنای افزونی و رشد و باالرفتن است.» ربا یربو ربوًا ورباً «این واژه مصدر 

  مفھوم شرعی ربا -ب
 )٢(یعنی زیادتی یا نسیه در برخی اشیا که شریعت این کار را حرام کرده است.

  انواع ربا -٢
 ربا بر دو نوع است:

  نوع اول: ربای در نسیه
  که چندین صورت دارد:

بدهکار پس از رسیدن زمان  مثالً  قرض در مقابل زیادت در مّدت: زیادت در .١
پرداخت، از طلبکار درخواست تمدید مّدت آن را نماید و طلبکار به شرط زیادت 

 در مقدار بدهی، درخواستش را قبول کند.
بود و زمانی که بدهکار گونه  این ربای جاهلّیت همین است، زیرا بیشتر معامالت آنان

گفت: یا بدهی خودت را پرداخت کن و یا  ید مّدت را داشت، طلبکار میدرخواست تمد
  مقدارش را افزایش بده تا مّدت را تمدید کنم.

یعنی اینکه طلبکار مھلت معّینی را برای پرداخت بدهی تعیین  زیادت مشروط: .٢
نماید و در زمان معامله شرط بگذارد که اگر در آن زمان پرداخت نشود، فالن 

 ش یابد.مقدار افزای

  فضلنوع دوم: ربای 
  جنس با زیادتی فوری یا تأخیری در یکی از آن دو. دو کاالی همیعنی معاملۀ ربوی 

                                           
 .٣٠۴، ص ١۴لسان العرب، ج  -١
 .٢۴۵، ص ٢نک: اإلقناع، حجاوی، ج  -٢
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گیرد؛ عباده بن  بیان فرمودند، صورت می ج این نوع از ربا در موارد ربوی که پیامبر

َهِب، «فرمودند:  ج کند که رسول الله روایت می ستماص َّ َهُب بِا َّ ِة، ا ُة بِالِْفضَّ َوالِْفضَّ
ِعرِي، َواحكَّْمُر بِاحكَّْمِر، َوالِْملُْح بِالِْملِْح، ِمثًْال بِِمثٍْل، َسَواءً  ِعرُي بِالشَّ ، َوالشَّ بَِسَواٍء،  َوالرُْبُّ بِالرُْبِّ

 
َ
، فَإَِذا اْختَلََفْت َهِذهِ اْأل َ ْر

َ
اَد، َفَقْد أ ِو اْسزَتَ

َ
ْصنَاُف، فَِبيُعوا َكيَْف يًَدا نِيٍَد، َفَمْن َزاَد، أ

طال با طال، نقره با نقره، گندم با گندم، جو با جو، خرما با «؛ )١(»ِشئْتُْم، إَِذا اَكَن يًَدا نِيَدٍ 
 دست به دست [معاوضهبا یکدیگر برابر و ثل و ثل به مِ خرما، نمک با نمک، مِ 

زمانی شده است. و  شوند]. پس اگر کسی افزود و یا افزون طلبید، قطعًا مرتکب ربا می
اگر دست به دست انجام  این انواع مختلف بود، هر گونه که خواستید، معامله کنید که

  »شد.
ها قیاس شده و همین حکم را  آنچه در عّلت ربا با موارد مذکور مشترک باشد، بر آن

  )٢(ریال. ٧٠ریال به  ٥٠یا فروش  از آنگرم  ٧٠به  زرگرم  ٥٠دارد؛ مانند: فروش 

  ت رباعّل  - ٣
انواع ششگانۀ مذکور را به صراحت بیان فرمودند و آنچه  ج در حدیث قبلی، پیامبر

 ها مشترک باشد نیز حرام و ممنوع است. عّلت از این قرار است: از لحاظ عّلت با آن
گذاری  بودن است، زیرا اشیا با طال و نقره قیمت ها ثمن و پول عّلت در آن طال و نقره:

ها قیاس  های رایج بر آن ثمن باشد؛ مانند اسکناسهرآنچه  رو،شوند و از این  می
شوند و  گذاری می ها قیمت گیرد و اشیا با آن شود، چون ربا در این موارد صورت می می

  در نتیجه، حکم طال و نقره را دارند.
بودن به همراه کیل یا وزن  ها، طعام بنا بر قول صحیح، عّلت در آن چھار نوع دیگر:

شوند، با قیاس بر چھار نوع مذکور در  براین غذاهایی که کیل یا وزن میاست. بنا
  رود. ها می ، امکان وجود ربا در آن- گندم، جو، خرما و نمک –حدیث فوق 

  قوانین داد و ستد با اجناس ربوی -٤
 معامله با این اجناس، از دو حالت زیر خارج نیست:

                                           
 .٢٩٧١صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١
 .١٠٧ -١٠۶اإلسالم، صص نک: الّنظام اإلقتصادي في  -٢



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ٤٥٢

 

مانند فروش طال با طال، که جنس خودش؛  ربوی با هم کاالیفروش  حالت اول:
  برای جواز معامله در این حالت، دو شرط الزم است:

 ؛کاالبودن مقدار دو  یکسان .١
 «...فرمودند:  ج معامله، زیرا رسول الله مجلستحویل و دریافت کاال در همان  .٢

دست به  ِمثل به ِمثل و با یکدیگر برابر و«؛ »ِمثًْال بِِمثٍْل، َسَواًء بَِسَواٍء، يًَدا نِيَدٍ 
 »دست [باشد]

معاملۀ جنس ربوی با جنس ربوی دیگر؛ همچون داد و ستد گندم با  حالت دوم:
خرید و  مجلسخرما، که برای صّحت این معامله، فقط تحویل و دریافت در همان 

  ها جایز است. فروش شرط بوده و زیادت در آن

ْص «فرمودند:  ج چون پیامبر
َ
إَِذا اْختَلََفْت َهِذِه اْأل

نَاُف، فَِبيُعوا َكيَْف ِشئُْتْم، إَِذا اَكَن فَ
زمانی که این انواع متفاوت بود، هر گونه که خواستید معامله کنید در «؛ »يًَدا نِيَدٍ 

  »صورتی که دست به دست باشد.

  ادّلۀ تحریم ربا -٥
 سّنت و اجماع، ربا حرام و گناه کبیره است. و بر اساس دالیلی از قرآن

  است که: آمده قرآن کریمدر 

ِينَ ﴿ ُكُلوَن  ٱلَّ
ۡ
ْ يَأ َّ َكَما َيُقوُم  ٱلّرَِبٰوا ِ ِيَ َيُقوُموَن إ ۡيَطٰنُ َيَتَخبَُّطُه  ٱلَّ ۚ ِمَن  ٱلشَّ  ٱلَۡمّسِ

ُهۡم قَالُٓواْ إِنََّما  نَّ
َ
ْۗ ِمۡثُل  ٱۡلَۡيعُ َذٰلَِك بِأ َحلَّ  ٱلّرَِبٰوا

َ
ُ َوأ َّ َم  ٱۡلَۡيعَ  ٱ ْۚ وََحرَّ َموِۡعَظةٞ  ۥَفَمن َجآَءهُ  ٱلّرَِبٰوا

ّبِهِ  ۡمُرهُ  ۥفَلَهُ  ٱنَتَهٰ فَ  ۦّمِن رَّ
َ
َ  ۥٓ َما َسلََف َوأ ِ ِۖ إ َّ ۡصَحُٰب  ٱ

َ
ْوَلٰٓئَِك أ

ُ
ُهۡم  ٱلَّارِۖ َوَمۡن َعَد فَأ

ونَ  ُ َيۡمَحُق  ٢٧٥فِيَها َخِٰلُ َّ ْ  ٱ َدَقِٰتۗ َوُيۡرِب  ٱلّرَِبٰوا ُ وَ  ٱلصَّ َّ ثِيمٍ َ ُيِبُّ ُكَّ  ٱ
َ
اٍر أ  ﴾َكفَّ

   ]٢٧٦ -٢٧٥[البقرة: 
 که  فردیمگر مانند برخاستن  خیزند یاز گور] بر نم یامت[روز ق خورند یربا م که ی کسان«

بدان سبب است  ینا .تعادل خود را حفظ کند] تواند یشده و [نم یوانهد یطانبر اثر تماس ش
داد و ستد را حالل  تعالی الله که درحالی  که آنان گفتند: همانا داد و ستد هم مثل رباست و

به او برسد،  یکه از [جانب] پروردگارش پندهرکس  بنابراین .حرام نموده است اکرده و ربا ر
اوست و  کرده] از آِن  یافتآنچه گذشته و [قبل از نزول حکم در یستد،] باز ایآنگاه [از رباخوار

باز گردد، آنان اهل آتشند و در آن  ]ی[به رباخوار که ی و کس شود یواگذار م ـکارش به الله
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و  دهد یو [برکت] م یشو صدقات را افزا کند یربا را نابود ممتعال الله  .جاودان خواهند بود
  »دارد.را دوست ن ی[انسان] ناسپاس گنھکار یچالله ه

َها ﴿ يُّ
َ
ِينَ َيٰٓأ ْ َءاَمنُواْ  ٱلَّ َ  ٱتَُّقوا َّ ْ َوذَُرواْ َما بَِقَ مَِن  ٱ ا ۡؤمِنِيَ  ٱلّرِبَوٰٓ    ]٢٧٨[البقرة:  ﴾إِن ُكنتُم مُّ

 را مانده است یو آنچه از [مطالبات] ربا باق ید! از الله بترسیدا آورده یمانا که ی کسان یا«
  »ید.اگر مؤمن هست یدرها کن

، موّکل و مسؤولخورنده،  ج پیامبرنقل شده است که:  سدر روایات نیز از جابر
 معاملۀ ربوی را لعنت کرده و فرمودند که همگی آنان [در انجام گناه]نویسنده و شاهدان 

  )١(.برابرندباهم 

بَْع الُموبَِقاِت «چنین شنیدم:  ج گوید که از ابوالقاسم می سابوهریره ؛ »اْجتَنِبُوا السَّ
هستند؟  اعمالیها چه  پرسیدند: آن شصحابه» از هفت [گناه] مھلک دوری نمایید.«

، «فرمودند:  ج رسول الله ُ إِالَّ بِاحلَقِّ َم ابَّ ْحُر، َوَقتُْل اجَّْفِس الَّيِت َحرَّ ، َوالسِّ ِ ُْك بِابَّ الرشِّ
ِّ يَْوَم الزَّْحِف، َوقَْذُف الُمْحَصنَاِت الُمْؤِمنَاِت  َو َتِيِم، َواحكَّ ْكُل َماِل ا

َ
َبا، َوأ ْكُل الرِّ

َ
َوأ

کشتن نفسی که الله متعال [قتل] آن را حرام شرک به الله، سحر، «؛ )٢(»الَغافَِالِت 
کردن و فرار  گردانیده است مگر اینکه به حق باشد، خوردن ربا، خوردن مال یتیم، پشت

  »خبر [از همه جا]. در روز جنگ، تھمت به زنان پاکدامن و مؤمن و بی
  )٣(همچنین تمامی مسلمانان بر تحریم ربا اجماع و توافق دارند.

  ربافلسفۀ تحریم  - ٦
 دالیل متعّددی در زمینۀ تحریم ربا وجود دارد؛ از جمله:

  دوری از ستم و خوردن اموال مردم به ناحق) ١
 فرماید: می ـالله

َذنُواْ ِبَۡرٖب ّمَِن ﴿
ۡ
ِ فَإِن لَّۡم َتۡفَعُلواْ فَأ َّ َ  ۦۖ َورَُسوِلِ  ٱ ۡمَوٰلُِكۡم 

َ
ن تُۡبُتۡم َفلَُكۡم رُُءوُس أ

َ ُتۡظلَُمونَ     ]٢٧٩[البقرة:  ﴾َتۡظلُِموَن َو

                                           
  .٢٩٧١صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١
 .٢٩٩۵؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٢۶١۵صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢
 .۵٢، ص ۶المغني، ابن قدامه، ج  -٣
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که الله و رسولش با شما جنگ خواهند کرد  یدداشته باش یقین ید،] نکردینپس اگر [چن«
و نه بر شما ستم  کنید  ینه ستم م ؛شماست از آِن  هایتان یهاصل سرما ید،و اگر توبه کرد

  »شود. یم

  شود ربا باعث تنبلی و بیکاری می) ٢
ترین  سرشت انسان تمایل به ثروت فراوان و آسایش و راحتی دارد و ربا یکی از مھم

 .استپروری و ترک تالش برای روزی و کسب و کار  عوامل تنبلی و تن
کار و تالش  بدون تردید این ویژگی از دیدگاه شریعت مبارک اسالم که تشویق به

عالقه به کار و تشویق به آن  †نموده، مذموم و ناپسند است. یکی از صفات پیامبران
کردند و از نتیجۀ تالش و زحمت خویش،  و تجارت می شبانی ج بود، چنانکه پیامبر

  نمودند. امرار معاش می

  سازد گرداند و اخالق پسندیده را نابود می ربا انسان را آزمند و حریص می) ٣
های بسیار بر مردم، از نیازهای آنان سوء استفاده  با تحمیل وام رباخوارفردی 

تواند خود را از این گرفتاری نجات  گیرنده و بدهکار نمی ای که فرد وام کند، به گونه می
نیکی و تقوا و قرض الحسنه را  برهای خیر و همکاری  دهد و عالوه بر این، دروازه

کند. بنابراین ربا  ممنوع است، می ا وادار به بخلی که شرعاً ر رباخواربندد، چنانکه  می
 سازد. اسباب همبستگی و همکاری را نابود می

  است مضرجویی  کشی و سلطه بھره برایربا عامل جرم و مصرف اموال ) ۴
را پرداخت نماید و در اغلب دارد   هشود که آنچه بر ذمّ  از بدهکار درخواست می

و از این رو، به دنبال راه و شیوۀ سریعی است که او را از  ستسنگین اموارد، بدهی وی 
شده: شیطان  ها نجات دهد و از آنجا که به فرمودۀ پیامبر راستگو و تصدیق این گرفتاری

همچون خون در وجود آدمی جاری است، غالبا انسان بدهکار برای رسیدن به مال از 
منجر به ناامنی و آشفتگی شرایط  کند؛ از طریق دزدی که هر راهی که باشد، تالش می

های  شود و یا با اشتغال در امور حرام؛ مانند مواّد مخّدر و نوشیدنی و زندگی مردم می
 شود. ممنوع و سایر وسایل حرام که باعث فساد افراد و جامعه می

داشت و فردی برحذر  به همین سبب، دین اسالم ربا را حرام گرداند و مردم را از آن
  سخت نمود. یبه مجازات و کیفرتھدید که مرتکب معاملۀ ربوی شود را 
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  ربا پیامدهای ویرانگر جانی و بھداشتی دارد) ۵
بردۀ ثروت است و برای رسیدن به آن، باکی ندارد که مرتکب امور حرام  رباخوارفرد 

 شود یا حدود و شرایط را رعایت نکند.
و  برخاسته از حرص شفتگی و اضطراب اقتصادِی برخی از پزشکان معتقدند که آ

های قلبی؛ مانند  گردد، باعث پیدایش بسیاری از بیماری که هرگز برطرف نمی طمعی
شدن خون، خونریزی در مغز یا مرگ ناگھانی  ، لختهسکتۀ قلبیفشار خون مداوم، 

  شود. می
  یوندد.پ ها زیاد به وقوع می ها و مشارکت چنین مواردی در موقع زیان شرکت

» اإلسالم والّطب«رئیس پزشکی داخلی مصر؛ دکتر عبدالعزیز اسماعیل در کتاب 
  های قلبی است. آورد که ربا سبب بسیاری از بیماری می

شود و در  برندۀ ارتباط، دوستی و همبستگی میان مردم می عالوه بر این، ربا از بین
  )١(نتیجه، ضررهای فراوانی بر اشخاص و جوامع دارد.

   

                                           
  .١٣٣ - ١٠١نک: الّربا وأثره علی المجتمع اإلنساني، عمر أشقر، صص  -١
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  مبحث پنجم:
  احتکار

  مفهوم احتکار - ١
ها  از دیدگاه فقیھان، احتکار یعنی نگھداشتن غذا یا سایر کاالهایی که مردم به آن

 نیاز دارند به قصد اینکه گران شود.
به معنای تسّلط بر مال یا درخواست کاالست به  اقتصاد وضعیاین اصطالح در 

ل این نوع کاال برای هدفی غیر منظور رسیدن به بیشترین سود ممکن و نیز کنتر
  )١(.انسانی

  ضررهای احتکار -٢
 توان گفت که ضررهای احتکار از این قرار است: به طور خالصه می

 باالرفتن قیمت کاالها و خدمات؛ - أ
 شده؛  اندک قیمت مواّد خام و کاالهای ساختههرچند  و در اختیارگرفتن کنترل - ب
 نبود رقابت عادالنه؛های فّنی به سبب  توّقف جنبه - ت
 محدودشدن و کاهش تولید در بسیاری از مواقع؛ - ث
 نشدن نیازهای مردم به اندازۀ کافی؛ برطرف -ج
ای که برخی از  تالش برای تحقیر مردم و غلبه بر آنان با اسباب مختلف، به گونه -ح

ها به  شوند تا قیمت می بیشتراحتکارکنندگان برای رسیدن به اهدافشان، مانع تولید 
  ها را ذخیره های فراوان، آن اندازۀ دلخواهشان باقی بماند و یا با وجود پرداخت هزینه

شدن  ای که مشھور به عصر جھانی در دورهآن هم کنند تا اینکه خواربار مردم را  می
 نموده و در اختیار بگیرند!است، کنترل 

 وگیرد  ورت میاز سویی دیگر، بسا اوقات احتکار در خرید و درخواست کاال ص
احتکارکنندگان قصد کاهش قیمت مواّد خامی که فقط در کشورهای در حال توسعه 

  )٢(شود را دارند. تولید می

                                           
 .١٠٣، ص نک: الّنظام المالي اإلقتصادي في اإلسالم -١
 .١٠۴ -١٠٣همان، صص  -٢
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  حکم احتکار - ٣
َال «فرمودند:  ج ؛ از جمله اینکه پیامبرنداحادیث فراوانی بیانگر حرمت این کار

و بنا بر روایتی: » کند. احتکار میفقط انسان خطاکار [و گنھکار] «؛ »حَيْتَِكُر إِالَّ َخاِطئٌ 

 »کسی که احتکار کند، قطعًا خطاکار [و گنھکار] است.«؛ )١(»َمِن اْحتََكَر َفُهَو َخاِطئٌ «
بدون تردید مجموع این «گوید:  در توضیح احادیث مربوط به احتکار می /شوکانی

ه فرد و اینکه به صراحت گفته شد بودهروایات بیانگر حرمت و عدم جواز احتکار 
، چون رسد به نظر میجواز این کار کافی  برای حکم به عدم ،احتکارکننده، خطاکار است

  )٢(»خطاکار یعنی گنھکار و نافرمان.

  احتکار مباح -٤
 موارد زیر از این قبیل است:

مگر در زمان  ،کند اش ذخیره می آنچه انسان برای امرار معاش خویش و خانواده .١
کنند و این  روی می بحران و سختی که مردم در ذخیرۀ مواّد ضروری زیاده

 احتکار ناجایز است؛
شود تا در آینده مصرف گردد، چون امکان دارد که تولید آن  آنچه ذخیره می .٢

 فصلی باشد، اّما در تمامی اّیام سال مصرف شود؛ مانند حبوبات یا خرما؛
گیرد تا از تولیدکنندگان و  ران، در نظر میآنچه دولت برای مواقع بح .٣

سوخت و  و راهبردی ها حمایت کند؛ همچون ذخیرۀ استراتژیک کننده مصرف
 )٣(حبوبات.

                                           
 .١۶٠۵صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١
 .٢٢١، ص ۵نیل األوطار، شوکانی، ج  -٢
  .١٠۵؛ الّنظام المالي واإلقتصادي في اإلسالم، ص ٢۶٧، ص ٣نک: فقه الّسّنة، سّید سابق، ج  -٣



 

 

 

  بخش سوم:
  نظام اجتماعی در اسالم

  ؛اجتماعی در اسالم مبحث اول: مفھوم اجتماع و زندگی

  ؛مبحث دوم: جایگاه همسایه در اسالم

  ؛مبحث سوم: صلۀ رحم

  ؛مبحث چھارم: کرامت انسان و معیار عدالت و کرامت در اسالم

  ؛جامعه ارمبحث پنجم: اصول اخالقی و نقش آن در ساخت

  ؛مبحث ششم: صداقت و مصاحبت در اسالم و رابطۀ مسلمانان با دیگران



 

 

 

  بحث اول:م
  مفهوم اجتماع و زندگی اجتماعی در اسالم

  گفتار اول: مفهوم اجتماع و مسائل مربوط به آن
پیش از بیان جزئّیاتی دربارۀ نظام اجتماعی اسالم، شایسته است که از برخی 

گاه شویم.اصطالحات موجود در این زمینه؛ همچون اجتماع، مجتمع، جماعت و امّ    ت آ

  مفھوم اجتماع - ١
نمودن یک شیء و حفاظت آن از پراکندگی  به معنای جمع» جمع«اصل این واژه از 

َع واسَتجَمَع  عُه، وأجَمعُه فاجتَمَع و نیز َتَجمَّ است. مفھوم اصلی عبارات: َجَمَع جمعًا وَجمَّ
 آوری است. همان جمع
گردد. ابن منظور  ی و جمع مییعنی آنچه از چندین جا و جنبه، گردآور مجموع:

 )١(گوید که: َتَجّمَع القوم؛ یعنی آن قوم از اینجا و آنجا جمع شدند. می
  )٢(ظھور و پیدایش جوامع است. یادآوریهدف ما از اجتماع، در این مبحث، فھم و 

  جامعۀ بشری -٢
 )٣(ای از مردم که از چندین فرد تشکیل شده است. یعنی مجموعه

روابط اجتماعی و براساس  بشری یعنی تعداد زیادی از ساکنان کهیا اینکه جامعۀ 
دارای قوانین و قدرتی که بر آنان مسّلط و مصالحی مشترک، با یکدیگر جمع شده و 

  )٤(مراقب است، هستند.

                                           
  .۵٣، ص ٨لسان العرب، ج  -١
 .١٣دیگران، ص  نک: اإلسالم وبناء المجتمع، حسن ابوغّده و -٢
  .٣٩نک: أصول الّنظام اإلجتماعي في اإلسالم، محّمد بن عاشور، ص  -٣
 .١٣نک: اإلسالم وبناء المجتمع، ص  -٤
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  مفھوم جامعۀ اسالمی -٣
ش ها و صفات منحصر به فرد تنھا تفاوت جامعۀ اسالمی با سایر جوامع، همان ویژگی

 ها در ادامه بیان خواهد شد. برخی از آناست که 
تعریف کرد: سکونت و اجتماع گروهی از گونه  این توان جامعۀ اسالمی را می پس

و  نرابطۀ اسالمی که امورشان در پرتو قوانیبراساس  مسلمانان در سرزمین خودشان
  )١(عھده دارد.و حاکم آنان ادارۀ امورشان را براحکام اسالم است و سرپرست 

  مفھوم جماعت -۴
یعنی گروهی از مردم که یک یا چندین رابطه آنان را با یکدیگر جمع نموده است؛ 

. بنابراین جماعت از این لحاظ، بخشی از عناصر نژادیمانند رابطۀ خویشاوندی و 
 )٢(جامعه است.

  مفھوم اّمت -۵
و ...  بر یک دورۀ زمانی، گروهی از مردم، شریعت این واژه چندین معنا دارد؛ مثالً 

 گردد. اطالق می
یک موضوع و موردی؛ براساس  اّما در اصطالح اجتماعی، بر گروهی از مردم که

شود؛ فرقی  اند، اطالق می مانند یک دین یا یک زمان و مکان با یکدیگر جمع شده
و رنگ، یا اینکه به اختیارشان  نژادکند که این کار با ارادۀ خوشان نباشد؛ همچون  نمی

  )٣(اعتقاد و سرزمین. باشد؛ مانند

  تعریف اّمت اسالمی - ۶
هایی از  تعریف کرد: گروهگونه  این توان اّمت اسالمی را در پرتو متون شرعی، می

نظر از هر نوع اعتبار  مردم که اعتقاد اسالم آنان را با یکدیگر جمع نموده است و صرف
 و معیار دیگری.

  فرماید: قرآن کریم در تأیید این سخن می

﴿ ِ نَا۠ َربُُّكۡم فَ  ۦٓ نَّ َهِٰذه
َ
ٗة َوِٰحَدٗة َوأ مَّ

ُ
ُتُكۡم أ مَّ

ُ
   ]٥٢[المؤمنون:  ﴾ٱتَُّقونِ أ

                                           
 .١۴ - ١٣همان، صص  -١
 .١٣همان، ص  -٢
 .١٨١ - ١٧۶نک: الکّلّیات، کفوی، صص  -٣
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  »ید.است و من پروردگار شما هستم، پس از من بترس یت واحدت شما، امّ امّ  ینا هماناو «
هرچند  بیند که ، میکندهای دیگر دّقت  شرایط تمامی دولت بهاگر انسان محّقق 

  ند تا در زیر یک پرچم قرار گیرند، اّما هرگز موّفق به این کار نشدند.ا هدتالش نمو
  شنوند. مردم همواره اصطالح کشورهای اروپایی را می

با نام بازهم  دارای روابطی هستند، اّماهرچند  و نیز کشورهای آفریقایی که 
هرگز اصطالح که درحالی  شوند، کشورهای آفریقایی [و کشورهای اروپایی] شناخته می

ای، بلکه آنان یک اّمت مسلمانند با وجود اینکه افرادش از  های اسالمی را نشنیده اّمت
  لحاظ زبان، نژاد و سرزمین، با یکدیگر تفاوت دارند.

تشکیل شده،  - با توّجه به معیارهای خودشان –یعنی اینکه اسالم از چندین جامعه 
امال روشن است، چون همۀ آنان به یک اّما هماهنگی و توافق میان جوامع اسالمی ک

  )١(مرجع وخاستگاه واال؛ یعنی اسالم مّتصل هستند.

  گفتار دوم: زندگی اجتماعی در اسالم
  شوند. ها و گشایش راه حکمت می ادیان آسمانی باعث اصالح نفوس، روشنایی دیده

تر است،  شنو بدون تردید تأثیر و نقش اسالم در این زمینه، از سایر ادیان بیشتر و رو
رود و از این رو، تعّجبی  ترین ادیان به شمار می اسالم بھترین و خاتم و کاملدین زیرا 

نیست که تمامی جزئّیات مسائل اعتقادی و رفتاری، تربّیتی، اخالقی، احکام، اجتماعی 
  و سیاسی را به طور اجمال و تفصیل بیان کرده است.

اش را برافراشت و افرادش به  سالم منارهای است که ا هدف ما در این گفتار، جامعه
ها از حقایقی که  طور کامل و شایسته تربّیت شدند و ساختاری منّظم گرفتند و عقل

گاه گشتند. قبالً    مبھم بود، آ
ها شروع به اصالح نمود، در  پس از اینکه هدایت اسالم تکمیل شد و از تمامی جنبه

هایی واال و در عوض زیان، رستگاری و  عوض جھل، علم، به جای تمایالت سرکش، اراده
  اصالح را جایگزین ساخت.

اسالم فقط به اصالح نفوس از طریق عقاید صحیح و سالم و تشریع عباداتی که 
ها را با اخالقی  گرداند، اکتفا نکرد، بلکه نفس رابطۀ بنده با پروردگارش را قوی می

شکل ممکن محکم و استوار نمود، های جامعه را به بھترین  درخشان پرورش داد و پایه

                                           
 .١۴نک: اإلسالم وبناء المجتمع، ص  -١
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گیری از مردم و جامعه آفریده نشده،  چون از دیدگاه اسالم، آدمی برای جدایی و کناره
بلکه به منظور حضور در اجتماعی که یکدیگر را برای مصالح زندگی و به کارگیری 

کنند، خلق گشته است. بر این اساس، به حقوق خویشاوندان  اسباب سعادت کمک می
ه شده و بدین منظور، نفقات و مواریث را در ساختار و قانونی استوار مقّرر نموده و توّج 

کردن آنان با نیکی از روی جوانمردی و مکارم اخالق دارد.  بسیار تأکید بر خوشبخت
همچنین برای رابطۀ زناشویی حقوقی تعیین نموده که این ارتباط را با الفتی صادقانه و 

ای دیگر؛ یعنی همسایگی را اصالح کرده  سازد و نیز رابطه میای همراه  پسندیده حیات
  )١(کنند. و سایر روابطی که نظم جامعه را از آشوب و پراکندگی حفظ می

ذشته داشت از این گبه همین سبب، دعوت اسالم تفاوت بسیار آشکاری با ادیان 
همچنین از لحاظ که دینی عام بود و مردم را برای پذیرش دینی عمومی آماده ساخت. 

نظر گستردگی اصولش عالوه بر فروعش و نیز از لحاظ اینکه در اسالم، علم خواهاِن 
عمل بوده و اعتقاد همراه و مالزم احکام و شریعت است. بنابراین دین اسالم ساختار 

های زندگی مرّتب و منضبط ساخت و تکمیل  اجتماعی مسلمانان را در تمامی جنبه
ا برای اّتحاد و زندگی در کنار هم آماده ساخت. از آنجا که نظام دینی بود که مردم ر

گیریم که دین واقعی و مورد پسند االله  اسالم دارای این ویژگی کامل است، نتیجه می
و تعالی برای بشر، همین دین بوده و ادیان پیشین، نوعی مقّدمه برای رسیدن به اوج 

  بوده است. نھایت آن
  فرماید: می ألالله

ِ ِعنَد  ينَ ٱلِّ إِنَّ ﴿ َّ    ]١٩عمران:  [آل ﴾ٱۡلِۡسَلٰمُ  ٱ
  ».اسالم است از دیدگاه الله تعالی،[حق]  ینهمانا د«

ٓ إَِلَۡك ﴿ نَزۡلَا
َ
ِ  ٱۡلِكَتَٰب َوأ ٗقا لَِّما َبۡيَ يََديۡهِ ِمَن  ٱۡلَقِّ ب  ﴾َوُمَهۡيِمًنا َعلَۡيهِ  ٱۡلِكَتٰبِ ُمَصّدِ

   ]٤٨[المائدة: 
 یها کتاب کنندۀ یقتصد که درحالی  یمرا به حق بر تو نازل کرد ] کتاب [قرآن]ینو [ا«

  ».ها شاهد و نگاهبان است و بر آن خود بودهاز  یشپ

                                           
 .١٩٣ - ١٩٢و  ٨٩ -٨٨، ۴٨، ٩خضر حسین، صص  نک: الّدعوة إلی اإلصالح، محّمد -١
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در نتیجه، اسالم خواهاِن اصالح بشر در تمامی جوانب زندگی است و اصالح بشر با 
شود و از این رو، اصالح  تک افراد و سپس با اصالح جامعه محّقق می اصالح تک

  فرماید: می ـرود، چنانکه الله ترین اهداف اسالم به شمار می اجتماعی از مھم

َ ُتۡفِسُدواْ ِف ﴿ ۡرِض َو
َ
   ]٥٦[األعراف:  ﴾َبۡعَد إِۡصَلِٰحَها ٱۡل

  )١(».و در زمین، پس از اصالح آن فساد نکنید«
زیباترین ها و  ترین تناسب یکی از عجیب«گوید:  می /عّالمه محّمد طاهر بن عاشور

کردن عوامل ظھور و غلبۀ آن، این است که برای  الھی برای این دین و آماده اتتأیید
در زادگاه  ج مّدت ظھورش، دو مرحلۀ مھم و بزرگ قرار داد: مرحلۀ اقامت پیامبر

خویش؛ مّکه؛ یعنی دوران پیش از هجرت، و مرحلۀ پس از هجرت ایشان به یثرب 
  [مدینه].

به بیشترمرحلۀ اول در ؛ در این دو مرحله تقسیم شدمی و دو هدف تشریع اسال
اصالح فردی پرداخت، اّما در بیشترین قسمت مرحلۀ دوم، اصالح اجتماعی شکل 
 گرفت. هنوز مرحلۀ دوم؛ یعنی هجرت فرا نرسیده بود که اسالم جماعتی صالح و کامالً 

از  شد یل میتشکاصالح موجود داشت و گروه مسلمانان در آن زمان  بر اثرآماده 
نفر بودند و  ٥٠که تقریبا  ج مسلمانان نخستین و ساکن در مّکه به همراه رسول الله

تن بوده و مسلمانان اوس و  ٨٠نیز مسلمانان مھاجر به سرزمین حبشه که نزدیک به 
  .شدند هزار مرد می ٤ خزرج اهل مدینه که تقریباً 

ساختن فضیلت آن در دل  این تعداد برای انتشار دعوت اصالحی اسالم و منتشر
. بنابراین رسید به نظر میسایر مردم و آشکارساختن دعوتش در حضور افراد کافی 

ها و برافراشتن  اسالم آن روز شایسته بود که در اصالح اجتماعی و نھادن پایه
  )٢(»قصرهایش شتاب گیرد.

های  پایهعالوه بر موارد پیشین، هنگام سخن از برخی روابط اجتماعی و اخالقی که 
سازد، مطالبی دربارۀ توّجه اسالم به جامعه بیان خواهد  جامعه را استوار و محکم می

  شد.
   

                                           
 .١٢ - ١١نک: أصول الّنظام اإلجتماعي في اإلسالم، محّمد طاهر بن عاشور، صص  -١
 .٩٧همان، ص  -٢
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  مبحث دوم:
  جایگاه همسایه در اسالم

  گفتار اول: مفهوم جوار
  تعریف جار - ١
جوار: مجاورت و جار یعنی کسی که «گوید:  می /ابن منظور مفھوم لغوی جار: -أ

 در کنار توست.
با او : یعنی -تر است خواندن، فصیح که با کسره –جَل مجاورة وِجوارًا وُجوارًا جاوَر الّر 

  .ساکن شد و آرام گرفت
همسایه است، به سبب حالت و نوعی از کنار هم   شود فالنی خوش اینکه گفته می

   )١(.»بودن و همسایگی است
أجوار،  :»جار«جمع  .جاُرک: یعنی کسی که در کنار توست«گوید:  همچنین می

  )٢(»شود و فقط قاع، أقواع، قیعان و قیعه شبیه آن است. جیره و جیران می
یعنی فردی که نوعی همسایگی شرعی با تو دارد؛ فرقی  مفھوم اصطالحی جار: -ب
کند که مسلمان یا کافر، نیک یا بد، دوست یا دشمن، نیکوکار یا بدکار، مفید یا  نمی

 ا روستایی باشد.مضر، خویشاوند یا بیگانه و شھری ی
براساس  ها باالتر از برخی دیگر بوده و همسایگی مراتبی دارد که برخی از آن

براساس  کند و نزدیکی، خویشاوندی، دیانت، تقوا و سایر صفات همسایه، تغییر می
  )٣(شرایطش، مستحّق حقوقی است.

  محدودۀ همسایگی -٢
در این باره  مثالً عالمان دربارۀ محدودۀ شرعی همسایگی متفاوت است؛  دیدگاه

 گفته شده است که:

                                           
 .١۵٣، ص ۴لسان العرب، ابن منظور، ج  -١
 .١۵٣همان، ص  -٢
 -۴۵۵ص ، ص١٠؛ فتح الباري، ابن حجر عسقالنی، ج ١۵۴ -١۵٣، صص ۴نک: لسان العرب، ج  -٣

۴۶١.  
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منزل از هر طرف است؛ این سخن از أّم المؤمنین  ٤٠محدودۀ همسایگی  .١
 و نیز از زهری و اوزاعی رحمھما الله نقل شده است؛ لعایشه

 شود؛ منزل را شامل می ١٠از هر طرف،  .٢
رود. این  نسان را بشنود، همسایه به شمار میکسی که صدا و درخواست ا .٣

 نقل شده است؛ سسخن، از سّیدنا علی
همسایه کسی است که منزلش مّتصل به منزل انسان و همراه و همنشین آدمی  .٤

 باشد؛
 خوانند، همسایۀ همدیگرند. کسانی که با یکدیگر در یک مسجد نماز می .٥

ُعرف تعیین براساس  یاین است که محدودۀ همسایگ - والله أعلم- قول صحیح 
که در ُعرف مردم، همسایه به شمار رود، همان فرد همسایۀ انسان هرکس  گردد؛ یعنی

  )١(است.

  عمومّیت مفھوم همسایگی -٣
 ترین نوع همسایگی است. بدون تردید همسایگی از نظر مسکن، آشکارترین و واضح

از لحاظ مسکن منحصر بر همسایگی  - در اسالم-اّما مفھوم همسایه و همسایگی 
تر از این بوده و همسایگی در محّل تجارت، بازار، مزرعه، مدرسه و  شود، بلکه عام نمی

  مکان درس نیز وجود دارد.
شود که از نظر مکانی و بدنی، در کنار  همچنین این مفھوم شامل همسفر انسان می

  از آن دو، بر دیگری حّق همسایگی دارند.هریک  آدمی است و
شود، چنانکه در تفسیر آیۀ زیر، همین مفھوم بیان شده  نامیده می» رةجا«همسر نیز 

  است:

اِحبِ وَ  ٱۡلُُنبِ  ٱۡلَارِ وَ  ٱۡلُقۡرَبٰ ذِي  ٱۡلَارِ وَ ﴿ ِ  ٱلصَّ بِ ب    ]٣٦ساء: [النّ  ﴾ٱۡلَ
  »ین [نیکی کنید].و همنش یگانهب یۀو همسا یشاوندخو یۀهمسا[به] و «

از هریک  شود و ها و کشورها نیز می مفھوم مذکور شامل همسایگی میان دولت
  د.نها بر همسایۀ خویش، حّق همسایگی دار دولت

                                           
، صص ١٠؛ فتح الباري، ابن حجر، ج ۴٣٧، ص ١نک: جامع العلوم والحکم، ابن رجب حنبلی، ج  -١

۴۵۵- ۴۶١.  
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آورد و نیز به  کند و به تو پناه می عالوه بر این، به کسی که از تو درخواست کمک می
  گویند. می» جار«دهد،  فردی که پناه می

  گفتار دوم: توصیۀ اسالم دربارۀ همسایه
بدون تردید اسالم در مورد همسایه توصیه نموده و جایگاهش را بلند گردانیده 

اسالم، همسایه حرمت و حقوق فراوانی دارد که قوانین اخالقی و دین است. از دیدگاه 
گاه نیستند. احکام بشری از آن   ها آ

برخی از حقوق همسایه را نادیده گرفته و برایش قائل  وضعیو بلکه قوانین و احکام 
گرفتن حقوق  در اغلب موارد، نادیدهاز دیدگاه آنان ، زیرا اند به حرمت و احترامی نشده

  رود. به شمار میتر و نوعی فرصت  هزینه تر و کم همسایه، آسان
را در  از دیدگاه اسالم، حقوق همسایه آن قدر مھم بوده که الله تعالی این مطلب

کنار عبادت و توحید خویش و نیکی به والدین و یتیمان و خویشاوندان بیان فرموده 
  است.
  فرماید: کند، چنین می ای که حقوق دهگانه را بیان می در آیه ألالله

ْ ۞وَ ﴿ َ  ٱۡعُبُدوا َّ ْ بِهِ  ٱ  تُۡشُِكوا
َ ِ  ٔٗ َشۡي  ۦَو ۖ َوب يۡنِ ا  ٱۡلََتَٰمٰ وَ  ٱۡلُقۡرَبٰ إِۡحَسٰٗنا َوبِِذي  ٱۡلَوِٰلَ

اِحبِ وَ  ٱۡلُُنبِ  ٱۡلَارِ وَ  ٱۡلُقۡرَبٰ ذِي  ٱۡلَارِ وَ  ٱلَۡمَسِٰكيِ وَ  ِ  ٱلصَّ بِ ب بِيلِ  ٱبۡنِ وَ  ٱۡلَ َوَما  ٱلسَّ
يَۡمُٰنكُ 

َ
َ إِنَّ  ۡمۗ َملََكۡت أ َّ ٗ فَُخوًرا ٱ    ]٣٦ساء: [النّ  ﴾َ ُيِبُّ َمن َكَن ُمَۡتا

] یزو [نید کن یکیو به پدر و مادر ن یدمگردان یکرا با او شر یزیو چ یدرا بپرست أو الله«
و در  ینو همنشیگانه ب یۀو همسا یشاوندخو یۀو همسا ینوایانو ب یتیمانو  یشاوندانبه خو

را که  یکس تعالی الله بدون تردید .]یدکن یکی[ن یدهست شانکه مالک یماندگان و بردگان راه
  »دارد.دوست ن ،فروش استخربر و فمتکّ 

کسی است که نوعی رابطۀ خویشاوندی با  ﴾ٱۡلُقۡرَبٰ ذِي  ٱۡلَارِ �َ﴿مراد الله متعال از 
دارد، و بنا بر قولی، یعنی فردی که منزل و سکونتش نزدیک به توست و نیز  انسان

  گفته شده که هدف از آن، مسلمان و یا همسر است.

فردی است که از لحاظ ُعرف، همسایه به  ﴾ٱۡلُُنبِ  ٱۡلَارِ ﴿شده که مراد از  نقلو 
  فاصله داری.ش رود و کمی با منزل شمار می



  ٤٦٧  بخش سوم: نظام اجتماعی در اسالم

 

ندارد و نیز گفته  انسانو بنا بر قولی، کسی است که هیچ نوع رابطۀ خویشاوندی با 
  )١(شده که هدف از آن، همسر یا غیرمسلمان است.

سفارش در ه، در احادیث نبوی نیز به طور فراوان و مکّرر بر رعایت حقوق همسای
، بستن او کردن نیاز ، برآوردهشکردن عیوب ، پنھانش، حفاظت آبرو و شرافتمورد او

د، تأکید گرد چشم بر محارم وی و دوری از آنچه باعث تردید و تھمت و بدی به او می
  شده است.

ترین احادیث نبوی، آنچه بخاری و مسلم رحمھما الله از  ترین و مھم یکی از واضح

َما َزاَل «فرمودند:  ج اند، است که پیامبر آورده شمؤمنین عایشه و ابن عمرقول أّم ال
ثُهُ  نَُّه َسيَُورِّ

َ
َّ َظنَنُْت ك يُل يُوِصييِن بِاجْلَاِر، َح آن قدر دربارۀ  ÷جبرئیل«؛ )٢(»ِجرْبِ

  »همسایه به من سفارش کرد که گمان کردم همسایه از همسایه ارث خواهد برد.
بردن همسایه از همسایه، به من  زودی فرمان الھی دربارۀ ارث یعنی پنداشتم که به

  خواهد رسید.
این سخنی جامع و بسیار رساست، زیرا سفارش دربارۀ همسایه شامل دورنمودن شر 

پنداشتم همسایه «که فرمودند:  ج از وی و رساندن خیر به اوست و این سخن پیامبر
فارش در مورد همسایه، بسیار مھم دهد که س نشان می» از همسایه ارث خواهد برد.

  )٣(بوده و تأکید فراوانی بر رعایت حقوق وی شده است.

  گفتار سوم: حقوق همسایه در اسالم
حقوق همسایه به طور جزئی، بسیار زیاد است، اّما حقوق اصلی وی بر چھار نوع 

  بوده و از این قرار است:

  خودداری از آزار و اذّیت - ١
 مسایه دارای جایگاهی واال و حرمت فراوانی است.بیان گردید که ه قبالً 

                                           
، صص ٢؛ زاد المسیر، ابن جوزی، ج ٣١٠و  ٢١١، صص ٢نک: تفسیر بغوی؛ معالم الّتنزیل، ج  -١

 -۴۶۴، صص ۴ج ؛ فتح القدیر، شوکانی، ۴٣٨ - ۴٣٧، صص ١؛ جامع العلوم والحکم، ج ٨١ -٧٨
۴۶۵. 

 .٢۶٢۴؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۶٠١۴صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢
 .٧٨الھدایة اإلسالمّیة، محّمد خضر حسین، ص  -٣
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اش را اذّیت نماید، به شّدت مورد تھدید و تحذیر  به همین سبب، کسی که همسایه
  تحریم شده است. کردن همسایه، شدیداً  قرار گرفته و آزاررساندن به ناحق و اذّیت

ِ َال «فرمودند:  ج روایت شده که رسول الله سدر صحیح بخاری، از ابوشریح َوابَّ
ِ َال يُْؤِمنُ  ِ َال يُْؤِمُن، َوابَّ سوگند به الله که هرگز ایمان ندارد، سوگند به «؛ »يُْؤِمُن، َوابَّ

  »الله که هرگز ایمان ندارد، سوگند به الله که هرگز ایمان ندارد.
  چه کسی ایمان ندارد؟ !ج پرسیده شد: ای رسول الله

َمُن َجارُُه بََوائَِقهُ َمْن َال «فرمودند:  ج پیامبر
ْ
هایش  کسی که همسایۀ او از بدی«؛ )١(»يَأ

  »در امان نباشد.

َال يَْدُخُل «فرمودند:  ج روایت شده که پیامبر سدر صحیح مسلم نیز از ابوهریره
َمُن َجارُُه بََوائَِقهُ 

ْ
هایش در امان نباشد،  کسی که همسایۀ او از بدی«؛ )٢(»اجْلَنََّة َمْن َال يَأ

  »شود. وارد بھشت نمی
 ج نقل شده که رسول الله سدر صحیح بخاری و صحیح مسلم، از ابوهریره

َْوِم اآلِخِر فََال يُؤِْذ َجارَهُ «فرمودند:  ِ َوا کسی که ایمان به الله و «؛ )٣(»َمْن اَكَن يُْؤِمُن بِابَّ
  »اش را اذّیت نکند. روز آخرت دارد، باید که همسایه

  همسایهحمایت از  -٢
رود، حمایت  یکی از مواردی که دربارۀ همسایه سفارش شده و حّق وی به شمار می

از اوست و اقدام فرد برای نجات همسایه از مصیبتی که به وی رسیده، نشانۀ شرافت و 
 سایر مواردکند که آن مصیبت علیه آبرو، جسم، مال یا  ست؛ فرقی نمیوی اواالهّمتی 

 باشد.

  نیکی به همسایه -٣
را اذّیت نکند و در  اش  همسایگی فرد تنھا این کافی نیست که همسایه برای خوش

 .نمایدوسیلۀ قدرت و جایگاه خویش، از وی دفاع  ههای بدگو، ب نابرابر افراد ستمگر و زب

                                           
 .۶٠١۶صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
 .۴۶صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٢
 .۴٧؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۶٠١٨صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٣
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و این کار نشانۀ فضیلت و دلیل  کندها، به وی احسان  بلکه باید با انجام انواع نیکی
  است.نسان ات صداقت مایمان و عال

 ج روایت شده که رسول الله سدر صحیح بخاری و صحیح مسلم، از ابوهریره
َ «فرمودند:  ِ ْو 

َ
ا أ َْوِم اْآلِخِر فَلْيَُقْل َخرْيً ْ ْصُمْت، َوَمْن اَكَن يُْؤِمُن َمْن اكَن يُْؤِمُن بِاِهللا َوا

َْوِم اْآلِخِر فَلْيُْكِرْم َجارَُه، َوَمْن اَكَن  ْ َْوِم اْآلِخِر فَلْيُْكِرْم َضيَْفهُ بِاِهللا َوا ْ ؛ )١(»يُْؤِمُن بِاِهللا َوا
کسی که ایمان به الله و روز آخرت دارد، باید که [سخن] خیری بگوید یا سکوت نماید «

اش را اکرام کند و کسی که  و فردی که باور به الله و روز قیامت دارد، باید که همسایه
  »اید که مھمانش را گرامی بدارد.ایمان به الله و روز آخرت دارد، ب

اش نیکی  پس باید که به همسایه«؛ )٢(»فَلْيُْحِسْن إِىَل َجارِهِ «در صحیح مسلم، عبارت: 
  نیز آمده است.» کند.

دادن به وی در زمان مصیبت   برخی از انواع نیکی به همسایه عبارت است از: تسلّیت
نمودن سالم،  ماری، شروعو تبریک در هنگام خوشحالی، عیادت او در زمان بی

خوشرویی در هنگام دیدار، ارشاد او به منافع دینی و دنیوی و در حّد توان، ارتباط با 
  ها. وی از طریق انواع نیکی

  تحّمل آزار و اذّیت همسایه -۴
اش را اذّیت نکند و مصیبت را از وی دور سازد و در برابر  اینکه انسان همسایه

بد، از او حمایت و دفاع نماید و به وی نیکی کند؛ تمامی های ستمگر و  نادستان و زب
 و خوب است. بوده این موارد فضیلت

های همسایه و  نظرکردن از لغزش نیز وجود دارد؛ یعنی صرف یاّما فضیلت دیگر
هایش از روی عمد نباشد یا اینکه  ویژه زمانی که بدی ههای او؛ ب بخشش بسیاری از بدی

  و عذرخواهی کند. از کار خویش پشیمان شده
نکردن، از برترین اخالق و واالترین صفات  لتحّمل اذّیت همسایه و مقابل به مث

  است.
  سلف صالح این موضوع را فھمیده و به آن عمل کردند.

                                           
  .۴٧؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۶٠١٨بخاری، شمارۀ حدیث: صحیح  -١
  .٧۶و  ۴٧صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٢
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وزی از حسن چنین نقل می« آزارنرساندن به [فقط] همسایگی  کند: خوش مرُّ
  )١(»ست.[هم] اوی همسایه نیست، بلکه به معنای صبر و تحّمل آزار 

   

                                           
 .١۶، ص ٢اآلداب الّشرعّیة، ج  -١
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  مبحث سوم:
  صلۀ رحم

  گفتار اول: مفهوم صلۀ رحم و شیوۀ تحّقق آن
 مفهوم صلۀ رحم - ١

وصلت الّشيء َوصًال وِصلًة؛ وصل ضّد جدایی و هجران «گوید:  می /ابن منظور
  )١(»است.

؛ یعنی در میان وصَل فالٌن رمحه َيِصُلها ِصلًة وبينهام وصلةٌ شود:  گفته می«آورد:  و می
  )٢(»ای است. آن دو، اّتصال و واسطه

  )٣(»تواصل ضّد تصارم [از یکدیگر بریدن] است.«گوید:  و می
گوید: صلۀ رحم کنایه از نیکی به  ابن اثیر می«آورد:  وی دربارۀ صلۀ رحم می

 آنان و توّجه به شرایطشان است، اخویشاوندان نسبی و سببی و مھربانی و نرمی ب
  )٤(»موارد فوق.و خالف عکس  یعنیآنان دوری و بدی کنند. و قطع صلۀ رحم هرچند 

 شیوۀ تحّقق صلۀ رحم -٢
گیرد؛ از جمله: دیدار با خویشاوندان، بررسی و  صلۀ رحم از چندین طریق شکل می

شان، دادن هدیه، احترام و شناخت جایگاهشان، انفاق و صدقه  پرسش احوال و شرایط
ترها، مھربانی  مھربانی و نرمی با خویشاوند ثروتمند، احترام به بزرگبر خویشاوند فقیر، 

پرسی و دیدار فراوان؛ با آمدن  و ضعیفان، توّجه به آنان از طریق احوال  کوچکافراد به 
  به نزدشان یا فرستادن نامه و یا گفتگوی تلفنی.

و پذیرایی خوب و اکرام و گرامیداشت آنان و  کردن و دعوت همچنین مھمان
  برقراری ارتباط با کسی که قطع صلۀ رحم نموده است.

                                           
 .٧٢۶، ص ١١لسان العرب، ابن منظور، ج  -١
 .٧٢٧همان، ص  -٢
صالح، ص و نیز نک: الّتکافل اإلجتماعي في الّشریعة اإلسالمّیة، محّمد بن احمد  ٧٢٨همان، ص  -٣

١٠٧. 
 همان؛ همان. -٤
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گمانی  سعۀ صدر و خوشها، دعا،  ها، کمک و حمایت در غم و نیز با شرکت در شادی
که دچار اختالف شوند و عالقۀ هرگاه  ، برقراری صلح و آشتی در میانشاننسبت به آنان

  هایش با آنان. ساختن رابطه و استوارکردن پایه فراوان به استحکام و نزدیک
  همچنین با عیادت بیمارانشان و پذیرش دعوت و مھمانی آنان.

ترین وسیله برای صلۀ رحم این است که انسان مشتاق دعوت خویشاوندان  بزرگ
  )١(خود به سوی هدایت باشد و آنان را امر به معروف و نھی از منکر نماید.

  گفتار دوم: فضایل صلۀ رحم در دین اسالم
فضایل صلۀ رحم را بیان نموده و متون فراوانی از قرآن و سّنت و نیز  شریعت اسالم

سخنان بسیاری از عالمان و حکیمان در این زمینه نقل شده است؛ برخی از فضایل 
  این کار پسندیده عبارت است از:

  صلۀ رحم نشانۀ ایمان به الله و روز آخرت است - ١

َْوِم اآلِخِر «فرمودند:  ج روایت نموده که پیامبر سابوهریره ِ َوا َمْن اَكَن يُْؤِمُن بِابَّ
َْوِم اآلِخِر فَلْيَِصْل رمَِحَهُ  ِ َوا هر کس که ایمان «؛ )٢(»فَلْيُْكِرْم َضيَْفُه، َوَمْن اَكَن يُْؤِمُن بِابَّ

به الله و روز آخرت دارد، باید که مھمانش را گرامی بدارد و کسی که باور به الله متعال 
 »امت دارد، باید که با خویشاوندش رابطه داشته باشد.و روز قی

  گردد صلۀ رحم باعث زیادشدن عمر و زیادشدن روزی می -٢

ُ «فرمودند:  ج کند که رسول الله روایت می سانس بن مالک َ ْن يُبَْسَط 
َ
َحبَّ أ

َ
َمْن أ

ثَِرِه، فَلْيَِصْل رمَِحَهُ 
َ
ُ يِف أ َ  

َ
اش فراوان [و  ی که دوست دارد روزیکس«؛ )٣(»يِف ِرْزقِِه، َوُينَْسأ

با برکت] شود و عمرش طوالنی [و با برکت] گردد، باید که با خویشاوندانش رابطه 
 »داشته باشد.

علما در توضیح زیادشدن عمر و برکت روزی که در حدیث فوق بیان شد، چنین 
  اند: گفته

                                           
 .١۶نک: قطیعة الّرحم، محّمد حمد، ص  -١
  .۶١٣٨صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢
 .٢۵۵٧؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۵٩٨۶صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٣



  ٤٧٣  بخش سوم: نظام اجتماعی در اسالم

 

بدنی، رجاحت دهد و به وی نیروی  در عمر انسان برکت می ـیعنی اینکه الله - أ
اش سرشار از اعمال  بخشد و در نتیجه، زندگی عقلی و استواری در تصمیم و اراده می

 شود؛ مھم و باشکوه می
کند،  مراد همان زیادتی حقیقی است؛ یعنی کسی که صلۀ رحم را رعایت می - ب

 کند. اش را فراوان می الله تعالی عمرش را زیاد نموده و روزی
که سالمتی، هوای پاک، غذای خوب و استفاده از گونه  همان اهیچ تعّجبی ندارد، زیر

صلۀ رحم را نیز  أگردد، الله شدن عمر می امور مقّوی برای جسم و دل باعث طوالنی
سببی الھی قرار داده است، چون اسباب رسیدن به امور محبوب دنیوی بر دو قسم 

کنند و امور رّبانی و  ها را احساس و درک می است: امور محسوس که حواس و عقول آن
الھی که ذات توانا بر همه چیز و پروردگاری که تمامی اسباب و امور عاَلم تحت فرمان 

  )١(»ها را مقّدر نموده است. اوست، آن

  شود صلۀ رحم باعث ارتباط الله تعالی با انسان می -٣

َّ إَِذا فََرَغ «فرمودند:  ج پیامبر ِمنُْهْم قَاَمِت الرَِّحُم، َفَقالَْت: إِنَّ اَهللا َخلََق اخْلَلَْق َح
ِصَل َمْن وََصلَِك  ؟َهَذا َمَقاُم الَْعائِِذ ِمَن الَْقِطيَعةِ 

َ
ْن أ

َ
َما تَرَْضنْيَ أ

َ
ْقَطَع َمْن  ،قَاَل: َغَعْم، أ

َ
َوأ

الله تعالی مخلوقات را آفرید و زمانی که از «؛ )٢(»قَالَْت: بىََل، قَاَل: فََذاِك لَِك  ؟َقَطَعِك 
ها فارغ شد، رحم برخاست و گفت: این جایگاه کسی است که از قطع رحم،  نش آنآفری

کند،  شوی با کسی که تو را وصل می به تو پناه آورد؟ فرمود: آری، مگر راضی نمی
نماید، جدا شوم؟ صلۀ رحم گفت: بله  ارتباط برقرار کنم و از کسی که تو را قطع می

 »پس این [حق] برای توست.فرمود:  ألپسندم]. الله [این کار را می

                                           
؛ برای اّطالع ۵۴٠، ص ٨؛ مجموع الفتاوی، ج ٧۵ - ٧۴نک: بھجة قلوب األبرار، ابن سعدی، صص  -١

؛ فتح الباري، ابن حجر، ۴، ص ١۶ت سخنان قبلی، نک: شرح نووی بر صحیح مسلم، ج از جزئّیا
؛ إفادة الخبر بنّصه في زیادة العمر ونقصه، سیوطی؛ تنبیه األفاضل علی ما ورد في ۴٣٠، ص ١٠ج 

ُ ﴿؛ تفسیر شیخ ابن سعدی دربارۀ آیۀ: ٣٢زیادة العمر ونقصه من الّدالئل، شوکانی، ص  َّ َيۡمُحواْ ٱ
 َ  .١١۵]؛ األدب الّنبوي، محّمد خولی، ص ٣٩[الّرعد:  ﴾َشآُء َوُيثۡبُِت َما ي

  .٢۵۵۴؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۵٩٨٧صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ٤٧٤

 

  ترین اسباب ورود به بھشت است صلۀ رحم یکی از بزرگ -۴
به من از عملی  !ج کند که مردی گفت: ای رسول الله روایت می سابواّیوب انصاری

َ «فرمودند:  ج ام از دوزخ شود. پیامبر بگو که باعث ورودم به بھشت و دوری َيْعبُُد ابَّ
اَكَة، َوتَِصُل الرَِّحمَ َوَال ترُْشُِك بِِه َشيْ  َالَة، َوتُْؤيِت الزَّ را پرستش  ـالله«؛ )١(»ئًا، َوتُِقيُم الصَّ

نما و چیزی را با او شریک مگردان، نماز را برپا دار، زکات را پرداخت کن و صلۀ رحم را 
 »رعایت کن.

  صلۀ رحم اطاعت از الله تعالی است -۵
 شود. اش داده است، می به برقراریچون باعث اجرای آنچه الله متعال فرمان 

  دهند، فرموده است: الله تعالی در توصیف افرادی که صلۀ رحم را انجام می

ِينَ وَ ﴿ َمَر  ٱلَّ
َ
ٓ أ ُ يَِصُلوَن َما َّ ن يُوَصَل َوَيۡخَشۡوَن َربَُّهۡم َوَيَخافُوَن ُسوَٓء  ۦٓ بِهِ  ٱ

َ
أ

   ]٢١عد: [الّر  ﴾ٱۡلَِسابِ 
و از  دهند یم یوندپ است را آن فرمان داده یوستنبه پمتعال آنچه الله  که ی و کسان«

  ».دارند یمحساب ب یو از سخت ترسند یشان م پروردگار

  رود این عمل یکی از محاسن دین به شمار می - ۶
اسالم دین رابطه و نیکی و رحمت است و از این رو، فرمان به صلۀ رحم نموده و از 

باهم  شود که جماعت مسلمانان باعث می کند. صلۀ رحم قطع این رابطه نھی می
های بشری که هرگز این حق را رعایت  نظامبرخالف  مرتبط و دمساز و مھربان باشند،

 نکرده و به آن توّجھی ندارند.

  ادیان آسمانی بر وجود و وجوب صلۀ رحم اّتفاق نظر دارند -٧
برحذر  از قطع آن تمامی ادیان آسمانی فرمان به اجرای رابطۀ مذکور داده و مردم را

  اند، که این مطلب بیانگر فضیلت و اهّمیت صلۀ رحم است. داشته
   

                                           
  .١٣؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ١٣٩۶صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١



  ٤٧٥  بخش سوم: نظام اجتماعی در اسالم

 

  مبحث چهارم:
  کرامت انسان و معیار عدالت و کرامت در اسالم

  گفتار اول: کرامت انسان در اسالم
های دنیوی  از نظامیک  هیچ بدون تردید دین اسالم آدمی را بسیار گرامی داشته و

اند. دالیلی از قرآن و سّنت بیانگر و گواه بر این  انسان قائل نشدهچنین کرامتی برای 
  مطلبند.

  فرماید: می ألآیۀ زیر در این زمینه کافی است که الله

ۡمَنا بَِنٓ َءاَدَم وََحَۡلَنُٰهۡم ِف ﴿ ّيَِبِٰت َوَرزَۡقَنُٰهم ّمَِن  ٱۡلَۡحرِ وَ  ٱۡلَبِّ ۞َولََقۡد َكرَّ  ٱلطَّ
 ٰ َ َ ۡلَنُٰهۡم  ٗ َوفَضَّ ۡن َخَلۡقَنا َتۡفِضي    ]٧٠[اإلسراء:  ﴾ َكثِيٖ ّمِمَّ

ها]  [بر مرکب یاو در یرا در خشک انو آن یمداشت یما فرزندان آدم را گرام یو به راست«
از  یاریرا بر بس قطعًا آدمیانو  یمداد یروز انبه آن یزه] پاکهای یو از انواع [روز یمحمل کرد
  »یدیم.بخش یبرتر ایم، یدهکه آفر یموجودات

شمار الله تعالی است که آدمی را با تمامی انواع اکرام،  این از فضل و احسان بی
، †گرامی داشته است؛ یعنی با علم، تشخیص، عقل، چھره، فرستادن پیامبران

  )١(های آسمانی و تصّرف و تسّلط انسان بر آنچه در زمین است. کردن کتاب نازل
آدم،  مراد از بنی«گوید:  تفسیر آیۀ مذکور میدر  /شیخ محّمد طاهر بن عاشور

هاست و اوصاف مذکور برای همۀ بشر بوده، چنانکه احکام منسوب به  تمامی انسان
  »است.گونه  این های بشری گروه

ها در  نمودن مرکب در این آیه، پنج نوع احسان و بخشش بیان شده است: اکرام، رام
دادن آنان  ها از طّیبات و برتری دادن انسان ها در دریا، روزی نمودن مرکب خشکی، رام

  )٢(»بر بسیاری از مخلوقات.
ها،  داشتن انسان نعمت اکرام و گرامی«گوید:  سپس سخن مھّمی را بیان نموده و می

صفتی است که الله تعالی فقط آدمیان را از میان سایر مخلوقات زمینی برای این 
  ویژگی برگزیده است.

                                           
 .۴۶٣ي، ص ؛ تفسیر الّسعد٢۵١ -٢۵٠، صص ١٠نک: محاسن الّتأویل، قاسمی، ج  -١
 .١۶۴، ص ١۵تفسیر الّتحریر والّتنویر، ج  -٢



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ٤٧٦

 

  تکریم
رفتن و پوست، خوار و  گوار و باارزش گرداند و از لحاظ چھره و راهیعنی وی را بزر

گاه به نظافت و پوشاک و آسایش محّل خواب و  زبون نساخت، زیرا تمامی حیوانات آ
خوراک و شیوۀ درست مصرف غذا و نوشیدنی و آمادگی برای جلب منافع و دفع 

ها برای پوشاندن و  م زشتیها و فھ ها و درک محاسن ذاتی و عقلی برای افزایش آن زیان
ها و پیشرفت در جوانب زندگی و  شان نیستند و بلکه خالی از انواع شناخت و حرفه دفع

  تمّدن هستند.
های تکریم انسان این است که با انگشتان  ، یکی از نشانهاز دیدگاه ابن عّباس

وسیلۀ دستان  برد، بلکه لقمه را به خورد؛ یعنی دهانش را در غذا فرو نمی دست غذا می
برد، بلکه از  گذارد و نیز دهانش را برای نوشیدن، در آب فرو نمی خویش به دهان می

وسیلۀ قاشق و ... و نوشیدن آب  گیرد. همچنین باالبردن غذا به دستان خود کمک می
  افزاید. وسیلۀ استکان و امثال آن، بر کرامت انسان در استفادۀ از دست می به

  حمل
شود و در اصل،  ها که فرد سواره بر مرکب حمل می انسان بر مرکبیعنی سوارشدن 

گردد؛ یعنی الله متعال  این اصطالح بر سوارشدن روی مرکب در خشکی اطالق می
  )١(»ها را به وی الھام کرد. ها را برای انسان رام نمود و شیوۀ استفاده از آن مرکب

اطالق  ر داخل کشتی.حمل در دریا یعنی سوارشدن د«گوید:  وی در ادامه می
حمل بر این کار استعاره از حمل بر مرکب بوده و آن قدر شایع و رایج شده که همچون 

  فرماید: می ألحقیقت گشته است. الله

ا َطَغا ﴿    ]١١ة: [الحاقّ  ﴾ٱۡلَارَِيةِ َحَۡلَنُٰكۡم ِف  ٱلَۡمآءُ إِنَّا لَمَّ
  »یم.سوار کرد یکرد، شما را در کشت یانآب طغ که ی همانا هنگام«

ها و  ها و قایق شیوۀ استفاده از کشتی ـها در دریا یعنی اینکه الله حمل انسان
پاروی قایقرانی و کشتی را به آنان الھام نمود و جریان و انجام این کار را همچون حمل 

  بر مرکب قرار داد.

                                           
  .١۶۵، ص ١۵تفسیر الّتحریر والّتنویر، ج  -١



  ٤٧٧  بخش سوم: نظام اجتماعی در اسالم

 

  دادن از طّیبات روزی
تناول کند و در انواع  خواهد الله متعال به آدمی الھام نمود که از آنچه می

های مورد  هاست. همچنین خوراکی هایی قرار داد که بیانگر فایدۀ آن ها، نشانه خوراکی
ای که سایر  استفادۀ انسان را خیلی بیشتر از غذاهای حیوانات دیگر گرداند، به گونه

خورند و هر  های مورد عادت و مخصوص خود را می حیوانات فقط برخی از خوراکی
های انسان و تمّدن بشری باشد،  تر به ویژگی که از نظر صفاتش، نزدیکحیوانی 
  های بیشتری دارد. خوراکی

  دادن انسان بر بسیاری از مخلوقات برتری
کنیم، چون الله تعالی بر انسان،  یعنی همان برتری و فضیلتی که مشاهده می

به کارگیری  ترین نعمت الھی همان قدرت انسان برای احسان و بخشش نموده و بزرگ
اراده و اختیار و فکر خودش است و همین مورد برای براساس  تمامی موجودات زمینی

  برتری وی بر سایر مخلوقات، کافی است.
فرق میان تفضیل و تکریم، عموم و خصوص است، چون مراد از تکریم، اکرام ذات 

فضیلت انسان هرچند  دادن وی بر سایر مخلوقات بوده، انسان و هدف از تفضیل، برتری
گاهی از انواع  ضرر از او میبا عقلی است که باعث اصالح امور وی و دفع  شود و نیز با آ

  )١(»و همین برتری مّد نظر بوده است. ،معارف و علوم

  گفتار دوم: معیار عدالت در اسالم
ای که بتواند خود یا نمایندۀ وی آن را  عدالت یعنی دادن حق به صاحبش، به گونه

  نیز به معنای تعیین حق از لحاظ قولی و عملی برای اوست.بگیرد و 
های  رود و همۀ ادیان الھی و انسان عدالت اصل جامع تمامی حقوق به شمار می

ها با اّدعای رعایت عدالت، افتخار  بودن عدالت توافق دارند و بزرگان اّمت حکیم بر خوب
  کردند. می

هر نفسی با ظھور و اجرای عدالت، داند و  فطرت انسان عدالت را خوب و زیبا می
ها و شھرها عدالت را ستوده و  گردد. تمامی آدمیان در همۀ دورآن شاد و مسرور می

                                           
 .١۶۶ -١۶۵همان، صص  -١



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ٤٧٨

 

در جزئّیات و شیوۀ اجرای هرچند  اند و به طور کل، خواهان اجرای عدالتند، پسندیده
  )١(آن اختالف نظر دارند.

ده و جزئّیاتش را شرح داده و متون فراوانی از قرآن و سّنت بیانگر فضیلت عدالت بو
  اند. داشتهبرحذر  مردم را از ضّد آن؛ یعنی ستم و پیروی از تمایالت نفسانی

گاهی از جزئّیات عدالت باید به دالیل شرعی رجوع کنیم، زیرا عدالت  برای آ
  اصطالحی کّلی و جامع است.

  گردد: در ادامه، برخی از سخنان و مطالب شرعی دربارۀ عدالت بیان می

  فرمانی قطعی برای اجر ای عدالت صادر نموده است ألالله - ١
ها تکرار شده است، مطلب  با دّقت در آیات مربوط به عدالت که این فرمان در آن

 فرماید: گردد، چنانکه الله تعالی می مذکور روشن می

َ ۞إِنَّ ﴿ َّ ِ  ٱ ُمُر ب
ۡ
   ]٩٠حل: [النّ  ﴾ٱۡلَعۡدلِ يَأ

  »دهد. یفرمان مت لابه عدمتعال الله  همانا«

برحذر  الله متعال هنگام فرمان به اجرای عدالت، مردم را از مخالفت با آن -٢
  داشته است

َها ﴿ يُّ
َ
أ ِينَ َيٰٓ ِ  ٱلَّ ِ ُشَهَدآَء ب َّ ِ ِٰمَي  َ َيۡرَِمنَُّكۡم َشَن  ٱۡلقِۡسِطۖ َءاَمُنواْ ُكونُواْ قَوَّ اُن قَۡوٍا  َٔ َو

 ْۚ َّ َتۡعِدلُوا
َ
ٰٓ أ َ ْ ٱعۡ َ ۡقَرُب لِلتَّۡقَوىٰ  ِدلُوا

َ
   ]٨[المائدة:  ﴾ُهَو أ

 یو به عدالت گواه یدکن یامق متعال الله ی! همواره برایدا آورده یمانا که یکسان یا«
که به  نماییدعدالت  ید.شما را بر آن ندارد که عدالت نکن ی،با گروه یدشمن ید،ده
  ».است تر یکنزد یزگاریپره

براساس  از مردم باعث نشود که به آنان ستم نمایید ویعنی دشمنی شما با گروهی 
  )٢(عدالت رفتار نکنید.

                                           
 .١٧۴؛ أصول الّنظام اإلجتماعي في اإلسالم، ص ٢۵۴، ص ١۴نک: همان، ج  -١
 .١٧۴نک: أصول الّنظام اإلجتماعي في اإلسالم، ص  -٢
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  تنّوع فرمان به عدالت و عمومّیت آن -٣
دستور به اجرای عدالت، شامل عدالت در سخن، عدالت در قضاوت میان مردم برای 

ر دادن د حّل اختالفاتشان، تعیین وظایف و تکالیف، دادن حکم و فتوا برایشان و گواهی
 شود. میان آنان می

  فرماید: می أالله

َها ﴿ يُّ
َ
أ ِينَ ۞َيٰٓ ِ  ٱلَّ ِٰمَي ب ِ  ٱۡلقِۡسِط َءاَمُنواْ ُكونُواْ قَوَّ َّ ِ    ]١٣٥ساء: [النّ  ﴾ُشَهَدآَء 

الله شھادت [رضای]  یبرا ید [و]عدالت باش ۀ! برپادارندیدا آورده یمانا که  یکسان یا«
  »ید.ده

  قسط همان عدالت است.

  برحذرداشتن از سستی در اجرای عدالت -۴
یعنی با انگیزۀ دلسوزی و نرمی یا تمایالت نفسانی و رابطۀ خویشاوندی؛ الله متعال 

 فرماید: می

َها ﴿ يُّ
َ
أ ِينَ ۞َيٰٓ ِ  ٱلَّ ِٰمَي ب  قَوَّ

ْ ْ ُكونُوا وِ  ٱۡلقِۡسِط َءاَمُنوا
َ
نُفِسُكۡم أ

َ
ٰٓ أ َ َ ِ َولَۡو  َّ ِ ُشَهَدآَء 

يۡنِ  ۡقَربَِيۚ وَ  ٱۡلَوِٰلَ
َ
ۡو فَقِٗيا فَ  ٱۡل

َ
ُ إِن يَُكۡن َغنِيًّا أ َّ َ تَتَّبُِعواْ  ٱ ۡوَلٰ بِِهَماۖ فَ

َ
ُ  ٱلَۡهَوىٰٓ أ ن َتۡعِدل

َ
ْۚ أ  وا

ْ ن تَۡلوُ  ا ۡو ُتۡعرُِضواْ فَإِنَّ  ۥٓ
َ
َ أ َّ    ]١٣٥ساء: [النّ  ﴾َكَن بَِما َتۡعَملُوَن َخبِٗيا ٱ

 تعالی الله ی [رضای]برا ید [و]عدالت باش ۀ! برپادارنددیا آورده یمانا که ی کسان یا«
] یهعل یعاگر [مّد  .[شما] باشد یکانپدر و مادر و نزد یا تانخود یانبه زاگرچه  ید،شھادت ده

نفس  یپس از هوا .تر] است باشد [به هر حال] الله به آنان سزاوارتر [و مھربان یرفق یاتوانگر 
[از  یا] یدکن یف[و حق را تحر یدو اگر زبان را بگردان شوید یحق منحرف م زکه ا ید،نکن یرویپ

گاه است دهید، یبه آنچه انجام م ـمسلمًا الله روی گردانید،اظھار حق]    ».آ
شود که انسان عادل آن را دربارۀ خود و در میان  بدون تردید ویژگی عدالت باعث می

  مردم، به اندازۀ توان رعایت و اجرا نماید.

 م احکام امور و اعمال را بیان نمودهدین اسال -۵
ای حفظ گردد که بر  تا حقوق به صاحبانشان برسد و معیار عدالت در احکام به گونه

 مردم ستم نشود.
  فرماید: می ألالله
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ٓ إَِلَۡك ﴿ نَزۡلَا
َ
ٓ أ ا ِ  ٱۡلِكَتَٰب إِنَّ َٰك  ٱلَّاِس ِلَۡحُكَم َبۡيَ  ٱۡلَقِّ ب َر

َ
ٓ أ ۚ بَِما ُ َّ َ تَُكن  ٱ َو

   ]١٠٥ساء: [النّ  ﴾ّلِۡلَخآئِنَِي َخِصيٗما
 به تو آموخته متعال آنچه الله اتا ب یمحق بر تو نازل کرده ] کتاب را بین[ا بدون تردید«
  ».] خائنان مباشکنندۀ یتو مدافع [و حما یکن یمردم داور یاندر م است،

ۡلَا َعلَۡيَك ﴿ ءٖ  ٱۡلِكَتَٰب َونَزَّ ِ َشۡ
   ]٨٩حل: [النّ  ﴾تِۡبَيٰٗنا ّلُِكّ

  ».است یزهمه چ یانگرکه ب یم] کتاب را بر تو نازل کردینو [ما ا«

  فرماید: سپرده و می ج سپس این کار را به رسول الله

نَزۡلَآ إَِلَۡك ﴿
َ
َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِلِۡهمۡ  ٱّلِۡكرَ َوأ    ]٤٤حل: [النّ  ﴾ِلُبَّيِ

را نازل شده است  یشانمردم آنچه به سو یتا برا یم] قرآن را بر تو نازل کردینو [ما ا«
  »ی.روشن ساز

شد، به  ها و مجالس تعلیم و در جاهایی که به ایشان وحی می نیز در خطبه ج پیامبر
  پرداختند. بیان و شرح احکام می

  تعیین قاضیان در دین اسالم - ۶
صاحب آن در اّتفاقات و اختالفاتی که میان این کار به منظور تشخیص حق و تعیین 

هایی را برای کار  شود. دین اسالم شروط و ویژگی گیرد، انجام می مردم صورت می
قضاوت مقّرر ساخته که افراد مطمئن و امین را برای این امانت بزرگ مشّخص 

 سازد. می
از  شروط اصلی و مھّم قضاوت عبارت است از: تعظیم شریعت در دل قاضی، دوری

جانبداری، فھم خوب و صحیح با بھترین صورت ممکن و استواری و شجاعتی که باعث 
  ای ترس و هراس نداشته باشد. کننده شود از سرزنش هیچ مالمت

همچنین شرط شده که قاضی از دیدگاه مردم محترم و انسان بزرگی به شمار رود تا 
  فرماید: می ألالله )١(نمایند.وی را به عنوان داور و حاکم قبول کنند و حکمش را رد ن

ا قََضۡيَت َويَُسّلُِمواْ تَۡسلِيٗما﴿ نُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِمَّ
َ
َ َيُِدواْ ِفٓ أ    ]٦٥ساء: [النّ  ﴾ُثمَّ 

  ».باشند یمنکنند و کامًال تسل یتو، در دل خود احساس ناراحت یو سپس از داور«

                                           
  نظام سیاسی اسالم، مورد بررسی قرار گرفت.موضوع قضاوت در مبحث  -١
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  شود فرمان به عدالت شامل تمامی افراد اّمت می -٧
مذکور فقط برای حاکم و پادشاه در ادارۀ امور مردم یا قاضی در اجرای  حکم

 احکامش نیست.
بلکه تمامی مسلمانان باید عدالت را رعایت کنند؛ مثال پدر در خانه و میان فرزندان، 

  زن در خانۀ شوهرش و خادم در مال سرورش.
و قوی و ضعیف،  انسان باید در رفتار با خویشاوند و بیگانه و فرد موافق و مخالف

  عادل باشد.
همان گونه که اجرای عدالت در زمان صلح و جنگ، خرید و فروش و سایر شرایط 

  الزم است.
  )١(کشد. شرح این مطلب به درازا می

  گفتار سوم: معیار برتری و اکرام در اسالم
 آدم را گرامی بنی ـچنانکه قبًال بیان گردید، اسالم دین کرامت و عدالت بوده و الله

  داشت و آنان را بر بسیاری از مخلوقات برتری داد.
  شریعت اسالم معیار عدالت را با هر فردی و در هر حالتی الزم گردانیده است.

گفتار پیش رو دربارۀ معیار برتری و اکرام در اسالم است. اکرام بر پایۀ عدالت و 
گرایی و  هدادن حّق هر مستحّقی بدون کم و کاستی و ستم، است. بنابراین طائف

نژادپرستی جایی در اسالم ندارد و از دیدگاه این دین، نژاد و جنس و رنگ و محّل 
  گیرند. سکونت هیچ فضیلتی ندارد و معیار برتری و اکرام قرار نمی

  سازد. بلکه معیار اصلی تقوا و کماالتی است که انسان را متمایز و مشّخص می
  فرماید: در بیان این موضوع مھم می ألالله

َها ﴿ يُّ
َ
أ ْۚ  ٱلَّاُس َيٰٓ نَثٰ وََجَعۡلَنُٰكۡم ُشُعوٗبا َوَقَبآئَِل ِلََعاَرفُٓوا

ُ
 ﴾إِنَّا َخلَۡقَنُٰكم ّمِن َذَكٖر َوأ

   ]١٣[الحجرات: 
تا  یمقرار داد ها یلهو قب ها یرهو شما را ت یدیممرد و زن آفر یکما شما را از  قطعاً مردم!  یا«

  »ید.را بشناس یکدیگر
تعالی پس از بیان اصل تمامی مردم و اینکه آنان از یک مرد و یک زن؛ یعنی الله 

  نماید: معّرفی میگونه  این اند، معیار برتری را آفریده شده إسّیدنا آدم و حّواء

                                           
 .١٧٩ -١٧۴نک: أصول الّنظام اإلجتماعي في اإلسالم، صص  -١
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ۡكَرَمُكۡم ِعنَد ﴿
َ
ِ إِنَّ أ َّ ُٰكۡمۚ إِنَّ  ٱ ۡتَق

َ
َ أ َّ    ]١٣[الحجرات:  ﴾َعلِيٌم َخبِيٞ  ٱ

گاه  یالله دانادون تردید ب .شماست یزگارترینپره ،شما نزد الله ترین یهمانا گرام« آ
  ».است

َها اجَّاُس، «در حّجة الوداع نیز در همین باره است که فرمودند:  ج خطبۀ پیامبر فُّ
َ
يَا ك

ٍّ بَلَ َعَجيِمٍّ  ِ بَاُكْم َواِحٌد، َال فَْضَل ِلَعَر
َ
َال إِنَّ َربَُّكْم َواِحٌد، َوإِنَّ أ

َ
، َوَال ِلَعَجيِمٍّ بَلَ أ

ْسوََد إِالَّ بِاحكَّْقوَى
َ
مْحََر بَلَ أ

َ
مْحََر، َوَال ِأل

َ
ْسوََد بَلَ أ

َ
، َوَال ِأل ٍّ ِ ای مردم! بدانید که «؛ )١(»َعَر

پروردگارتان یکی است و قطعًا پدرتان یکی است، هیچ فضیلتی برای انسان عربی بر 
ای فرد سیاه بر سرخ و نه برای انسان سرخ بر عجمی و نه برای عجمی بر عربی و نه بر

  »سیاه نیست مگر با تقوا [معیار برتری تقواست].
که تقوای زیادی داشته باشد و از هرکس  و پس معیار برتری همان تقواست

  تر است، برتری دارد. های مختلف باتقوا گردد، بر فردی که تقوایش از او کم جنبه
ندارد که مردم فضایل دیگری عالوه بر تقوا داشته باشند موضوع فوق منافاتی با این 

داری در علم  ها گردد؛ مانند تربّیت شایسته و خوب و اصالت و ریشه و باعث تزکیۀ نفس
  )٢(ها. و تمّدن و شھرت و آوازۀ نیک در میان مّلت

 ج ها و افراد گویای آن است. پیامبر همچنین سابقۀ درخشانی که تاریخ صحیح اّمت
ُدوَن اجَّاَس َمَعاِدَن، فَِخيَارُُهْم يِف اجْلَاِهِليَِّة ِخيَارُُهْم يِف اْإلِْسَالِم ِإَذا «دند: فرمو جَتِ

شان در دوران  یابی و بھترین مردم را همچون معادن [طال و ...] می«؛ )٣(»فَِقُهوا
گاه [و دانشمند] شوند.   »جاهلّیت، بھترین آنان در دوران اسالم است زمانی که آ

رای شریعت کامل و صحیح شایسته نیست که مردم را به برابری و مساواتی فرا ب
ها و معیارها و حقوق موجود در میان بشر را لغو و نادیده بگیرد؛  خواند که تمامی تفاوت

  آن هم اموری که تأثیر در اصالح جھان دارند.
توان بشر ای فرا خواند، قطعًا درخواست کاری نموده که در  اگر به چنین مسأله

های واالی خویش توّجه نکنند  ها و نعمت کند که به موهبت نیست و مردم را وادار می

                                           
  .٢٣۵٣۶مسند احمد، شمارۀ حدیث:  -١
 .٢۶٣ -٢۶٠، صص ١۶نک: تفسیر الّتحریر والّتنویر، ج  -٢
  .٢۵٢۶؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٣٢٠٣صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٣
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گرفتن  و در نتیجه، فساد و تباهی این موضوع باعث اختالل در نظام عاَلم و لغو و نادیده
  شود که در پیشرفت و اصالح جامعه مؤّثرند. معیارها و حقوقی می

سایر معیارهای  ا معیار فضیلت و برتری قرار داده، اّمامنظور این است که اسالم تقوا ر
خوب را نیز نادیده نگرفته و هرگز از رنگ و جنس و نژاد و دورۀ خاّصی جانبداری 
نکرده است؛ به عبارتی دیگر اسالم تمامی مردم را در لیاقت و استحقاق امتیازات و 

یچ دوره، قبیله، سن، طبقه داند و ه پاداش صدور منافع عام یا خاص، برابر و یکسان می
  )١(و گروه و صنف خاّصی از مردم را جدا و متمایز ندانسته است.

خالف آنچه پیش از اسالم رواج داشت یا آنچه دور و محروم از هدایت اسالم بود، بر
ها و  ها و فروع تمامی آیین ها و قبایل یکی از شاخصه زیرا تفاوت و تبعیض میان مّلت

هایی برای  رفت؛ مثًال در آیین تورات ویژگی به شمار می شرائع پیش از اسالم
  اسرائیل و صفاتی برای فرزندان الوی بن یعقوب وجود داشت. بنی

در قوانین فارس و روم، حقوق انسان بیگانه و پناهنده با فرد اصیل و شھروند اصلی 
  کرد. فرق می

عضو اصیل،  برخالف قوم عرب پیش از اسالم اختیارات فرد غیراصیل قبیله را
  دانستند و قائل به احترامی برای بردگان نبودند. محدود می

فضایل و شایستگی براساس  اّما اسالم این موارد را باطل و رد نمود و مسلمانان
  )٢(شوند. خویش مورد احترام قرار گرفته و مستحّق حقوقی می
خی از مردم ایراد و اعتراض بر ج یکی از شواهد موضوع مذکور این است که پیامبر

؛ که خودش و پدرش برده بود را رد نمودند؛ سدربارۀ امیری و فرماندهی اسامه بن زید
 ج روایت شده که رسول الله بدر صحیح بخاری و صحیح مسلم، از عبدالله بن عمر

را به عنوان امیر و فرماندۀ آن لشکر تعیین کردند،  سلشکری را روانه ساخته و اسامه

إِْن «برخاسته و فرمودند:  ج اعتراض نمودند و از این رو، پیامبر ولی تعدادی از افراد
ِ إِْن اَكَن خَلَِليقً  نِيِه ِمْن َقبُْل، َواْفُم ابَّ

َ
ا َيْطَعنُوا يِف إَِماَرتِِه َفَقْد ُكنْتُْم َيْطَعنُوَن يِف إَِماَرِة أ

، َوإِنَّ  َحبِّ اجَّاِس إيَِلَّ
َ
َحبِّ اجَّاِس إيَِلَّ َنْعَدهُ  لِْإلَِماَرةِ، َوإِْن اَكَن لَِمْن أ

َ
اگر به «؛ )٣(»َهَذا لَِمْن أ

                                           
  .١٣٨ّنظام اإلجتماعي في اإلسالم، ص نک: أصول ال -١
 همان. -٢
 .٢۴٢۶؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۴۴۶٩صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٣
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گرفتید. سوگند به الله  امیری او اعتراض دارید، قبًال نیز بر فرماندهی پدرش خرده می
ترین مردم نزد  تعالی که او قطعًا سزاوار امارت [و فرماندهی] است و همانا او از محبوب

  » ترین فرد برای من خواهد بود. محبوب من است و قطعًا او پس از این نیز
از بردگان و نه عرب خالص بود. این  سآنان بدین سبب اعتراض کردند که اسامه

کنایه از » ها نزد من هستند. ترین انسان آن دو از محبوب«که فرمودند:  ج سخن پیامبر
با  فقط ج درجه و مقام اسامه و پدرش از لحاظ فضیلت است، زیرا محّبت رسول الله

  )١(شود. کماالت دینی و ذاتی و اخالقی حاصل می
شان یکسان و  از دیدگاه اسالم، مردم در اجرای حقوقشان و نیز انجام تکالیف

  برابرند.
شماری در این زمینه وجود دارد؛ از جمله ماجرای آن زن  در سیرۀ نبوی شواهد بی
حترمی بود و هنگامی دزدی کرد و از خاندان بزرگ و م ج مخزومی که در زمان پیامبر

خواستند حد را بر وی اجرا نمایند، این کار بر مھاجران سخت آمد؛  ج که رسول الله
روایت شده که برای  لدر صحیح بخاری و صحیح مسلم، از أّم المؤمنین عایشه

قریش، مسألۀ آن زن مخزومی که دزدی کرده بود، مھم بود و بدین سبب گفتند: چه 
کند و چه کسی جرأت این کار را دارد مگر  صحبت می ج امبرکسی در این باره با پی

  !؟ج اسامه؛ محبوب رسول الله

؟!«فرمودند:  ج سپس پیامبر ِ تَْشَفُع يِف َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد ابَّ
َ
آیا در حّدی از حدود «؛ »أ

  »الھی درخواست عفو داری؟!

َها اجَّاُس، إِغََّما«پس از آن، برخاسته و فرمودند:  فُّ
َ
غَُّهْم اَكنُوا إَِذا  يَا ك

َ
َضلَّ َمْن َقبْلَُكْم، ك

نَّ 
َ
، لَْو أ ِ ، َواْفُم ابَّ قَاُموا َعلَيِْه احلَدَّ

َ
ِعيُف ِفيِهْم أ َق الضَّ يُف تََرُكوُه، َوإَِذا رَسَ ِ

َق الرشَّ رَسَ
ٌد يَ  قَْت لََقَطَع حُمَمَّ ٍد َصىلَّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، رَسَ ای مردم! «؛ )٢(»َدَهافَاِطَمَة بِنَْت حُمَمَّ

کسانی که پیش از شما بودند، گمراه شدند؛ [چون] آنان وقتی انسان شریفی دزدی 
نمود، حد را بر وی  کردند، ولی زمانی که فرد ضعیفی دزدی می نمود، رهایش می می

                                           
 .١٣٩نک: أصول الّنظام اإلجتماعي في اإلسالم، ص  -١
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کرد، حتما  دزدی می ج کردند. سوگند به الله که اگر فاطمه؛ دختر محّمد اجرا می
  »نمود. ا قطع میدستش ر ج محّمد

  مطالب مختصری دربارۀ معیار برتری و اکرام در دین اسالم بیان گردید.
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  مبحث پنجم:
  جامعه اراصول اخالقی و نقش آن در ساخت

  مقّدمه
در فصل اول، مطالبی دربارۀ جایگاه اخالق و فضیلت آن از دیدگاه اسالم و سخنانی 

  از این قبیل بیان گردید.
ها بوده و دربارۀ نقش اخالق در  مطالب قبلی و تأکیدی بر آناین مبحث تکملۀ 

ها در جامعه، تحریک  همبستگی و اصالح جوامع، بررسی اوامر و نواهی اسالم و تأثیر آن
در ادامۀ گوید. موارد مذکور  ها و توضیح فضایل اصلی و اصول اخالقی سخن می هّمت

  گیرد. مباحث مورد بررسی قرار می

  م اخالق و نقش آن در ساماندهی امور جامعهگفتار اول: مکار
گیرد که بیشتر افرادش مکارم اخالقی را رعایت  جامعه زمانی سر و سامان می

نمایند و این موضوع در بیشتر تصّرفات و امورشان جاری باشد، چون معیار مکارم 
ها از  اخالق تزکیۀ نفس انسانی و خوگرفتن و عادت عقل بر فھم فضایل و تشخیص آن

  ها و تمرین آن بر فراگیری فضایل و دوری از رذایل است. رذیلت
هر گاه مّلتی به مکارم اخالقی دست یابد و بیشتر افرادش برخوردار از آن باشند، 

شود،  قطعًا اصالح خواهند شد و نتیجه خواهد داد و در این حالت، امنّیت برقرار می
ا یکدیگر انس و الفت دارند، افکار کند، افرادش ب استعداد و آمادگی عمومی پیشرفت می

روند و نتیجۀ آن، رشد و رستگاری و آسایش و انصاف  در انجام امور مفید به کار می
  است.

ضامن تھذیب اخالق و قراردادن مردم  -که اسالم آن را برتری داده-دانش اخالق 
ر در جایگاه واقعی خودشان و مشّوق آنان به رعایت اصول اخالقی است، چون تأثی

تربّیت اسالمی از هر نوع تأثیری بیشتر است و تربّیت غیردینی گاهی اوقات در برابر 
تواند از سرکشی و طغیانشان  شود و نمی گر ضعیف می بسیاری از تمایالت طغیان

  جلوگیری کند.
تواند این تمایالت را دور و  اّما تربّیت دین اسالم چنان قدرت و متانتی دارد که می

  نابود سازد.
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داند که وی را به  ها ایمان دارد و می سی که به ایستادن در حضور دانندۀ غیبک
کند، هرگز مانند  سبب جنایاتی که انجام داده است، عادالنه و حکیمانه مجازات می

گاه به جرم یا مجازات حاکمان و  فردی که تنھا مانع جرم و جنایت را سرزنش افراد آ
  داند، نیست. قاضیان می

سبب، تھذیب اخالق اصلی مھم و بزرگ از اصول نظام اجتماعی در دین به همین 
ای شایسته  رود، چون افراد اّمت را برای ساخت و تشکیل جامعه اسالم به شمار می

  )١(سازد. آماده می
خطاب  ألهستند و الله ج دانی که نمونۀ کامل مکارم اخالق، رسول الله مگر نمی
  فرماید: به ایشان می

   ]٤[القلم:  ﴾َعَلٰ ُخلٍُق َعِظيمٖ نََّك لَ ﴿
  »ی.هست ییو واال یمعظ یاربس ی] بر اخالق و خو!ج دمحّم  یتو [ا یقیناً و «

سؤال  ج دربارۀ اخالق پیامبر لدانی که وقتی از أّم المؤمنین عایشه مگر نمی
  .)٢(»اخالق ایشان [بر اساس] قرآن کریم بود«شد، پاسخ داد که: 
با رفتار  ج رود و یعنی اینکه پیامبر جامع به شمار میسخنی  لاین سخن عایشه

کردند؛ دستوراتش  خویش آیات قرآن را توضیح و تفسیر نموده و به احکامش عمل می
آداب و براساس  را انجام داده و ممنوعاتش را ترک نموده و حدودش را رعایت کرده و

 ج ، عادت و اخالق پیامبرنمودند و در نتیجه، عمل به قرآن کریم احکام قرآن، رفتار می
  )٣(شد. شده بود و هرگز از ایشان جدا نمی

ای از قرآن کریم که دربارۀ اخالق نیکو و عمل صالح بیان شده است را به  اگر هر آیه
همراه سیرۀ نبوی بررسی کنی، قطعًا سیرۀ ایشان را مطابق با احکام و مفاهیم قرآن 

مظھر آن  ج ع مکارم اخالق و رسول اللهیابی و به عبارتی دیگر، قرآن کریم جام می
مکارم هستند و در نتیجه، اسالم همان مکارم اخالق بوده و مرجع و اصل اخالق نیکو، 

  فرماید: می ـتقواست و به همین سبب، الله
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ۡكَرَمُكۡم ِعنَد ﴿
َ
ِ إِنَّ أ َّ ُٰكمۡ  ٱ ۡتَق

َ
   ]١٣[الحجرات:  ﴾أ

  ».شماست یزگارترینپره تعالی، شما نزد الله ترین یهمانا گرام«

َم «نماید که فرمودند:  موضوع مذکور را تأیید می ج این سخن پیامبر َيمِّ
ُ
إِغََّما بُِعثُْت ِأل

ْخَالقِ 
َ
  »ام. همانا من برای تکمیل اخالق نیکو مبعوث گشته«؛ )١(»َصاِلَح اْأل

های دعوت اسالم برای مکارم و تھذیب اخالق،  ترین پایه ترین و مھم یکی از بزرگ
دادنش بر پیروی از هدایت و ارشادی است که  توّجه آن به تربّیت و کمال نفس و عادت

دهد. تفاوت و تمایز دین اسالم با  عقل سلیم بر حقیقت و اصالح و فایدۀ آن گواهی می
ها در این است که مبانی اسالم بر پایۀ تمامی فضایل واقعی و شایسته  سایر ادیان و آیین
بوده و تشویق به ایجاد و انتشار این مبانی در میان تمامی اساس  و نه سست و بی

شدن به اخالق نیکو را بر حاکمان و دعوتگران و  ها نموده و دارابودن و آراسته مّلت
ها و حّتی در  تمامی مردم در امور مربوط به اسالم و در رفتار با مسلمانان و سایر اّمت

  )٢(ه است.برخورد با حیوانات تحت فرمان، الزم گردانید
نگاهی کّلی به اوامر و نواهی اسالم، میزان توّجه و دعوت اسالم به پیشرفت افراد و 

راگراف بعدی، مطالبی در ادر پ .دهد اعمال آنان را نشان میها و اصالح اخالق و  مّلت
  این زمینه بیان خواهد شد.

  گفتار دوم: نگاهی به اوامر و نواهی اسالم
ها و ارزش دین  شود که به خوبی اسالم، باعث میبررسی دستورات و ممنوعات 

اسالم پی ببری و بدانی که این آیین، دین سعادت و رستگاری است و آدابی دقیق و 
لطیف و رفتاری نیک و زیبا در حوزۀ امور فردی، خانوادگی، همسایگی، مسلمانی و 

سرور و امور مربوط به تمامی مردم را به انسان آموخته که باعث خوشی زندگی و 
  شود. شادی وی می

وضعّیت بد برخی از مسلمانان تو را به شک نیندازد و نفریبد، زیرا این حالت نتیجۀ 
  تمایالت خودشان و نه برخاسته از طبیعت دینشان است.

                                           
، این حدیث را ٢٣۴٩؛ آلبانی در صحیح الجامع، شمارۀ حدیث: ٨٩٣٩مسند احمد، شمارۀ حدیث:  -١
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محاسن دین اسالم به طور واضح از طریق دّقت در اوامر و نواهی آن روشن 
  )١(گردد. طر بیان میگردد. در ادامه مطالبی مختصر در چندین س می

  برخی از دستورات اسالم - ١
ها امور مدنی  وسیلۀ آن دین اسالم فرمان به دستوراتی مھم و بزرگ داده که به

شود. اسالم از این لحاظ، دریایی است که  گیرد و وضعّیت زندگی اصالح می سامان می
آرزومند و شود، هدفی است که پس از آن، آرزویی برای انسان  عمقش دانسته نمی

 ماند. ای برای کسی که بیشتر بخواهد، باقی نمی خواسته
ها، تشویق به انجام این دستورات نموده  ترین آن فھم اسالم با رساترین عبارات و قابل

ها سرپیچی نماید را تھدید به عذاب کرده و انسان عامل به  و کسی که از اجرای آن
  ست.دستورات الھی را وعدۀ پاداش فراوان داده ا

  برخی از دستورات مھّم اسالم، از این قرار است:
دهد که باعث بزرگی و تفاوت تو با سایر حیوانات  اسالم به چیزی فرمان می .١

نکردن  گردد که بندۀ تمایالت و شھوات نباشی و با تعظیم شود و سبب می می
نبردن از احکام غیر او، محترم و دارای جایگاهی رفیع  غیر پروردگار و فرمان

 گردی؛
کند که بدانی عضوی مفید و عامل هستی و هرگز از دیگران تقلید  اسالم امر می .٢

 کنی و باری بر دوش مردم نیستی؛ کوکورانه نمی
اند؛ یعنی  دهد که عقل و اعضایت را برای آنچه آفریده شده اسالم فرمان می .٣

 برای انجام امور مفید دینی و دنیوی به کار گیری؛
پذیرد و  خالص و اعتقادی صحیح که عقل غیرش را نمی اسالم دستور به توحید .٤

ای که اسالم تو را فرمان  دهد. بنابراین عقیده گیرند، می ها تنھا با آن آرام می دل
گردد که  شود و سبب می به پذیرش آن داده است، باعث بزرگی و احترامت می
 چشاند؛ دلت احساس عّزت نماید و شیرینی ایمان را به تو می

دهد که عیوب مردم را بپوشانی و نادیده بگیری و از مواضع  فرمان میاسالم  .٥
 تھمت دوری نمایی؛

                                           
 -٧١نک: تعریف عام بدین اإلسالم؛ با عنوان: رسائل الّسالم ورسل اإلسالم، یوسف دجوی، صص  -١
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دادن آنان  ساختن نیازهای مردم و رهایی دهد که برای برآورده اسالم دستور می .٦
 ها تالش کنی؛ از مصیبت

دهد که بر هر مسلمانی شروع به سالم کنی و برادر مسلمانت  اسالم دستور می .٧
 کمک نمایی و اگر ستم کرد، وی را از این کار باز داری؛ را در نبود وی

ها، زیارت قبرها و دعا برای  اسالم فرمان به عیادت بیماران، تشییع جنازه .٨
 دهد؛ برادران مسلمانت می

دهد که با مردم به عدالت و انصاف رفتار نمایی و آنچه برای  اسالم دستور می .٩
 دی؛پسندی را برای برادر مسلمانت بپسن خود می

اسالم فرمان به تالش برای کسب روزی و داشتن عّزت نفس و دوری از اماکن  .١٠
 دهد؛ خواری و پستی می

ها توّجه نمایی و  دهد که با مخلوقات مھربان باشی و به آن اسالم دستور می .١١
 ها، تالش نمایی؛ ها از آن ها و دفع بدی مدارا کنی و برای فایده و جلب خوبی

والدین، صلۀ رحم، اکرام همسایه و مھربانی با حیوانات  اسالم فرمان به نیکی با .١٢
 داده است؛

دهد که با دوستانت وفادار باشی و با همسر و فرزندان به  اسالم دستور می .١٣
 نیکی رفتار نمایی؛

اسالم فرمان به حیا، بردباری، سخاوت، کرم، شجاعت و حمایت از حقیقت داده  .١٤
 است؛

ا، دوراندیشی و پایداری و حکمت در امور اسالم دستور به جوانمردی، وقار و حی .١٥
 دهد؛ می

گمانی، آرامش و  اسالم فرمان به امانت، عدالت، وفای به عھد، خوش .١٦
 نکردن در انجام امور و شتاب برای اعمال خیر داده است؛ عجله

 دهد که عفیف، پایدار، باشھامت و پاک و پاکیزه باشی؛ همچنین دستور می .١٧
 ترس، امید و انس الھی و توّکل بر او داده است؛ اسالم فرمان به شکر، محّبت، .١٨

  )١(و سایر مفاهیم زیبا و بزرگ.

                                           
  .۴٣ -۴١؛ الّطریق إلی اإلسالم، صص ٧۵ -٧۴نک: تعریف عام بدین اإلسالم، صص  -١
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  برخی از نواهی اسالم -٢
اش انسان را از ارتکاب بدی و  ترین محاسن اسالم این است که نواهی یکی از بزرگ

دارد. برخی از نواهی اسالم، از این  گرفتارشدن به عاقبت زشِت افعال ناپسند باز می
 است:قرار 
 نھی از کفر، فسوق و نافرمانی، گناه و پیروی از تمایالت نفسانی؛ .١
 شدن به گرفتاری دیگران؛ نھی از تکّبر، کینه، خودپسندی، حسادت و خوشحال .٢
گرفتن در دادن نقفه و صدقات،  نھی از بدگمانی، بدبینی، ناامیدی، بخل، سخت .٣

 اسراف و ولخرجی؛
و بیھودگی، عجله، درشتخویی،  نھی از تنبلی، سستی، ترس، ضعف، بیکاری .٤

شرمی، ناشکیبایی، ناتوانی، خشم، سبکسری و ناراحتی به سبب آنچه از  بی
 دست رفته است؛

شود انسان سرکش و متکّبر به فریاد  نھی از سرکشی و سنگدلی که باعث می .٥
 مظلوم و بیچاره نرسد؛

که ناپسند  ای همچنین اسالم از غیبت؛ یعنی یادکردن از برادر مسلمان به گونه .٦
چینی؛ یعنی نقل سخن در میان مردم به قصد فساد، منع  داند و از سخن می

 کرده است؛
 کردن مردم و تحقیر دیگران؛ فایده، افشای راز، مسخره نھی از ُپرحرفی بی .٧
آوردن سخنان زشت و صدازدن با  نھی از دشنام و نفرین و ناسزاگویی و بر زبان .٨

 القاب ناپسند؛
منی زیاد و شوخی زشتی که منجر به بدی و گستاخی نھی از نزاع و دش .٩

 شود؛ می
 ربط؛ نھی از سخنان بیھوده و بی .١٠
و گواهی به دروغ و تھمت به زنان پاکدامن و   کتمان گواهی دادن نھی از .١١

 دادن مردگان و کتمان علم؛ دشنام
گذاشتن به سبب صدقه و ناسپاسی کسی که به  خردی، فّحاشی، مّنت نھی از بی .١٢

 کرده است؛تو نیکی 
دادن کسی به غیر پدرش، و نیز نھی از  نھی از آبروریزی و نسبت .١٣

 نکردن و ترک امر به معروف و نھی از منکر؛ خیرخواهی
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ای که مردم را مضطرب و  نھی از ستم، فریب، خیانت، مکر، خالف وعده و فتنه .١٤
 هراسان نماید؛

کردن  زندان و اذّیتتوّجھی به فر نھی از نافرمانی پدر و مادر، قطع صلۀ رحم، بی .١٥
 همسایه؛

 نھی از جاسوسی و پیگیری خبر به قصد شر و بررسی عیوب مردم؛ .١٦
 نھی از تشّبه مردان به زنان و بالعکس و نیز نھی از افشاکردن اسرار همسر؛ .١٧
نھی از نوشیدن شراب، استعمال مواّد مخّدر و قماری که اموال را در معرض  .١٨

 دهد؛ خطر قرار می
با قسم دروغ و کاستن در کیل و وزن و انفاق مال در موارد نھی از تبلیغ کاال  .١٩

 ممنوع و حرام؛
نھی از دزدی، غصب، خواستگاری بر روی خواستگاری برادر مسلمان و خرید بر  .٢٠

 روی خرید وی؛
نھی از خیانت یکی از شریکان علیه دیگری و استفادۀ از مال عاریت به صورتی  .٢١

پرداخت مزد کارگر یا ندادن مزدش که صاحبش اجازه نداده است، تأخیر در 
 پس از اینکه کار را تمام کرده است؛

 نھی از ُپرخوری مضّر؛ .٢٢
ورزی و بریدن از یکدیگر. همچنین دین اسالم فرد  نھی از قطع رابطه، کینه .٢٣

 روز با برادر مسلمانش قھر نماید؛ ٣داشته از اینکه بیش از برحذر  مسلمان را
حکم شرعی و نیز نھی از ترساندن مردم نھی از تنبیه کسی بدون اجازه و  .٢٤

 وسیلۀ سالح؛ به
شان را ممنوع و حرام  نھی از زنا، لواط و کشتن افرادی که الله تعالی کشتن .٢٥

 گردانیده است؛
نھی از اینکه قاضی هدیۀ فردی که پیش از قبول منصب قضاوت، به وی هدیه  .٢٦

 ؛ داده است را قبول کند و نیز نھی از پذیرش مھمانی خصوصی نمی
بودن پذیرش رشوه از کسی که بر حق باشد یا نباشد و نیز نھی از دادن  ممنوع .٢٧

رشوه از طرف کسی که صاحب حق باشد یا نباشد مگر فرد مستحّقی که مجبور 
 به پرداخت رشوه شود به شرط اینکه حّق کسی ضایع نگردد؛

 نھی از خوارساختن مظلوم با وجود قدرت بر یاری وی؛ .٢٨
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از یک سوراخ باشد و نیز نھی از هرچند  فرد از خانۀ دیگران بودن اّطالع ممنوع .٢٩
 شان شنیده شود؛ شنیدن سخن گروهی که دوست ندارند سخن

به ساختار و نظم اجتماعی یا جان و فکر و شرف و آبرو ضرر و هرآنچه  نھی از .٣٠
 رساند. زیان می

شان نیاز به  ای از اوامر و نواهی اسالم بیان گردید و توضیح و بیان دالیل خالصه
  )١(قطور دارد.نگارش چندین جلد کتاب 

  گفتار سوم: نگاهی به اصول فضایل و مبادی اخالق
  در مباحث قبلی، مطالبی کّلی دربارۀ اصوِل فضایل و اخالق بیان گردید.

در این زمینه گفته خواهد  - نه طوالنی و نه مختصر-در این مبحث نیز توضیحاتی 
ول و مبادی فضایل و اخالق و با نظر به اینکه در میان شد؛ آن هم از طریق بررسی اص

اخالق و فضایل رابطۀ تنگاتنگی برقرار است و نیز اسالم ارزش مسائل اخالقی را باال 
  برده است:

  صبر - ١
نھایت است؛ یعنی از لحاظ فضیلت،  هایی متعّدد و بی سخن دربارۀ صبر دارای شاخه

 انواع، جایگاه یا نتایج آن. 
تر مورد توّجه قرار  بحث، اشارات موجود در زمینۀ صبر و نیز مواردی که کمدر این م

  گردد. گرفته است، بررسی می
ترین تعریف صبر این است که بگوییم: صبر یعنی حفاظت نفس از چیزی که  آسان

  پسندد. دوست دارد یا نگھداری آن بر چیزی که نمی
گناه و صبر بر تقدیرهای دردآور ، صبر از تعریف فوق شامل صبر بر اطاعت از الله

  شود. الھی می
  ها در ادامه بیان خواهد شد. شمار دیگری که برخی از آن و نیز موارد بی

وسیلۀ اخالق  کشیدن به چون ریاضت بدون تردید صبر معیار و اصل فضایل است،
نیاز دارد که انسان نفس خویش را بر  -گوید می /چنانچه ابن عاشور –پسندیده 
با تمایالت بسیاری وادار سازد و در این مخالفت، رنج و دردی وجود دارد که  مخالفت

                                           
 .۴۵ -۴٣؛ همان، صص ٧٩ - ٧۵همان، صص  -١
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خواهاِن صبر است تا اخالق نیکو عادت و ملکۀ فردی شود که نفسش را وادار به این 
  )١(کار نموده است.

عالوه بر این، فضایل زائیدۀ صفات نیکوست و این صفات به فھم و درکی قوی و 
گردد.  فایده یا مضر است، بر می رشدن در تمایالتی که بیو بازداشتن نفس از غوطه

رود و بردباری، آموزش، تقوا، شجاعت،  بنابراین صبر مالک و اصل فضایل به شمار می
  عدالت، عّفت، کرم و امثال آن از انواع صبر هستند.

یابی، زیرا باعث  اگر دّقت کنی، اصل دینداری و ایمان را نیز از موارد صبر می
  )٢(های نفسانی است. با تمایالت و خواسته مخالفت

فضیلت صبر بسیار قطعی و روشن است، چون نیمی از ایمان بوده و ایمان یعنی 
شکر و صبر. آیات بسیاری از قرآن کریم دربارۀ صبر آمده و این ویژگی عادت و خصلتی 

در آیات بزرگ است که الله تعالی فرمان به آن داده و جایگاهش را بلند گردانیده و 
فراوانی، این صفت را بیان فرموده و صابران را توصیف نموده و آنان را به پاداشی بزرگ 

  وعده داده است.
  فرماید: می ـالله

ِ  ٱۡصِبۡ وَ ﴿  ب
َّ ِ ِۚ َوَما َصۡبَُك إ َّ    ]١٢٧حل: [النّ  ﴾ٱ

  »است.] الله یقبه [توف فقط] صبر کن و صبر تو !ج یگرام یامبرپ یو [ا«

ُمورِ َولََمن َصَبَ وََغَفَر إِنَّ َذٰلَِك لَِمۡن َعۡزِم ﴿
ُ
   ]٤٣وری: [الّش  ﴾ٱۡل

[یا نشانۀ  ] استیده[پسند بزرگ یاز کارها ینا قطعاً  ببخشد،کند و  یباییشک که ی و کس«
  »ای قوی در کارهاست]. اراده

َها ﴿ يُّ
َ
أ ِينَ َيٰٓ ْ  ٱلَّ ْ َءاَمُنوا وا ْ وَ  ٱۡصِبُ ْ َوَرابُِطوا ْ َوَصابُِروا ُقوا َ  ٱتَّ َّ  ﴾َلَعلَُّكۡم ُتۡفلُِحونَ  ٱ

   ]٢٠٠عمران:  [آل
[و  یدفرا خوان یکبائیرا به صبر و ش یگرانو د ید! صبر کنیدا آورده یمانا که  یکسان یا«
  »ید.رستگار شو یدشا ید،و از الله بترس یدکن یمرزها نگھباناز ] و نمایید یداریپا

﴿ ِ ِٰبِينَ  َوبَّشِ    ]١٥٥[البقرة:  ﴾ٱلصَّ
  ».و به صبرکنندگان مژده بده«

                                           
 .۴۶٠، ص ١۶نک: تفسیر الّتحریر والّتنویر، ج  -١
  .٣۵٢، ص ١همان، ج  -٢
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ْعِطَي «فرمایند:  علیه می در حدیثی مّتفق ج پیامبر
ُ
، َوَما أ ُ ُْه ابَّ ْ يَُصربِّ َوَمْن َفَتَصربَّ

رْبِ  وَْسَع ِمَن الصَّ
َ
ا َوأ َحٌد َقَطاًء َخرْيً

َ
 الله تعالیدارد،  و کسی که خود را به صبر وا«؛ )١(»أ

تر از صبر  بھتر و وسیع ]و عطائی[بخشش کس  هیچ برای و دهد به وی توفیق صبر می
  ».داده نشده است

اگر انسان صبور باشد، شایسته است که در زندگی خویش رستگار شود و برای 
  تمامی مسلمانان خوبی و خیر رساند و فواید فراوانی داشته باشد.

  ای نخواهد داشت. شد و فایده اّما اگر ناشکیبا باشد، فورا ضعیف خواهد
چون در معرض  برای هر انسانی الزم است که از روی اختیار یا اجبار صبر پیشه کند،

های جانی بر اثر بیماری، و در معرض مشکالت مالی بر اثر نابودی و  بسیاری از مصیبت
های  های خانوادگی و رفاقتی به سبب موت و نیز در معرض مصیبت تباهی، یا سختی

دادن بسیاری از نیازهای ضروری  دگی بر اثر جنگ و پیامدهای آن؛ همچون از دستزن
دادن اشخاص یا اشیای محبوب  و مرسوم قرار دارد و اگر در برابر مشکالت و از دست

  ها خواهد شد. صبر نکند، قطعًا قربانِی حوادث و گرفتاری
آدمی را فریب  است؛ تمایالت نفسانیگونه  این وضعّیت انسان با تمایالت نیز

گردند و اگر آدمی مانع صبر یا ایمان  دهند و از هر راهی به قصد نیرنگ، آشکار می می
  را با خود نداشته باشد، به هالکت خواهد افتاد.

و از برترین عبادات به شمار  ترین صفات اخالقی به طور خالصه، صبر یکی از بزرگ
ظ نتیجه و عاقبت، صبر بر اجرای اوامر ترین نوع صبر از لحا رود و بھترین و شایسته می

الھی و ترک نواهی اوست، چون از این طریق، طاعت مخلصانه و دین صحیح و پاداش 
ای از نیکی و  گیرد و کسی که صبر کمی بر انجام طاعت دارد، بھره شایسته شکل می

   )٢(برد. نصیبی از اصالح و رستگاری نمی

                                           
  .١٠۵٣؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ١۴٠٠صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
 .٣۶٠، ص ١نک: أدب الّدنیا والّدین، ماوردی، ج  -٢
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  عّفت و پاکدامنی -٢
پاکدامنی شکل و حالتی برای قّوۀ شھوانی و در «گوید:  عّفت میجرجانی در تعریف 
روی این قدرت، و خمود؛ یعنی کوتاهی و ضعف این نیروست.  میانۀ فجور؛ یعنی زیاده

 )١(»شریعت و جوانمردی انجام دهد.براساس  فرد پاکدامن کسی است که امور را
اعضایت را از امور  محدوده و مرز عّفت این است که چشم و«گوید:  می /ابن حزم

داری بیش از حد و دوری از  حرام باز داری. اگر چنین نشود، فساد است و خویشتن
  )٢(»آنچه الله متعال حالل گردانیده، ضعف و ناتوانی است.

های جامعه  ای از پایه بنابراین روشن است که پاکدامنی اصلی از اصول اخالقی و پایه
ای منتشر و رایج گردد، افرادش از رذائل و  جامعه رود. اگر این ویژگی در به شمار می

ها دوری خواهند کرد و با شرم و حیا که اصل هر خیری است، آراسته خواهند  زشتی
  )٣(ایستند. چینی و خواری و تحقیر باز می شد و از فحشا، بخل، دروغ، غیبت، سخن

  عّزت نفس -٣
وری از مواضع خواری، و این ویژگی یکی از صفات بزرگ اخالقی است و به معنای د

 ضّد فرومایگی؛ یعنی دچارشدن انسان به خواری و پستی است.
شود که انسان در چشم و دل دیگران بزرگ و محترم آید و در  عّزت نفس باعث می

  زمرۀ افراد بزرگ قرار گیرد.
این صفت نیز نتایج خوبی در جامعه دارد؛ اّمتی که دارای عّزت نفس است، افرادش 

دهند که دیگران  مشتاقند که در کارهایشان مستقل و خودکفا باشند و اجازه نمیبسیار 
   )٤(به کرامتشان خدشه وارد سازند و حّقی از حقوقشان را تباه نمایند.

  سخاوت -۴
گاهی و فھم اینکه مال ارزش دارد و نباید در خرج و انفاقش زیاده روی کرد و  یعنی آ

هایی برای انفاق مال و رضایت بر آن وجود دارد؛ به  در زندگی و حیات فاضله، زمینه
 عبارتی دیگر، سخاوت یعنی بخشش ثروت شایسته و حالل در جای مناسب.

                                           
 .١۵١الّتعریفات، جرجانی، ص  -١
 .٣٢ص نک: األخالق والّسیر في مداواة الّنفوس، ابن حزم،  -٢
 .٢٩۴، ص ٢نک: مدارج الّسالکین، ابن قّیم، ج  -٣
 .١٢۶ - ١٢۴، صص ١نک: رسائل اإلصالح، ج  -٤
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رو است و  کسی که دستش را در پیروی از تمایالت نفسانی باز گذارد، قطعًا زیاده
عنی های خیر باز دارد، بخیل است، اّما سخاوت ی فردی که دستش را از انفاق در راه

  روی در بین این دو. میانه
آوری مال استوار است، همراه  از آنجا که سخاوت بر پایۀ رحمت و حرِص کم بر جمع

رود، است.  های آشکار آن به شمار می های هّمت واال و از نشانه فضایلی دیگر که از پایه
یش، بخشد، بردبار است و در معامالت خو انسان سخی در بیشتر حاالت، دیگران را می

نماید، عادالنه حکم و  کند و حقوق مردم را از طرف خود ادا می انصاف را رعایت می
کند که حّق فرد ضعیف را به  کند و میل به رشوه ندارد و هرگز قصد نمی قضاوت می
  قوی بدهد.

ترین و  انسان سخاوتمند قطعًا متواضع است، تکّبر ندارد، خودبین نیست و شجاع
، زیرا اگر انسان زیاد حریص به اموال دنیا باشد، شجاعت و ترین مردم است باعّزت
  دهد. نفسش را از دست می عّزت

سخاوت تأثیر فراوانی در سروری و بزرگی مردم دارد. مسلمانان با حفظ دیانت، 
گسترش معارف، برتری اخالق، حفاظت از آبرو، نیکنامی، پایداری در اّتحاد و حمایت از 

  رسند. ی از برتری و سروری میسرزمینشان به درجۀ واالی
بخشند، محّقق  تمامی این مقاصد مھم و واال با اموالی که سخاوتمندان می

  )١(شود. می

  شجاعت -۵
این صفت نیکو باعث عّزت نفس، دوری از ظلم و ستم، ترجیح اخالق و صفات واال و 

 شود.  نیز بخشش و انفاق اموال مورد عالقه می
وسیلۀ قدرت و  گردد، چون انسان به بردباری می همچنین سبب فروخوردن خشم و

  )٢(دارد. شجاعت خویش، نفس را در اختیار گرفته و آن را از خشم و شتاب باز می
شجاع مورد پسند شرع را کسی دانستند که خودش را  ج به همین سبب، پیامبر

ََعةِ «فرمایند:  هنگام غضب کنترل نماید؛ ایشان می ِديُد بِالرصُّ ِديُد لَيَْس الشَّ ، إِغََّما الشَّ

                                           
 .٩٢ - ٨۴نک: الھدایة اإلسالمّیة، صص  -١
 .٣٩۴، ص ٣نک: مدارج الّسالکین، ج  -٢
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ِي َفْمِلُك 
َّ فرد قدرتمند واقعی [و شجاع] کسی نیست که «؛ )١(»َغْفَسُه ِعنَْد الَغَضِب  ا

زند]، بلکه شجاع واقعی کسی است که  کند [و آنان را بر زمین می بر دیگران غلبه می
   »کند]. خشم خویش عمل نمیبراساس  نماید [و خودش را در زمان خشم، کنترل می

تر از این بوده و  های جنگ نیست، بلکه عام شجاعت منحصر و محدود به میدان
شامل شجاعت ادبی و زبانی؛ مانند بیان دیدگاه خود، آشکارنمودن حقیقت، اعتراف به 

  )٢(شود. اشتباه و پذیرش حقیقتی که روشن است، می

  وفا - ۶
دیگران و محافظت وفا یعنی پایبندی و پایداری در کمک به «گوید:  می /جرجانی
 )٣(»های دوستان و شریکان. از پیمان

وفادارترین مردم و نیکوکارترین آنان در تمامی انواع  ج بدون تردید رسول الله
  وفاداری بودند.

از جمله وفاداری ایشان در محّبت و عالقۀ به همسر خویش؛ أّم المؤمنین 
عایشه و سایر زنان صاحب که پس از وفات وی و ازدواج با أّم المؤمنین  لخدیجه

جمال و شرف، أّم المؤمنین خدیجه و سابقۀ نیک و خدمت او به اسالم و انفاقش در راه 
الله متعال را فراموش نکردند و در اوقات بسیاری، از وی یاد نموده و تحسینش 

  کردند. می
نمودند و بسا اوقات،  ، به دوستانش توّجه میحّتی پس از وفات خدیجه

وسیلۀ  فرستادند و به قطعه ساخته و برایشان می ا ذبح کرده و آن را قطعهگوسفندی ر
شده و معلوم بود را به  که برایشان شناخته لهدیه و صدقه، نیکی و احسان خدیجه

کردند و در نتیجه، از وی یاد نموده و برایش درخواست رحمت و  آنان یادآوری می
  فتند.گ کردند و از کرم و بخشش او سخن می آمرزش می

                                           
 .٢۶٠٩؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۶١١۴صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
  .٧٨ - ٧٧صص ، ١نک: رسائل اإلصالح، ج  -٢
 .٢۵٣الّتعریفات، ص  -٣
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برد و  بر وی رشک می لکردند که عایشه آن قدر از خدیجه یاد می ج رسول الله
با أّم  ج أّم المؤمنین خدیجه سه سال قبل از ازدواج پیامبرهرچند  خورد، غبطه می

  المؤمنین عایشه وفات کرده بود.
بر هیچ «گفت:  روایت شده که می لدر صحیح بخاری و صحیح مسلم، از عایشه

بسیار از وی  ج رشک بردم، غبطه نخوردم، زیرا پیامبر لکه بر خدیجهآنگونه  زنی،
  کردند. یاد می

، مرا سه سال پس از وفات خدیجه ج گوید: رسول الله أّم المؤمنین عایشه می
را به  فرمان داد که خدیجه ÷به ازدواج خویش درآوردند و پروردگار به جبرئیل

  )١(»از نی بشارت بده.  شده ای بھشتی و ساخته خانه
که بر آنگونه  بر هیچ زنی،«در این دو کتاب، از قول عایشه چنین نقل شده است: 

بسیار از وی  ج ام، اّما پیامبر که وی را ندیدهدرحالی  خدیجه غبطه خوردم، رشک نبرم
کردند و بسا اوقات، گوسفندی ذبح نموده و آن را تقسیم کرده و به دوستان  یاد می
گفتم: گویی که در دنیا زن  فرستادند. و بسا اوقات به ایشان می می لخدیجه

اَكنَْت، َواَكنَْت،  إنها«فرمودند:  می ج دیگری غیر از خدیجه نبوده است؟! اّما رسول الله
 ٌ َ قطعًا او چنین و چنان بود و من از او فرزندانی داشته [و «؛ )٢(»َواَكَن يِل ِمنَْها َو

  »دارم].
ح بخاری و صحیح مسلم نقل شده که أّم المؤمنین عایشه همچنین در صحی

اجازه  ج هاله دختر خویلد؛ خواهر أّم المؤمنین خدیجه از رسول الله«گفت:  می
خواستن خدیجه را به یاد آوردند [چون صدایش شبیه صدای  خواست و ایشان اجازه

خدیجه بود] و از خوشحالی [یا بر اثر غم و اندوه فراق او] تکان خورده و فرمودند: 

أّم المؤمنین عایشه » الله ُکَند که هاله باشد [یا اینکه این هاله است].«؛ »اللَُّهمَّ َهالَةَ «
  )٣(.»گوید: من رشک بردم و ...  می

                                           
  .٢۴٣۵؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٣٨١٧صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
  .٢۴٣۵؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٣٨١٨صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢
 .٢۴٣٧؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٣٨٢١صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٣
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صری از اصول اخالق در دین اسالم بیان گردید و توضیح این مطالب در مخت
  های تفسیری و شروح حدیثی آمده است. بسیاری از متون قرآن و سّنت و کتاب
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  مبحث ششم:
  دوستی و مصاحبت در اسالم و رابطۀ مسلمانان با دیگران

  دوستی و مصاحبت در اسالم - ١
  بسیار شیرین است.ای باارزش و ُپرفایده و  دوستی رابطه

اش، از موضوع رفاقت و همنشینی غافل  اسالم با وجود گستردگی و قوانین حکیمانه
  نشده است.

بلکه به رفاقِت شایسته توّجه نموده و دیگران را تشویق به آن کرده و شروطی که 
  ضامن بقا و ایجاد نتایج مفیدش خواهد بود را تعیین نموده است.

  گردد: مام و توّجه اسالم به این مسأله بیان میدر ادامه، مواردی از اهت
پسندد را برای برادر  اسالم تشویق نموده که فرد مسلمان آنچه برای خود می .١

 داند. و این ویژگی را نشانۀ ایمان و کمال آن می مسلمانش بخواهد

ِخيِه َما حُيِبُّ «فرمودند:  ج پیامبر
َ
َّ حُيِبَّ ِأل َحُدُكْم َح

َ
یک هر«؛ )١(»ِجَْفِسهِ َال يُْؤِمُن أ

  »پسندد را برای برادرش بپسندد. از شما زمانی ایمان دارد که آنچه برای خود می
هرچند  پسندد که فرد مسلمان برادر مسلمانش را بر خود ترجیح دهد اسالم می .٢

تواند در حّق  خودش نیاز شدیدی داشته باشد. بھترین کاری که انسان می
 دوستش انجام دهد، همین است.

  فرماید: می شدر سیاق توصیف انصار ألالله

ِينَ وَ ﴿ ارَ َتَبوَُّءو  ٱلَّ يَمٰنَ وَ  ٱلَّ َ َيُِدوَن ِف  ٱۡلِ ِمن َقۡبلِِهۡم ُيِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِلِۡهۡم َو
ۚ َوَمن يُوَق ُشحَّ  نُفِسِهۡم َولَۡو َكَن بِِهۡم َخَصاَصةٞ

َ
ٰٓ أ َ َ وتُواْ َوُيۡؤثُِروَن 

ُ
آ أ ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

ْوَلٰٓئَِك ُهُم  ۦَنۡفِسهِ 
ُ
   ]٩[الحشر:  ﴾ٱلُۡمۡفلُِحونَ فَأ

گرفتند و  یداراالسالم] جا ینه؛خود [مد یاراز آنان در د یشپ که ی ] کسانیبرا زیو [ن«
 یها و در دل دارند یدوست م ،هجرت کنند یشانرا که به سو یآورده بودند، کسان یمان] ایز[ن

م را بر خود مقّد  انو آن کنند ی] نمیازاحساس حسد [و ن ،خود از آنچه [به مھاجران] داده شده
 یشاز بخل [و حرص] نفس خو که ی و کسان .باشند یازمندخودشان نهرچند  ارند،د یم

  ».ندهست رستگاران ان همانپس آن ؛اند بازداشته شده

                                           
 .۴۵سلم، شمارۀ حدیث: ؛ صحیح م١٣صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
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یکی از اوصاف انصار که «گوید:  شیخ عبدالّرحمان سعدی در تفسیر آیۀ فوق می
عنی ترین نوع بخشش بود. ایثار ی باعث برتری آنان بر دیگران شد، ایثار؛ یعنی کامل

بخشش اموال و سایر امور مورد پسند نفس به دیگران با وجود نیاز شدید و حّتی با 
  وجود ضرر و حاجت فراوان.

های  این کار فقط از اخالقی پاک و محّبت الله تعالی که مقّدم بر تمایالت و خواسته
  خیزد. نفسانی است، بر می

شد، از همین نوع است؛ همان ماجرای آن فرد انصاری که آیۀ مذکور دربارۀ او نازل 
فردی که غذای خود و فرزندانش را به مھمان داد و خودشان شب را در حالت 

  گرسنگی سپری کردند.
شده، ولی خودخواهی مورد   أثره [خودخواهی] است. ایثار ستودهبرخالف  ایثار

نکوهش است، چون نشانۀ بخل بوده و کسی که ایثار به وی بخشیده شود، قطعًا از 
  ماند: ل نفسش محفوظ میبخ

ْوَلٰٓئَِك ُهُم  ۦَوَمن يُوَق ُشحَّ َنۡفِسهِ ﴿
ُ
   ]٩[الحشر:  ﴾ٱلُۡمۡفلُِحونَ فَأ

 رستگاران ان همانپس آن ؛اند بازداشته شده یشاز بخل [و حرص] نفس خو که ی و کسان«
  )١(».ندهست
و از  دین اسالم مردم را به همراهی و دوستی با همنشین صالح تشویق نموده .٣

این مطلب را به  ج داشته است. پیامبربرحذر  شدن به او همنشین بد و نزدیک

وِْء، َكَحاِمِل «بھترین صورت بیان نموده و فرمودند:  اِلِح َوالسَّ َمثَُل اجلَِليِس الصَّ
ْن تَبْتَاعَ  الِمْسِك 

َ
ا أ ْن حُيِْذيََك، َوإِمَّ

َ
ا أ ا  َونَافِِخ الِكرِي، فََحاِمُل الِمْسِك: إِمَّ ِمنُْه، َوإِمَّ

َد ِرحيًا  ْن جَتِ
َ
ا أ ْن حُيِْرَق ِعيَابََك، َوإِمَّ

َ
ا أ َد ِمنُْه ِرحيًا َطيِّبًَة، َونَافُِخ الِكرِي: إِمَّ ْن جَتِ

َ
أ

 ۀمشک و دمند ۀهمنشین صالح و همنشین بد، مانند دارند َمَثل«؛ )٢(»َخِبيثَةً 
از وی خریداری  دهد یا مشک یا برایت مشک می ۀاست که دارند یآهنگر مد

یا لباست را  یدم آهنگر ۀو دمند .یابی را می یکنی و یا از او بوی خوش می
 » رسد. سوزاند و یا از او بوی بد به مشامت می می

                                           
 .٨۵تفسیر الّسعدي، ص  -١
  .١٨٧۶؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٢٣٧و  ٢١٠١، ۵۵٣۴صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢
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در قیامت که  ماند: بیان شده که رفاقت شایسته و نیک پس از مرگ نیز باقی می .٤
مؤمنان باتقوا در جوید، دوستی  هر فردی از دوست خویش دوری و بیزاری می

 ماند. آن روز سخت، باقی می
  فرماید: می ـالله

ٓءُ ﴿ َّ ِخ
َ
َّ  ٱۡل ِ    ]٦٧خرف: [الّز  ﴾ٱلُۡمتَّقِيَ يَۡوَمئِذِۢ َبۡعُضُهۡم ِلَۡعٍض َعُدوٌّ إ

  »یزگاران.پره یکدیگرند مگردشمن  ،]یامتآن روز [ق دوستان در«
اند، در آن روز دشمن یکدیگر  دوستانی که بر کفر و دروغ و نافرمانی جمع شده

شوند، چون دوستی و همنشینی آنان در دنیا، برای غیر الله بوده و در روز قیامت،  می
  شود. تبدیل به دشمنی می

شان برای رضای او  اّما محّبت و دوستی پرهیزگاران همچون دوام ذاتی که محّبت
  )١(یابد. بوده است، ادامه می

َسبَْعٌة يُِظلُُّهُم «فرمودند:  ج پیامبر یاری است:صداقت خالصانه دارای پاداش بس .٥
ُ يِف ِظلِِّه يَْوَم ال ِظلَّ إِال ِظلُّهُ  ه هیچ کهفت گروه را روزی  الله متعال«؛ »ابَّ

 جای یشخو[عرش]  ۀاو وجود ندارد، در زیر سای ۀ [عرش]ای جز سای سایه

ِ « ؛ از جمله:»دهد. می قَا َعلَيْهِ رَُجالِن حَتَابَّا يِف ابَّ دو «؛ )٢(»اْجتََمَعا َعلَيِْه َوَيَفرَّ
باهم  آن،براساس  دوست باشند و خوشنودی الله با یکدیگر برایه کمسلمانی 
 .»دیگر جدا شوندکجمع یا از ی

  بخشی از دیدگاه اسالم دربارۀ دوستی بیان گردید.

  ارتباط مسلمان با غیر مسلمان -٢
احسان، نیکی، انعام، عدالت و خواستن براساس  ارتباط مسلمان با کافران و مشرکان

  خیر و هدایت برای آنان است.
  فرماید: می ألالله

ُٰكُم ﴿ ُ َّ َيۡنَه َّ ِينَ َعِن  ٱ ن  ٱّلِينِ لَۡم يَُقٰتِلُوُكۡم ِف  ٱلَّ
َ
َولَۡم ُيۡرُِجوُكم ّمِن دَِيٰرُِكۡم أ

وُهۡم َوُتۡقِسُطٓواْ إَِلِۡهۡمۚ إِنَّ  َ َتَبُّ َّ    ]٨[الممتحنة:  ﴾ٱلُۡمۡقِسِطيَ ُيِبُّ  ٱ
                                           

 .٧۶٩نک: تفسیر الّسعدي، ص  -١
  .١٠٣١؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ١۴٢٣و  ۶۶٠صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢
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با شما  یندر [امر] د که ی عدالت نسبت به کسان یتو رعا کردن یکیشما را از ن أالله«
 تعالی الله بدون تردید کند. ینم یاند، نھ نکرده یرونب یارتانو شما را از د اند یدهنجنگ
  ».را دوست دارد یشگانپ عدالت

یعنی الله تعالی شما را از نیکی «گوید:  تفسیر این آیه میدر  /عبدالّرحمان سعدی
کند اگر  و ارتباط و جبران خوبی و عدالت در حّق مشرکان خویشاوند و بیگانه منع نمی

تان بیرون نکردند. بنابراین بر شما   آنان علیه دین شما نجنگیدند و شما را از سرزمین
و نیکی کنید، زیرا ارتباط و نیکی در این گناهی نیست که با آنان ارتباط برقرار نموده 

  )١(»گردد. حالت منجر به گرفتاری و فساد نمی
همین معنا را فھمیده بود که پس از  شصحابی بزرگوار؛ عبدالله بن عمرو بن عاص

  مان دادید؟ ذبح گوسفندی، سه مرتبه گفت: آیا قسمتی از آن را برای همسایۀ یھودی

َّ «چنین شنیدم:  ج سپس گفت که از پیامبر يُل يُوِصييِن بِاجْلَاِر، َح َما َزاَل ِجرْبِ
ثُهُ  نَُّه َسُيَورِّ

َ
آن قدر دربارۀ همسایه به من سفارش کرد که  ÷جبرئیل«؛ )٢(»َظنَنُْت ك

  »گمان کردم همسایه از همسایه ارث خواهد برد.
همسایه شامل این صحابی بزرگوار با توّجه به حدیث مذکور دانست که رفتار نیک با 

  شود. مسلمان و کافر می
در سایۀ همین بیان قرآنی، اهل کتاب در کنار مسلمانان زندگی کردند و خود آنان و 

  شان در امنّیت کامل بودند. آبرو و اموال
کیشان و مّلت خود نیافته  و بلکه رفتار و عدالتی که در میان خویشاوندان و هم

  بودند را از مسلمانان دیدند.
که این رفتار پسندیده و عدالت و اخالق مسلمانان را دیدند، به دین اسالم زمانی 

  عالقمند شدند و از روی میل و یقین اسالم را پذیرفتند.

                                           
 .٨۵٧۶نک: تفسیر الّسعدي، ص  -١
؛ ابوداود، شمارۀ ١٠۵؛ بخاری در األدب المفرد، شمارۀ حدیث: ١۶٠، ص ٢احمد، ج مسند  -٢

این روایت را حسن و غریب  /. ترمذی٩۴٣؛ سنن ترمذی، شمارۀ حدیث: ۵١١٢حدیث: 
  داند. می
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های غیرمسلمان، این مفھوم را کامال روشن  با تمامی گروه ج برخورد و رفتار پیامبر
ردد تا بدین وسیله، گ سازد، که اکنون بخشی از سیرۀ نبوی در این زمینه بیان می می

  قسمتی از بخشش و عدالت اسالم آشکار گردد.

  تعامل با گروه منافقان) ١
 با این افراد، ج کسانی که به ظاهر مسلمان، ولی در باطن کافر بودند. رسول الله

رفتاری همچون رفتارخود با مسلمانان داشتند؛ از لحاظ مھربانی، نرمی، احسان و 
ظاهرشان با آنان رفتار براساس  ج با نیکی. پیامبردادن آن  بخشش بدی و پاسخ

گاه شوند. نمودند بدون اینکه باطن می  شان را بررسی کنند تا از اسرار و مقاصدشان آ
ها برخورد و رفتار بزرگ  اّتفاقات زیادی داللت بر این مطلب دارند که بارزترین آن 

را به شّدت  ج که رسول الله با رئیس منافقان؛ عبدالله بن أبّی بن سلول بود ج پیامبر
تھمت زد؛ یعنی همان ماجرای افک  ج اذّیت و آزار رساند؛ این فرد به خانوادۀ پیامبر

که گناه اصلی و بزرگ را او به دوش کشید و آن سخن زشت را علیه أّم المؤمنین 
  منتشر ساخت. لعایشه

کردند، از رفتن به همچنین این منافق در روز غزوۀ احد، با افرادی که از وی پیروی 
 ـرا تنھا گذاشت، و الله ج ترین شرایط، رسول الله جنگ سر باز زد و در سخت

  فرماید که این فرد گفت: می

﴿ َ ِ َعزُّ َلُۡخرَِجنَّ  ٱلَۡمِديَنةِ لَئِن رََّجۡعَنآ إ
َ
َذلَّ ِمۡنَها  ٱۡل

َ
   ]٨[المنافقون:  ﴾ٱۡل

  »کنند. یم یرونرا از آنجا ب یالنذل ت،صاحبان عزّ  یقیناً  یم،بازگرد ینهاگر به مد«

  و اسالم، دشمنی ورزید. ج عبدالله بن أبّی بن سلول در مواقع بسیاری علیه پیامبر
خواست تا پیراهن خویش را  ج این فرد منافق زمانی که وفات کرد، پسرش از پیامبر

راهنش نیز پی ج بدهند که وی را در آن کفن کنند به امید آنکه پاک شود و رسول الله
  را به عنوان کفن برای بزرگ منافقان دادند!!!

  ای؟! و آیا به همین اندازه اکتفا شد؟! تر از این دیده تر و بخشنده آیا کاری جوانمردانه
به تشییع جنازۀ وی حاضر شده و قصد داشتند که بر او نماز  ج نه، بلکه پیامبر

خواهی بر ابن أبّی که فالن روز و  برخاست و گفت: آیا می سبخوانند، اّما سّیدنا عمر
فالن روز، چنین و چنان گفت، نماز بخوانید؟! عمر فاروق سخنان عبدالله بن أبی را 
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ْر َقينِّ يَا ُقَمُر!«شمرد، ولی ایشان خندیده و فرمودند:  برمی ج برای پیامبر خِّ
َ
ای «؛ »أ

  »عمر! از [جلوی] من کنار برو [واعتراض نکن].

ِّ ِإْن «فرمودند:  ج امه داد، پیامبروقتی سّیدنا عمر اد َ
ْعلَُم ك

َ
ُْت فَاْخرَتُْت، لَْو أ ِّ ُخريِّ

إِ
ُ لَزِْدُت َعلَيَْها َ بِْعنَي ُفْغَفُر  به من حّق انتخاب داده شد و انتخاب «؛ »زِْدُت بَلَ السَّ

کردم، اگر بدانم در صورتی که بیش از هفتاد بار برایش طلب آمرزش کنم، بخشیده 
  » شود، قطعًا بر آن خواهم افزود. می

  این سخن اشاره به قول الله تعالی دربارۀ منافقان دارد که فرمود:

َ تَۡسَتۡغِفۡر لَُهمۡ  ٱۡسَتۡغِفرۡ ﴿ ۡو 
َ
   ]٨٠وبة: [التّ  ﴾لَُهۡم أ

  ».آمرزش نخواه یشانبرا یاآمرزش بخواه  انآن ی] برا!ج یامبرپ یا«[

آمرزش بخواهند یا نخواهند، سرشت مھربان مخّیر شدند که  ج وقتی رسول الله
  ایشان باعث شد که برای دشمنان خویش درخواست عفو و مغفرت نمایند.

بر وی نماز خوانده و سپس  ج رسول الله«گوید:  در پایان حدیث می سعمر فاروق
  [توبه] نازل شد:» براءه«رفتند و طولی نکشید که این دو آیه از سورۀ 

 تَُصّلِ ﴿
َ ِ َو ٰ َقۡبِه َ َ َ َتُقۡم  بَٗدا َو

َ
اَت أ َحٖد ّمِۡنُهم مَّ

َ
ٰٓ أ َ ِ  ۦٓۖ َ ِ إِنَُّهۡم َكَفُرواْ ب َّ  ۦَورَُسوِلِ  ٱ
   ]٨٤وبة: [التّ  ﴾َوَماتُواْ وَُهۡم َفِٰسُقونَ 

بدون  یست،که مرده است، نماز نخوان و بر [کنار] قبرش ناان از آنیک  هیچ و هرگز بر«
  ».مردند ،فاسق [و نافرمان] بودند که درحالی  و رسولش کافر شدند و به الله انآن تردید

تعّجب کردم و الله و  ج گوید: در آن روز، من از جرأتم بر پیامبر همچنین می
  )١(»پیامبرش داناترند.
تر از او چگونه  بود، پس با افراد پایینگونه  این با رئیس منافقان ج رفتار رسول الله

  بوده است؟!

                                           
 .١٣۶۶نک: صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
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  پیمان مخالف و هم گروه) ٢
کردند،  امید به هدایت آنان داشتند، به زیبایی و نیکی با این گروه رفتار می ج پیامبر

 کردند و از آنان را ضایع نمییک  هیچ نمودند و حّق  شان رعایت می عدالت را در حّق 
 نمودند: آیۀ زیر رفتار میبراساس 

ُٰكُم ﴿ ُ َّ َيۡنَه َّ ِينَ َعِن  ٱ ن  ٱّلِينِ لَۡم يَُقٰتِلُوُكۡم ِف  ٱلَّ
َ
َولَۡم ُيۡرُِجوُكم ّمِن دَِيٰرُِكۡم أ

وُهۡم َوُتۡقِسُطٓواْ إَِلِۡهۡمۚ إِنَّ  َ َتَبُّ َّ    ]٨[الممتحنة:  ﴾ٱلُۡمۡقِسِطيَ ُيِبُّ  ٱ
با شما  یندر [امر] د که ی عدالت نسبت به کسان یتو رعا کردن یکیشما را از ن ـالله«
متعال الله  کند. همانا ینم یاند، نھ نکرده یرونب یارتانو شما را از د ندا یدهنجنگ
  ».را دوست دارد یشگانپ عدالت

چنین  سهای زیادی در این زمینه وجود دارد؛ مثًال در صحیح بخاری، از انس نمونه
 ج بود، بیمار شد و رسول الله ج ای یھودی که خادم پیامبر برده«روایت شده است: 

ْسِلمْ «به عیادتش رفته و کنار سرش نشستند و به او فرمودند: 
َ
  »مسلمان شو!«؛ »أ

او به پدرش که در کنار وی نشسته بود، نگاه کرد و پدرش گفت: از ابوالقاسم 
فرمودند:  از آنجا رفتند که میدرحالی  ج اطاعت کن. بنابراین مسلمان شد و پیامبر

ْغَقَذهُ «
َ
ِي أ

َّ ِ ا ها از آِن پروردگاری است که او را  تمامی ستایش«؛ )١(»ِمَن اجَّارِ  احلَْمُد ِبَّ
  »از آتش [دوزخ] نجات داد.

پیمان یا کسانی که راضی به زندگی در زیر  با مخالفان هم ج خوشرفتاری پیامبر
ترین شواهد و دالیل بر بخشش و خوبی این دین حنیف و  پرچم اسالم شدند، از روشن

تواند بر  به دو قانون آزادی و برپاداشتن صلح است. پرچم اسالم میبنای آن بر توّجه 
های متفاوت زندگی، برافراشته  های متفاوت از لحاظ اعتقاد و منافع و جنبه سر اّمت

  شود.
ها چنین روشی را در پیش گرفتند؛  امیران و حاکمان عادل اسالم در رفتار با ذّمی

  کردند. ها می دالت؛ بویژه در حّق ذّمیآنان جانشینان خود را سفارش به اجرای ع
که در آن زمان والی مصر  شبھترین نمونه نامۀ سّیدنا عمر فاروق به عمرو بن عاص

  بود، است. 

                                           
 .١٣۵۶صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
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پیمانان نیز با تو هستند و  ها و هم ذّمی«در بخشی از این نامه چنین آمده است: 
  )١(»دربارۀ آنان سفارش کردند. ج رسول الله

ْو لَكََّفُه فَْوَق «فرمودند:  ج رسول الله همچنین آمده است که
َ
َمْن َظلََم ُمَعاِهًدا أ

نَا َخْصُمُه يَْوَم الِْقيَاَمةِ 
َ
پیمان ستم نماید یا او را به  کسی که به فرد هم«؛ )٢(»َطاقَِتِه، فَأ

  »بیش از توانش مکّلف سازد، [بداند که] من در روز قیامت دشمنش هستم.
دشمن تو باشند، چون هرکس با ایشان  ج اینکه رسول اللهباش از برحذر  ای عمرو!

  )٣(»خورد. دشمنی نماید، قطعًا شکست می
است که  ج یکی دیگر از احادیث ثابت در موضوع مورد بحث، این سخن پیامبر

ُ يَْوَم الِْقيَاَمِة بِِسياٍط ِمْن نَارٍ «فرمودند:  َ يًّا ُحدَّ  دی کسی که بر فر«؛ )٤(»َمْن قََذَف ِذمِّ
  »شود. ذّمی تھمت زند، در روز قیامت، با شّالقی از آتش، حد [و شّالق] زده می

های  به ارزش و جایگاه عھد و پیمان از دیدگاه اسالم، دّقت کنید و آن را با پیمان
شود،  برخی از قدرتمندان مقایسه نمایید که برای احترام به حقوق مسلمانان تعیین می

گیرند، باکی ندارند از اینکه با جانشان بازی  را در اختیار میاّما زمانی که فرد مسلمان 
کنند که آنان را از ایمانشان برگردانند و با  شان را غارت نمایند و تالش می کنند و اموال

نامند، خشم  وجود این، بر کسانی که آنان را دشمن بشرّیت و گیرندۀ روح آزادی می
  گیرند.  می

                                           
با سند  –؛ این روایت در کتاب جامع األحادیث سیوطی ١۴٣٠۴کنزالعّمال، هندی، شمارۀ حدیث:  -١

  نیز موجود است. ٢١١، ص ٢٨ج  – سعمر بن خّطاب

َال «آورده است: گونه  این روایت مذکور را ،٣٠۵٢ابوداود در سنن خود، شمارۀ حدیث:  -٢
َ
َمْن َظلََم  أ

 
َ
ْو لَكََّفُه فَْوَق َطاقَِتِه، أ

َ
ِو اْغتََقَصُه، أ

َ
نَا َحِجيُجُه يَْوَم ُمَعاِهًدا، أ

َ
َخَذ ِمنُْه َشيْئًا بَِغرْيِ ِطيِب َغْفٍس، فَأ

َ
ْو أ

گاه باشید که«؛ »الِْقيَاَمةِ  پیمان ستم نماید یا از حّق وی بکاهد یا او را به  بر فردی همهرکس  آ
فراتر از توانش مکّلف سازد یا بدون رضایتش چیزی از وی بگیرد، قطعًا من در روز قیامت دشمن 

 »هستم.او 
 .٣٠۵٢؛ سنن ابي داود، شمارۀ حدیث: ١۴٣٠۴نک: کنز العّمال، شمارۀ حدیث:  -٣
 .١٣۵المعجم الکبیر، طبرانی، شمارۀ حدیث:  -٤
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گاه بوده ب شرع به ذّمیفقیھان اسالمی از توّجه صاح اند  ها و احترام به حقوقشان آ
اند که مسلمان را با غیرمسلمان یکسان  اصولش، احکامی را استنباط کردهبراساس  و

  داند. می
های غیرمسلمان  تواند چیزی از اموالش را برای ذّمی از جمله اینکه فرد مسلمان می

  قابل اجرا و حتمی است.وصّیت یا وقف نماید و این وصّیت یا وقف امری 

َال يَِبْع َنْعُضُكْم بَلَ َنيِْع َنْعٍض، َوَال خَيُْطْب َنْعُضُكْم بَلَ «فرمودند:  ج پیامبر
هیچ یک از شما بر خرید کسی دیگر، خرید نکند و کسی از شما بر «؛ )١(»ِخْطبَِة َنْعٍض 

  »خواستگاری فرد دیگری، خواستگاری ننماید.
اند که خرید بر خرید غیرمسلمانی که در عھد و  یھان گفتهبر اساس حدیث فوق، فق

  ذّمۀ اسالم است نیز همین حکم را دارد.
مورد حرام و ممنوع به شمار هردو  همچنین خواستگاری بر خواستگاری او که

  رود. می
کنند، بر حقوق اهل ذّمه نیز تأکید دارند و  فقیھان وقتی آداب معاشرت را بیان می

شان در  ی و تحّمل اذّیِت بودن در کنار آنان و حفاظت از جان و اموالتشویق به مھربان
غیاب آنان و نیز دفاع از این افراد در برابر کسانی که قصد آزارشان را دارند، 

  )٢(کنند. می
پیمان ذّمه [ضمانت] حقوقی «گوید:  می» الفروق«در کتاب  /شھاب الّدین قرافی

در عھد و حفاظت ما و در پناه الله تعالی و رسول  گرداند، زیرا آنان را بر ما واجب می
با یک سخن هرچند  که بر آنان ستم نمایدهرکس  گیرند و و اسالم قرار می ج الله

ناپسند یا بردن آبروی کسی از آنان یا با نوعی از انواع آزار و اذّیت باشد و یا دیگران را 
و اسالم را نقض کرده  ج امبربر این امور کمک نماید، قطعًا عھد و پیمان الله و پی

  است.
اگر افرادی در ذّمۀ اسالم «چنین آورده است: » مراتب اإلجماع«نیز در  /ابن حزم

باشند و دشمنان برای دسترسی به آنان، به سوی سرزمین و شھر ما بیایند، باید که با 

                                           
  .١۴١٢صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١
؛ محّمد رسول الله وخاتم الّنبّیین، ١٢٢ -١٢٠نک: رسائل اإلصالح، محّمد خضر حسین، صص  -٢

 .١٠٣ص 
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یم تا از وسیله و سالح برای نبرد با آنان بیرون شویم و در این راه، جانمان را فدا کن
دادن و  هستند، دفاع نماییم، چون تحویل ج کسانی که در ذّمۀ الله تعالی و پیامبر

  )١(»توّجھی به عقد و پیمان ذّمه است. تسلیم آنان، به معنای بی

  گروه مخالف و محارب) ٣
کردند و  با دوراندیشی و رعایت امنّیت و حفاظت، با این افراد رفتار می ج رسول الله

نمودند؛ اگر امکان نرمی و  تر بود، با آنان برخورد می که بھتر و عادالنه ای با شیوه
کردند و  بود، با آنان مھربان بودند، اّما در صورتی که طغیان و سرکشی می مھربانی می

در  ج کرد، رسول الله نافرمانی و گردنکشی آنان را بیشتر می ج مھربانی پیامبر
  )٢(و استوار بودند.برابرشان کامًال مصّمم و دوراندیش 
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  مقّدمه

 های خوب و متدّین که رود و در خانواده خانه نخستین مدرسۀ فرزندان به شمار می
محّبت، مھربانی، ایثار، همکاری و تقوا استوارند، مردان و زنان و بزرگان و براساس 

  یابند. هبران این اّمت پرورش میر
گردد و سعادت  ها و احترام حفظ می شود، خوبی ها، حقوق رعایت می در این خانواده

  یابد. و رستگاری گسترش می
اسالم توّجه زیادی به خانوادۀ مسلمان کرده و حقوقی را برای همسرداری تعیین 

دهد و تمامی حقوق  قرار مینموده که آن را در الفتی صادقانه و زندگی مورد پسندی 
از افراد خانوادۀ مسلمان، امانتی هریک  والدین و فرزندان را مشّخص کرده و بر دوش

  گذاشته که در حضور پروردگار جھانیان دربارۀ آن سؤال خواهد شد.
  گردد. در مباحث پیش رو، مطالبی دربارۀ نظام خانوادگی در اسالم بیان می
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  مبحث اول:
  سالمجایگاه زن در ا

  گفتار اول: بزرگداشت زن در اسالم
بدون تردید اسالم مقام زن را واال گردانیده و هیچ آیینی همچون دین اسالم وی را 
گرامی نداشته است. از دیدگاه اسالم، زنان مکّمل مردان هستند و بھتریِن مردم کسی است 

شیرخوارگی و توّجه و اش خوب باشد. دختر مسلمان در دوران کودکی حّق  که با خانواده
  تربّیت خوب دارد و همزمان، خنکی چشمان و جگرگوشۀ پدر و مادر و برادرانش است.

زمانی که بزرگ شود هم مورد احترام و اکرام است و تحت حمایت سرپرست خویش 
گذارد که دستی به قصد بدی و  کند و نمی قرار دارد و او به خوبی از وی محافظت می

  و چشمی به منظور خیانت، به سمت او دراز شود. زبانی به هدف آزار
ازدواجش نیز به فرمان الھی و عھد و پیمان استوار اوست و در خانۀ شوهر، بسیار 
محترم و تحت حمایت است و باید که شوهرش به وی اکرام و احسان نماید و آزار و 

  اذّیت را از او دور سازد.
و نافرمانی و بدی به وی مانند شرک به  وقتی مادر شود، نیکی به او همراه حّق الله

  و فساد در زمین است. ألالله
اگر خواهر باشد، باید مرد مسلمان با او ارتباط داشته و وی را اکرام نماید و از او 

  حفاظت کند.
  اگر خاله شود، نیکی و ارتباط با او، حکم نیکی و ارتباط با مادر را دارد.

ها و تمامی  ش وی در نزد فرزندان، نوهاگر مادربزرگ یا سالخورده شود، ارز
گردد و نباید که درخواستش رد شود و نظر و فکرش مورد ایراد  خویشاوندان زیاد می

  قرار گیرد.
اگر خویشاوند یا همسایۀ انسان نباشد، به طور کل الزم است که فرد مسلمان از وی 

  )١(پوشی کند و ... . هایش چشم حفاظت نماید و از لغزش
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ای که  اند، به گونه مسلمان همواره این حقوق را به طور شایسته رعایت نمودهجوامع 
از جوامع غیرمسلمان چنین موردی یک  هیچ باعث ارزش و اعتبار زن شده است، اّما در

  خورد. به چشم نمی
مالکّیت، اجاره، فروش، خرید و سایر معامالت، و نیز حّق  از دیدگاه اسالم، زن حّق 

که مخالف دینش نباشد را دارد و حّتی فراگیری برخی از علوم برای زن تعلیم و تعّلمی 
  شود. و مرد فرض عین بوده و تارک آن گنھکار می

زنان با مردان در دارابودن حقوق یکسانند مگر در برخی حقوق و احکام که مختّص 
  )١(گردد. از آنان بوده، و در جای مناسب به صورت مفّصل بیان میهریک  و مناسب

های اسالم برای زن این است که وی را فرمان داده تا آنچه باعث  ی دیگر از خوبییک
های ناسزاگو و چشمان خائن و  شود و وی را از شّر زبان حفاظت خودش و کرامتش می

دارد را رعایت نماید؛ یعنی او را فرمان به داشتن حجاب و  ور محفوظ می دستان حمله
منجر به هرآنچه  با مردان بیگانه و نامحرم و پوشش و دوری از خودآرایی و آمیزش

  شود، داده است. اش می فساد و فتنه
همچنین به شوهر دستور داده تا نفقۀ زن را بپردازد و به نیکی با وی رفتار نماید و 

  )٢(از ستم و بدی به زن پرهیز کند.
ناتوانی در توافق و  عالوه بر این، برای زن و شوهر جایز دانسته که در صورت عدم

ساختن یک زندگی خوش و سعادتمند، از یکدیگر جدا شوند. در این حالت، شوهر 
ها برای اصالح و آشتی و زمانی که زندگی آنان  تواند پس از شکست تمامی تالش می

  فرسا شود، زن را طالق دهد. تبدیل به جھّنم طاقت
تواند در  ود؛ او میتواند از شوهری که ظالم و بدرفتار است، جدا ش همچنین زن می

شود و پرداخت مالی یا با صلح بر چیزی معّین،  عوض چیزی که شوهر راضی می
  )٣(ازشوهرش جدا گردد.

                                           
 .۴١٨، ص ۶نک: نیل األوطار، شوکانی، ج  -١
؛ بدایة المجتھد، ابن ١٨٠، ص ۵؛ المبسوط، سرخسی، ج ٣۴٧، ص ١١نک: المغني، ابن قدامه، ج  -٢
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نماید، متون فراوانی است که دربارۀ زن  آنچه مطالب موجود در سطور قبلی را تأیید می
یا ...  کند که این زن، مادر، همسر، خواهر و ارزش واالیش بیان شده است؛ فرقی نمی

  باشد.
  در دو گفتار پیش رو، این دالیل و متون بیان خواهد شد.

  گفتار دوم: آیاتی از قرآن کریم دربارۀ مقام زن
قرآن مجید جایگاه زن را واال گردانیده و مطالب بسیاری را در مورد زن و مقام و 

  ته است.نام گرف» نساء«های طوال، با عنوان  حقوق وی آورده و حّتی یک سوره از سوره
  گردد: اکنون برخی از آیات قرآنی مربوط به مقام زن بیان می

ْ ۞وَ ﴿ َ  ٱۡعُبُدوا َّ  تُۡشُِكواْ بِهِ  ٱ
َ ِ  ٔٗ َشۡي  ۦَو يۡنِ اۖ َوب    ]٣٦ساء: [النّ  ﴾إِۡحَسٰٗنا ٱۡلَوِٰلَ

  »ید.کن یکیو به پدر و مادر ن یدمگردان یکرا با او شر یزیو چ یدرا بپرست أو الله«

ْ بِهِ ۞قُۡل ﴿  تُۡشُِكوا
َّ َم َربُُّكۡم َعلَۡيُكۡمۖ أَ تُۡل َما َحرَّ

َ
ْ أ ِ  ٔٗ َشۡي  ۦَتَعالَۡوا ۖ َوب يۡنِ ا  ٱۡلَوِٰلَ

 ۖ ٗنا    ]١٥١[األنعام:  ﴾إِۡحَسٰ
را  یچیز اینکهبرایتان بخوانم:  را بگو: بیایید آنچه پروردگارتان بر شما حرام کرده است«

  ».کنید یشریک او قرار ندهید و به پدر و مادر نیک

﴿ ِ  إِيَّاهُ َوب
ٓ َّ ِ ْ إ َّ َتۡعُبُدٓوا

َ
يۡنِ ۞َوقََضٰ َربَُّك أ ا َيۡبلَُغنَّ ِعنَدَك  ٱۡلَوِٰلَ ۚ إِمَّ ًنا  ٱۡلِكَبَ إِۡحَسٰ

َ َتۡنَهۡرُهَما َوقُ  ّفٖ َو
ُ
ٓ أ َُّهَما َ َتُقل ل ُهَما فَ َ ِ ۡو 

َ
ٓ أ َحُدُهَما

َ
ٗ َكرِيٗماأ َُّهَما قَۡو  ٱۡخِفۡض وَ  ٢٣ل ل

ّلِ لَُهَما َجَناَح     ]٢٤-٢٣[اإلسراء:  ﴾َكَما َربََّياِن َصغِٗيا ٱرَۡحُۡهَماَوقُل رَّّبِ  ٱلرَّۡحَةِ ِمَن  ٱلُّ
 یکیو به پدر و مادر ن یدپرستباو را  فقطر داشته است که: ] مقّر ینو پروردگارت [چن«
] ۀ[کلم ان] به آنیرسند، [حتّ  یریپ نزد تو به سّن  ان،آن یهر دو یااز آن دو،  یکیهرگاه  ید.کن

 ان[و بزرگوارانه] با آن یکینزن و با ن یادفر والدین] نگو و بر [سر] را آور رنج ۀکلم ینتر اّف [کم
فرود آور و بگو: پروردگارا! به  یشان] برای[و خاکسار یبال فروتن یمھربان یو از رو سخن بگو

  ».پرورش دادند یکه مرا در کودکگونه  همان ،کنآنان رحمت 

ۡيَنا ﴿ نَسٰنَ َوَوصَّ هُ  ٱۡلِ مُّ
ُ
يۡهِ َحَلَۡتُه أ ٰ وَۡهٖن َوفَِصٰلُهُ  ۥبَِوِٰلَ َ َ ِن  ۥوَۡهًنا 

َ
ِ  ٱۡشُكرۡ ِف َعَمۡيِ أ

 َّ َ ِ يَۡك إ    ]١٤[لقمان:  ﴾ٱلَۡمِصيُ َولَِوِٰلَ
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حمل  یناتوان یرو یمادرش او را با ناتوان یم.پدر و مادرش سفارش کرد ۀو به انسان دربار«
پدر و  یمن و برا ی] که برایمسفارش کرد ی،[آر .بازگرفتنش در دو سال است یرکرد، و از ش

  ».من است یشما] به سو ۀگشت [هم آور که باز یمادرت شکر به جا

ِيَولَُهنَّ ِمۡثُل ﴿ ِ  ٱلَّ ۗ وَ  ٱلَۡمۡعُروِفۚ َعلَۡيِهنَّ ب ُ َولِلرَِّجاِل َعلَۡيِهنَّ َدرََجةٞ َّ  ﴾َعِزيٌز َحِكيمٌ  ٱ
   ]٢٢٨[البقرة: 

و  .ستۀشان ا] که بر عھدیفیاست همانند [حقوق و وظا ای یستهزنان حقوق شا یو برا«

  ».است یمتوانمند حک ألدارند، و الله یمردان بر آنان برتر

َها ﴿ يُّ
َ
أ ْ  ٱلَّاُس َيٰٓ ُقوا ِيَربَُّكُم  ٱتَّ ٖ وََخلََق ِمۡنَها َزوَۡجَها  ٱلَّ َخلََقُكم ّمِن نَّۡفٖس َوِٰحَدة

ۚ وَ  ٗ َكثِٗيا َونَِساٗٓء ْ َوَبثَّ ِمۡنُهَما رَِجا ُقوا َ  ٱتَّ َّ ِي ٱ ۚ وَ  ۦتََسآَءلُوَن بِهِ  ٱلَّ رَۡحاَم
َ
َ إِنَّ  ٱۡل َّ َكَن  ٱ

   ]١اء: س[النّ  ﴾قِيٗباَعلَۡيُكۡم رَ 
] یزو همسرش را [ن یدتن آفر یککه شما را از  یآن ذات ید؛از پروردگارتان بترس !مردم یا«
که به [نام] او  یپراکنده کرد، و از پروردگار یاریو از آن دو، مردان و زنان بس خلق کرداز او 

دون ب یزید.بپره یشاوندیخو یوند] از [گسستن] پینو [همچن کنید، یدرخواست م یگراز همد
  ».همواره بر شما مراقب [و نگھبان] استتعالی  هالل تردید

ا تََرَك ﴿ انِ ّلِلرَِّجاِل نَِصيٞب ّمِمَّ ۡقَرُبونَ وَ  ٱۡلَوِٰلَ
َ
ا تََرَك  ٱۡل انِ َولِلّنَِسآءِ نَِصيٞب ّمِمَّ  ٱۡلَوِٰلَ

ۡقَرُبونَ وَ 
َ
ۡفُروٗضا ٱۡل ۚ نَِصيٗبا مَّ ۡو َكُثَ

َ
ا قَلَّ ِمۡنُه أ    ]٧اء: س[النّ  ﴾ِممَّ

 یسھم، اند گذاشته ی[از خود] بر جا یشاوندانمردان، از آنچه پدر و مادر و خو یبرا«
 ؛است یاند، سھم گذاشته یبر جا یشاوندان] از آنچه پدر و مادر و خویززنان [ن یاست، و برا

  ».است  شده ینفرض و تع یبھره و سھم ینا یاد.ز یاخواه آن [مال]کم باشد 

َ  ٱلرَِّجاُل ﴿ َ ُٰموَن  َل  ٱلّنَِسآءِ قَوَّ ُ بَِما فَضَّ َّ ْ ِمۡن  ٱ نَفُقوا
َ
ٓ أ ٰ َبۡعٖض َوبَِما َ َ َبۡعَضُهۡم 

ۡمَوٰلِِهۡمۚ فَ 
َ
ٰلَِحُٰت أ ۚ َقٰنَِتٌٰت َحٰفَِظٰٞت ّلِۡلَغۡيِب بَِما َحفَِظ  ٱلصَّ ُ َّ    ]٣٤ساء: [النّ  ﴾ٱ

دیگر  یرا بر برخ آناناز  یبرخ أاللهبه سبب آنکه مردان بر زنان سرپرست و نگھبانند، «
پس زنان صالح، فرمانبردارند [و]  کنند. یشان خرج ملکه از اموا دین عّلت] بیزداده و [ن یبرتر

[آنان]  یبتآنان] حفظ کرده، [اسرار و حقوق شوهران خود] را در غ یبه پاس آنچه الله [برا
  ».ندکن یحفظ م

ِٰدقِيَ وَ  ٱۡلَقٰنَِتٰتِ وَ  ٱۡلَقٰنِتِيَ وَ  ٱلُۡمۡؤِمَنٰتِ وَ  ٱلُۡمۡؤِمنِيَ وَ  ٱلُۡمۡسلَِمٰتِ وَ  ٱلُۡمۡسلِِميَ إِنَّ ﴿  ٱلصَّ
ِٰدَقٰتِ وَ  ِٰبِينَ وَ  ٱلصَّ ٰبَِرٰتِ وَ  ٱلصَّ قِيَ وَ  ٱۡلَخِٰشَعٰتِ وَ  ٱۡلَخِٰشِعيَ وَ  ٱلصَّ َقِٰت وَ  ٱلُۡمَتَصّدِ  ٱلُۡمَتَصّدِ
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ئِِميَ وَ  ٰٓ ئَِمٰتِ وَ  ٱلصَّ ٰٓ ٰكِرِينَ وَ  ٱۡلَحِٰفَظٰتِ وَجُهۡم وَ فُرُ  ٱۡلَحٰفِِظيَ وَ  ٱلصَّ
َ  ٱلذَّ َّ َكثِٗيا  ٱ

ٰكَِرٰتِ وَ  َعدَّ  ٱلذَّ
َ
ُ أ َّ ۡجًرا َعِظيٗما ٱ

َ
ۡغفَِرٗة َوأ    ]٣٥[األحزاب:  ﴾لَُهم مَّ

همانا مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان مؤمن و زنان مؤمن، مردان فرمانبردار و «
زنان راستگو، مردان صابر و زنان صابر، مردان باخشوع و زنان فرمانبردار، مردان راستگو و 

دار،  دار و زنان روزه دهنده، مردان روزه دهنده و زنان صدقه زنان باخشوع، مردان صدقه
و  کنند یشرمگاه خود را حفظ م که یو زنان کنند یخود را حفظ م رمگاهش که یمردان
 یبرامتعال الله کنند؛  یم یاد یارالله را بس که یو زنان کنند یم یاد یارالله را بس که ی مردان
  ».آماده کرده است یمی] آنان آمرزش و پاداش عظۀ[هم

ِينَ وَ ﴿ ْ بَِغۡيِ َما  ٱلُۡمۡؤِمَنٰتِ وَ  ٱلُۡمۡؤِمنِيَ يُۡؤُذوَن  ٱلَّ ْ َفَقِد  ٱۡكتََسُبوا ثٗۡما  ٱۡحَتَملُوا ُبۡهَتٰٗنا 
بِيٗنا    ]٥٨[األحزاب:  ﴾مُّ
آزار  ،مرتکب شده باشند که  یگناه یچهدون مردان مؤمن و زنان مؤمن را ب که ی و کسان«

  »اند. یدهرا به دوش کش ی[بار] بھتان و گناه آشکار قطعاً  دهند، یم

ْ إَِلَۡها وََجَعَل بَۡيَنُكم  ۦٓ َوِمۡن َءاَيٰتِهِ ﴿ ۡزَوٰٗجا ّلِتَۡسُكُنٓوا
َ
نُفِسُكۡم أ

َ
ۡن َخلََق لَُكم ّمِۡن أ

َ
أ

ٗة وَ  َودَّ ُرونَ مَّ َيٰٖت ّلَِقۡوٖا َيَتَفكَّ    ]٢١وم: [الّر  ﴾رَۡحًَةۚ إِنَّ ِف َذٰلَِك 
 وسیلۀ هتا ب یدشما آفر یتان برا از جنس خود یکه همسران  ] استیناو [ا یها و از نشانه«

 یبرا ییها [امر] نشانه یندر ا. همانا ت و رحمت قرار دادموّد  یانتانو در م یریدآرام گ انآن
  »کنند، وجود دارد. یر متفکّ  که ی گروه

ُ وَ ﴿ َّ ۡزَوِٰجُكم بَنَِي وََحَفَدٗة  ٱ
َ
ۡزَوٰٗجا وََجَعَل لَُكم ّمِۡن أ

َ
نُفِسُكۡم أ

َ
َجَعَل َلُكم ّمِۡن أ

ّيَِبِٰتۚ َوَرزَقَُكم ّمَِن  ِ  ٱلطَّ فَب
َ
ِ يُۡؤِمُنوَن َوبِنِۡعَمِت  ٱۡلَبِٰطلِ أ َّ    ]٧٢حل: [النّ  ﴾ُهۡم يَۡكُفُرونَ  ٱ

شما  یو از همسرانتان برا قرار داد یشما از [جنس] خودتان همسران یبرا أللهو ا«
و به  آورند یم یمانبه باطل ا یاآ .داد یبه شما روز ها یزهو از پاک .آورد یدفرزندان و نوادگان پد

  !»ورزند؟ یکفر م انآن ،نعمت الله

ۖ َبۡعُضُكم  ٱۡسَتَجاَب فَ ﴿ نَثٰ
ُ
ۡو أ
َ
ِضيُع َعَمَل َعِٰمٖل ّمِنُكم ّمِن َذَكٍر أ

ُ
ٓ أ َ ّنِ 

َ
لَُهۡم َربُُّهۡم أ

ِينَ ّمِۢن َبۡعٖضۖ فَ  ْ َوُقتِلُواْ  ٱلَّ ْ ِف َسبِيِل َوَقَٰتلُوا وُذوا
ُ
ْ ِمن دَِيٰرِهِۡم َوأ ۡخرُِجوا

ُ
ْ َوأ َهاَجُروا

َكّفَِرنَّ َعۡنُهۡم َسّيِ 
ُ
  َٔ َل

ُ
ٰٖت َتۡرِي ِمن َتۡتَِها اتِِهۡم َوَل نَۡهٰرُ ۡدِخلَنَُّهۡم َجنَّ

َ
ثََواٗبا ّمِۡن ِعنِد  ٱۡل

 ِۚ َّ ُ وَ  ٱ َّ    ]١٩٥عمران:  [آل ﴾ٱلََّوابِ ُحۡسُن  ۥِعنَدهُ  ٱ
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از  یا کننده عمل یچآنان را اجابت کرد [و فرمود:] من عمل ه یپس پروردگارشان دعاس«
 .]هم هستید نوع [و هم یگریدد یاز برخ یبرخ کنم. ینم یعضاتباه و ، مرد یازن باشد  ؛شما را

خود رانده شدند و در راه من آزار دیدند و  یها هجرت کردند و از خانه که ی پس کسان
 یر] که از زی[بھشت یها و آنان را به باغ بخشم یو کشته شدند، قطعًا گناهانشان را م یدندجنگ

 یکو، و پاداش ناللهاست از جانب  ی] پاداشین[ا رم.آو یاست، در م ی[درختان] آن نھرها جار
  ».است تعالی تنھا نزد الله

نَثٰ َوُهَو ُمۡؤِمٞن فَلَُنۡحيَِينَّهُ ﴿
ُ
ۡو أ
َ
ۖ َوَلَۡجزَِينَُّهۡم  ۥَمۡن َعِمَل َصٰلِٗحا ّمِن َذَكٍر أ َحَيٰوٗة َطّيَِبٗة
ۡحَسِن َما َكنُواْ َيۡعَملُونَ 

َ
ۡجَرُهم بِأ

َ
   ]٩٧حل: [النّ  ﴾أ

مؤمن است،  که درحالی  زن، یا[خواه] مرد باشد  ؛انجام دهد ای یستهکار شا که ی هر کس«
که انجام  یاعمال ینشان را به [حسب] بھترشو مسلمًا پادا داریم یپاک زنده م یاتیاو را به ح

  »دهیم. یمان به آن دادند، یم

َ ُمۡؤِمَنٍة إَِذا قََض ﴿ ُ َوَما َكَن لُِمۡؤِمٖن َو َّ ن يَُكوَن لَُهُم  ۥٓ َورَُسوُلُ  ٱ
َ
ۡمًرا أ
َ
ِمۡن  ٱۡلَِيَةُ أ

ۡمرِهِۡمۗ َوَمن َيۡعِص 
َ
َ أ َّ بِيٗنا ۥَورَُسوَلُ  ٱ ٗ مُّ ٰ    ]٣٦[األحزاب:  ﴾َفَقۡد َضلَّ َضَل

برای  ،اری فرمان دهندکاش به  و فرستاده اللهه چون ک سزدو هیچ مرد و زن مؤمنی را ن«
قطعًا دچار  ،ندکاش را نافرمانی  و فرستاده ـاللههرکس  و .باشدارشان اختیاری کآنان در 

  »گمراهی آشکاری گردیده است.

نَّهُ  ٱۡعلَمۡ فَ ﴿
َ
َّ  ۥأ ِ ٓ إَِلَٰه إ َ ُ َّ بَِك َولِۡلُمۡؤِمنَِي وَ  ٱۡسَتۡغِفرۡ وَ  ٱ ُ وَ  ٱلُۡمۡؤِمَنٰتِۗ ِلَ َّ َيۡعلَُم  ٱ

ُٰكمۡ     ]١٩د: [محّم  ﴾ُمَتَقلََّبُكۡم َوَمۡثَو
 یگناه خود و برا یو برا است،حق]  ر[ب فقط الله معبود] بدان که !ج یامبرپ یپس [ا«

  »داند. یرا م تانحرکت شما و قرارگاه محّل  أو الله بخواه.مردان و زنان مؤمن آمرزش 

  دربارۀ مقام زن ج گفتار سوم: احادیثی از پیامبر
  یاد شده است.در بسیاری از احادیث نبوی از زن و حقوق و تکالیفش 

  در این زمینه بیان خواهد شد. ج در ادامه، احادیثی از پیامبر
تر  چه کسی از همه مستحق !ج آمد و گفت: ای رسول الله ج مردی نزد پیامبر .١

َك «: فرمودند ج به خوشرفتاری من است؟ پیامبر مُّ
ُ
پرسید: سپس  .»مادرت«؛ »أ

َك «پاسخ دادند:  ج چه کسی؟ رسول الله مُّ
ُ
آن فرد دوباره گفت:  .»مادرت«؛ »أ
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َك «فرمودند:  ج سپس چه کسی؟ پیامبر مُّ
ُ
باز پرسید: سپس چه  .»مادرت«؛ »أ

بُوكَ «پاسخ دادند که:  ج کسی؟ آن زمان رسول الله
َ
 ».پدرت«؛ )١(»أ

َماِن اِهللا،«فرمایند:  می ج پیامبر .٢
َ
َخْذُيُموُهنَّ بِأ

َ
 ايَُّقوا اَهللا يِف النَِّساِء، فَإِنَُّكْم أ

َواْستَْحلَلْتُْم فُُروَجُهنَّ بَِكِلَمِة اِهللا، َولَُهنَّ َعلَيُْكْم ِرْزُقُهنَّ َوِكْسَوُيُهنَّ 
بترسید، چون شما در امان الھی،  ألدر مورد همسرانتان از الله«؛ )٢(»بِالَْمْعُروِف 

اید و با سخن [و فرمان الھی] مقاربت با آنان را بر خود  آنان را [در اختیار] گرفته
 »اید. و باید که شما نفقه و پوشاک آنان را به صورت شایسته بدهید. حالل ساخته

ْغَفْقتَُه يِف َرَقبٍَة، وَِدينَاٌر «همچنین فرمودند:  .٣
َ
ْغَفْقتَُه يِف َسِبيِل اِهللا وَِدينَاٌر أ

َ
ِدينَاٌر أ

 
َ
ْهِلَك، أ

َ
ْغَفْقتَُه بَلَ أ

َ
قَْت بِِه بَلَ ِمْسِكنٍي، وَِدينَاٌر أ ْغَفْقتَُه تََصدَّ

َ
ِي أ

َّ ْجًرا ا
َ
ْقَظُمَها أ

ْهِلَك 
َ
از میان] دیناری که در راه الله انفاق نمودی و دیناری که «[؛ )٣(»بَلَ أ

[برای آزادی] برده دادی و دیناری که به مسکینی بخشیدی و دیناری که بر 
ات هزینه کردی، از  ات خرج کردی؛ پاداش دیناری که برای خانواده خانواده

 »بیشتر است.همه 

 بِنَْفِسَك «فرمایند:  می ج رسول الله .٤
ْ
ٌء  ابَْدأ ْ َ إِْن فََضَل 

ْق َعلَيَْها، فَ َفتََصدَّ
ْهِلَك 

َ
إِْن فََضَل َقْن أ

ْهِلَك، فَ
َ
ٌء فَِثِي قََرابَِتَك  فَِأل ْ إِْن فََضَل َقْن ِذي قََرابَِتَك  ،َ

 فَ
ٌء َفَهَكَذا وََهَكَذا ْ اول برای خود خرج کن، اگر از خودت شروع کن و «؛ )٤(»َ

ات زیاد شد را به  ات بده و آنچه از [خرج] خانواده چیزی زیاد آمد، به خانواده
خویشاوندانت بده و اگر چیزی از [انفاق به] خویشاوندانت زیاد آمد را چنین و 

 »که خواستی و جایز بود، ببخش].هرکس  چنان [کن و به

َة ُخِلَقْت ِمْن ِضلٍَع، َوإِنَّ اْستَوُْصوا بِ «در جایی دیگر فرمودند:  .٥
َ
إِنَّ الَْمْرأ

النَِّساِء، فَ
ْعَوَج، 

َ
تَُه، َوإِْن تََرْكتَُه لَْم يََزْل أ ْعَالُه، إِْن َذَهبَْت تُِقيُمُه َكرَسْ

َ
لَِع أ ٍء يِف الضِّ ْ َ ْعَوَج 

َ
أ

                                           
  .٢۵۴٨؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۵۶٢۶صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
  .١٢١٨صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٢
  .٩٩۵صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٣
 .٩٩٧صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٤
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ا از  خواهان رفتار نیک با زنان شوید، چون زن«؛ )١(»اْستَوُْصوا بِالنَِّساِء َخرْيً
ترین جای پھلو، باالی آن است؛ اگر  استخوان پھلو آفریده شده و همانا کج
شکند و اگر رهایش کنی، همواره کج  خواسته باشی آن را راست کنی، می

 »شود. یکدیگر را سفارش به نیکی در حّق زنان کنید. می

ُمْؤِمنًَة، إِْن َكِرَه ِمنَْها َال َفْفَرْك ُمْؤِمٌن «نقل شده است که:  ج در حدیثی از پیامبر .٦
َ ِمنَْها آَخرَ  ِ هیچ مرد مؤمنی بر زن مؤمنی خشم نگیرد؛ اگر «؛ )٢(»ُخلًُقا َر

 » پسندد. صفتی را از وی نپسندد، صفت دیگری را می

ُكْم «فرمایند:  می ج رسول الله .٧ ْحَسنُُهْم ُخلًُقا، وََخرْيُ
َ
ْكَمُل الُمْؤِمِننَي إِيَمانًا أ

َ
أ

ترین  اخالق ترین مؤمنان از لحاظ ایمانی، خوش کامل«؛ )٣(»ْم ِلنَِسائِِهمْ َخرْيُكُ 
 »آنان است و بھترین شما کسانی هستند که برای زنانشان از همه بھتر باشند.

ِ «همچنین فرمودند:  .٨ لًَة يَْوَم الِْقيَاَمِة، الرَُّجَل ُفْف رَشِّ اجَّاِس ِعنَْد اِهللا َمزْنِ
َ
إِنَّ ِمْن أ

ِْه، ُعمَّ يَنرُْشُ رِسََّهاإىَِل ا َ
ِ إِ تِِه، َوُيْف

َ
در روز قیامت، بدترین مردم از نظر «؛ )٤(»ْمَرأ

کند و زنش  مردی است که با همسرش همبستری می ،جایگاه در نزد الله تعالی
 »سازد. نماید و سپس رازش را منتشر می نیز با وی همبستری می

َتِيِم، «فرمایند:  می ج در جایی دیگر، پیامبر .٩ ْ : ا ِعيَفنْيِ ُج َحقَّ الضَّ َحرِّ
ُ
ِّ أ

اللَُّهمَّ إِ
ةِ 
َ
پروردگارا! من از تضییع حّق دو ضعیف؛ یعنی یتیم و زن به شّدت «؛ )٥(»َوالَْمْرأ

 »نمایم]. کنم [ و از گناه این کار دوری می جلوگیری می

زنان همتای مردان «؛ )١(»النَِّساُء َشَقائُِق الرَِّجالِ «فرمودند:  ج رسول الله .١٠
 »هستند.

                                           
  .١۴۶٨؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٣١۵٣شمارۀ حدیث:  صحیح بخاری، -١
 .١۴۶٩صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٢
این  /. ترمذی١١۶٢؛ سنن ترمذی، شمارۀ حدیث: ١٠١٠۶نک: مسند احمد، شمارۀ حدیث:  -٣

  داند. حدیث را حسن و صحیح می
 .١۴٣٧صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٤
گوید:  اند و حاکم می ن حبان و حاکم رحمھم الله نقل کردهاین روایت را امام احمد، ابن ماجه، اب -٥

  اسناد روایت مذکور بر شرط مسلم، صحیح بوده و ذهبی در این باره با وی موافق است. 
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تَُه َجْتَ الَعبِْد، ُعمَّ جُيَاِمُعَها يِف آِخِر «و نیز فرمودند:  .١١
َ
َحُدُكُم اْمَرأ

َ
َال جَيِْتُ أ

َْومِ  هیچ از شما زنش را همچون برده نزند و سپس در آخر روز، با وی «؛ )٢(»ا
 »همبستری نماید.

ُ امْ «فرمایند:  می ج پیامبر .١٢ َ تَاِن َفَماَل إِىَل إِْحَداُهَما، َجاَء يَْوَم الِْقيَاَمِة َمْن اَكنَْت 
َ
َرأ

ُه َمائٌِل  ها متمایل شود [و  اگر کسی دو زن داشته باشد و به یکی از آن«؛ )٣(»وَِشقُّ
 »آید که یک طرفش کج است. میدرحالی  فقط به او توّجه نماید]، روز قیامت،

فِّ «فرمودند:  ج رسول الله .١٣
َ
َّ َال ُينَْكُح األ َمَر، َوَال ُينَْكُح اِكْكُر َح

ْ
َّ تُْستَأ ُم َح

َذنَ 
ْ
زن بیوه فقط پس از مشورت با وی، نکاح شود و دوشیزه پس از «؛ »تُْستَأ
اجازۀ از دختر چگونه  !ج پرسیدند: ای رسول الله شصحابه» گرفتن از او. اجازه

ْن تَْسُكَت «فرمودند:  ج است؟ پیامبر
َ
 »نماید.اینکه سکوت «؛ )٤(»أ

ُ «فرمایند:  همچنین می .١٤ َ ، ُكنَّ  ِْهنَّ َ
ْحَسَن إِ

َ
ٍء ِمْن َهِذهِ اْكَنَاِت، فَأ ْ َ ِ َمِن اْنتيُِلَ ب

ا ِمَن اجَّارِ  کسی که به چیزی از این دختران آزمایش شود و به آنان «؛ )٥(»ِسرْتً
 »شوند. نیکی نماید، باعث حفاظت وی از آتش [دوزخ] می

َخَواٍت، «ه است که: در حدیثی دیگر آمد .١٥
َ
ْو ثََالُث أ

َ
َحٍد ثََالُث َننَاٍت، أ

َ
َال يَُكوُن ِأل

ِْهنَّ إِالَّ َدَخَل اجْلَنَّةَ  َ
َ ِفيِهنَّ َوحُيِْسُن إِ ْختَاِن، َفيَتَّيِق ابَّ

ُ
ْو أ

َ
ْو ابْنَتَاِن، أ

َ
کسی «؛ )٦(»أ

لھی را تقوای اخواهر داشته باشد و  ٢دختر یا  ٢خواهر و یا  ٣دختر یا  ٣که 
 »شود. شان رعایت نماید و به آنان نیکی کند، قطعًا وارد بھشت می دربارۀ

                                                                                                       
اند و احمد شاکر  این حدیث را امام احمد، ابن ماجه، ترمذی و ابوداود رحمھم الله روایت نموده -١

 است.آن را در تحقیق ترمذی صحیح دانسته 
 . ۵٢٠۴نک: صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢
؛ سنن ابوداود، شمارۀ ١١۴١؛ سنن ترمذی، شمارۀ حدیث: ٧٩٢٣مسند احمد، شمارۀ حدیث:  -٣

اسناد این روایت «گوید:  می ١٨۵١در صحیح ابی داود، شمارۀ حدیث:  /؛ آلبانی٢١٣۵حدیث: 
  »بنا بر شرط شیخین صحیح است.

 .١۴١٩؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۴٨۴٣ث: صحیح بخاری، شمارۀ حدی -٤
  .٢۶٢٩؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ١٣۵٢صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٥
، این ٩٧؛ آلبانی در صحیح األدب المفرد، شمارۀ حدیث: ١١۴٠٢مسند احمد، شمارۀ حدیث:  -٦

  داند. روایت را حسن می
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  های دیگر  گفتار چهارم: نگاهی به جایگاه زن در نظام
های  در مباحث پیشین، مطالبی دربارۀ مقام زن از دیدگاه اسالم بیان گردید. نظام

به کرامت زن توّجھی  های زمینی زمینی کجا و دین عادل و آسمانی اسالم کجا؟! نظام
سالگی یا کمتر برسد، پدر خودش را از  ١٨ای که وقتی دختر به سّن  کنند، به گونه نمی

ای  کند تا با سرگردانی و به تنھایی دنبال پناهگاهی برای حفاظت و لقمه وی جدا می
دادن  کردن گرسنگی خود باشد و بسا اوقات این کار مساوی با از دست برای برطرف

  اخالقش است. شرافت و
هایی که زن را  اکرام و گرامیداشت زن از دیدگاه اسالم چقدر تفاوت دارد با نظام

گیرند و او را  دانند و حّق وی را در مالکّیت و مسؤولّیت نادیده می منبع خطا و گناه می
  پندارند!!! کنند که با خواری و حقارت زندگی نماید و زن را موجودی نجس می وادار می
اسالم برای زن چقدر فرق دارد با رفتار کسانی که زن را نوعی کاال دانسته و اکرام 

  کنند!!! ها و ... برای تجارت، تبلیغ می بدنش را در رسانه
هایی که ازدواج را نوعی معامله  و گرامیداشت زن در اسالم چقدر تفاوت دارد با نظام

گیرد و حّتی برخی  قرار می کنند زن از این طریق در مالکّیت شوهر دانسته و گمان می
شود که حقیقت و روان زن را  هایشان بدین منظور تشکیل می ها و نشست از انجمن

  )١(بررسی کنند تا بدانند از جنس بشر است یا نه؟!
بینیم زن مسلمان در دنیای خود به همراه خانواده و در کنار  این گونه است که می

نبرداری فرزندانش خوشحال و خوشبخت والدین و در حمایت همسر و نیکی و فرما
  کند که کودک، جوان، پیر، فقیر، غنی، صحیح یا بیمار باشد. است؛ فرقی نمی

های اسالمی یا از طرف برخی از افراد منتسب به اسالم، در  اگر در برخی از سرزمین
احکام شود، قطعًا این کار بر اثر کوتاهی و نادانی و دوری از اجرای  حّق زن کوتاهی می

الھی است و گناه آن بر افراد خطاکار بوده و دین اسالم از پیامد این اشتباهات و 
  مشکالت، بری و بیزار است.

  درمان این اشتباهات تنھا با رجوع به هدایت و تعالیم اسالمی ممکن است.

                                           
؛ من أجل تحریر حقیقي ١٢٠و  ۶۶ - ۶٣نک: ماذا یریدون من المرأة، عبدالّسالم بسیونی، صص  -١

؛ المجتمع العاري بالوثائق واألرقام، ۴٩ -۴٨و  ٢١ -١۶، ١۴للمرأة، محّمد رشید عوید، صص 
 .۵٧ -۵۶صص 
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مقام زن از دیدگاه اسالم، به طور مختصر چنین است: عّفت، صیانت، موّدت، رحمت 
  ، مراقبت، حیا و سایر صفات زیبا و واال.و مھربانی

گرایانه به  شناسد و فقط نگاهی ماّدی اّما تمّدن معاصر چیزی از این صفات را نمی
داند و زن را  ماندگی می بینی که حجاب و عّفت را عقب زن دارد و به همین سبب می

کند و راز  تواند با آن بازی پندارد که هر فرد ناکس و پستی می مجّسمه و پیکری می
  سعادت زن از دیدگاه آنان، همین است.

شرمی و رسوایی زن باعث بدبختی و عذابش  دانند که خودآرایی و بی اّما نمی
  شود. می

و تناسبی با خودآرایی، اختالط زن و مرد،   و گر نه پیشرفت و آموزش چه رابطه
  ن دارد؟!ها و زینت و ظاهرساختن سینه و ران و بدتر از آ آشکارکردن زیبایی

های تنگ و نازک و کوتاه، از وسایل و اسباب آموزش و فرهنگ  آیا پوشیدن لباس
  است؟!

ها و وسایل  های زنان زیبارو در رسانه دادن سینه چه کرامت و احترامی در نشان
  تبلیغاتی است؟!

پسندند و هنگامی که زیبایی و زینتشان را با گذشت  و چرا فقط زنان زیبارو را می
شوند به مانند  دهند، دیگر غیرقابل استفاده شده و دور انداخته می دست می زمان از

  کاالیی که تاریخ مصرفش تمام شده است؟!
سھم و بھرۀ زنانی که زیبایی کمی دارند، از این تمّدن و فرهنگ چیست؟! و مادر 

  سالخورده و مادربزرگ و پیرزن چه سھمی دارد؟!
شوند؛  ها و خانۀ سالمندان تحویل داده می گاه شاین افراد در بھترین حالت، به آسای

  گیرد. رود و از آنان سراغی نمی جایی که کسی به دیدارشان نمی
ای که نمیرند،  گیرند و به اندازه گاهی اوقات نیز حقوق سالمندی یا امثال آن می

  )١(خورند و در آنجا نه خویشاوندی و نه ارتباط و نه سرپرست مھربانی دارند. می
زن مسلمان هر اندازه که مسن و سالخورده شود، احترام و حقوقش بیشتر  اّما
با یکدیگر  -همچون گذشته -گردد و فرزندان و خویشاوندانش برای نیکی به وی می

                                           
؛ رسائل ٢٠۴، ص ١؛ وحي القلم، رافعی، ج ٩٠ - ٨٩نک: حصوننا مھّددة من داخلھا، صص  -١

 .٢٢٣، ص ٢اإلصالح، ج 
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کنند، چون آنچه بر عھدۀ او بوده را انجام داده و حقوقی که بر گردن  رقابت می
  باقی مانده است.ها، خانواده و جامعه داشته، برایش  فرزندان، نوه

ماندگی است، گمانی باطل بوده و بلکه خودآرایی و  باور به اینکه عّفت و پوشش عقب
ماندگی است. اگر به دنبال دلیل هستی، به  حجابی، بدبختی و عذاب و عین عقب بی

ها همچون حیوان  بند و باری که در فسادخانه پستی و تباهی اراذل و افراد لخت و بی
انتخاب پوشش و پاکدامنی، توانستند راه تمّدن و  بنگر که تنھا پس از کنند، زندگی می

  پیشرفت را طی کنند.
بیند هر اندازه که در تمّدن و فرهنگ رشد  شان دّقت کند، می اگر انسان به پیشرفت

بینیم که تمّدن غربی این  اند، به همان اندازه پوشش بدنشان بیشتر شده و نیز می کرده
پّله طی کرد و سرنگون شد تا اینکه مردم برخی از شھرها پس از  ا پّلهماندگی ر راه عقب

های اخیر این  کم به عریانی کامل رسیدند و سپس در سال جنگ جھانی اول، کم
  )١(تر شد. تر و بحرانی بیماری و مشکل وخیم

بر این اساس، منزلت و مقام بزرگ زن مسلمان و مقدار تباهی و آوارگی او زمانی که 
  گردد. ن اسالم دور شود، برای ما روشن میاز دی

  هایی کوتاه از اکرام و احترام زن در اسالم بیان گردید. مطالبی مختصر و نمونه
   

                                           
؛ حصوننا مھّددة من داخلھا، ۶٨ -۶۵ّیة، صالح بن حمید، صص نک: تلبیس مردود في قضایا ح -١

 .٩٠ -٨٩صص 
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  مبحث دوم:
  ازدواج در اسالم

  مقّدمه
های  رود که فطرت ای مقّدس و پیمانی محکم به شمار می ازدواج در اسالم، رابطه

  خوانند.  سوی آن فرا می استوار مردم را بهسلیم متمایل به آن بوده و شرایع 
نفوس بشر همواره در این زمینه هماهنگ با فطرت بوده و خواستۀ حکمت را پاسخ 

ها، آسودگی و راحتی  اند. ازدواج باعث آرامش، موّدت و مھربانی، جمع پراکندگی گفته
  شود. دل و تولید مثل می

گردد و سعادت و  محّقق می خوشی و بھرۀ زندگی با ازدواجی سعادتمند و خوش
دارای دینی صحیح و اخالقی نرم هردو  شود که رستگاری زن و مرد زمانی حاصل می

شان برقرار باشد و حقوق یکدیگر را رعایت  باشند و محّبتی پاک و صمیمانه در میان
  از آنان، خیرخواه دیگری باشد.هریک  نمایند و
نحو احسن انجام دهند، خوشحالی و از زن و شوهر تکالیف خود را به هریک  اگر

گردد و این مورد تأثیر فراوانی  آید و مشکالت کم یا برطرف می خوشبختی به وجود می
ها باعث اصالح جامعۀ  در اصالح خانواده و تقوّیت مسلمانان دارد، زیرا اصالح خانواده

  ست.ترین عّلت عّزت، سعادت و کرامت آن ا اسالمی شده و اصالح این جامعه بزرگ
به همین سبب، اسالم به حفاظت و اصالح و استحکام رابطۀ زناشویی و احاطۀ آن با 

  )١(اش شود، توّجه نموده است. آنچه سبب پایداری و برتری
در این مبحث، مطالبی دربارۀ مشروعّیت ازدواج در اسالم و حکمت و احکام آن 

  گردد. بیان می

  گفتار اول: مشروعّیت ازدواج در اسالم
ترین درجۀ مشروعّیت آن، جواز و  دگاه اسالم، ازدواج امری جایز بوده و کماز دی

  اباحت است.

                                           
؛ إصالح المجتمع، بیحانی، ص ١٧۴ - ١٧٣، صص ١نک: رسائل اإلصالح، محّمد خضر حسین، ج  -١

 .٣۴ -١٩؛ تأّخر سّن الّزواج، عبدالّرب نواب الّدین، صص ٢٨٣
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بیند که فقط داللت بر جواز ندارند، بلکه  کسی که دالیل شرعی را بررسی نماید، می
  بیانگر استحباب یا وجوب ازدواج نیز هستند. 

که فرمان به  کسانی که قائل به فرضّیت یا وجوب عینی یا کفایی هستند، متونی
  آورند؛ مانند: اند را به عنوان دلیل می ازدواج داده

ْ فَ ﴿    ]٣ساء: [النّ  ﴾ٱلّنَِسآءِ َما َطاَب لَُكم ّمَِن  ٱنِكُحوا
  »ید.ازدواج کن ،] که مورد پسند شماستیگر[د یبا زنانپس «

نِكُحواْ ﴿
َ
َيَٰمٰ َوأ

َ
   ]٣٢ور: [النّ  ﴾ِمنُكمۡ  ٱۡل

  »ید.] خود را همسر دههمسر ید [و بمردان و زنان مجّر «

بَاِب، َمِن اْسَتَطاَع اَكاَءَة «که فرمودند:  ج و نیز این سخن پیامبر يَا َمْعرَشَ الشَّ
إِنَُّه 

ْوِم فَ ْحَصُن لِلَْفْرِج، َوَمْن لَْم يَْستَِطْع َفَعلَيِْه بِالصَّ
َ
َغضُّ لِلْبَرَصِ َوأ

َ
إِنَُّه أ

ْج، فَ ُ فَلْيَزَتَوَّ َ

از شما که توانایی ازدواج را دارد، باید ازدواج کند، هرکس  ای گروه جوانان!« ؛)١(»وَِجاءٌ 
پوشاند و شرمگاه را بھتر [از حرام] حفاظت  زیرا این کار بھتر چشم را [از گناه] می

کند و کسی که نتوانست [ازدواج نماید]، باید روزه بگیرد، چون برای او مھار  می
  »کاهد]. ی[شھوت] است [و از میل جنسی وی م

کند و مانعی نیز وجود ندارد. عالوه بر این  از دیدگاه آنان، امر داللت بر وجوب می
های ایشان بوده و ترک ازدواج و بریدن از آن را  فرمودند که ازدواج از سّنت ج پیامبر

  )٢(نماید. نپسندیدند و این مورد، وجوب نکاح را تأیید و تأکید می
ترسد که  برای کسی که به آن عالقه دارد و از این نمیجمھور عالمان ازدواج را 
و شھوتش شدید باشد و بترسد که   دانند، اّما اگر عالقه گرفتار زنا شود، مستحب می

ها و  رعایت مسؤولّیتدچار زنا گردد، ازدواج بر وی واجب است زمانی که قادر بر 
   )٣(تکالیف ازدواج باشد.

                                           
  .١۴٠٠حدیث: ؛ صحیح مسلم، شمارۀ ۵٠۶۶صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
 .٢٨نک: أحکام الّزواج، عمر أشقر، ص  -٢
، ۵؛ کفایة األخیار، حسینی، ج ٢٢٨، ص ٢؛ بدائع الّصنائع، ج ٧، ص ٣نک: حاشیة ابن عابدین، ج  -٣

؛ ۵٢٣ -۵٢٢، صص ٩؛ صحیح مسلم بشرح الّنووي، ج ١٨، ص ٧؛ روضة الّطالبین، ج ۶٧ص 
؛ مغني ٨ - ۵، صص ۵تحقیق: عبدالله بن جبرین، ج شرح الّزرکشي علی مختصر الخرقي، زرکشی، 
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  سالمهای ازدواج در ا گفتار دوم: حکمت
  های فراوانی دارد؛ از جمله: ازدواج اسالمی دالیل و حکمت

  است ج قبول و اجرای فرمان الله تعالی و پیامبر - ١
 فرماید: الله متعال می

نِكُحواْ ﴿
َ
َيَٰمٰ َوأ

َ
ٰلِِحيَ ِمنُكۡم وَ  ٱۡل َمآئُِكمۚۡ  ٱلصَّ    ]٣٢ور: [النّ  ﴾ِمۡن ِعَبادُِكۡم 

که  تان یزان] غالمان و کنیزو [ن ید] خود را همسر دههمسر ید [و بمردان و زنان مجّر «
  ».]یدهمسر دهرا ] هستند [یکوکار[و ن یستهشا

ْ فَ ﴿    ]٣ساء: [النّ  ﴾ٱلّنَِسآءِ َما َطاَب لَُكم ّمَِن  ٱنِكُحوا
  »ید.ازدواج کن ،] که مورد پسند شماستیگر[د یبا زنانپس «

إِنَُّه يَا َمْعرَشَ « :فرمودند: ج و رسول الله
ْج، فَ بَاِب، َمِن اْسَتَطاَع اَكاَءَة فَلْيَزَتَوَّ الشَّ

ُ وَِجاءٌ  َ إِنَُّه 
ْوِم فَ ْحَصُن لِلَْفْرِج، َوَمْن لَْم يَْستَِطْع َفَعلَيِْه بِالصَّ

َ
َغضُّ لِلَْبرَصِ َوأ

َ
ای «؛ )١(»أ

را این کار از شما که توانایی ازدواج را دارد، باید ازدواج کند، زیهرکس  گروه جوانان!
کند و کسی  پوشاند و شرمگاه را بھتر [از حرام] حفاظت می بھتر چشم را [از گناه] می

که نتوانست [ازدواج نماید]، باید روزه بگیرد، چون برای او مھار [شھوت] است [و از 
  »کاهد]. میل جنسی وی می

  اجر و پاداش دارد -٢

َحِدُكْم «فرمایند:  می ج پیامبر
َ
از شما هریک  در همبستری«؛ )٢(»َصَدقَةٌ يِف بُْضِع أ

 »[با زنش] صدقه است [و پاداش دارد].
اند که ازدواج بھتر از انجام عبادات نافله است، زیرا  بسیاری از عالمان بیان کرده

  )٣(ازدواج دارای مصالح و نتایج خوب فراوانی است.

                                                                                                       
؛ الکافي في فقه أهل المدینة، ابن ٢۵۵، ص ٣؛ مختصر المزني، ج ١٢۵، ص ٣المحتاج، ج 

 .٣٢؛ أحکام الّزواج، ص ۴٧۴، ص ١؛ جواهر اإلکلیل، آبی، ج ۵١٩، ص ٢عبدالبر، ج 
  .١۴٠٠؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۵٠۶۶صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
  .١٠٠۶صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٢
 .١٩ -١٧؛ أحکام الّزواج، صص ٣٣نک: حاشیة ابن عابدین، ص  -٣
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  شود ازدواج باعث پاکدامنی و عّفت می -٣
فاف و پاکدامنی هستی، ازدواج بھترین وسیله برای این کار اگر به دنبال فضیلت ع

است. ازدواج سببی از اسباب پاکدامنی بوده و بسا اوقات، از دیدگاه شریعت و عرف 
 مردم، وسائل و اسباب، حکم مقاصد و اهداف را دارند.

  گردد ازدواج سبب بقای نسل آدمی و حفظ نوع بشری می -۴
واهان بقای نسل بشر برای اجرای شرایع، آبادانی اگر دّقت کنی که حکمت الھی خ

بینی که  ماند، می جھان هستی و اصالح زمین بوده و نسل صالح تنھا با ازدواج باقی می
چگونه ازدواج وسیلۀ تحقیق اموری بزرگ شده است؛ اموری که الله تعالی دوست دارد 

 ها باقی بمانند و مردم را تشویق به اجرایشان کرده است. آن

  شود باعث آرامش و دوستی و مھربانی می -۵
وسیلۀ  گردد که مرد دوست صادقش را پیدا کند و زن به مگر ازدواج سبب نمی
 اش را به دست آورد؟! شوهر، جایگاه و مقام واقعی

چنین رفیقی که عشقی پاک و صادقانه به شوهر داشته باشد و بدون مّنت و تأخیر، 
  آید. رابطۀ ازدواج به دست می امور منزل را انجام دهد، فقط با

  فرماید: می ألالله

ْ إَِلَۡها وََجَعَل بَۡيَنُكم  ۦٓ َوِمۡن َءاَيٰتِهِ ﴿ ۡزَوٰٗجا ّلِتَۡسُكُنٓوا
َ
نُفِسُكۡم أ

َ
ۡن َخلََق لَُكم ّمِۡن أ

َ
أ

ُرونَ  َيٰٖت ّلَِقۡوٖا َيَتَفكَّ ٗة َورَۡحًَةۚ إِنَّ ِف َذٰلَِك  َودَّ   ]٢١وم: [الّر  ﴾مَّ
آرام  انآن اتا ب یدشما آفر یتان برا از جنس خود یکه همسران  ] استیناو [ا یها نشانهو از «

 که یگروه یبرایی ها [امر] نشانه یندر ا قطعاً  .ت و رحمت قرار دادموّد  یانتانو در م یریدگ
  .»کنند، وجود دارد یر متفکّ 

  گردد ازدواج سبب خویشاوندی و موّدت در میان مردم می - ۶
کند، بلکه این رابطه از زن و  ای محدود به زن و شوهر ایجاد نمی ط رابطهازدواج فق

ای گسترده در زنجیرۀ اّتحاد اّمت  شود و حلقه هایشان کشیده می شوهر به خانواده
 اسالم است.

های ویژه؛ مانند خویشاوندی و ازدواج تأثیر فراوانی در یاری و کمک به  رابطه
  یکدیگر دارند.
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  شود به نعمت فرزند میباعث دستیابی  -٧
گردد که زن و شوهر فرزندی داشته باشند و اگر وی را خوب  ازدواج سبب می

شان در زندگی و باعث ذکر خیرشان پس  تربّیت نمایند، سبب سعادت و خنکی چشمان
 شود. از وفات می

 جامعه از انحراف اخالقی -٨
قی است، سالم و های بدخیم و العالج که نتیجۀ آشفتگی اخال و نیز از بیماری

 ماند. محفوظ می

  شود باعث ثروت و زدودن فقر می -٩
 شدن نداری است. ازدواج سبب غنی و برطرف

ویژه کسانی که با  ها و اسرار ازدواج است که بیشتر مردم؛ به این مورد یکی از خوبی
  خبرند. زنند، از آن بی بھانۀ نداری از ازدواج سر باز می

  فرماید: می ـالله

نِكُحواْ ﴿
َ
َيَٰمٰ َوأ

َ
ٰلِِحيَ ِمنُكۡم وَ  ٱۡل َمآئُِكۡمۚ إِن يَُكونُواْ ُفَقَرآَء  ٱلصَّ ِمۡن ِعَباِدُكۡم 

ُ ُيۡغنِِهُم  َّ ُ وَ  ۦۗ ِمن فَۡضلِهِ  ٱ َّ    ]٣٢ور: [النّ  ﴾َوِٰسٌع َعلِيمٞ  ٱ
که  یزانتان] غالمان و کنیزو [ن ید] خود را همسر دههمسر ید [و بمردان و زنان مجّر «

 یشاز فضل [و کرم] خو أباشند، الله یراگر فق .]یدهمسر دهرا ] هستند [یکوکار[و ن یستهشا
گاه است ۀدهند یشگشا تعالی و الله کند، یم نیاز یرا ب انآن   .»آ

، «فرمودند:  ج همچنین پیامبر ِ ِ َعْوُغُهْم: الُمَجاِهُد يِف َسِبيِل ابَّ ثََالثٌَة َحقٌّ بَلَ ابَّ
ِي يُِريُد الَعَفاَف 

َّ َداَء، َواجَّاِكُح ا
َ
ِي يُِريُد األ

َّ سه [نفر] هستند که الله «؛ )١(»َوالُماَكتَُب ا
کند: مجاهد در راه الله متعال، مکاتبی که قصد ادای [بدهی خود  تعالی آنان را یاری می

  »ای که ارادۀ پاکدامنی دارد. کننده کند و نکاح را] می
هایش  خوبی هایی دارد و با زیادی یا کمی آن، ازدواج مصالح و خوبیبه طور خالصه، 
آیند.  شود و اگر ازدواج صورت نگیرد، آن مصالح نیز به وجود نمی نیز زیاد یا کم می

                                           
؛ ۶١، ص ۶؛ نسائی، ج ١۶۵۵؛ سنن ترمذی، شمارۀ حدیث: ۴٢٧و  ٢۵١، صص ٢مسند احمد، ج  -١

گوید: این حدیث حسن  می /و ترمذی سبه نقل از ابوهریره ٢۵١٨ابن ماجه، شمارۀ حدیث: 
  است.
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های مختلف آبادانی و کاهش  ها در اعالی دین اسالم و گسترش جنبه ارزش این خوبی
  شود. ها و مشکالت زندگی نمودار می هزینه

  ار سوم: تکالیف و حقوق ازدواجگفت
ازدواج اسالمی بر پایۀ تکالیف و حقوقی از سمت شوهر و زن است و به عبارتی 

  از آن دو تکالیف و حقوقی دارند.هریک  دیگر،
کند که قبل یا بعد از ازدواج  همچنین احکامی دارد که باید رعایت شوند؛ فرقی نمی

  باشد؛ از جمله:

  کسی که مطابق میلش نیست، مجبور شود نباید زن بر ازدواج با - ١
اش آمده،  اند که نباید زن مجبور شود با کسی که به خواستگاری عالمان بیان نموده

کند که دوشیزه یا  ازدواج کند، بلکه باید موافقت و رضایت وی گرفته شود؛ فرقی نمی
ه دوست ندارد، تواند وی را مجبور به ازدواج با کسی ک بیوه باشد. بنابراین ولّی زن نمی

 نماید.
اند که بخاری و  جواز اجبار زن بیوه و بالغ از طرف ولی، دلیل آورده عالمان بر عدم

 پدرش وی را«کنند:  مسلم رحمھماالله از خنساء انصاری دختر خذام چنین نقل می
 ج که بیوه بود، به ازدواج فردی درآورد و او راضی نبود. سپس نزد رسول اللهدرحالی 

  )١(»ایشان نکاحش را باطل و مردود دانستند.آمد و 

َال «فرمودند:  ج روایت شده که پیامبر سهمچنین در صحیح بخاری، از ابوهریره
َذنَ 

ْ
َّ تُْستَأ َمَر، َوَال ُينَْكُح اِكْكُر َح

ْ
َّ تُْستَأ ُم َح فِّ

َ
زن بیوه فقط پس از «؛ »ُينَْكُح األ

پرسیدند: ای  شصحابه» گرفتن از او. ازهمشورت با وی، نکاح شود و دوشیزه پس از اج

ْن تَْسُكَت «فرمودند:  ج اجازه از دختر چگونه است؟ پیامبر !ج رسول الله
َ
اینکه «؛ )٢(»أ

  »سکوت نماید.

                                           
 .١۴١٩؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۵١٣٨صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
 .۵١٣۶صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢
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جایز نیست که مردی بر خواستگاری برادر مسلمانش، از زنی خواستگاری  -٢
  نماید

َنيِْع َنْعٍض، َوَال خَيُْطْب َنْعُضُكْم بَلَ َال يَِبْع َنْعُضُكْم بَلَ «فرمودند:  ج پیامبر
هیچ یک از شما بر خرید کسی دیگر، خرید نکند و کسی از شما بر «؛ )١(»ِخْطبَِة َنْعٍض 

 »خواستگاری فرد دیگری، خواستگاری ننماید.
 ج روایت شده که رسول الله سدر صحیح بخاری و صحیح مسلم، از ابوهریره

ِخيهِ َال خَيُْطُب ا«فرمودند: 
َ
هیچ مردی بر خواستگاری برادر «؛ »لرَُّجُل بَلَ ِخْطبَِة أ

  »مسلمانش، [از زنی] خواستگاری نکند.

ْو َفرْتُكَ «عبارت:  /بخاری
َ
َّ َفنِْكَح أ را نیز » تا اینکه نکاح نماید یا ترک کند.«؛ »َح

  آورده است.

َّ يََذرَ «و در صحیح مسلم، جملۀ:  » اش] را رها کند. تا اینکه [خواستگاری«؛ »َح
  )٢(آمده است.

گردد  شود و نیز سبب می فلسفۀ نھی مذکور این است که باعث دشمنی و کینه می
انسان خودش را پاک بداند و دیگران را نکوهش کند. همچنین این کار ظلم و ستم 
است. بنابراین خواستگاری بر خواستگاری دیگران همچون خرید بر روی خرید دیگران 

شدن  ر روی فروش دیگران است و این موارد باعث دشمنی و کینه و سستیا فروش ب
  گردد. ریسمان دوستی و موّدت می

اقدام به خواستگاری در چنین حالتی، باعث فتنه و فساد در میان مسلمانان 
گاه  کند که خواستگار از رضایت دختر یا زن خواستگاری شود؛ فرقی نمی می شده آ

  باشد یا نباشد.
نظر کرد یا اینکه  خواستگار اول اجازۀ این کار را داد یا از خواستگاری صرفاگر 

  دختر وی را نپذیرفت، ایرادی ندارد که فرد دیگری به خواستگاری رود.
اّما اگر به خواستگار اول جواب داد یا در مرحلۀ تردید و تفّکر بود، جایز نیست که 

ست خواستگاری دوم او را از فرد دیگری از وی خواستگاری نماید، چون ممکن ا
  )١(خواستگار اول منصرف سازد.

                                           
  .١۴١٢صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١
  .١۴١۴؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۵١۴٢صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢
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  ارکان عقد ازدواج -٣
 )٢(ارکان این پیمان، ایجاب و قبول است.

از دو طرف به منظور اعالن رضایت خویش هریک  ایجاب و قبول: یعنی الفاظی که
یعنی برند و اگر ایجاب و قبول از افرادی که دارای شروط عقد نکاح هستند؛  به کار می

هردو  گردد در صورتی که شده صادر شود، نکاح منعقد می خواستگار و خواستگاری
  اهلّیت پیمان ازدواج را داشته باشند.

شده صحیح و جایز  همان گونه که صدور آن دو، از وکیل خواستگار و خواستگاری
  )٣(است.

  مھرّیه -۴
 یعنی مالی که بر اثر ازدواج، برای زن و بر عھدۀ مرد است.

  )٤(الله تعالی در قرآن کریم، مھرّیه را صداق، اجر و فریضه نامیده است.
فرمان به این کار داده و چنین فرموده  ـپرداخت مھرّیه واجب است، چون الله

  است:

   ]٤ساء: [النّ  ﴾َصُدَقٰتِِهنَّ ِنۡلَةٗ  ٱلّنَِسآءَ َوَءاتُواْ ﴿
  »ید.خاطر به آنان بده یببا ط] یالھ ای یضه[و فر یهزنان را به عنوان هد یۀو مھر«

شود. داللت آیۀ زیر بر وجوب  نحله یعنی آنچه با میل قلبی فرد بخشنده، داده می
  مھرّیه، از داللت آیۀ قبلی بیشتر است:

ُجورَُهنَّ اتُوُهنَّ  َٔ ِمۡنُهنَّ َف  ۦبِهِ  ٱۡسَتۡمَتۡعُتمَفَما ﴿
ُ
   ]٢٤ساء: [النّ  ﴾فَرِيَضةٗ  أ

مھرشان را به عنوان  یدبا ید،و] از آنان کام گرفت یدرا که [به ازدواج درآورد یپس آن زنان«
  »ید.به آنان بده ای یضهفر

  های زنان پرداخت شود. در آیۀ فوق دستور داده شده که اجور؛ یعنی مھریه

                                                                                                       
 .۴۶ -۴٣نک: أحکام الّزواج، صص  -١
 .٣٧٠، ص ٧نک: الّشرح الکبیر، ابن قدامه، ج  -٢
  .٨٠نک: أحکام الّزواج، ص  -٣
 .٢۴٩، ص ٧نک: روضة الّطالبین، نووی، ج  -٤
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  پرداخت نفقه برای همسر -۵
ھدۀ شوهر زن حق دارد که شوهرش، نفقۀ او را به نیکی بدهد. نفقه یعنی آنچه بر ع

و برای زن است؛ مانند مالی برای سکونت، غذا، پرورش و حضانت بّچه، لباس و سایر 
شود احترام زن حفظ شود و دچار خواری نگردد و نیز از صّحت و  مواردی که باعث می

 کرامتش حفاظت شود و تمامی این امور به اندازۀ توان الزم است.
نفقه را پرداخت نماید و زن بر اثر  اگر شوهر به حّدی تنگدست بود که نتوانست

صبری، خواهان جدایی بود، بیشتر عالمان معتقدند که از یکدیگر جدا شوند، ولی  بی
  گروهی چنین باوری ندارند.

سد که برای دفع ضرورت، زن حق دارد از  با توّجه به اصول شریعت، به نظر می
  )١(چنین شوهری جدا شود.

  خوشرفتاری با زن - ۶
از حقوق زن، این است که شوهرش با وی خوشرفتار باشد و زمان دیدار با یکی دیگر 

وی، نرمخو و خوشرو گردد و با او شوخی و بازی کند تا دلش را به دست آورد و از 
 تنھایی بیرون آید و بداند که شوهر برایش ارزش قائل است و در دلش جای دارد.

ت و گفتگوی همسرش گوش یکی از موارد خوشرفتاری این است که شوهر به صحب
دهد و به سخنانش توّجه نماید و از وی غافل نشود و قبل از اینکه صحبت زن تمام 
گردد، از نزدش نرود مگر با اجازۀ او. این رفتار نشانۀ کمال ادب با هر فردی است، چه 

  ترین مردم به نیکی شوهر است؟! رسد به همسر که مستحق
برای زن بیاراید و این از حقوق وی به  همچنین الزم است که شوهر خودش را

  فرماید: می ألرود. الله شمار می

ِيَولَُهنَّ ِمۡثُل ﴿ ِ  ٱلَّ    ]٢٢٨[البقرة:  ﴾ٱلَۡمۡعُروِف َعلَۡيِهنَّ ب
  ».ستان اآن ۀ] که بر عھدیفیظاواست همانند [حقوق و  ای یستهزنان حقوق شا یو برا«

دوست دارم که خودم را برای زنم من «گوید:  در تفسیر آیۀ فوق می بابن عّباس
که دوست دارم او خودش را برای من آراسته نماید، چون الله تعالی گونه  همان بیارایم،

ِيَولَُهنَّ ِمۡثُل ﴿فرماید:  می ِ  ٱلَّ   )١(.»﴾ٱلَۡمۡعُروِف َعلَۡيِهنَّ ب

                                           
؛ نیل ۴٢١ - ۴١٨، صص ٩؛ فتح الباري، ج ۵٢٢ - ۵١١، صص ۵نک: زاد المعاد، ابن قّیم، ج  -١

 .١٢۶؛ المسؤولّیة في اإلسالم، ص ٧۶۶ -٧۶٢، صص ۶األوطار، شوکانی، ج 
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یکی دیگر از موارد خوشرفتاری و حقوق زن این است که شوهر راز همبستری با وی 
 ج روایت شده که رسول الله سمنتشر نسازد. در صحیح مسلم، از ابوسعید خدریرا 

تِِه، «فرمودند: 
َ
ِ إىَِل اْمَرأ لًَة يَْوَم الِْقيَاَمِة، الرَُّجَل ُفْف رَشِّ اجَّاِس ِعنَْد اِهللا َمزْنِ

َ
إِنَّ ِمْن أ

َها ِْه، ُعمَّ يَنرُْشُ رِسَّ َ ِ ِإ رین مردم از نظر جایگاه در نزد الله در روز قیامت، بدت«؛ )٢(»َوُيْف
شود  کند و زنش نیز با وی همبستر می تعالی، مردی است که با همسرش همبستری می

  »سازد. و سپس [شوهر] رازش را منتشر می
افشای راز در صورت نیاز برای بررسی بیماری و درمان و سایر اهداف عاقالنه و 

  نیاز، این مطالب را بازگو نماید. تواند به اندازۀ صحیح، جایز است و مرد می

  خوشرفتاری زن با شوهر -٧
بر عھدۀ زن است که قدردان شوهرش باشد و در برابر غذا، لباس، هدیه و امثال آن 
که در حّد توانش است، از وی تشّکر نماید و به دنبال جبران باشد و از آنچه به وی 

شود و سبب  شوهر میدهد، خوشحال گردد، چون این موارد باعث خوشحالی  می
 گردد که بیشتر نیکی و بخشش کند. می

همچنین الزم است که زن بداند شوهر باعث توّلد فرزند شده و فرزند یکی از 
  هاست. ترین نعمت بزرگ

عالوه بر این، باید که زن در خدمت شوهر باشد؛ مثًال برای پختن غذا، شستن لباس، 
  زن است.نظافت منزل و سایر تکالیفی که بر عھدۀ 

  روند. بنا بر قول صحیح، موارد فوق از حقوق واجب به شمار می
از وی پرسیدند:  ج دلیلش روایت عّمۀ حصین بن محصن است زمانی که پیامبر

نِْت؟«
َ
َذاُت َزْوٍج أ

َ
فرمودند:  ج او پاسخ داد: بله. رسول الله» آیا شوهر داری؟«؛ »أ

ُ؟« َ نِْت 
َ
گفت: تا جایی که بتوانم، در حّقش کوتاهی  »برایش چگونه هستی؟«؛ »َكيَْف أ

نِْت ِمنُْه، فَإِغََّما ُهَو َجنَّتُِك َونَارُكِ «فرمودند:  ج کنم. پیامبر نمی
َ
ْفَن أ

َ
پس «؛ )٣(»فَاْغُظِري أ

                                                                                                       
 .٢٣٨، ص ١تفسیر ابن کثیر، ج  -١
 .١۴٣٧صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٢
؛ حمیدی، شمارۀ ٣٠۴، ص ۴؛ ابن ابي شیبه، ج ۴١٩، ص ۶و ج  ٣۴١، ص ۴مسند احمد، ج  -٣

؛ المعجم ٢٩١، ص ٧؛ بیھقی، ج ٨٩۶٢؛ الّسنن الکبری، نسائی، شمارۀ حدیث: ٣۵۵حدیث: 
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ای، زیرا [رفتار تو با] او [سبب تحّقق] بھشت یا دوزخ تو  دّقت کن که تو با او چگونه
  »است.

اندازۀ توان، در خدمت شوهر باشد، اّما شوهر حق ندارد  هر چند الزم است که زن به
که وی را وادار به آنچه در توانش نیست، نماید، بلکه شایسته است که با وی مھربان 

  دادند. انجام می ج که رسول اللهگونه  همان باشد و او را در کارهای خانه کمک نماید،
در خانه چه کاری انجام  ج سؤال شد که پیامبر لوقتی از أّم المؤمنین عایشه

ایشان در خدمت خانواده بودند و زمانی که وقت نماز فرا «دادند، در پاسخ گفت:  می
  )١(»شدند. رسید، برای ادای آن از خانه بیرون می می

سؤال شد که رسول الله چه  لدر روایت دیگری چنین آمده است: از عایشه
گفت: ایشان فردی از بشر بودند؛ لباس دادند و او در جواب  کاری را در خانه انجام می

   )٢(»دوشیدند. شان را می کردند و گوسفندان خویش را تمیز می
کم الزم است که زنش سخنی نیک از  اگر شوهری این کارها را انجام ندهد، دست

  )٣(وی بشنود و لبخند رضایتی بر لبانش ببیند.
   

                                                                                                       
دانسته و  . حاکم این روایت را صحیح١٨٩، ص ٢؛ حاکم، ج ١٨٣، ص ٢۵الکبیر، طبرانی، ج 

، اسنادش را جّید معّرفی کرده ۵٣، ص ٣ذهبی سخنش را تأیید نموده و منذری در الّترغیب، ج 
 است.

 .۶٠٣٩صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
؛ ابن حبان، شمارۀ ۵۴١؛ بخاری در األدب المفرد، شمارۀ حدیث: ٢۵۶، ص ۶مسند احمد، ج  -٢

صحیح دانسته  ۴٢٠دب المفرد، شمارۀ حدیث: ؛ آلبانی این روایت را در صحیح األ۵۶۴۶حدیث: 
 است.

 .۴١ - ۴٠برای جزئّیات بیشتر، نک: من أخطاء األزواج، محّمد حمد، صص  -٣
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  مبحث سوم:
  کودک از دیدگاه اسالم

واالیی را برای کودک قائل شده و کامًال به وی توّجه نموده و دین اسالم جایگاه 
حقوقی را برایش تعیین کرده که ضامن سعادت و زندگی موّفق و شرافتمندانۀ او بوده 

  سازد. و وی را از بدبختی و تباهی دور می
در ادامه، تا جایی که موقعّیت اجازه دهد و گنجایش داشته باشد، مطالبی در این 

  گردد. ن میزمینه بیا
را که در میان افرادی از قوم عرب پیش از  برخی از رسوم جاهلیدین اسالم  .١

اسالم رواج داشت؛ مانند کشتن فرزندان از ترس تنگدستی و نداری را به شّدت 
 ممنوع و حرام دانسته است.

  فرماید: می أالله

ُۡن ﴿ ۡوَلَٰدُكۡم َخۡشَيَة إِۡمَلٰٖقۖ نَّ
َ
ْ أ َ َتۡقُتلُٓوا يَّاُكۡمۚ إِنَّ َقۡتلَُهۡم َكَن ِخۡط َو ا  ٔٗ نَۡرزُُقُهۡم 

   ]٣١[اإلسراء:  ﴾َكبِٗيا
 قطعاً  دهیم. یم یو شما را روز انما آن ید،نکش یو فرزندانتان را از ترس تنگدست«

  ».است یگناه بزرگ شان کشتن

ال دهد که الله متع این آیه نشان می«گوید:  در تفسیر آیۀ مزبور می /ابن کثیر
بندگانش را بیشتر از محّبت پدر به فرزندانش، دوست دارد و نسبت به آنان مھربان 

که پدران را سفارش کرد تا در گونه  همان است، زیرا کشتن فرزندان را ممنوع دانست،
زمینۀ میراث، به فکر فرزندان باشند و در دورۀ جاهلّیت پیش از اسالم، دختران را از 

شان زیاد  کشتند تا فقر و نداری سا اوقات دخترانشان را میکردند و ب ارث محروم می

ۡوَلَٰدُكۡم َخۡشَيَة ﴿نگردد، اّما الله تعالی آنان را از این کار منع کرد و فرمود: 
َ
َ َتۡقُتلُٓواْ أ َو

یعنی از ترس اینکه با وجود آنان فقیر شوید و به همین سبب، اول از روزی  ؛﴾إِۡمَلٰقٖۖ 

يَّاُكمۚۡ ﴿آنان نام برد و فرمود:  ُۡن نَۡرزُُقُهۡم    .﴾نَّ
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ۡوَلَٰدُكم ّمِۡن إِۡمَلٰقٖ ﴿چنین آمده است: » انعام«ولی در سورۀ 
َ
َ َتۡقُتلُٓواْ أ [األنعام:  ﴾َو

ۡ ﴿؛ یعنی از ترس فقر، زیرا »قر نکشیدو فرزندانتان را از [بیم] ف« ]١٥١ ُن نَۡرزُقُُكۡم نَّ
  » دهیم. ما شما و آنان را روزی می« ؛﴾يَّاُهمۡ 

  )١(»یعنی کشتن آنان گناه بزرگی است. ؛﴾ا َكبِٗيا ٔٗ إِنَّ َقۡتلَُهۡم َكَن ِخۡط ﴿عبارت: 
روایت شده که از  بدر صحیح بخاری و صحیح مسلم، از عبدالله بن مسعود

  تر است؟ پرسیدم: چه گناهی از تمامی گناهان بزرگ ج پیامبر

ا وَُهَو َخلََقَك «فرمودند:  ج رسول الله ِ نِدًّ ْن جَتَْعَل ِبَّ
َ
اینکه برای الله تعالی «؛ »أ

گفتم: سپس چه گناهی؟ ایشان » که او تو را آفریده است.درحالی  شریکی قرار دهی

َك «پاسخ دادند:  َ َ ْن َيْقتَُل َو
َ
ْن َفْطَعَم َمَعَك أ

َ
فرزندت را بکشی از ترس اینکه «؛ »َخْشيََة أ

َ «فرمودند:  ج سپس پرسیدم: بعد از آن، چه گناهی؟ پیامبر» با تو غذا بخورد. ِ ْن تَُزا
َ
أ

  »ات زنا کنی. اینکه با زن همسایه«؛ )٢(»حِبَِليلَِة َجارِكَ 
 فرماید: می ـالله دین اسالم درخواست فرزند را نیک و شایسته دانسته است: .٢

نَ فَ ﴿ وُهنَّ وَ  ٱۡل ْ َبِٰشُ ُ  َتَب َما كَ  ٱۡبَتُغوا َّ    ]١٨٧[البقرة:  ﴾َلُكمۡ  ٱ
شما  یبرا ألهو آنچه ال یدکن یزش] با آنان آمتوانید یرمضان م یها پس اکنون [در شب«
  »ید.طلب کن است را ر داشتهمقّر 

ْ وَ ﴿در تفسیر  باز ابن عّباس ُ  َتَب َما كَ  ٱۡبَتُغوا َّ نقل شده که مراد از آن  ﴾لَُكمۡ  ٱ
  است.» فرزند«

َمَم يَْوَم الِْقيَاَمةِ «فرمایند:  می ج پیامبر
ُ
ِّ ُماَكثٌِر بُِكُم اْأل

إِ
؛ )٣(»تََزوَُّجوا الَْولُوَد الْوَُدوَد؛ فَ

آور و مھربان ازدواج کنید، چون من در روز قیامت، به سبب کثرت شما بر  با زن بّچه«
  »کنم. ها افتخار می اّمتسایر 

                                           
 .۶٣، ص ٣تفسیر القرآن الکریم، ج  -١
 .٨۶؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۴۴٨٣صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢
 .٢٠۵٢سنن ابی داود، شمارۀ حدیث:  -٣
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در قرآن کریم بیان  ـالله اسالم ناپسنددانستن دختران را ممنوع دانسته است: .٣
نموده که نخواستن دختران از اخالق و عادات افراد دورۀ جاهلی بوده و الله 

 تعالی آنان را سرزنش کرده است:

﴿ ِ َحُدُهم ب
َ
َ أ نَثٰ َذا بُّشِ

ُ
ا وَُهَو َكِظيمٞ ُمۡسوَ  ۥَظلَّ وَۡجُههُ  ٱۡل    ]٥٨حل: [النّ  ﴾ّدٗ

 کهدرحالی  شود یم یاهاش س د] دختر بشارت دهند، چھرهبه [تولّ ان را از آن یکیهرگاه  و«
  »خورد. یاو خشم خود را فرو م

که بر گونه  همان شریعت اسالم، شیردادن نوزاد را بر مادر واجب گردانیده است: .٤
بتواند نوزاد را شیر دهد حّتی در صورتی که پدر الزم است نفقۀ مادر را بدهد تا 

 فرماید: می ألوی را در زمان شیرخوارگی نوزاد، طالق دهد. الله

ن يُتِمَّ  ٱۡلَوٰلَِدُٰت ۞وَ ﴿
َ
َراَد أ

َ
ۖ لَِمۡن أ ۡوَلَٰدُهنَّ َحۡولَۡيِ َكِملَۡيِ

َ
ۚ يُۡرِضۡعَن أ َ  ٱلرََّضاَعَة َ َو

ِ رِۡزُقُهنَّ َوكِۡسَوتُ  ۥَلُ  ٱلَۡمۡولُودِ     ]٢٣٣[البقرة:  ﴾ٱلَۡمۡعُروِفۚ ُهنَّ ب
است  یکس یدستور] برا ین[ا ؛دهند یر] فرزندان خود را دو سال تمام شیدو مادران [با«

د شده او متولّ  یو بر آن کس که فرزند برا .کند یلرا تکم یخوارگیرکه بخواهد دوران ش
دادن یرت ش[در مّد  یستهطور شا هالزم است خوراک و پوشاک آنان [مادران] را ب ،[پدر]

  ».بپردازد]

 ج رسول الله تربّیت فرزندان تا زمانی که بزرگ شوند، پاداش فراوانی دارد: .٥
َّ َيبْلَُغا«فرمودند:  نَا وَُهَو ه َمْن َخَل َجاِرَيتنَْيِ َح

َ
هر «؛ )١(»َذاكَجاَء يَْوَم الِْقيَاَمِة أ

برسند، در روز قیامت، من و کس که دو دختر را سرپرستی نماید تا به سّن بلوغ 
 و سپس انگشتان خویش را به هم چسباندند.» او مانند این هستیم.

؛ یعنی هزینۀ زندگی و تربّیت و اصالح و رشدشان را قبول نموده »َمْن َخَل َجاِريَتنَْيِ «
  و انجام دهد.

ُ ثََالُث َننَاٍت فََصرَبَ َعلَيِْهنَّ «فرمایند:  می ج پیامبر َ ، َمْن اَكَن  ، وََسَقاُهنَّ ْطَعَمُهنَّ
َ
، َوأ

ُ ِحَجابًا ِمَن اجَّاِر يَْوَم الِْقيَاَمةِ  َ دختر داشته  ٣کسی که «؛ )٢(»َوَكَساُهنَّ ِمْن ِجَدتِِه ُكنَّ 

                                           
  .٢۶٣١شمارۀ حدیث: صحیح مسلم،  -١
این روایت را در الّسلسلة الّصحیحة، شمارۀ حدیث:  /؛ آلبانی٣۶۶٩ابن ماجه، شمارۀ حدیث:  -٢

  ، صحیح دانسته است.٢٩۴



  ٥٣٩  هارم: نظام خانوادگی در اسالمبخش چ

 

های] آنان صبر نماید و این دختران را از ثروت [و مال] خود، غذا و  باشد و بر [سختی
  »شوند. فاظت وی از آتش [دوزخ] میآب و پوشاک دهد، در روز قیامت، باعث ح

فرمودند که پاداش نفقه برای خانواده از ثواب هر نوع انفاقی  ج حّتی رسول الله

فَْضُل ِدينَاٍر ُفنِْفُقُه الرَُّجُل، ِدينَاٌر ُفنِْفُقُه بَلَ «فرمایند:  می ج بیشتر است؛ پیامبر
َ
أ

 ِ ِ کند، پولی است که آن را برای  بھترین دینار [و پولی] که مرد خرج می«؛ )١(»ِقيَا
  »نماید. اش مصرف می خانواده

پاداش چه مردی بیشتر از پاداش کسی «گوید:  می - یکی از راویان حدیث -ابوقالبه 
کند تا آنان را حفاظت و عفیف گرداند، یا الله  است که بر فرزندان کوچکش هزینه می
  »گرداند؟!نیاز  تعالی آنان را توّسط او فایده رساند و بی

ْغَفْقتَُه يِف «فرمایند:  می ج همچنین رسول الله
َ
ْغَفْقتَُه يِف َسِبيِل اِهللا وَِدينَاٌر أ

َ
ِدينَاٌر أ

ْهِلَك 
َ
ْغَفْقتَُه بَلَ أ

َ
قَْت بِِه بَلَ ِمْسِكنٍي، وَِدينَاٌر أ ِي  ،َرَقبٍَة، وَِدينَاٌر تََصدَّ

َّ ْجًرا ا
َ
ْقَظُمَها أ

َ
أ

هْ 
َ
ْغَفْقتَُه بَلَ أ

َ
از میان] دیناری که در راه الله تعالی انفاق نمودی و دیناری «[؛ )٢(»ِلَك أ

ای خرج کردی و دیناری که به فردی مسکین دادی و دیناری که  که برای آزادی برده
ات خرج نمودی، از همه  ات هزینه کردی؛ پاداش دیناری که برای خانواده برای خانواده
  »بیشتر است.

رزندان امانتی است که در روز قیامت، از انسان سؤال سرپرستی و ادارۀ امور ف .٦
اگر آدمی این امانت و مسؤولّیت را به صورت شایسته انجام دهد،  خواهد شد:

 ج رود. پیامبر برد و در غیر این صورت، بیم عذاب بر وی می پاداش فراوانی می
ْهِلِه لُكُُّكْم َراٍع َولُكُُّكْم َمْسئُوٌل َقْن َرِقيَِّتِه..«فرمودند: 

َ
.، َوالرَُّجُل َراٍع يِف أ
ُة َراِقيٌَة يِف َنيِْت َزوِْجَها َوَمْسئُولٌَة َقْن َرِقيَِّتَها

َ
؛ )٣(»َوَمْسئُوٌل َقْن َرِقيَِّتِه، َوالَمْرأ

تان مسؤول هستید... . مرد  تمامی شما نگھبانید و در برابر افراد زیر دست«
فرمانش مسؤول است و زن نیز در اش و در قبال افراد تحت  نگھبان خانواده

 »خانۀ شوهرش نگھبان است و در برابر افراد زیر دستش مسؤول است.

                                           
 .٩٩۴صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١
 .٩٩۵صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٢
  .١٨٢٩؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٢٢٧٨صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٣
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ای که دربارۀ وی بسیار توصیه  به گونه اسالم به یتیم توّجه فراوانی نموده است: .٧
کرده و مردم را تشویق نموده که به یتیم نیکی کنند و آنان را از بدی به او و 

شماری از قرآن و سّنت در این زمینه  ه است. متون بیداشتبرحذر  سرزنش وی
 وجود دارد.

  فرماید: در سیاق سخن از صفات بھشتیان می ألاز جمله اینکه الله

َعامَ َوُيۡطِعُموَن ﴿ ٰ ُحّبِهِ  ٱلطَّ َ ِسًيا ۦَ
َ
   ]٨[اإلنسان:  ﴾ِمۡسِكيٗنا َوَيتِيٗما َوأ

  »بخشند. یم یرو اس یتیمو  ینبه مسک ،و] دوست دارند یاز[ن ینکهو غذا را با ا«
  فرماید: همچنین توّجه زیاد به یتیم را یادآور شده و می

ا ﴿ مَّ
َ
َ َتۡقَهرۡ  ٱۡلَتِيمَ فَأ    ]٩حی: [الّض  ﴾فَ

  »یازار.را م یتیمهم]  پس [تو«
  داشته است:برحذر  و نیز مردم را از خوردن مال یتیم

ِينَ إِنَّ ﴿ ۡمَوَٰل  ٱلَّ
َ
ُكلُوَن أ

ۡ
ُكلُوَن ِف ُبُطونِِهۡم نَاٗرۖا وََسَيۡصلَۡوَن  ٱۡلََتَٰمٰ يَأ

ۡ
ُظۡلًما إِنََّما يَأ

   ]١٠ساء: [النّ  ﴾َسعِٗيا
آتش را در شکم خود  قطعاً  خورند، یرا به ستم م یتیماناموال  که  یکسان دون تردیدب«

  »یند.برافروخته درآ یبه آتش یو به زود خورند یو] م برند ی[فرو م
  کنند، چنین فرموده است: ل در نکوهش افرادی که یتیم را اکرام نمیالله متعا

 تُۡكرُِموَن ﴿
َّ ۖ بَل  َّ    ]١٧[الفجر:  ﴾ٱۡلَتِيمَ َ

  »دارید. ینم یرا گرام یتیم]، بلکه پندارید ی[که شما م یستن ینهرگز چن«
  فرماید: کند، می همچنین دربارۀ فردی که به یتیم اهانت می

رََءيَۡت ﴿
َ
ِيأ ِ  ٱلَّ ُب ب ِيفََذٰلَِك  ١ٱّلِينِ يَُكّذِ    ]٢-١[الماعون:  ﴾ٱۡلَتِيمَ يَُدعُّ  ٱلَّ
ی پس او [همان] کس !ای؟ یدهدکند،  یم یبروز جزا را تکذ که  یکس یا] آ!ج یامبرپ یا«[
  »راند. یرا [با خشونت از خود] م یتیم که است 

َتِيِم يِف «فرمایند:  دربارۀ بزرگی مقام کفیل و ضامن یتیم می ج پیامبر نَا َواَكفُِل ا
َ
َوأ

به انگشت  ج رسول الله» در بھشت هستیم.گونه  این من و ضامن یتیم«؛ »اجلَنَِّة َهَكَذا
[چون  )١(سّبابه و وسطی خویش اشاره نموده و کمی در میان آن دو فاصله انداختند،

  پیامبران با دیگران تفاوت دارند].

                                           
 .۴٩٩٨صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
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 ج رسول الله در جنگ حرام و ممنوع دانسته است: دین اسالم کشتن کودکان را .٨
اْغُزوا «کردند؛ از جمله اینکه:  فرماندهان لشکر خویش را نصیحت و سفارش می

بِاْسِم اِهللا يِف َسِبيِل اِهللا، قَاتِلُوا َمْن َكَفَر بِاِهللا، اْغُزوا َوَال َيُغلُّوا، َوَال َيْغِدُروا، َوَال 
ًداَيْمثُلُوا، َوَال َيْقتُلُو ِ که هرکسی  با نام الله در راه الله تعالی بجنگید،«؛ )١(»ا َو

کفر نمود را بکشید، مبارزه کنید، اّما در غنیمت خیانت نکنید، پیمان  ألبه الله
 »قطعه نکنید و کودکی را نکشید. نشکنید، [اشخاص و حیوانات را] مثله و قطعه

ها در مبحث مربوط به  خی از آنهایی که در این زمینه وارد شده و بر و سایر توصیه
  جھاد بیان خواهد شد.

باید رفتار  اسالم ستم به فرزندان را در داخل بنیان خانواده، حرام گردانیده است: .٩
عدالت و بدون تبعیض باشد. براساس  و برخورد با فرزندان کوچک و بزرگ

داد گوید: پدرم بخشی از مالش را به من  می سصحابی بزرگوار؛ نعمان بن بشیر
این موضوع را تأیید نمایند.  ج شوم تا اینکه پیامبر و مادرم گفت: من راضی نمی
تا تأیید ایشان را بر مالی که به من داده  رفت ج بنابراین پدرم نزد رسول الله

َك لُكِِّهْم؟«از وی پرسیدند:  ج بود، بگیرد. پیامبر ِ
َ َفَعلَْت َهَذا بَِو

َ
آیا این کار «؛ »أ

ايَُّقوا «فرمودند:  ج پدرم پاسخ داد: نه. پیامبر» ای؟ رزندانت کردهرا با تمامی ف
ْوَالِدُكمْ 

َ
از الله بترسید و عدالت را در میان فرزندانتان «؛ »اَهللا، َواْعِدلُوا يِف أ

 »رعایت کنید.
  .پس گرفتدر نتیجه، پدرم این بخشش را 

؛ فَ «فرمودند:  ج و بنا بر روایتی، پیامبر ِ ْشَهُد بَلَ َجْورٍ فََال تُْشِهْد
َ
ِّ َال أ

پس «؛ )٢(»إِ
  ».کنم] دهم [ و آن را تأیید نمی مرا گواه مگیر که من شھادت بر ستم نمی

این عدالت منحصر بر انصاف در تقسیم اموال نیست، بلکه شامل عدالت در امور 
  شود. ساختن و... نیز می معنوی؛ مانند توّجه، مھربانی، نزدیک

                                           
  .١٧٣١صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١
 .١۶٢٣؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٢۴۴٧صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢
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احکام اطفال در دین اسالم، بسیار فراوان است و پیش از توّلد وی تا به طور خالصه، 
زمانی که نوجوان و مکّلف به رعایت احکام شرعی مخصوِص افراد بالغ و مکّلف 

  شود. گردد را شامل می می
هایی مناسب و نیکو،  کودکان حقوق بسیاری دارند؛ مانند نامگذاری آنان با اسم

رد نیاز و دورساختن آنان از مضّرات و سایر احکام و آموزش امور دینی و دنیوی مو
  )١(گنجد. شان در این مختصر نمی حقوقی که بیان

   

                                           
برای اّطالعات بیشتر، نک: تحفة المودود في أحکام المولود، ابن قّیم؛ المسؤولّیة في اإلسالم،  -١

بیة األوالد في اإلسالم، عبدالله علوان؛ مسؤولّیة ؛ تر١۵٣ -١۴٧و  ١١٩ - ٩٧عبدالله قاوری، صص 
األب المسلم في تربّیة الولد في مرحلة الّطفولة، عدنان باحارث؛ حقوق اإلنسان في الیھودّیة 

 .۴٧٢ - ۴۶٧والمسیحّیة؛ اإلسالم مقارنة بالقانون الّدولی، خالد شنیبر، صص 
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  مبحث چهارم:
  نیکی به والدین و جایگاه پدر و مادر

  مقّدمه: مفهوم نیکی به والدین
گوید:  می /عقوق و نافرمانی آنان است. ابن منظوربرخالف  ِبر و نیکی به والدین

ه بّرًا وقد برَّ والَده ِبر، ضّد عقوق بوده و مبّره هم مانند آن است و نیز « َبِررُت والدي أَبرُّ
ه بِّرًا, َفَيَربُّ علی َبِررُت, وَيِرب علی َبَررُت    .»َيَربُّ

. و از رجٌل برٌّ من قوم أبرار, وبارٌّ من قوم بررة«شود:  آورد که گفته می همچنین می

شده که چون آنان به پدران و پسران نیکی کردند، الله متعال این  روایت بابن عمر
  افراد را ابرار نامید.

ی حقوقهمان گونه که تو بر فرزندت حق داری، او نیز بر تو «گوید:  و نیز می
  )١(»دارد.

  گفتار اول: حقوق والدین و جایگاه آنان
رند. نیکی به آن دو به از دیدگاه اسالم، والدین حقوقی مھم و بزرگ و مقامی واال دا

همراه توحید بیان شده و تشّکر از پدر و مادر در کنار شکر الھی آمده و نیکی به والدین 
  است. ألترین اعمال در نزد الله ترین و محبوب از بزرگ
  فرماید: می ـالله

ْ ۞وَ ﴿ َ  ٱۡعُبُدوا َّ  تُۡشُِكواْ بِهِ  ٱ
َ ِ  ٔٗ َشۡي  ۦَو يۡنِ اۖ َوب    ]٣٦ساء: [النّ  ﴾إِۡحَسٰٗنا ٱۡلَوِٰلَ

  »ید.کن یکیو به پدر و مادر ن یدمگردان یکرا با او شر یزیو چ یدرا بپرست أو الله«

﴿ ِ  إِيَّاهُ َوب
ٓ َّ ِ ْ إ َّ َتۡعُبُدٓوا

َ
يۡنِ ۞َوقََضٰ َربَُّك أ ا َيۡبلَُغنَّ ِعنَدَك  ٱۡلَوِٰلَ ۚ إِمَّ ًنا  ٱۡلِكَبَ إِۡحَسٰ

ٗ َكرِيٗما َُّهَما قَۡو َ َتۡنَهۡرُهَما َوُقل ل ّفٖ َو
ُ
ٓ أ َُّهَما َ َتُقل ل ُهَما فَ َ ِ ۡو 

َ
ٓ أ َحُدُهَما

َ
 ٱۡخِفۡض وَ  ٢٣أ

ّلِ لَُهَما َجَناَح     ]٢٤-٢٣[اإلسراء:  ﴾َكَما َربََّياِن َصغِٗيا ٱرَۡحُۡهَماَوقُل رَّّبِ  ٱلرَّۡحَةِ ِمَن  ٱلُّ
 یکیو به پدر و مادر ن یدپرستباو را  فقطر داشته است که: مقّر ] ینو پروردگارت [چن«
] ۀ[کلم ان] به آنیرسند، [حتّ  یریپ نزد تو به سّن  انآن یهر دو یااز آن دو،  یکیهرگاه  ید.کن

                                           
  .۵٣، ص ۴لسان العرب، ج  -١
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 ان[و بزرگوارانه] با آن یکینزن و با ن یادفروالدین ] نگو و بر [سر] را آور رنج ۀکلم ینتر اّف [کم
فرود آور و بگو: پروردگارا!  یشان] برای را[و خاکسار یبال فروتن یمھربان یو از رو سخن بگو

  ».پرورش دادند یکه مرا در کودکگونه  همان ،کنبه آنان رحمت 

 ساحادیث فراوانی در این زمینه بیان شده است؛ از جمله اینکه ابن مسعود
تر از سایر اعمال  پرسیدم که کدام عمل در نزد الله، محبوب ج گوید: از رسول الله می

َالُة بَلَ َوقِْتَها«دادند: است؟ ایشان پاسخ  دوباره پرسیدم » ادای نماز در وقتش«؛ »الصَّ

يِْن : «فرمودند ج که سپس چه عملی؟ پیامبر َ ِ گفتم: پس » نیکی به والدین«؛ »بِرُّ الَوا

ِ «از آن، چه عملی؟ ایشان فرمودند:    .»جھاد در راه الله تعالی«؛ )١(»اجِلَهاُد يِف َسِبيِل ابَّ
های پاک، نیکی به والدین را پذیرفته و ادیان آسمانی در این باره اّتفاق نظر  فطرت
  اند و نیکی به پدر و مادر از اخالق و صفات پیامبران و شیوۀ صالحان است. داشته

  همچنین نشانۀ صداقت ایمان و کرامت نفس و حسن وفاداری است.
رود، چون اعتراف به زیبایی  محاسن دین اسالم به شمار مینیکی به والدین یکی از 

و نعمت و حفاظت فضل و احسان الھی و دلیل کمال شریعت و دارابودن تمامی حقوق 
  است.

اند و بلکه  بر خالق قوانین بشری که هیچ فضیلت و حّقی را برای والدین قائل نشده
  اند. تهشان را انکار نموده و باعث تحقیر پدر و مادر گش حقوق

ها،  جھان غرب با آن همه پیشرفت و تکنولوژی گواه این مسأله است؛ در این نظام
  شود. تاریخ مصرفش تمام گردد، بیرون انداخته میهرگاه  ای است که گویی مادر وسیله

هایشان از نیکی به والدین نقش بسته، این است که در  نھایت تصویری که در ذهن
  اند!!! تعیین کرده» وز مادرر«سال، یک روز را به عنوان 

کنند تا  شان می هایی از گل را تقدیم مادران در این روز، پسران و دختران دسته
  کنند. شان دارند و به آنان نیکی می نشان دهند که دوست

  شان برای نیکی به والدین همین است؛ فقط یک روز در سال!!! نھایت تالش
  به والدین کجاست؟!پس حفاظت و توّجه و مھربانی و وفاداری 

آنان هیچ شناختی از این مفاهیم زیبا و واال ندارند و این معانی در نزدشان جایگاهی 
  ندارد.

                                           
 .٨۵؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۵٢٧: صحیح بخاری، شمارۀ حدیث -١
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ها بیان نشد  مطالبی دربارۀ حقوق والدین از دیدگاه اسالم بیان گردید، اّما تمامی آن
این کار داشته و برحذر  و باید گفت که اسالم ما را از نافرمانی منع کرده و به شّدت

  رود و بسان شرک است. گناهی کبیره به شمار می
  فرماید: این سخن الله تعالی کافی است که می

َ َتۡنَهۡرُهَما﴿ ّفٖ َو
ُ
َُّهَمآ أ َ َتُقل ل    ]٢٣[اإلسراء:  ﴾فَ

  ».] نگورا آور رنج ۀکلم ینتر ] اّف [کمۀ[کلم ان] به آنی[حتّ  پس«
  کنی؟! چه فکر می» اف«دربارۀ فراتر از کلمۀ 

 شاحادیث زیادی در این مورد نقل شده است؛ مثًال عبدالله بن عمرو بن عاص
يِْن، َوَقتُْل «فرمودند:  ج کند که پیامبر روایت می َ ِ ، َوُقُقوُق الَوا ِ اُك بِابَّ الَكبَائُِر: اِإلرْشَ

َِمنُي الَغُموُس  به الله،  برخی از] گناهان کبیره عبارتند از: شرک«[؛ )١(»اجَّْفِس، َوا
داند  نافرمانی والدین، کشتن انسان [به ناحق] و سوگند غموس [در حالی که فرد می

  » خورد]. دروغگوست، قسم می

  گفتار دوم: آدابی که باید در رفتار با والدین مورد توّجه قرار گیرد
دین اسالم آداب فراوانی را برای تعامل با پدر و مادر بیان نموده است و عالمان 

اند. کافی است که در این  قرآن و سّنت، مشّخص ساختهبراساس  از این آداب رابرخی 
  زمینه، به آیۀ زیر دّقت نماییم:

ۡنَياَوَصاِحۡبُهَما ِف ﴿ ۖ  ٱلُّ    ]١٥[لقمان:  ﴾َمۡعُروٗفا
  ».رفتار کن یستگیبا آنان به شا یاو در دن«

ه نیکی در حّق والدین بھترین و زیباترین سخن برای تشویق ب ﴾َصاِحۡبُهَما﴿عبارت: 
است، زیرا مصاحبت مقتضی همراهی است و یکی از نتایج همراهی این است که انسان 

شود و بسا اوقات مصاحبت طوالنی منجر به  از تمامی شرایط و حاالت والدین باخبر می
گردد، اّما زمانی که فرزند این ارشاد و توصیۀ الھی را در نظر  خستگی و کوتاهی می

در نتیجه، همراهی و بودن با آنان  داند که پدر و مادرش حّق بزرگی دارند و میبگیرد، 
ها به خوشرفتاری و مصاحبت نیک فرزند  ترین انسان گیرد و والدین مستحق را الزم می

  هستند.

                                           
 .۶۶٧۵صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
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  شود. مصاحبت شامل نرمی و مھربانی و مشاوره و مدارا و بردباری می
ن مصاحبت طوالنی بر اثر تکرار سخنان و همچنین رعایت آداب گفتگو با والدین، چو

بیند  شنود و می ها را با اشکال مختلفی می شود و فرزند آن وقایع، منجر به خستگی می
گردد و اگر فرزند به نیکی با آنان همراهی و رفتار  که باعث رنج و خستگی وی می

والدینش  کند که سازد؛ فرقی نمی هرگز خستگی و آزردگی خویش را آشکار نمی نماید،
به تنھایی با او سخن گویند یا اینکه در میان جمعی باشند و حّتی در صورتی که سخن 

  والدین برای فرزند مشّخص و خیلی تکراری گردد.
ویژه در صورتی که پدر نیازمند  شود؛ ب وسیلۀ مال می عالوه بر این، شامل اکرام به

  ؛ بر اثر تنبلی، غفلت یا بخل!!!کنند باشد. بسا فرزندانی که در این زمینه کوتاهی می
گویند: پدر و مادرم نیازی ندارند، و در نتیجه، خودشان را از  و بسا فرزندانی که می

  سازند! برکت انفاق بر والدین محروم می
گویند: برادران و خواهرانم نیازهای پدر و مادرم را برآورده  و بسا فرزندانی که می

  ند!کنند و آنان به من نیازی ندار می
بر دیگری اعتماد هریک  گویند و و بسا اوقات، تمامی فرزندان همین سخن را می

  ماند! کرده و در نتیجه، دست پدر و مادر از هر نوع کمکی از جانب فرزندان، خالی می
بنابراین شایسته است که فرزند سھم و تکلیف خود را در کمک به والدین فراموش 

  سد به اینکه نیاز داشته باشند!نیازمند نباشند، چه رهرچند  نکند
برادرانش این کار را هرچند  و سزاوار است که در این زمینه از دیگران سبقت گیرد

  انجام دهند:

   ]٢٦فین: [المطّف  ﴾ٱلُۡمَتَنِٰفُسونَ َوِف َذٰلَِك فَۡلَيتََنافَِس ﴿
  »یرند.گ یشیپ یکدیگرمشتاقان بر ین، باید که و در ا«

خوشرفتاری این است که پدرش را برای نیکی و صدقات و انفاق یکی دیگر از موارد 
افتد که پدر ثروتمند و خّیر است، اّما فرزندانش در  یاری رساند. گاهی اوقات، اّتفاق می

کنند و بسا اوقات، جلویش را گرفته و او را از نیکی و انفاق  این زمینه به وی کمک نمی
گویند: دست نگه  اشته باشد، به وی میسازند. اگر قصد نیکی و صدقه د محروم می

و یا اینکه  -پندارند که آنان میآنگونه  –دارد؛ از ترس اینکه ثروت پدرشان تمام شود 
دوست دارند میراث بیشتری به آنان رسد و یا اینکه بخیل هستند و ... . بنابراین باید 
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این کار به وی  که فرزندان مانع انفاق و خیر پدرشان نشوند، بلکه الزم است که در
  کمک نمایند.

  های همراهی، سفر با والدین است. یکی دیگر از نشانه
همچنین اکرام مھماِن پدر و تالش برای راحتی و آسودگی وی در زمان آمدن 

  مھمان.
و نیز همراهی با پدر زمانی که خواست با او به جایی یا در میان مردمی بروی، در 

  صورتی که منجر به گناه نشود.
عالوه بر این، باید که دوستانت را به پدرت معّرفی نمایی تا از راه و رفتارت مطمئن 

  آیند، با آنان انس و الفت گیرد. شود و زمانی که دوستان تو به دیدارت می
ساختن نیازهای پدر و مادر از روی شوق و  از دیگر موارد خوشرفتاری، برآورده

  شادمانی و نھایت تالش است.
بت از درمان و مراجعه و بستری والدین در بیمارستان اگر نیازی به همچنین مراق

  این کار باشد.
دهد، نباید آن فرزند ناراحت شود که  زمانی که پدر فرزندی را فرمان به کاری می

  چرا سایر برادرانش را دستور نداده است، بلکه باید از این کار خوشحال باشد.
پدر و هرچند  آن کار از دیگران سبقت گیرد و زیباست که خودش برای اجرا و انجام

  مادرش به وی فرمان ندهند.
  و خوب است که بدرفتاری و سنگدلی و تغییر حالت پدر را تحّمل نماید.

اصل خوشرفتاری با والدین این است که فرزند تالش نماید تا آنان را خوشحال سازد 
  شود، دوری کند. شان می باعث ناراحتیهرآنچه  و از

اشاراتی به معانی آیۀ مذکور شد و بیان جزئّیات نیکی به والدین، در این مختصر تنھا 
  )١(گنجد. نمی

   

                                           
در این باره، نک: أدب المسلم في العادات والعبادات والمعامالت، محّمد سعید مبیض، صص  -١

؛ تربّیة األوالد في ۵٢ -۴۶؛ قّرة العینین في فضائل بّر الوالدین، نظام یعقوبی، صص ١۶٠ -١۵٨
؛ اإلعالم في ما ورد في بّر الوالدین وصلة األرحام، ٢٨۶ -٢٨۵، صص ١علوان، ج اإلسالم، عبدالله 

 - ٩٨؛ الّتکافل اإلجتماعي، محّمد صالح، صص ٢٠ -١۶؛ بّر الوالدین، عاشور، صص ٢۶حازمی، ص 
 .٣٣ -٢٣؛ وصّیة لقمان البنه، علی محّمد جماز، صص ١٠۵
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  مبحث پنجم:
  حقوق و تکالیف فرزندان در اسالم

  مقّدمه
در مبحث پیشین، مطالبی دربارۀ تکلیف و مسؤولّیت فرزندان در قبال والدین بیان 

  گردید.
شود.  بر والدین الزم است، بیان میدر این مبحث، برخی از حقوق فرزندان که 

فرزندان امانتی بر دوش پدر و مادر هستند و آنان در قبال این امانت، مسؤولند و 
کوتاهی در تربّیت فرزندان، اشتباهی روشن و خطایی گرانبار و بسیار خطرناک است. 

رود. در  خانواده نخستین مدرسۀ فرزندان و اولین خشت بنای جامعه به شمار می
های شریف و متدّین که بر رعایت حدود الھی و حفظ شریعت و نیز بر پایۀ  نوادهخا

محّبت، موّدت، مھربانی، ایثار، همکاری و تقوا استوارند، مردان و زنان و فرماندهان و 
  کنند. بزرگان اّمت رشد و پرورش می

ربّیت پیش از اینکه مدرسه و جامعه فرزند را تربّیت کند، خانه و خانواده او را ت
نماید و وی در رفتار صحیح اجتماعی خود، وامدار پدر و مادرش است، چنانچه  می

والدینش در صورتی که او انحراف اخالقی داشته باشد، بسیار مقّصر و مسؤول 
  )١(هستند.

بسا افرادی که فرزند و جگرگوشۀشان بر اثر غفلت آنان و «گوید:  می /ابن قّیم
ساختن تمایالت نفسانی، در دنیا و آخرت  برآوردهنشدن و کمک به وی در  تربّیت

اند، اّما در  کنند به فرزندشان خوبی نموده که گمان میدرحالی  بدبخت شده است
اند، ولی در  کنند که به وی مھربانی کرده اند. و گمان می حقیقت وی را خوار ساخته
اند و خودش نیز  دهاند و در نتیجه، از فایدۀ فرزند محروم ش حقیقت، به او ستم نموده

بینی که مسّبب و  برد! اگر به فساد فرزندان دّقت کنی، می در دنیا و آخرت سودی نمی
  )٢(»مقّصر اصلی در تمامی موارد، پدران هستند.

                                           
؛ أخالقنا اإلجتماعّیة، مصطفی سباعی، ١۵۴نک: نظرات في األسرة المسلمة، محّمد صباغ، ص  -١

  .١۵۵ص 
  .١۴٧ - ١۴۶تحفة المودود في أحکام المولود، ابن قّیم، صص  -٢



  ٥٤٩  هارم: نظام خانوادگی در اسالمبخش چ

 

همان گونه که والدین حقوقی بر عھدۀ فرزندان دارند، آنان نیز دارای حقوق و 
فرمان به نیکی برای پدر و مادر داده است، ما را  ألکه اللهگونه  همان مزایایی هستند و

به ما دستور داده که به فرزندان هم نیکی و احسان نماییم. نیکی به فرزندان و عالقه و 
شود، اّما غفلت و کوتاهی در حقوق آنان،  اشتیاق برای تربّیت آنان باعث ادای امانت می

  فریب و خیانت است.
مان به نیکی در حّق فرزندان و ادای متون فراوانی از قرآن و سّنت ما را فر

  داشته است.برحذر  شان داده و از غفلت و کوتاهی در این زمینه، امانت
  فرماید: می ـالله

َ ۞إِنَّ ﴿ َّ واْ  ٱ ن تَُؤدُّ
َ
ُمرُُكۡم أ

ۡ
َمَٰنٰتِ يَأ

َ
ۡهلَِها ٱۡل

َ
ٰٓ أ َ ِ    ]٥٨ساء: [النّ  ﴾إ

  »ید.گردانبر شان ها را به صاحبان که امانت دهد یبه شما فرمان م متعال اللههمانا «

َها ﴿ يُّ
َ
أ ِينَ َيٰٓ ْ  ٱلَّ َ َتُونُوا  ْ َ َءاَمُنوا َّ نُتۡم َتۡعلَُمونَ  ٱلرَُّسوَل وَ  ٱ

َ
َمَٰنٰتُِكۡم َوأ

َ
ْ أ  ﴾َوَتُونُٓوا

   ]٢٧[األنفال: 
 یها در امانت] یزو [ن ید،نکن یانتخ ]ج [او یامبر! به الله و پیدا آورده یمانا که  یکسان ای«
  »ید.نورز یانتخ دانید، یم کهدرحالی  خود،

َها ﴿ يُّ
َ
أ ِينَ َيٰٓ ۡهلِيُكۡم نَاٗرا َوقُوُدَها  ٱلَّ

َ
نُفَسُكۡم َوأ

َ
ْ أ ْ قُٓوا َعلَۡيَها  ٱۡلَِجاَرةُ وَ  ٱلَّاُس َءاَمُنوا

َّ َيۡعُصوَن  ٞظ ِشَدادٞ  َ َ َمَلٰٓئَِكٌة ِغ َّ َمَرُهۡم َوَيۡفَعلُوَن مَ  ٱ
َ
   ]٦حریم: [التّ  ﴾ا يُۡؤَمُرونَ َمآ أ

آن  هیزم [و سوخت]که  یرا از آتش تان ۀ! خودتان و خانوادیدا آورده یمانا که ی کسان ای«
[گمارده شده]  یرگ آن فرشتگان خشن و سخت که] بر ی[آتش ید؛نگه دار ،هاست مردم و سنگ

یابند را  یفرمان مهرچه  و کنند ینم ینافرمان ،که هرگز الله را در آنچه به آنان فرمان داده
  »دهند. یانجام م

لُكُُّكْم َراٍع َوَمْسئُوٌل َقْن َرِقيَِّتِه، فَاِإلَماُم َراٍع َوَمْسئُوٌل َقْن «فرمودند:  ج پیامبر
ْهِلِه َوَمْسئُوٌل َقْن َرِقيَِّتهِ 

َ
و در قبال  تمامی شما نگھبانید«؛ )١(»َرِقيَِّتِه، َوالرَُّجُل َراٍع يِف أ

تان مسؤول هستید، حاکم [یا جانشین او] مراقب است و در قبال افراد  ر دستافراد زی
اش نگھبان بوده و در برابر افراد زیر  تحت فرمانش مسؤول است و مرد در خانواده

  »دستش مسؤول است.

                                           
 .١٨٢٩؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٨۵٣صحیح بخاری به همراه فتح الباري، شمارۀ حدیث:  -١
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ِقيِه اُهللا َرِقيًَّة، َفُموُت يَْوَم َفُموُت وَُهَو «همچنین فرمودند:  ذَلشٌّ َما ِمْن َقبٍْد يَْسرَتْ
َم اُهللا َعلَيِْه اجْلَنَّةَ  ای که الله تعالی وی را مسؤول [مراقبت  هر بنده«؛ )١(»لَِرِقيَِّتِه، إِالَّ َحرَّ

شان خیانت  وفات کند که در حّق درحالی  از] گروهی قرار دهد و روزی که بمیرد،
  »گرداند. بھشت را بر وی حرام می ألکرده باشد، قطعًا الله
هایی نیک انتخاب نمایند،  شان دعا کنند، برایشان نام ّق فرزندانوالدین باید در ح

ایمان و اعتقاد صحیح را در وجودشان نھادینه سازند و آنان را بر اخالق نیکو و صفات 
  )٢(پسندیده تربّیت نمایند.

در مبحث حقوق کودک از دیدگاه اسالم، مطالبی دربارۀ حقوق فرزندان بر والدین 
  بیان گردید.

                                           
 .١۴٢؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ١١٢، ص ١٣صحیح بخاری، ج  -١
 .٩٢د، ص نک: تحفة المولو -٢



 

 

 

  فصل هفتم:
موضع اسالم نسبت به برخی از 

  مسائل معاصر

  ؛بخش اول: اسالم و عقل و علم و کار

  ؛عمومی و نظافت سالمت و بخش دوم: اسالم

  ؛بخش سوم: اسالم و همزیستی، مدارا، اجبار، خشونت و تروریسم

  ؛بخش چھارم: جھاد از دیدگاه اسالم





 

 

 

  مقّدمه

ها  شود به بررسی برخی از مسائل معاصر که دربارۀ آن این فصل مربوط می
گاهی از این مسائل و  های بسیاری صورت گرفته و گاهی اوقات بر اثر عدم صحبت آ

  شود. گفته می این دینها، مطالب و سخنان ناروا و بدی علیه  موضع اسالم نسبت به آن
  مسائل مذکور در چندین بخش و به ترتیب زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

  کار؛بخش اول: اسالم و عقل و علم و 
  ؛عمومی و نظافت سالمتبخش دوم: اسالم و 

  ؛بخش سوم: اسالم و همزیستی، مدارا، اجبار، خشونت و تروریسم
  ؛چھارم: جھاد از دیدگاه اسالم بخش



 

 

 

  بخش اول:
  کاراسالم و عقل و علم و 

  ؛مبحث اول: موضع اسالم نسبت به عقل

  ؛مبحث دوم: اسالم و علم

  ؛کار مبحث سوم: اسالم و



 

 

 

  مبحث اول:
  موضع اسالم نسبت به عقل

یشین، مطالبی دربارۀ عقل و جایگاه مھم و بزرگ آن در اسالم و های پ در فصل
  داللت عقل بر بسیاری از مسائل ایمانی بیان گردید.

با آوردن نکات زیر، مطالب بیشتری در مورد عقل و موضع اسالم  ،در این مبحث
  دربارۀ آن بیان خواهد گشت.

  مفهوم عقل - ١
  معّرفی عقل -أ

طریق آن، علوم ضروری و نظری را درک کرده و که نفس از است نوری معنوی 
 فھمد. می

  )١(ارائه داده است.» القاموس المحیط«این تعریف را صاحب کتاب 
گوید: عقل یکی از غرایز نفسانی یا  استاد محّمد نعیم یاسین در بیان ماهّیت عقل می

  )٢(د.نسار را برای درک معانی و حقایق یاری می انسانیکی از نیروهایش است که 

  آغاز پیدایش عقل -ب
شود و  گیرد، عقل تشکیل می از زمانی که جنین شکل می«گوید:  فیروزآبادی می
 )٣(»گردد. کند تا اینکه در زمان بلوغ، کامل می همواره رشد می

  برخی از مصادیق عقل -ت
 گردد. های خوب و بد و کمال و نقصان اشیا اطالق می عقل بر علم و نیز بر ویژگی

                                           
 .١٣٣۶القاموس المحیط، فیروزآبادی، ص  -١
های فراوانی دربارۀ ماهّیت عقل  . دیدگاه١٣٠نک: مباحث في العقل، محّمد نعیم یاسین، ص  -٢

کشد. در کتاب دکتر محّمد نعیم یاسین این موارد به طور  ها به درازا می وجود دارد که بیان آن
 تعریف مذکور را انتخاب کرده است.وی مفّصل بررسی شده و در نھایت، 

 .١٣٣۶القاموس المحیط، فیروزآبادی، ص  -٣
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بر امور و قدرتی که باعث  نیزو  برترین خوبی و بدترین بدیعلم به همچنین بر 
بر معانی و مقّدماتی که منجر به تحّقق اهداف و مصالح شود، و تشخیص خوب و بد 

  گردد. اطالق می شوند و همچنین بر روش پسندیدۀ انسان در رفتار و گفتار می

 عاقل کیست؟ -ث
و نفسش را از تمایالت و  نماید و سر و سامان دهدامورش را کنترل فردی که 

 دارد. شھوات باز 

  وجه تسمیۀ عقل -چ
دارد و وی را از امور ناشایست؛ مانند  چون صاحبش را از افتادن در خطرها باز می

 )١(کند. اعتقاد فاسد یا کار زشت منع می

  جایگاه عقل در اسالم -٢
دین، عقل این ال گردانیده و از دیدگاه ن تردید اسالم جایگاه و ارزش عقل را واوبد

 اساس تکلیف و معیار اهلّیت است.
در بسیاری از آیات قرآن فرمان به تعّقل و بررسی و تدّبر داده شده و عاقالن و 

  اند. اندیشمندان تحسین گشته
شان استفاده نکرده و  عالوه بر این، آیات فراوانی در نکوهش افرادی که از عقل

گاهی، راه پدران دارند کورکورانهعادت به تقلید  شان را در پیش  و بدون دلیل و آ
  )٢(اند، آمده است. گرفته

  وظیفۀ عقل - ٣
عقل نوری است که الله تعالی آن را در وجود انسان به ودیعت گذاشته تا اشیا و 

گاه شود و از  آن، حقایق زندگی را برایش روشن سازد و انسان توّسط از الله و رسولش آ
به خود و  ،ها و زمین بنگرد و اسرار هستی را درک نماید نااین طریق، به آسم

                                           
  .١٣٣۶؛ القاموس المحیط، ص ٢٧، ص ٨نک: لسان العرب، ج  -١
 .٢٢۴ -٢٢٣نک: مباحث في العقل، صص  -٢
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های الھی در اطرافش بیندیشد و بدین وسیله و در حّد توان، به بسیاری از امور  نشانه
 )١(اعتقادی برسد و در نتیجه، به منافع دینی و دنیوی دست یابد.

  ر خالصه بیان گردید.وظیفۀ عقل به طو

  محدودۀ عقل -٤
 ۀ وی گذاشتهاسالم عقل را مھم و باارزش دانسته و وظیفۀ مھّمی را بر عھدهرچند 

امور غیبی که  را محدود و مقّید نموده تا توان عقلی در پِس  آن، اّما دین اسالم است
ند ذات ها را ندارد، پراکنده و نابود نگردد؛ اموری مان قدرت فھم و درک حقیقت آن

الھی، روح، بھشت، دوزخ، کیفّیت صفات الھی و ...، چون عقل بشری چارچوب معّینی 
برای عمل دارد و اگر از آن محدوده تجاوز نماید، قطعًا گمراه خواهد گشت و گرفتار 

 های دشواری خواهد شد. بنابراین محدودۀ عقل همان امور محسوس است. پیچ و خم
کند و در این  ها را درک نمی واند نظر دهد، چون آنت ولی در زمینۀ امور غیب نمی

  باره، باید بر متون شرعی اعتماد نماید.

  عقل در حوزۀ اعتقادی -٥
باید که از  -چنانکه بیان شد –تعطیل عقل در حوزۀ اعتقادی و ... جایز نیست، ولی 

دروغ های  ناوظیفه و محدودۀ خود نگذرد و گرفتار خیال و گمان فاسد نگردد و با گم
توانند که اساس و پایۀ اعتقاد و معرفت  و واهی سرگردان نشود. خیال و گمان نمی

 صحیح باشند.
اعتقاد اسالمی حقیقتی ثابت است که شریعت با دالیلی نقلی و قطعی و یقینی 

  داللت بر آن دارد.
  شود: و عقل سلیم مخالف با آن نیست، چنانکه گفته می

  .»صحیح نیست عقل صریح و سلیم مخالف با نقل«

 ج کند که محّمد الله تعالی را به ما معّرفی نموده و داللت می ،از آنجا که عقل
رسول بر حّق الھی هستند، هر نوع مخالفتی میان عقل و احکام قرآن و سّنت یا رّد 

                                           
 همان. -١
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به بھانۀ مخالفت آن با عقل، قطعًا اشتباه روشنی است و  ج خبر الله تعالی و پیامبر
   )١(نماید. ب را تأیید میعقل نیز این مطل

  رابطۀ میان عقل و نقل - ٦
  .»عقل صریح و سلیم مخالف با نقل صحیح نیست«ای عام و مشھور:  بر اساس قاعده

ها و تمایالت و نقل صحیح یعنی نقل سالم و  عقل صریح یعنی عقل خالی از شبھه
  ها و عیوب. خالی از انگیزه

تعارض داشته باشند، تقدیم و باهم  نقلهر گاه عقل و «ای دیگر:  بر اساس قاعده
  )٢(»ترجیح نقل واجب است.

  ها را حفاظت نموده و باارزش دانسته است اسالم عقل -٧
هرآنچه  به همین سبب، نوشیدن شراب و استعمال مواّد مخّدر را به طور کل و نیز

 است. کردهمنجر به فساد عقل شود را حرام و ممنوع 
ها را از تضاّد و تناقض حفظ  ها را باارزش دانسته و آن با وجود اینکه اسالم عقل 

خردی حفاظت کرده است، دینی  نموده و عاقالن را از آشفتگی فکری و تباهی و بی
  باز است.هرکسی  هایش بر روی روشن و آسان و قابل اجرا بوده و دروازه

   

                                           
 .١۵ - ١٢نک: العقل والّنقل عند ابن رشد، محّمد امان، صص  -١
 .٨١ - ٧٨و  ٢٣ - ٢٢، صص ١ابن تیمّیه، ج  شیخ اإلسالم ل،نک: درء تعارض العقل والّنق -٢



  ٥٥٩  اسالم و عقل و علم و کاربخش اول: 

 

  مبحث دوم:
  اسالم و علم

خرافه است و قرآن کریم و سّنت اسالم دین علم و حقیقت و بلکه دشمن جھل و 
های توافق میان اسالم و  علم صحیح هستند. در ادامه، برخی از نمونهبراساس  نبوی
  گردد. بیان می علم

  دین اسالم کسب دانش را نوعی تکلیف و واجب دانسته است - ١
ّ ُمسِلمٍ «فرمایند:  می ج پیامبر

بر هر کسب دانش «؛ )١(»َطلَُب الِعلِم فَريَضٌة بَل لُكِ
 »واجب است. [مرد و زن] مسلمانی

بدون تردید مردم از لحاظ فھم و استعداد با یکدیگر تفاوت دارند و دانستن برخی از 
رود،  علوم بر بعضی از آنان واجب است، اّما علمی که بر همه الزم و حتمی به شمار می

است را بر وی الزم گردانیده  ألآن است که انسان بتواند دین خود و آنچه الله
  بشناسد.

  شده از قرآن کریم، دستور به کسب دانش داد نخستین عبارت نازل -٢
بوده و نخستین  ج شده بر پیامبر اولین سورۀ نازل» علق«روشن است که سورۀ 

 اش، این است: آیه

﴿ 
ۡ
ِ  ٱۡقَرأ ِيَرّبَِك  ٱۡسمِ ب    ]١[العلق:  ﴾َخلَقَ  ٱلَّ

  »ید.را] آفر ی[هست ] بخوان به نام پروردگارت که!ج یامبرپ یا«[

به دنبال خواندن و نوشتن و دانش خواهند  ج آیۀ فوق اشاره داشت که اّمت محّمد
  )٢(بود.

  علم و عالمان را ستوده است ـالله - ٣
 فرماید: الله متعال می

                                           
 .٢٢۴ابن ماجه، شمارۀ حدیث:  -١
 .۴٣۴ -۴٣٣، صص ٣٠نک: تفسیر الّتحریر والّتنویر، ج  -٢



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ٥٦٠

 

ّبَِك ﴿ نزَِل إَِلَۡك ِمن رَّ
ُ
ٓ أ َما نَّ

َ
َفَمن َيۡعَلُم أ

َ
ْولُواْ  ٱۡلَقُّ ۞أ

ُ
ُر أ ۚ إِنََّما َيَتَذكَّ ۡعَمٰٓ

َ
َكَمۡن ُهَو أ

ۡلَبٰبِ 
َ
   ]١٩عد: [الّر  ﴾ٱۡل

 یآنچه از [طرف] پروردگارت بر تو نازل شده حق است، مانند کس داند یم که ی کس یاآ«
  »گیرند. ی! تنھا خردمندان پند میناست؟است که او ناب

  دانست؟! نادانی را همچون کوری الله متعال بنگر که چگونه
  فرماید: همچنین می

ُ يَۡرفَِع ﴿ َّ ِينَ  ٱ ِينَ َءاَمُنواْ ِمنُكۡم وَ  ٱلَّ وتُواْ  ٱلَّ
ُ
   ]١١[المجادلة:  ﴾َدَرَجٰتٖۚ  ٱۡلعِۡلمَ أ

را که علم داده  یاند و کسان آورده یماناز شما که ا یمقام [و درجات] کسانتعالی الله «
  »برد. یباال م ،اند شده

درجه برتر از سایر مؤمنان هستند و در  ١٠٠عالمان «گوید:  می بابن عّباس
  )١(»درجه، صد سال فاصله است.هردو  میان

مورد نظر متون شریعت، علم شرعی است، اّما مفھوم علم  بدون تردید نخستین علِم 
یعنی هر  ؛شود. علم نافعی که قرآن و سّنت بیانگر آن است شامل تمامی علوم نافع می

دانشی که نتایج مفیدی داشته باشد و انسان را به اهدافی واال برساند. بنابراین هر 
علمی که اعمال را تزکیه نماید، روح و روان را برتر و واال گرداند و به راه راست هدایت 

کند که مربوط به دنیا یا آخرت باشد، چون  رود؛ فرقی نمی کند، علم نافع به شمار می
  ن برای شرافت دنیا الزم بوده و سعادت معاش همراه سعادت معاد است.شرافت دی

دین کامل اسالم مردم را دستور به فراگیری تمامی علوم نافع داده است؛ همچون 
علم توحید و اصول دین، فقه و احکام، علوم عربی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، 

  )٢(شود. م و اصالح افراد و جوامع میپزشکی و سایر علومی که سبب پایداری اّمت اسال

  سازگاری اسالم با حقایق علمی -٤
کنند. با وجود گستردگی علوم تجربی و  این حقایق صّحت قرآن و سّنت را تأیید می
شود که آنچه قرآن و سّنت آورده است را  علوم معاصر، هیچ علم صحیحی یافت نمی

                                           
 .٢٧نک: تذکرة الّسامع والمتکّلم، ابن جماعه، ص  -١
القرآنّیة في أّن العلوم الّنافعة ؛ الّدالئل ٢٠نک: الّدین الّصحیح یحّل جمیع المشاکل، ابن سعدی، ص  - ٢

 .١٣۴؛ ومضات فکر، محّمد طاهر بن عاشور، ص ۶داخلة في الّدین اإلسالمي، ابن سعدی، ص 



  ٥٦١  اسالم و عقل و علم و کاربخش اول: 

 

ه آورده شد ج ما؛ محّمد أّمی این حقایق توّسط پیامبرهرچند  نقض و رد نماید،
 )١(.است

 آن موافق است، اب بنابراین علم صحیح منافاتی با نقل صحیح ندارد، بلکه کامالً 
به نظر  واقعّیت باشد. اگر ظاهراً مخالف که امکان ندارد عبارات صریح قرآن گونه  همان

ست و حقیقت رسد که قرآن کریم مخالف با واقعّیت است؛ یا آن واقعّیت تنھا یک اّدعا
ندارد و یا اینکه قرآن کریم در معارضه و مخالفت خود، صریح نیست، چون هم عبارات 
صریح قرآن و هم حقیقت واقع قطعی هستند و امکان تعارض میان دو شیء قطعی 

  )٢(هرگز وجود ندارد.
اند و شیخ اإلسالم ابن  عالمان در گذشته و اکنون، این مطلب را بیان نموده

  را بر همین قاعده نگاشت.» درء تعارض العقل والّنقل«کتاب مھّم خود  /تیمّیه
اند؛ از جمله  بیان کرده و حّتی بسیاری از نویسندگان غربی این حقیقت را صراحتاً 

  ».الّتوراة واإلنجیل والقرآن والعلم«در کتاب » موریس بوکای«نویسندۀ فرانسوی 
و تحریف  استه امروزه موجود وی در این کتاب بیان نموده تورات و انجیلی ک

هایی  و منافات دارند و همزمان این نویسنده نمونه ضاند، با حقایق علمی تعار شده
  آورد که نشان از برتری قرآن کریم و نیز تقّدم آن بر علم معاصر دارد. می

همچنین از این طریق، اثبات نموده که قرآن کریم هرگز منافاتی با حقایق علمی 
  )٣(هاست. موافق و سازگار با آن کامالً ندارد، بلکه 

و هماهنگی دالیل حّسی، علمی و تجربی بر صداقت مسائل و احکام  توافق -٥
  دین اسالم

های گذشته، به شّدت انکار  ناغیرمحسوس بوده و در دور حّتی مسائلی که کامالً 
  اند. شده

َحِدُكْم، فَلْيَْغِسلُْه إَِذا رَشَِب اللَْكُْب يِف «فرمودند:  ج به عنوان مثال، پیامبر
َ
إِنَاِء أ

َاِب  وَالُهنَّ بِالرتُّ
ُ
ً أ هر گاه سگ از ظرف کسی از شما نوشید، باید که آن را «؛ )١(»َسبْعا

  »هفت مرتبه بشوید [و] مرحلۀ اول با خاک [تمیز گردد].

                                           
 .٣۵٠نک: األدّلة والقواطع والبراهین، عبدالّرحمان بن سعدی، ص  -١
 .٧٧، ص ٣نک: مجموعة فتاوی فضیلة الّشیخ محّمد بن عثیمین، ج  -٢
 نجیل والقرآن والعلم، موریس بوکای، ترجمه: حسن خالد.نک: الّتوراة واإل -٣



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ٥٦٢

 

گینی در آب دهان سگ وجود دارد  در علم پزشکی ثابت شده که میکروب های زهرآ
های علمی معاصر روشن ساخته که هیچ  رود و پژوهش از بین نمی که تنھا با آب

  تواند این نجاست را پاک کند. ای مانند خاک نمی ماّده
های خطرناکی  همچنین بیان شده که نوشیدن سگ از ظرف انسان باعث بیماری

متفاوتی وجود دارد؛ از جمله کرمی  یها شود و معموال در بدن سگ، کرم می
یار کوچک. و زمانی که سگ از ظرف انسان بنوشد یا آدمی بدن و بس میکروسکوپی

شوند و با  های این کرم به وی منتقل می سگ را با دست یا لباسش لمس نماید، تخم
کردن دیوارۀ آن، به عروق خونی و  اش رسیده و با پاره خوردن و نوشیدن او، به معده

کنند و در  ه وارد میرسند و به کبد و مغز صدم سپس به اعضای اصلی انسان می
نتیجه، انسان دچار سردرد شدید، استفراغ متوالی، بیھوشی، تشّنج، سستی و ضعف 

 تّکه نموده و انسان فوراً  شود و بسا اوقات، قلب را تّکه اعضا و بیماری قلبی می
   )٢(میرد. می

 میکروسکوپیبه این کرم  مبتالو حّتی به اثبات رسیده که تمامی نژادهای سگ 
و از این رو، باید که از اسباب و وسایل مربوط به خوردن و نوشیدن انسان،  شوند می

  )٣(دور باشند.
های بیشتری در این زمینه بیان خواهد  ، مطالب و نمونهحاضر در بخش دوم فصل

  شد.

  بر صّحت مسائل آن دارد تأکیدنموده و  تأییدعلوم تجربی اسالم را  - ٦
گذرد، اّما قرآنی که بیش  زیادی از کشف آن نمی مانند بارورشدن درختان که زمان

 نازل شده، این مطلب را بیان کرده است: ج قرن است بر پیامبر أّمی ١٤از 

رَۡسۡلَنا ﴿
َ
   ]٢٢[الحجر:  ﴾لََوٰقِحَ  ٱلّرَِيٰحَ َوأ

  »یم.] فرستادیاهان[ابرها و گ ۀو ما بادها را بارورکنند«
  و نیز آیات:

                                                                                                       
  .٢٧٩صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١
؛ تعریف عام بدین اإلسالم؛ با ٣۴، ص ١نک: تیسیر العّالم شرح عمدة األحکام، عبدالله بّسام، ج  -٢

 .٣٩ - ٣٨عنوان: رسائل الّسالم ورسل اإلسالم، یوسف دجوی، صص 
 .١٣٧، ص ١نک: توضیح األحکام، ج  -٣



  ٥٦٣  اسالم و عقل و علم و کاربخش اول: 

 

َبۡتَنا فِيَها ِمن ﴿
َ
ِ َزۡو بَِهيجٖ َوأ

   ]٧[ق:  ﴾ُكّ
  »یاندیم.منظر در آن رو ] خوشیاهو از هر نوع [گ«

ُرونَ ﴿ ٍء َخلَۡقَنا َزوَۡجۡيِ لََعلَُّكۡم تََذكَّ ِ َشۡ
   ]٤٩اریات: [الّذ  ﴾َوِمن ُكّ

  »یرید.شما پند گ یدشا یدیم،جفت آفرهرچیز  و از«

ِيُسۡبَحَٰن ﴿ ۡزَوٰجَ َخلََق  ٱلَّ
َ
   ]٣٦[یس:  ﴾ُكََّها ٱۡل

  »ید.ها را آفر جفت ۀهم که  ذاتیه است منزّ «
پیش از اینکه علوم تجربی برای ما اثبات نماید، پروردگار جھانیان فرمود که هر 

  گیاهی، جنس نر و ماده دارد.
ها وقتی دیدند که قرآن کریم دریا را به طور شّفاف و دقیق توصیف  برخی از اروپایی

هرگز وارد دریا نشدند، دین اسالم را پذیرفتند. به  ج که پیامبردرحالی  نموده است
  خوانیم: عنوان مثال، در قرآن کریم می

ُٰه َمۡوٞج ّمِن فَۡوقِهِ ﴿ ّٖ َيۡغَش ّجِ
ۡو َكُظلَُمٰٖت ِف َبۡرٖ لُّ

َ
َسَحاٞبۚ ُظلَُمُٰتۢ  ۦَمۡوٞج ّمِن فَۡوقِهِ  ۦأ

ۡخَرَج يََدهُ 
َ
َٰها ۥَبۡعُضَها فَۡوَق َبۡعٍض إَِذآ أ    ]٤٠ور: [النّ  ﴾لَۡم يََكۡد يََر

پھناور که موج آن را پوشانده و بر  یاییدر در هایی بوده یکی[اعمالشان] همچون تار یا«
بر  یکیاست  هایی یکیتار قرار دارد؛] یک[تار یآن ابرباالی است، [و] بر  یگریموج د شفراز

  )١(»یند.آن را بب یستآورد، ممکن ن یروندست خود را بهرگاه  که] ای به گونه[ یگری،فراز د
داد اسالم دین علم است و إن شاء الله در  ها و مطالبی آورده شد که نشان می نمونه

  مباحث پیش رو، موارد بیشتری بیان خواهد شد.
   

                                           
  .۴۶ -۴١نک: تعریف عام بدین اإلسالم، صص  -١



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ٥٦٤

 

  مبحث سوم:
  اسالم و کار

  مقّدمه: جایگاه و مفهوم کار و عمل از دیدگاه اسالم
  جایگاه کار در دین اسالم - ١

م دین عّزت و کرامت و دین برتری و منزلت و دین تالش و کوشش است و نه اسال
  آسایی. دین خواری و تنبلی و تن

کار از دیدگاه اسالم، عمل ارزشی فراوان و جایگاه متمایزی دارد و دین اسالم برای 
تعادل و برابری میان حقوق براساس  ای جّذاب و کامل ترسیم نموده که ، شیوهو تالش

  کارگران و صاحبان کار است.
همچنین اسالم تأکید بر رعایت حقوق انسان و تکریم و ارزش وی دارد تا عضوی 

  مفید در این دنیا باشد.
 این موضوعوضعّیت کار و اشتغال از اموری است که تمّدن اسالمی توّجه فراوانی به 

و ضوابط و توّجه  شدنش با احکام و همگام شنموده؛ آن هم با پیگیری تغییر و تحّوالت
  .کارفرمابسیار بر رعایت نیازهای کارگر و 

ای  یکی از امتیازات سازمان کار در اسالم، اکرام کارگران و دعوت آشکار به کار حرفه
که توانایی انجامش هرکس  ای مھم و باارزش برای و صنعت و اعتبار آن به عنوان وسیله

از صفات مسلمانانی که زندگی کردن آن به عنوان صفتی  را دارد و نیز لحاظ
  )١(ای دارند، است. نهاشرافتمند

  های پیش رو، این مطلب روشن خواهد گشت. در پاراگراف

  در اسالم و موارد مربوط به آن مفهوم کار و عمل -٢
 در این گفتار، تعریف عمل و کار، موارد مربوط به آن و نیز اصطالحاتی که مستقیماً 

  دارند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.با کار و صاحب کار ارتباط 
اصطالحاتی مترادف و متداخل که مفاهیمی نزدیک به هم دارند؛ مانند صنعت، 

  حرفه و مھنت.

                                           
  .١٢ -١١نک: العمل عند المسلمین رؤیة حضاریة، ابراهیم مزینی، صص  -١



  ٥٦٥  اسالم و عقل و علم و کاربخش اول: 

 

تعریف کرد: شیوۀ مباح و جایز گونه  این توان مطلق کار را می تعریف کار یا عمل: -أ
دسترسی  کسب روزی حالل و ضروری برای ادامۀ زندگی که شامل تالش انسان برای

 گیرد، است. به منفعتی خاص برای خود یا دیگران در برابر مزدی که می
کند که  امکان دارد که این تالش، فکری، دستی، فّنی، بدنی یا ... باشد؛ فرقی نمی

  برای یک نفر یا شرکتی عمومی یا خصوصی صورت گیرد.
ادی فّعالیتی که منجر به تولیدی محسوس و بازدهی اقتص تعریف صنعت: -ب
 شود یا در خدمت منفعت معّینی است. می

دهد و خواهان مھارتی معّین و  یعنی هر کاری که انسان انجام می ف حرفه:یتعر -ت
 تواند آن حرفه را انجام دهد. اکتسابی است و بسا اوقات، فقط یک نفر می

این اصطالح بیشتر بر منبع کسب روزی انسان اطالق  تعریف مھنت و شغل: -ث
 یا اینکه فالنی مشغول این حرفه است. بودهگویند: شغل فالنی این  می مثالً شود؛  می

ارتباط به کارگر و منبع کسب روزی او در برابر  بنابراین اصطالحات فوق مستقیماً 
. این متفاوتنداز لحاظ کابرد با یکدیگر هرچند  کاری که به وی سپرده شده است، دارد،

طور کل اشاره به کار  ها به ته و همۀ آناصطالحات مفاهیمی نزدیک به هم داش
  )١(دارند.

پس از بیان جایگاه و مفھوم کار در اسالم، در گفتارهای پیش رو، دیدگاه و موضع 
  گردد. دین اسالم نسبت به کار و تالش بیان می

  گفتار اول: دعوت اسالم به کار و تالش
فرا  کوششمردم را به کار و  ،تأکیدصورت و به  بدون تردید دین اسالم صراحتاً 

  خوانده و این دعوت در بسیاری از آیات قرآن و احادیث نبوی بیان شده است.
  روشن خواهد گشت. مزبور بیشتر در ادامه، موضوع

آیات فراوانی از قرآن مجید تأکید بر جواز و اهّمیت کار  دعوت قرآن کریم به کار: -أ
 .اند کردهو نیاز به آن 

های متفاوتی بیان شده که نشان از جایگاه و ارزش کار در دین  رتاین آیات به صو
  گردد. اسالم دارد. اکنون برخی از آیاتی که در این زمینه نازل شده است، بیان می

                                           
 .٢۵نک: همان، ص  -١
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آیاتی از قرآن کریم مردم را تشویق به رفتن و سیر و سفر در زمین و تالش و  .١
 فرماید: می ألشدن برای کسب روزی حالل کرده است؛ الله پراکنده

ِيُهَو ﴿ ۡرَض َجَعَل لَُكُم  ٱلَّ
َ
ٗ فَ  ٱۡل ْ َذلُو ْ ِمن ّرِۡزقِهِ  ٱۡمُشوا َلۡهِ  ۦۖ ِف َمَناكِبَِها َوُكُوا

   ]١٥[الملك:  ﴾ٱلنُُّشورُ 
و از  یدآن راه برو یپس در گوشه و نواح ید،شما رام گردان یرا برا یناست که زم ذاتیاو «
  ».اوست یسو و بازگشت [همه] به ید،بخور وی یروز

َها ﴿ يُّ
َ
أ ِينَ َيٰٓ لَٰوةِ ِمن يَۡوِم  ٱلَّ ْ فَ  ٱۡلُُمَعةِ َءاَمُنٓواْ إَِذا نُودَِي لِلصَّ ٰ ذِۡكِر  ٱۡسَعۡوا َ ِ ِ إ َّ َوَذُرواْ  ٱ

لَٰوةُ فَإَِذا قُِضَيِت  ٩َذٰلُِكۡم َخۡيٞ لَُّكۡم إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ  ٱۡلَۡيعَۚ  ْ فَ  ٱلصَّ وا ۡرِض ِف  ٱنتَِشُ
َ
 ٱۡل

ْ وَ  ِ ِمن َفۡضِل  ٱۡبَتُغوا َّ ْ وَ  ٱ َ  ٱۡذُكُروا َّ    ]١٠-٩[الجمعة:  ﴾َكثِٗيا لََّعلَُّكۡم ُتۡفلُِحونَ  ٱ
به  ،اذان گفته شد ،نماز یدر روز جمعه برا که  ی! هنگامیدا آورده یمانا که  یکسان یا«
شما بھتر  یبرا ینا یداگر بدان ید،و فروش را رها کن یدو خر ید[نماز و] ذکر الله بشتاب یسو

و  یدپراکنده شو ین] در زمیکسب رزق و روز ی[برا یافت، یاننماز پا که  یپس هنگامس .است
  »ید.تا رستگار شو یدکن یاد یاررا بسمتعال و الله  یدالله طلب کن از فضل

ُٰكۡم ِف ﴿ نَّ ۡرِض َولََقۡد َمكَّ
َ
ا تَۡشُكُرونَ  ٱۡل ٗ مَّ  ﴾وََجَعۡلَنا َلُكۡم فِيَها َمَعٰيَِشۗ قَلِي

   ]١٠[األعراف: 
وسایل معیشت را  ،ما شما را در زمین اقتدار [و استقرار] دادیم و در آن یو به راست«
  »کنید! یم یچه اندک شکر گزار ،قرار دادیم یتانبرا

   ]١١بأ: [النّ  ﴾َمَعاٗشا ٱلََّهارَ وََجَعۡلَنا ﴿
  »یم.و معاش قرار داد یزندگ ی] براموقعیو روز را [«
قرآن مجید ارزش و منزلت کار و تالش برای کسب روزی را واال گردانیده و آن  .٢

را همراه  این مطلبای که  های بزرگ قرار داده است، به گونه را در ردیف عبادت
 فرماید: در توصیف مؤمنان می ـجھاد در راه الله تعالی آورده و الله

ۡرِض َوَءاَخُروَن يَۡضُِبوَن ِف ﴿
َ
ِ يَۡبَتُغوَن ِمن فَۡضِل  ٱۡل َّ َوَءاَخُروَن يَُقٰتِلُوَن ِف َسبِيِل  ٱ

 ِۖ َّ    ]٢٠ل: مّ [المّز  ﴾ ٱ
 یو گروه نمودهسفر  ینآوردن فضل و نعمت الله در زم دسته ب ی] برایگر[د یو گروه«
  »کنند. ی] در راه الله جھاد میز[ن

 دست را ستوده و آن را نعمتی سزاوار شکر دانسته است:قرآن کار با  .٣
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﴿ ِ ُكلُواْ ِمن َثَمرِه
ۡ
َ يَۡشُكُرونَ  ۦِلَأ َف

َ
يِۡديِهۡمۚ أ

َ
   ]٣٥[یس:  ﴾َوَما َعِملَۡتُه أ

  »گزارند؟! های خودشان بخورند، آیا باز [هم] سپاس نمی تا از میوۀ آن و [از] کارکرد دست«
ری زندگی را یادآور شده است؛ چنانکه های ضرو قرآن کریم بسیاری از صنعت .٤

 خوانیم: در آیۀ زیر می

نَزۡلَا ﴿
َ
ٞس َشِديٞد َوَمَنٰفُِع لِلنَّاِس  ٱۡلَِديدَ َوأ

ۡ
   ]٢٥[الحدید:  ﴾فِيهِ بَأ

  ».مردم است یبرا یسخت و منافع یروییکه در آن ن یمو آهن را نازل کرد«

  فرماید: میمّنت گذاشته و  ÷داود همچنین الله متعال بر پیامبرش؛

َلَّا َلُ ﴿
َ
ِن  ١٠ٱۡلَِديدَ َوأ

َ
ۡر ِف  ٱۡعَمۡل أ دِۖ َسٰبَِغٰٖت َوقَّدِ ۡ    ]١١-١٠[سبأ:  ﴾ ٱلسَّ

بلند [و فراخ] بساز و در  یها ] که زرهیمدستور دادوی [و به  یم.او نرم کرد یو آهن را برا«
  ».ها] اندازه نگه دار بافتن [حلقه

  فرماید که: می ÷ن دربارۀ داودهاست. همچنی سابغات به معنای زره

نُتۡم َشِٰكُرونَ ﴿
َ
ِسُكۡمۖ َفَهۡل أ

ۡ
 ﴾وََعلَّۡمَنُٰه َصۡنَعَة َلُوٖس لَُّكۡم ِلُۡحِصَنُكم ّمِۢن بَأ

   ]٨٠[األنبیاء: 
تان یها ] جنگیبتا شما را از [آس یمشما به او آموخت ه سبب [منفعت]و ساختن زره را ب«

  !»ید؟شکرگزار هست یامحفوظ دارد، پس آ

  فرماید: سازی می در مورد صنعت چرم ـالله

نَۡعٰمِ وََجَعَل لَُكم ّمِن ُجلُودِ ﴿
َ
وَنَها يَۡوَم َظۡعنُِكۡم َوَيۡوَم إِقَاَمتُِكمۡ  ٱۡل  ﴾ُبُيوٗتا تَۡسَتِخفُّ

   ]٨٠حل: [النّ 
را در روز  ] قرار داد که آنهایی یمه[خ ییها شما خانه ی] برایز[ن یانو از پوست چھارپا«
  »یابید. یسبک م ،تان تان و روز اقامت کردن کوچ

  چنین فرموده است: تھّیۀ لباس و پوششو دربارۀ حرفۀ 

ٰ ِحيٖ ﴿ َ ِ َثٰٗثا َوَمَتًٰعا إ
َ
ۡشَعارَِهآ أ

َ
ۡوَبارَِها َوأ

َ
ۡصَوافَِها َوأ

َ
   ]٨٠حل: [النّ  ﴾َوِمۡن أ

] یزندگ یل[خانه] و متاع [و اسباب و وسا اثاثّیۀ یش،ها و مو یشها و کرک یشها و از پشم«
  ».] قرار دادیتان[برا ینیت معتا مّد 

  ها. و موی پوست آنُکرک یعنی از پشم و 
  ها به عنوان جای سکونت اشاره نموده است: همچنین به انتخاب خانه
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ُ وَ ﴿ َّ    ]٨٠حل: [النّ  ﴾َجَعَل َلُكم ّمِۢن ُبُيوتُِكۡم َسَكٗنا ٱ
  ».آرامش [و سکونت] قرار داد یجا یتان،ها شما از خانه یو الله برا«

  فرماید: ها می دربارۀ ساخت قصرها و کاخ

ُكۡم ِف ﴿
َ
أ ۡرِض َوَبوَّ

َ
َباَل َتتَِّخُذوَن ِمن ُسُهولَِها قُُصوٗرا َوَتۡنِحُتوَن  ٱۡل ۖ  ٱۡلِ  ﴾ُبُيوٗتا

   ]٧٤[األعراف: 
ها  و در کوه کنید یبنا م یصرهایآن ق یها در زمین مستقر ساخت، که در دشتشما را و «
  »تراشید. یم یهای خانه

  دهد که کشتی بسازد: فرمان می ÷به نوح

ۡعُينَِنا َووَۡحيَِنا ٱۡلُفۡلَك  ٱۡصَنعِ وَ ﴿
َ
   ]٣٧[هود:  ﴾بِأ

  ».را بساز یما، کشت یما و به وح یدگاند در جلویو [اکنون] «
  فرماید: در توصیف مؤمنان نمونه می

َ َبۡيٌع َعن ذِۡكرِ ﴿ َّ تُلۡهِيهِۡم تَِجَٰرةٞ َو ِ رَِجاٞل  َّ ِ قَاِم  ٱ لَٰوة ِ يتَآءِ  ٱلصَّ َكٰوة    ]٣٧ور: [النّ  ﴾ٱلزَّ
زکات  یالله و برپاداشتن نماز و ادا یادرا از  انآن یو فروش یدتجارت و خر یچه که ی مردان«

  »کند. یغافل نم
آنان را  ،کنند، بلکه فرمود که تجارت ین افراد تجارت نمیالله تعالی بیان نفرمود که ا

  سازد. از یاد الھی و اقامۀ نماز غافل نمی
این آیات و آیات فراوان دیگری مردم را به کار و تالش دعوت نموده و تشویق کرده و 

  )١(تأکید بر جواز استفاده از اسباب و کسب روزی حالل از طریق کارهای متفاوت دارد.
مردم را به کار و  ج سّنت قولی و عملی پیامبر به کار در احادیث نبوی: دعوت -ب

کند که  تالش و تغییر دیدگاه اشتباه عرب پیش از اسالم فرا خوانده است؛ فرقی نمی
برخالف  صورت گرفته باشد یا با اجرای اموری ج با تبیین مستقیم رسول اللهاین امر 

را  ج این رفتار و گفتار پیامبر شای که صحابه آنچه در میان مردم رواج داشت، به گونه
 دیده و به ایشان اقتدا نموده و آن را به سایر مردم رساندند.

 اند؛ مثالً  های حدیثی فصولی را به کسب و کار با دست اختصاص داده بیشتر کتاب

 »سب الرّجل، وعمله بيدهكباب يف «در صحیح خود، فصلی را با عنوان  /امام بخاری
  آورده است. 

                                           
 .٣١ - ٢٨نک: همان، صص  -١



  ٥٦٩  اسالم و عقل و علم و کاربخش اول: 

 

في الحّث علی «در سنن خویش فصلی را با عنوان  /همچنین ابن ماجه
آورده و نیز دارمی در سنن خود فصلی » في الّصناعات«و فصلی را با عنوان » اسبکالم

  ص داده است.به این موضوع اختصا ،»سب، وعمل الّرجل بیدهکباب في ال«را با عنوان 
  اند. یث نبوی را تدوین کردهکه احاد دیگرافراد بسیاری از و 

آنان در این فصول، احادیث فراوانی که مسلمانان را تشویق به کار و کسب ثروت از 
   )١(اند. نماید، آورده ها می طریق برخی کارها و حرفه

با دست خویش کار  شکند که صحابه به عنوان مثال، أّم المؤمنین عایشه روایت می
گرفت و از این رو، به آنان گفته  شان بو می داشتند، بدنکردند و بر اثر عرقی که  می

  )٢(»خوب است که غسل نمایید [چون قصد شرکت در نماز جمعه را داشتند].«شد: 

ْغَفَق الرَُّجُل «فرمودند:  ج پیامبر
َ
ْطيََب ِمْن َقَمِل يَِدهِ، َوَما أ

َ
َما َكَسَب الرَُّجُل َكْسبًا أ

ْهِلِه 
َ
هِ وََخاِدِمِه، َفُهَو َصَدقَةٌ بَلَ َغْفِسِه َوأ ِ

َ تر]  تر [و حالل مرد کار [و رزقی] پاک«؛ )٣(»َوَو
از کار دستش انجام نداده [و به دست نیاورده] است و آنچه مرد بر خود و خانواده و 

  »فرزند و خادمش خرج کند، صدقه است.
کسب روزی  بیان نمودند که کار از بھترین وسایل ج در موارد بسیاری، رسول الله

إِنَّ َخرْيَ الَْكْسِب َكْسُب يََدْي َخِمٍل إَِذا «فرمایند:  است. ایشان در این زمینه می
بھترین درآمد، درآمد دو دست کارگری است که صداقت داشته باشد [و «؛ )٤(»نََصحَ 

  »خیرخواهی کند].
کار را گفتند که  ای سخن می در بسیاری اوقات با یاران خویش به گونه ج پیامبر

کردند که خودشان مشغول  یادآوری می بپسندند و تشویق به آن شوند؛ مثالً 
نیازی از مردم، کار  برای کسب روزی و بی †گوسفندچرانی بودند و پیامبران

کشاورز و  آدمسّیدنا از آنان، شغلی برای امرار معاش داشتند؛ هریک  کردند و می

                                           
  .٣٢همان، ص  -١
 .٨۴٧؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ١٩۶۵صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢
 .٢١٣٨رۀ حدیث: سنن ابن ماجه، شما -٣
  .٨۶٩١مسند احمد، شمارۀ حدیث:  -٤



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ٥٧٠

 

نّجار، سّیدنا اّیوب کشاورز و یونس و شعیب و  بافنده؛ سّیدنا ادریس خّیاط، نوح و زکرّیا
  )١(چوپان بودند. †محّمد

 شچراندند. صحابه کردند که تمامی پیامبران گوسفند می تأکید می ج پیامبر
ْهِل «! ایشان عرض کردند: ؟ج پرسیدند: و حّتی شما ای رسول الله

َ
رَْخَها ِأل

َ
َوأنا ُكنُْت أ

َة بَلَ قََراِريَط  [مقدار  من [نیز] برای ساکنان مّکه در برابر چندین دینارو «؛ )٢(»َمكَّ
  »چراندم. گوسفند می کمی]

دادند؛ لباس خود را تمیز نموده، گوسفندان را  کارهای منزل را انجام می ج پیامبر
دوختند،  زدند، کفش خویش را می شان را پینه و وصله می دوشیدند، لباس می

کردند، برای شتر خویش علف  را تمیز میدادند، خانه  کارهایشان را انجام می
کردند، خرید خانه و سایر کاالها را از  آوردند، به همراه خانواده گندم و ... را آرد می می

کردند و سایر کارهایی که  هایشان را ذبح می داشتند، قربانی بازار خریده و برمی
بیان فضیلت آن و سایر مسلمانان بر کار و  شمتواضعانه و به منظور تشویق صحابه

  )٣(دادند. انجام می
به طور خالصه، احادیثی که تشویق به کار و تالش نموده و آن را ستوده و مقام و 

ها مسلمانان را به سمت  منزلت کارگران را بلند گردانیده، بسیار زیادند، که تمامی آن
تأثیر را در ها بیشترین  اند و این تشویق و ترغیب کار و کسب روزی حالل ترغیب نموده

  )٤(طریق بودند.گذاشت و بیشترشان مشغول کار و کسب روزی از این  شمیان صحابه

  از مردم گداییگفتار دوم: نھی اسالم از تنبلی و بیکاری و 
اسالم فقط به فراخواندن مردم به کار و تشویق بر آن و بیان فضیلت کار و تالش 

شّدت از بیکاری و تنبلی و ترک کار و اکتفا ننموده، بلکه عالوه بر این، مردم را به 
هرکسی  داشته است. از دیدگاه اسالم،برحذر  تسلیم فقرشدن و درخواست از دیگران،

که توانا باشد، باید که کوشش کند و تمام تالشش را برای کسب روزی حالل به کار 
  گیرد. 

                                           
 .٣۴نک: العمل عند المسلمین رؤیة حضارّیة، ص  -١
 .٢١۴٣صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢
 .٣٨نک: العمل عند المسلمین رؤیة حضارّیة، ص  -٣
 همان. -٤



  ٥٧١  اسالم و عقل و علم و کاربخش اول: 

 

امت را در گرداند و عّزت و کر بدون تردید کار منزلت و جایگاه مسلمان را بلند می
  گرداند. دهد و عوامل سقوط و خواری را از وی دور می قلب و جانش قرار می

دین اسالم به مسلمانان آموخته که برای کسب روزی حالل، کار و تالش نمایند و 
در زمین سیر و سفر کنند تا اینکه خودشان را حفاظت و کفایت نمایند و از دیگران 

  نیاز شوند. بی
خته که از مردم درخواست و گدایی نکنند و به شّدت مسلمانان را و نیز به آنان آمو
داشته است تا زمانی که نیاز نباشد. همچنین به آنان برحذر  از این ویژگِی پست

فھمانده که دست باال و دهنده بھتر از دست پایین و گیرنده است. بنابراین فرد توانا بر 
ای گدایی دراز کند زمانی که این کسب و کار را منع نموده از اینکه دستش را بر

  آبرو شود. کارباعث شود در نزد فرد دهنده بی
حّتی یکی از احکام شریعت جواز تیّمم برای فرد مکّلف و وادارنکردن وی به پذیرش 

شده برای وضوست، چون این مّنت، بخش مھّمی از هّمت واالی انسانی را از  آب هدیه
  برد. بین می

لباسی را به منظور پوشاندن عورتش برای نماز، هدیه همچنین الزم نیست که 
  بگیرد.

برای چنین فردی جایز است که در حالت عریان نماز بخواند تا بر اثر گدایی و 
  درخواست از دیگران، عّزت و آبرویش از بین نرود.

ها و هدایا فقط پس  یکی دیگر از احکام قائم بر ویژگی مذکور، این است که بخشش
گردد. بنابراین اگر فردی به  ی که به وی بخشش شده، ثابت و نھایی میاز قبول فرد
له [گیرنده] ثابت و منعقد   ای داد، آن هبه فقط پس از پذیرش موهوب کسی هدیه

گردد که هدیه و بخشش  منشِی فرد سبب می شود، چون گاهی اوقات، عّزت و بزرگ می
کنندۀ عّزت  و مّنت شکننده و تباهدهد که بر وی مّنت شود  را قبول نکند و احتمال می

کنند مگر در مواقع ضروری، و معموًال افراد  است و افراد جوانمرد آن را تحّمل نمی
   )١(گذاشتن و سرزنش دارند. پست و ناالیق عادت به مّنت

                                           
 .١٢۶، ص ١؛ رسائل اإلصالح، ج ٣٠نک: حیاة األّمة، محّمد خضر حسین، ص  -١



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ٥٧٢

 

ُخَذ ُحْزَمًة ِمْن «فرمودند:  ج به همین سبب، پیامبر
ْ
ْحبًُال، َفيَأ

َ
َحُدُكْم أ

َ
ُخَذ أ

ْ
ْن يَأ

َ
َأل

ْم ُمِنعَ 
َ
ْعِطَي أ

ُ
َل اجَّاَس، أ

َ
ْن يَْسأ

َ
ُ بِِه وَْجَهُه، َخرْيٌ ِمْن أ اگر «؛ )١(»َحَطٍب، َفيَِبيَع، َفيَُكفَّ ابَّ

ها را بفروشد و الله  ای هیزم بردارد و آن هایی را برداشته و دسته کسی از شما ریسمان
که از مردم درخواست متعال از این طریق، آبرویش را حفظ نماید، بھتر از این است 

  »نماید [و چیزی به او] داده شود یا نه.

نَْت َلرْيُ ُمرْشٍِف َوَال َسائٍِل فَُخْذُه، َوَما «همچنین فرمودند: 
َ
َما َجاَءَك ِمْن َهَذا الَْماِل َوأ

داشتی  که تو هیچ چشمدرحالی  آنچه از این مال برایت آمد«؛ )٢(»َال، فََال تُتِْبْعُه َغْفَسَك 
نداشتی و درخواست نکردی، پس آن را بگیر و در غیر این صورت، برای [گرفتن] آن، از 

  »نفست پیروی مکن [به دنبالش مباش].

ْ «فرمایند:  و نیز می ، َوَمْن َفَتَصربَّ ُ ُه ابَّ ، َوَمْن يَْسَتْعِفْف يُِعفَّ ُ َمْن يَْسَتْغِن ُفْغِنِه ابَّ
ْعِطيَ 

ُ
، َوَما أ ُ ُْه ابَّ رْبِ  يَُصربِّ وَْسَع ِمَن الصَّ

َ
ا َوأ َحٌد َقَطاًء َخرْيً

َ
کسی که درخواست «؛ )٣(»أ

گرداند و کسی که خواهان عّفت [و  نیاز می نیازی کند، الله تعالی وی را بی بی
الله دارد،  و کسی که خود را به صبر وا کند او را عفیف می ألپاکدامنی] باشد، الله

تر از  بھتر و وسیع ]و عطائی[بخشش کس  هیچ یبرا و دهد به وی توفیق صبر می تعالی
  .»صبر داده نشده است

ُل مَجًْرا «فرمایند:  می ج رسول الله
َ
ا، فَإِغََّما يَْسأ ً ْمَوالَُهْم تََكرثُّ

َ
َل اجَّاَس أ

َ
َمْن َسأ

ْو ِليَْستَْكرِثْ 
َ
هر کس به قصد زیادشدن [ثروتش] از مردم درخواست «؛ )٤(»فَلْيَْستَِقلَّ أ

طلبد، پس باید که خود را [از گدایی] نجات دهد یا اینکه  قطعًا اخگر آتش را میکند، 
  »درخواست افزونی کند.

گوید: بار و قرضی [به منظور صلح میان افراد] بر  می سقبیصه بن مخارق هاللی
به  ج آمدم تا از ایشان در این باره سؤال کنم. پیامبر ج دوش داشتم و نزد رسول الله

                                           
 .١٠۴٢؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٧٩، ص ٣ح بخاری، ج صحی -١
  .١٠۴۵؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ١١٢، ص ٨صحیح بخاری، ج  -٢
  .١٠۵٣؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٢۶۵، ص ٣صحیح بخاری، ج  -٣
 .١٠۴١صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٤



  ٥٧٣  اسالم و عقل و علم و کاربخش اول: 

 

ُمَر لََك « من فرمودند:
ْ
َدقَُة، َفنَأ تِيَنَا الصَّ

ْ
َّ تَأ قِْم َح

َ
ما برسد و ه ای ب خیز تا صدقهرب«؛ »بَِها أ

  »چیزی از آن را برایت اختصاص دهیم.

لََة َال  !يَا قَِبيَصةُ «فرمودند:  ج کند که سپس رسول الله قبیصه روایت می
َ
إِنَّ الَْمْسأ

َحِد ثََالثَةٍ 
َ
لُّ إِالَّ ِأل َّ يُِصيبََها، ُعمَّ ُفْمِسُك  رَُجٌل  :حَتِ لَُة َح

َ
ُ الَْمْسأ َ َل مَحَالًَة، فََحلَّْت   ،حَتَمَّ

َّ يُِصيَب قَِواًما ِمْن َعيٍْش  لَُة َح
َ
ُ الَْمْسأ َ ُ، فََحلَّْت  َ َصاَنتُْه َجاحِئٌَة اْجتَاَحْت َما

َ
 - َورَُجٌل أ

ْو قَاَل ِسَداًدا ِمْن َعيٍْش 
َ
  -أ

َ
َّ َفُقوَم ثََالثٌَة ِمْن َذوِي احْلَِجا ِمْن َورَُجٌل أ َصاَنتُْه فَاقٌَة َح

َّ يُِصيَب قَِواًما ِمْن َعيٍْش  لَُة َح
َ
ُ الَْمْسأ َ َصابَْت فَُالنًا فَاقٌَة، فََحلَّْت 

َ
ْو قَاَل  -قَْوِمِه: لََقْد أ

َ
أ

لَِة يَا قَ  - ِسَداًدا ِمْن َعيٍْش 
َ
ُكلَُها َصاِحبَُها ُسْحتًاَفَما ِسَواُهنَّ ِمَن الَْمْسأ

ْ
؛ )١(»ِبيَصُة ُسْحتًا يَأ

 درخواست از دیگران فقط برای یکی از این سه نفر جایز است: بدون تردید !ای قبیصه«
این وقوع پیوندد و ه یعنی جنگی میان دو گروه ب[بردارد  دوشمردی که باری را بر . ١

پس  عھده گیرد]،ی را بر مال ،برای رفع خصومتو  ندهکان طرح صلح افش شخص میان
مردی که به . ٢ ؛نگه دارد[ از تکّدی] سؤال برای وی رواست تا به آن رسد و باز خود را 

است تا به آنچه جایز  شبرای درخواست از دیگران ،او آفتی رسیده و مالش را نابود کند
؛ - و پایداری زندگی رمق برای سّد  فرمودند:یا  -  برسد ،ادامه دهد ا آناش را ب زندگی

قومش بگویند:  ه [و آبرومند]تن از مردم فرزان ٣مبتال شود تا که  ه فقرکه بی و مرد. ٣
گری برای او جائز است تا به  پس سؤال است، فالنی به فقر و فاقه گرفتار شده قطعاً 

. -و پایداری زندگی رمق سّد برای یا فرمود:  -  ادامه دهد، برسد ا آنآنچه زندگیش را ب
ای  را به گونه کردن حرام است و صاحبش آن سؤالغیر از این موارد، و ای قبیصه! 

  »خورد. حرام می
شان سفارش نمودند که چیزی را از مردم درخواست  و حّتی به گروهی از یاران

  نکنند.
با گروهی از  ج روایت شده که وقتی پیامبر سدر صحیح مسلم، از عوف بن مالک

لُوا اجَّاَس َشيْئًا«یارانش بیعت نمودند، به طور آهسته فرمودند که: 
َ
از مردم «؛ )٢(»َال تَْسأ

                                           
 .١٠۴۴صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١
 .١٠۴٣صحیح سلم، شمارۀ حدیث:  -٢



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ٥٧٤

 

افتاد، از کسی درخواست  از آنان میبنابراین وقتی تازیانۀ فردی » چیزی نخواهید.
  کرد که آن را به وی بدهد. نمی

  گفتار سوم: قوانین حاکم بر کار از دیدگاه اسالم
ن اسالم قوانینی را برای کار تعیین نموده و رابطۀ میان کارگر و کارفرما را منّظم دی

یا قرارداد شناخته » عقد«وسیلۀ آنچه در فقه اسالمی با نام  ساخته و این رابطه را به
شود، سامان داده است. همچنین این رابطه را بر اساسی بسیار روشن و ضمانت  می

  کامل حقوق قرار داده است.
در مقابل، تکالیفی را تعیین نموده و الزم گردانیده که حقوق کارفرما و صاحب کار 

  کند. را تضمین می
عالوه بر این، دین اسالم انسان را کامًال آزاد گذاشته که کار مناسب خود را در 

  چارچوب شریعت و تا جایی که برای کارگر و جامعه مفید باشد، انتخاب نماید.
قوانین حاکم بر کار از دیدگاه اسالم، به طور مختصر بیان در ادامه، برخی از 

  )١(گنجد. ها در این تحقیق نمی گردد، چون توضیح آن می
رکن است: کارگر، کارفرما، کار مورد اّتفاق و  ٤این قرارداد مشتمل بر  قرارداد کار: -أ

 دستمزد کارگر.
کار شامل آن باشد، از این ترین و بارزترین اموری که باید قرارداد  توان گفت مھم می

  قرار است:
امری اساسی و مھم برای اتمام قرارداد، چون معامله بر شیء  بیان نوع کار: .١

 مجھول و مبھم فاسد است؛
این مسأله نیز در اتمام و تکمیل  بیان مّدت یا زمان مشروط برای اجرای کار: .٢

ر به اختالف قرارداد بسیار مھم و ضروری است و نبود آن در اغلب موارد، منج
 شود؛ می

ترین مواردی که کارگر برای انجام کار در نظر دارد و  یکی از مھم بیان دستمزد: .٣
حّقی شرعی و ثابت بوده و الزم است که قرارداد کار مشتمل بر دستمزد مورد 

 )٢(توافق طرفین باشد.

                                           
 .٨١نک: العمل عند المسلمین، ص  -١
  .٨۶ -٨۵؛ العمل عند المسلمین، صص ۶٣ -۶٢نک: العمل في اإلسالم، عّز الّدین خطیب، صص  -٢



  ٥٧٥  اسالم و عقل و علم و کاربخش اول: 

 

 حقوق و تکالیف کارگران -ب
 از این قرار است:ترین حقوق آنان  به طور خالصه، مھم حقوق ارگران: .١
گرفتن مزد به طور کامل: یعنی دادن حّق فرد مستحق پس از انجام آنچه بر  - أ

 اش بوده است؛ عھده
 رعایت جایگاه و کرامت کارگر و وادارنکردن وی به کاری که در توانش نیست؛ - ب
های کار و جبران ضرر و زیان وی و نیز توّجه به  ایمنی او از مشکالت و مصیبت - ت
 تی و تغذیه و سکونت کارگر؛سالم

ها را برای کارگران در نظر گرفته است، باعث  بدون تردید حقوقی که اسالم آن
  )١(شود. اطمینان و آسایش آنان و تشویق بیشتر به کار و تالش می

ها را برای کارگران تعیین نموده  در مقابل حقوقی که اسالم آن تکالیف کارگران: .٢
ترین  این افراد پایبند به رعایت تکالیفی باشند، که مھماست، تأکید دارد که باید 

 ها از این قرار است: آن
 دانستن الله تعالی. صداقت و اخالص در کار و امانت و مراقب - أ

است که  ألاگر کارفرما مسؤول است، کارگر نیز امین و مسؤول در حضور الله
  فرماید: می

َ ۞إِنَّ ﴿ َّ ْ  ٱ وا ن تَُؤدُّ
َ
ُمرُُكۡم أ

ۡ
َمَٰنٰتِ  يَأ

َ
ۡهلَِها ٱۡل

َ
ٰٓ أ َ ِ    ]٥٨ساء: [النّ  ﴾إ

  »ید.باز گردان شان ها را به صاحبان که امانت دهد یالله به شما فرمان م بدون تردید«

َها ﴿ يُّ
َ
أ ِينَ َيٰٓ ْ  ٱلَّ َ َتُونُوا  ْ َ َءاَمُنوا َّ نُتۡم َتۡعلَُمونَ  ٱلرَُّسوَل وَ  ٱ

َ
َمَٰنٰتُِكۡم َوأ

َ
ْ أ  ﴾َوَتُونُٓوا

   ]٢٧[األنفال: 
 یها ] در امانتیزو [ن ید،نکن یانت[او] خ یامبر! به الله و پیدا آورده یمانا که  یکسان یا«
  »ید.نورز یانتخ دانید یم کهدرحالی  خود،
 ای که توافق شده است. درستکاری و انجام کار به همان شیوه - ب

  گیرد. این مورد با کار خوب و صحیح و بدون غفلت و کوتاهی صورت می

ْن ُفتِْقنَهُ «فرمودند:  ج پیامبر
َ
َحُدُكْم َقَمًال أ

َ
َ َعزَّ وََجلَّ حُيِبُّ إَِذا َعِمَل أ ؛ )١(»إِنَّ ابَّ

کند، آن را خوب [و به  همانا الله تعالی دوست دارد که وقتی کسی از شما کاری می«
  »نحو احسن و کامل] انجام دهد.

                                           
 .٩٣ - ٨٧نک: العمل عند المسلمین، صص  -١
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شود، از  اری که به انسان سپرده میتوّجه مناسب و احساس مسؤولیت در قبال ک
  های صّحت و تکمیل کار است. نشانه
حفاظت اسرار کار: یعنی تالش در زمینۀ مصلحت کسی که اسرار خود را در  - ت

 اختیار کارگر گذاشته و دوری از افشای رازی از اسرارش.
به درازی  قناعت به دستمزدی که با کارفرما بر آن توافق شده و دوری از دست - ث

 )٢(اموال کارفرما.

َخَذ َنْعَد َذلَِك «فرمایند:  می ج رسول الله
َ
 َمِن اْستَْعَملْنَاُه بَلَ َقَمٍل فََرَزْقنَاُه ِرْزقًا، َفَما أ

[اگر] کسی را که بر کاری گماشتیم و رزق [و مزدی] به او دادیم، «؛ )٣(»َفُهَو ُغلُوٌل 
  »آنچه عالوه بر آن بردارد، قطعًا خیانت است.

این مورد یکی از قوانین کار از دیدگاه اسالم به شمار  تحریم کار نامشروع: - ج
نماید تا با  رود؛ عالوه بر اینکه اسالم مردم را تشویق و تحریک به کار و تالش می می

 ـدارد. الله عّزت و کرامت زندگی کنند، آنان را از کارهای ممنوع و حرام نیز باز می
 فرماید: می

َها ﴿ يُّ
َ
أ ِينَ َيٰٓ ْ ِمن َطّيَِبِٰت َما َرزَۡقَنُٰكۡم وَ  ٱلَّ ْ ُكُوا ْ َءاَمُنوا ِ إِن ُكنُتۡم إِيَّاُه  ٱۡشُكُروا َّ ِ
   ]١٧٢[البقرة:  ﴾َتۡعُبُدونَ 

و شکر  یدبخور یما شما کرده یکه روز ای یزهپاک یزهای! از چیدا آورده یمانا که ی کسان یا«
  »رستید.پ یاو را م فقطاگر  یدآور یالله را به جا

رود را  یعنی اینکه جایز نیست مسلمان کاری که از نظر شریعت گناه به شمار می
  انجام دهد.

همچنین دین اسالم انسان را منع نموده از اینکه کاری را انجام دهد که بر خود یا 
  )٤(اش ضرر دارد. جامعه

  در این مبحث، بخشی از موضع اسالم نسبت به کار بیان گردید.

                                                                                                       
؛ ٨٩٧؛ المعجم األوسط، طبرانی، شمارۀ حدیث: ۴٩٢٩شعب اإلیمان، بیھقی، شمارۀ حدیث:  -١

  .۴٣٨۶حدیث: مسند ابویعلی، شمارۀ 
  .٩۵ - ٩۴نک: العمل عند المسلمین، صص  -٢
 .٢٩۴٣سنن ابی داود، شمارۀ حدیث:  -٣
  نامشروع مطرح گردید. در مبحث اقتصاد از دیدگاه اسالم، سخنانی دربارۀ کسب و کار -٤
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  مبحث اول:
  عمومی سالمتاسالم و 

یقین به ارکان ششگانۀ ایمان و نیز در مبحث ارکان  در مبحث مربوط به نتایج باور و
ای به دیدگاه اسالم دربارۀ  اسالم و تأثیر آن بر حفظ سالمت جسمی و روحی، اشاره

  سالمت و توّجه به آن و بیان عوامل و اسباب سالمتی و بھداشت شد.
بی همچنین در مبحث پیامد گناهان و آثار مخّرب آن بر سالمتی و روان انسان، مطال

در این باره مطرح گردید و بیان شد که ترک گناه سالمت و آرامش آدمی را تضمین و 
  ها اشاره شد. های پیشین به آن نماید. و سایر مواردی که در فصل تثبیت می

این مبحث تکملۀ مطالب قبلی و تبیین بیشتر موضوع مذکور است. در قرآن کریم و 
  حفظ سالمتی آمده است؛ از جمله:سّنت نبوی، اشارات و ارشاداتی در مورد 

  روی در خوردن و نوشیدن توصیه نموده است دین اسالم به میانه - ١
ها بر کسی پوشیده نیست.  تأثیر این مورد بر حفظ سالمتی و دچارنشدن به بیماری

اّما خودداری از خوردن و نوشیدن یا ترک آنچه بدن به آن نیاز دارد، باعث نابودی یا 
 شود. بیماری می

های  ترین عوامل بیماری روی در خوردن و نوشیدن از بزرگ همان گونه که زیاده
  مختلف است.

بإذن الله -ها  روی در این زمینه سبب سالمتی و حفاظت از بیماری بنابراین میانه
  شود و آیۀ زیر به همین مطلب اشاره دارد: می -تعالی

ْ َوُكُواْ وَ ﴿ ُبوا ْۚ  ٱۡشَ َ تُۡسِفُٓوا    ]٣١[األعراف:  ﴾َو
  ».اسراف نکنید یول ،و بخورید و بیاشامید«

الله متعال تمامی دانش پزشکی را در همین عبارت، مختصر و «گوید:  عالمی می
 )١(»جمع نموده است.

                                           
 .١٢١تذکرة الّسامع والمتکّلم، ابن جماعه، ص  -١
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منع کرده و در این زمینه نقل شده که ایشان از پرخوری  ج حدیثی از پیامبر

 اْنُن آَدَم وَِخًء «فرمودند: 
َ
ُكالٍت يُِقْمَن ُصلَْبُه، َما َمأل

ُ
ا ِمْن َنْطِنِه، َحْسُب اْنُن آَدَم أ رَشًّ

ابِِه َوثُلٌُث ِجََفِسهِ  إِن اَكَن البُدَّ َفثُلٌُث ِلَطَعاِمِه َوثُلٌُث لرَِشَ
انسان هیچ ظرفی را که «؛ )١(»فَ

بدتر از شکمش باشد، پر نکرده است. برای آدمی چند لقمه کافی است تا کمر [یا بدن] 
ای جز خوردن نداشته باشد، باید یک سوم [شکم] برای  و را نگھدارد. و اگر چارها

  »طعامش، یک سوم برای آبش و یک سوم هم برای تنّفسش تعیین گردد.

  وجود اشاراتی فراوان برای حفظ سالمتی -٢
مثًال دین اسالم نوشیدن شراب را حرام دانسته و روشن است که شراب ضررهای 

کند و  ها را خراب و کبد را پاره می انسان دارد؛ قلب را ضعیف، کّلیه زیادی بر سالمتی
 های مختلف دیگری نیز دارد. زیان

دین اسالم امور فحشا؛ مانند زنا و لواط را حرام کرده و قطعًا این کارها ضررهای 
بسیاری دارند؛ از جمله ضررهای بھداشتی و سالمتی که در دورۀ معاصر موارد بسیاری 

ا کشف شده است؛ مانند بیماری سیفلیس، سیالن منی، هرپس، ایدز و امثال ه از آن
  آن.

عالوه بر این، اسالم گوشت خوک را ممنوع و حرام دانسته، و در زمان معاصر 
های جسمی فراوانی  اند که گوشت خوک سبب بیماری دانشمندان به این نتیجه رسیده

ها بر انسان  و انواع عفونت که تأثیر آنشود؛ بویژه ایجاد کرمک و بیماری پیلونفریت  می
  )٢(شوند. بسیار شدید است و بسا اوقات باعث مرگ آدمی می

های دهان و دندان و بینی  همچنین اسرار وضو که باعث حفاظت انسان از بیماری
ترین موانع سل ریوی است و برخی از پزشکان معتقدند که  شود و بلکه یکی از مھم می
گین و مخّرب، بینی است و اگر بینی ترین راه  مھم انتقال و ایجاد این بیماری زهرآ

های این  رود که انگل و میکروب مرتبه شسته شود، انتظار می ١٥انسان در روز، 
ویروس کشنده و ویرانگر باقی نماند و به همین سبب، بیماری مذکور در میان 

                                           
بانی این روایت را در الّسلسلة الّصحیحة، ؛ آل١٢١، ص ۴؛ حاکم، ج ١٣٢، ص ۴مسند احمد، ج  -١

  ، صحیح دانسته است.۵۶٧۴و صحیح الجامع، شمارۀ حدیث:  ٢٢۶۵شمارۀ حدیث: 
  .٣٩ -٣٨نک: تعریف عام بدین اإلسالم؛ رسائل اإلسالم ورسل الّسالم، صص  -٢
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ی غربی و اروپایی و ... مسلمانان بسیار اندک، ولی در بین غیرمسلمانان و کشورها
  بسیار زیاد است.

گیرند و فرد مسلمان در هر  بار برای نماز وضو می ٥چون مسلمانان در هر روز، 
  )١(شوید. مرتبه، یک یا دو یا سه مرتبه بینی خود را می

  در ادامه، مطالب بیشتری دربارۀ اسرار و فواید وضو بیان خواهد شد.

وعّیت درمان و راهنمایی و ارشاد مردم بر ورود متون بسیاری دربارۀ مشر - ٣
  این کار

 فرماید: می ألعالوه بر مطالبی که قبًال بیان شد، الله

نَّهُ ﴿
َ
ٰٓءِيَل أ ٰ بَِنٓ إِۡسَر َ َ ۡجِل َذٰلَِك َكَتبَۡنا 

َ
ۡو فََساٖد ِف  ۥِمۡن أ

َ
ا بَِغۡيِ َنۡفٍس أ َمن َقَتَل َنۡفَسۢ

ۡرِض 
َ
نََّما َقَتَل  ٱۡل

َ
ۡحَيا  ٱلَّاَس فََكأ

َ
نََّمآ أ
َ
ۡحَياَها فََكأ

َ
َجِيٗعاۚ َولََقۡد َجآَءۡتُهۡم  ٱلَّاَس َجِيٗعا َوَمۡن أ

ِ  َنارُُسلُ  ۡرِض ُثمَّ إِنَّ َكثِٗيا ّمِۡنُهم َبۡعَد َذٰلَِك ِف  ٱۡلَّيَِنٰتِ ب
َ
   ]٣٢[المائدة:  ﴾لَُمۡسِفُونَ  ٱۡل

مرتکب  ینکهرا بدون ا یانسانهرکس  که یمر داشتمقّر  یلاسرائ یبر بن ،سبب ینبه هم«
 مردم را کشته و ۀهم ییبکشد، چنان است که گو ،شده باشد یندر زم یفساد یاقتل نفس 

و  .مردم را زنده کرده است ۀهم ییچنان است که گو ،را از مرگ نجات دهد یانسانهرکس 
در  ،پس از آن ناناز آ یاریبسبازهم  [اّما] آمدند، نزدشان هروشن ب یلبا دال ،ما یامبرانپ قطعاً 
  ».تجاوز و اسراف کردند ینزم یرو

نگھداشتن بشر و  در توضیح آیۀ فوق باید گفت الله تعالی فردی را که برای زنده
  ها از نابودی تالش نماید، توصیف و تحسین کرده است. نجات انسان

ودی و روشن است که دانش پزشکی در بسیاری از موارد باعث نجات انسان از ناب
ها که نیاز به درمان یا پرهیز یا جّراحی دارند،  شود. در بسیاری از بیماری حتمی می

شود اگر درمان نگردد. بنابراین زمانی که پزشک  گاهی اوقات بیمار تھدید به مرگ می
یابد، در حقیقت باعث نجات  شفا می - بإذن الله –گیرد و بیمار  این امور را در نظر می

نموده است،  از افرادی که الله متعال آنان را در این آیه توصیف می جان یک نفر شده و
  رود. به شمار می

  )٢(این مطلب اشاره به دانش پزشکی و فضیلت آن دارد.

                                           
  .٣۶ - ٣۵؛ الّطریق إلی اإلسالم، صص ۴۵نک: همان، ص  -١
 .٨۶ -٨۵ة واآلثار المترّتبة علیھا، محّمد مختار شنقیطی، صص نک: أحکام الجراحة الّطّبیّ  -٢
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  ارشاد و سفارش مردم به جّراحی پزشکی -٤
داند. این مطلب با توّجه به  سّنت نبوی کار مزبور را جایز دانسته و آن را مشروع می

گردد؛ از جمله احادیثی که دربارۀ حجامت آمده  احادیث نبوی روشن میبسیاری از 
 )١(سرشان را حجامت کردند. ج روایت شده که پیامبر باست. از ابن عّباس

به عیادت بیماری رفت و به او گفت:  سهمچنین نقل شده که جابر بن عبدالله

قطعًا «؛ )٢(»ها ِشَفاءً إِنَّ ِفي«من از رسول الله چنین شنیدم: » کنی؟ چرا حجامت نمی«
  »حجامت [سبب] شفاست.

در دو روایت فوق صراحتًا بیان شده که درمان از طریق حجامت، مشروع و جایز 
کردن و شکاف موضعی معّین از بدن و مکیدن و کشیدن  است. حجامت یعنی پاره

 فایده جایز است؛ فرقی کردن عضو فاسد و بی خون فاسد. بنابراین شکاف بدن و بیرون
  )٣(ای آبدار یا توده و ... باشد. کند که عضو یا کیسه نمی

رود و برای  در دورۀ معاصر، حجامت نوعی جّراحی کوچک پزشکی به شمار می
  )٤(شود. ها انجام می ها و عفونت درمان بسیاری از بیماری
 سپزشکی را نزد أبّی بن کعب ج نقل شده که پیامبر باز جابر بن عبدالله

  )٥(هایش را برید و سپس آن را سوزاند. یکی از رگفرستادند و او 
  کردن آن تأیید نمودند. کار پزشک را بر بریدن رگ و داغ ج بر این اساس، رسول الله

گیرد؛ یعنی  های پزشکی معاصر صورت می زدن نوعی درمان است و در جراحی رگ
   )٦(باشد.ها یا وجود بیماری و آفتی که نیاز به بریدن رگ  در حالت گرفتگی رگ

  )٧(و سایر احادیث فراوانی که در این زمینه بیان شده است.

                                           
  .۵٣٧٣صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
  .۵٣٧٢صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢
 .٨٨نک: أحکام الجراحة الّطّبّیة، ص  -٣
 .٢۴نک: الجراحة الّصغری، رضوان بابولی و أنطوان دولی، ص  -٤
 .٢٢٠٧صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٥
 .٨٨نک: أحکام الجراحة الّطّبّیة، ص  -٦
نک: فصول مربوط به علم پزشکی در صحاح، سنن و ...؛ که احادیث فراوانی در این زمینه وارد  -٧

 شده است.
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  مردم را تشویق به فراگیری علم پزشکی و پیشرفت در آن کردند ج پیامبر -٥
ُ َداًء «است که فرمودند:  ج از بارزترین دالیل موجود، این حدیث پیامبر نَْزَل ابَّ

َ
َما أ

ُ ِشَفاءً  َ نَْزَل 
َ
ر نوع بیماری [و مرضی] که الله تعالی مقّدر کرده است، قطعًا ه«؛ )١(»إِالَّ أ

 » شفا [و درمانی] نیز برای آن تعیین نموده است.

ر«به معنای  »َأْنَزَل «   ؛ یعنی مقّدر و تعیین نموده است. »قدَّ

عمومّیت حدیث مذکور «گوید:  در شرح این حدیث می /شیخ عبدالّرحمان سعدی
ها درمان دارند؛ از طریق پیشگیری یا درمان کامل و  بیماریبیانگر آن است که تمامی 

  یا کاهش آن.
که گونه  همان حدیث مذکور مردم را تشویق به فراگیری دانش پزشکی نموده،

فراگیری علوم شرعی برای درمان قلوب الزم است، و این کار از اسباب و عوامل مفید 
  رود. به شمار می

این حدیث هستند، چون شریعت به ما خبر  تمامی اصول و جزئّیات پزشکی شرح
ها را فرا گیریم و  ها درمان دارند و از این رو، شایسته است که آن داده که همۀ بیماری

  )٢(»ها را اجرا سازیم. بشناسیم و پس از آن، عمل نموده و آن
دهد که نباید از درمان بیماری ناامید شد، زیرا  همچنین حدیث مذکور نشان می

ب اس برای هر بیماری و مرضی، درمان و دارویی تعیین  - یعنی الله متعال-باب مسبِّ
  نموده است.

ها درمان ندارند، اّما زمانی که  کردند که برخی بیماری بسیاری از مردم گمان می
دانش پزشکی پیشرفت نمود و مردم به نتایجی دست یافتند، به صّحت و صداقت این 

  )٣(حدیث پی بردند.

  ان مسلمان به توسعه و پیشرفت علم پزشکیکمک دانشمند - ٦
اروپائیان قرون وسطی، چندین سال در تاریکی جھل بودند و این دوره، عصر رکود و 

 رود. ضعف تمّدن آنان به شمار می

                                           
 .۵٣۵۴صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
 .٢١۴ -٢١٣بھجة قلوب األبرار في شرح جوامع األخبار، عبدالّرحمان سعدی، صص  -٢
 .٢١۴نک: همان، ص  -٣
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در همان زمان، کشورهای اسالمی از لحاظ علمی بسیار شکوفا و پررونق گشتند، به 
ویژه از کشورهای اروپایی شدند و  معرفت؛ بهای که محّل تجّمع جویندگان علم و  گونه

ها ماهر بودند را  آنان قصد آموزش و فراگیری معارف و فنونی که مسلمانان در آن
  داشتند.
گاهی بر دستان دانشمندان بزرگ مسلمانان در علوم و  چشمه های شناخت و آ

. نیز شناسی و .. معارف مختلف شکل گرفت و حّتی شامل علم پزشکی، ریاضی، ستاره
  شد. می

این دستان امانتدار مھار تمّدن علمی را در اختیار گرفتند و آن را با افکار تیز و 
نظیر خود که با معنوّیت قرآن و سّنت، صیقل و جال یافته بود، به پیش بردند و به  بی

  )١(اوج و بلندای مجد و برتری رسیدند.
هایی که مسلمانان  رشته یکی از«گوید:  دکتر محّمد مختار شنقیطی حفظه الله می

در این دوران طالیی به آن دست یافتند و متبّحر و متخّصص شدند، دانش پزشکی با 
 هایش؛ از جمله جّراحی پزشکی بود. انواع گرایش
رفت و  ارزش به شمار می های نخستین اسالمی، جّراحی پزشکی کاری بی در سده

» کار دست«زدند و آن را  می پزشکان مسلمان در ابتدا از انجام این کار سر باز
کنندگانی بود که تحت نظارت و  نامیدند و این کار در آن زمان، حرفۀ حجامت می

  دادند. گیری و حجامت و قطع عضو را انجام می کردن و خون ارشادات پزشکان، کار داغ
دیری نپایید که پزشکان مسلمان در حوزۀ جّراحی پزشکی ماهر شدند و به رشد و 

کمک نمودند تا اینکه کامًال دقیق و زبردست گشتند. این کار با فضل و توسعۀ آن 
های مختلف دانش  های مخلصانۀ آنان در جنبه توفیق الھی و پس از آن، با تالش

  )٢(»پزشکی شکل گرفت تا به این مرحله رسید.
مسلمانان نخستین افرادی بودند که در زمینۀ جّراحی «گوید:  وی در ادامه می

های پزشکی خویش نگاشتند و سپس  هایی از کتاب البی را در بخشپزشکی، مط
تألیفات مستقّلی را در این باره نوشتند و با اسلوبی علمی و جّذاب بحث و پژوهش 

  نمودند.

                                           
 .۵٠نک: أحکام الجراحة الّطّبّیة، ص  -١
 .۵١ - ۵٠نک: همان، صص  -٢
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ها، انواع مختلفی از جّراحی پزشکی را که قبال کشف و بررسی  آنان در این کتاب
تاریخ، مراحل و درجات آن را در  نشده بود را بیان کردند و برای نخستین بار در

  هایشان آوردند. برخی از انواعی که بررسی نمودند، از این قرار است: کتاب
 شکنی در مثانه؛ فرایند سنگ .١
 های بینی؛ بندی شکستگی روند بستن و آتل .٢
 طریقۀ بازکردن نای؛ .٣
 ها؛ عمل لوزه .٤
 عمل ورم موجود در کام یا زبان کوچک؛ .٥
 کند؛ ش رشد میفرآیند برش گوشتی که در گو .٦
 های بسته. کردن گوش روند سوراخ .٧

بینیم که  ها برای اولین بار در تاریخ بشر، می عالوه بر این اکتشافات و بیان آن
روند که  اند و نخستین افرادی به شمار می اّطالعات بسیار مھّمی دربارۀ جّراحی داده

و  - سرطانی- اند؛ مثًال جداساختن تومورهای بدخیم این مطالب را بیان کرده
اند تا پزشک بتواند  هایی تعیین نموده ای که نشانه ها و زواید گوشتی، به گونه برآمدگی

ها به نوع تومور پی ببرد و بداند که آیا بدخیم و قابل اجتناب است یا از  وسیلۀ آن به
  )١(»شود. وسیلۀ جّراحی درمان می زواید گوشتی بوده و به

سامی تعدادی از پزشکان مسلمان که در سپس شیخ محّمد مختار شنقیطی ا
برد؛ همچون  اند را نام می نظر بوده های پزشکی متبّحر و صاحب بسیاری از زمینه
  )٣(و رازی. )٢(عبدالملک بن زهر

                                           
 .۵٢ - ۵١نک: أحکام الجراحة الّطّبّیة، صص  -١
وفات  ۵۵٧هـ به دنیا آمد و در سال  ۴٨٧و  ۴٨۴های  عبدالملک بن زهر در فاصلۀ میان سال -٢

مود؛ آن هم در نمود. وی نخستین پزشک جّراحی بود که جّراحی سیستم تنّفسی را توصیف ن
 .۵٣؛ نک: أحکام الجراحة الّطّبّیة، ص »الّتیسیر في المداواة والّتدبیر«اش  نظیر پزشکی کتاب بی

هـ در بغداد از دنیا  ٣١١هـ در ری متوّلد شد و به سال  ٢۵۴ابوبکر محّمد بن زکرّیا رازی به سال  -٣
ی] و خونریزی وریدی صحبت رفت. وی برای اولین بار دربارۀ تفاوت خونریزی شریانی [سرخرگ

او نظرّیات بسیار دقیق و صحیحی ی کوچک و بزرگ. ها کرد و نیز در مورد جّراحی شکستگی
های توّقف خونریزی شریانی و کنترل آن سخن گفت؛ نک: أحکام  ارائه داد و همچنین از شیوه

  .۵٣الجراحة الّطّبّیة، ص 
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در ادامه، مطالبی طوالنی دربارۀ زهراوی و تالش وی در زمینۀ علم پزشکی و 
اروپایی و ... از نظرّیات و تألیفات گرفتن جّراحان  جّراحی و تألیف در این باره و بھره

  وی در چندین قرن، آورده است.
گوید که وی در این مقاله، از علم  بردن یکی از مقاالت زهراوی، می همچنین با نام

ها را  کند که قبًال کسی آن های نو و عجیبی را بیان می جّراحی سخن گفته و جّراحی
  ده است.انجام نداده و در این زمینه چیزی نوشته نش

های وی برای جّراحی چشم، بینی، گوش، حنجره، دهان، دندان،  سپس از تالش
شکنی سخن  های فک گفته و نیز اینکه او برای نخستین بار از فرآیند سنگ استخوان

  گفت.
   )١(همچنین از تالش وی برای درمان فتق و توّرم غّدۀ تیروئید نام برده است.

و خدمات او در حوزۀ پزشکی را با آوردن  دکتر شنقیطی سخنش دربارۀ زهراوی
برد؛ مثًال از قول دکتر سیمون حایک  سخنان برخی افراد دربارۀ وی به پایان می

م] از زهراوی تأثیر پذیرفت و پس از ١٣٠٠ - ١٢٦٧گای دی شولیاک [«آورد که:  می
 این جّراح فرانسوی، زنجیرۀ بزرگی از جّراحان فرانسوی و دیگران شکل گرفت و به

  وجود آمد.
وی بر جّراحانی که پس از او آمدند، بسیار تأثیر گذاشت. او با پیروی از زهراوی، 

  )٢(»ها را رها کرد و به استفاده از پمادها و روغن و فتیله روی آورد. کش استفادۀ از آفت
پس به این نمونه؛ یعنی زهراوی دّقت نما و آثارش را بررسی کن با وجود اینکه بیش 

  )٣(هـ وفات نمود. ٤٠٠گذرد و او در اندلس و پس از سال  سال از وفاتش میاز هزار 

  از دیدگاه فقیهان، حفظ سالمتی یکی از مقاصد و اهداف شریعت است -٧
بسیار  -یعنی حفظ بدن و سالمتی آن-زیرا در تمامی احکام اسالمی به این هدف 

 رود. توّجه شده و بلکه رکنی اساسی به شمار می
این بود که از الله تعالی  ج ترین دعاهای پیامبر سبب، یکی از مھمبه همین 

داشتند و بلکه آن را از لحاظ درجه و اهّمیت، پس از نعمت ایمان  درخواست عافیت 

                                           
 .۶۵ - ۵۴نک: أحکام الجراحة الّطّبّیة، صص  -١
 .۶۵همان، ص  -٢
  .۵۵؛ أحکام الجراحة الّطّبّیة، ص ٢٠٩ -٢٠٨نک: جذوة المقتبس، حمیدی، صص  -٣
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َِقنِي «دانستند. ایشان فرمودند:  می َحًدا لَْم ُفْعَط َنْعَد ا
َ
إِنَّ أ

َ الَعْفَو َوالَعاِفيََة، فَ لُوا ابَّ
َ
اْسأ

از الله تعالی درخواست بخشش و عافیت نمایید، همانا به هیچ «؛ )١(»ا ِمَن الَعاِفيَةِ َخرْيً 
  »کس، پس از یقین [و ایمان، نعمتی] بھتر از عافیت و [سالمتی] داده نشده است.

، اللَُّهمَّ َخفيِِن يِف َسْميِع، اللَّ «کردند:  دعا میگونه  این همچنین ِ ُهمَّ اللَُّهمَّ َخفيِِن يِف بََد
نَْت 

َ
َ إِالَّ أ َ پروردگارا! جسم، گوش و چشم مرا سالم بدار، «؛ )٢(»َخفيِِن يِف برََصِي، َال إِ

  »فقط تو معبود [بر حق و قابل ستایشی].
دیدگاه اسالم دربارۀ سالمتی با مفھوم معاصر آن «گوید:  پزشک محّمد نزار دقر می

بودن از  جدید فقط به معنای خالیهمخوانی دارد؛ سالمتی از نظر پزشکی معاصر و 
ها نیست، بلکه عالوه بر آن، نیاز است که اعضای فرد برای انجام  ها و بیماری آفت

شان قدرت داشته باشند و باعث شوند که وی در برابر عوامل بسیاری از  تکالیف
  ها مقاومت نماید. بیماری

فرمودند،  ج مھربانیبدون تردید این همخوانی و تطابق با آنچه پیامبر رحمت و 

َحبُّ إِىَل اِهللا ِمَن الُْمْؤِمِن «فرمایند:  بسیار عجیب است؛ ایشان می
َ
، َخرْيٌ َوأ الُْمْؤِمُن الَْقوِيُّ

ِعيِف    »تر در نزد الله متعال از مؤمن ضعیف است. مؤمن قوی بھتر و محبوب«؛ )٣(»الضَّ

  هّمیت داده استاسالم پیش از آفرینش و تولید مثل، به سالمتی انسان ا - ٨
برای زندگی انتخاب شود تا نسلی  -زن یا مرد-چون ارشاد نموده که شریک خوبی 

 سالم تولید نمایند.

ُوا ِجَُطِفُكمْ «فرمودند:  ج پیامبر ترین زنان] را برای  بھترین و پاک«[؛ )٤(»خَتَريَّ
  » های خود انتخاب کنید. نطفه

                                           
ضعیف سنن الّترمذی، شمارۀ حدیث:  ؛ آلبانی در صحیح و٣۵۵٨سنن ترمذی، شمارۀ حدیث:  -١

  »این حدیث حسن و صحیح است.«گوید:  می ٣۵۵٨
چنین  ۵٠٩٠بي داود، شمارۀ حدیث: ؛ آلبانی در صحیح أ۵٠٩٠سنن ابي داود، شمارۀ حدیث:  -٢

 »اسناد روایت مذکور حسن است.«آورد:  می
  .٢، ص ١؛ نک: روائع الّطّب اإلسالمي، محّمد نزار دقر، ج ٢۶۶۴صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٣
، ١٠۶٧در الّسلسلة الّصحیحة، شمارۀ حدیث:  /؛ آلبانی١٩۶٨سنن ابن ماجه، شمارۀ حدیث:  -٤

 .معّرفی کرده استاین روایت را صحیح 



  ٥٨٧  بخش دوم: اسالم و سالمت عمومی و نظافت

 

وده و تأکید کرده که در صورت عالوه بر این، تشویق و سفارش به شیردهی نم
امکان، مّدت شیردهی طوالنی گردد تا نوزاد عناصر ایمنی و رشد طبیعی و الزم را 

  کسب نماید؛ عناصری که در شیردهی و تغذیۀ مصنوعی وجود ندارد.
  فرماید: می ألالله

ۡوَلَٰدُهنَّ َحۡولَۡيِ َكِملَۡيِۖ  ٱۡلَوٰلَِدُٰت ۞وَ ﴿
َ
   ]٢٣٣[البقرة:  ﴾يُۡرِضۡعَن أ

  )١(».دهند یر] فرزندان خود را دو سال تمام شیدو مادران [با«

  بیان برخی از امور درمانی -٩
دین اسالم از طریق وحی، مسلمانان را متوّجه آنچه برایشان فایده دارد، نموده 

وَْداِء؛«فرمودند:  ج است، چنانکه پیامبر ِشَفاًء ِمْن لُكِّ فإِنَّ ِفيها  َعلَيُْكْم بَِهِذهِ احلَبَِّة السَّ
بر شما باد که از این دانۀ سیاه [سیاهدانه] استفاده کنید، چون شفای هر «؛ )٢(»َداءٍ 

 »دردی در آن است.
عالوه بر این، قرآن کریم مردم را تشویق به پیشگیری که باعث حفظ سالمتی فرد و 

  فرماید: شود، نموده است. الله تعالی می جامعه می

﴿ ِ  تُۡلُقواْ ب
َ َ َو ِ يِۡديُكۡم إ

َ
   ]١٩٥[البقرة:  ﴾ٱلَّۡهلَُكةِ أ

  »یفکنید.به هالکت ن یشو خود را با دست خو«
توان گفت بھترین و نخستین  در دین اسالم، نظام سالمت جھانی وجود دارد که می

های واگیر؛  نظام در این زمینه است؛ یعنی تصویب قرنطینه در زمان پیدایش بیماری
ها قوانین استوار و مفیدی تعیین  اسالم برای این نوع بیماریمانند طاعون و وبا. 

ها را تأیید کرده است. در صحیح بخاری و صحیح مسلم،  نموده و پزشکی معاصر نیز آن

اُعوَن رِْجٌز ُسلَِّط بَلَ َمْن اَكَن «چنین روایت شده است:  ج از قول پیامبر إِنَّ َهَذا الطَّ
ْو بَلَ بيَِن إِ 

َ
رٍْض فََال خَتْرُُجوا ِمنَْها فَِراًرا ِمنُْه، َوإَِذا اَكَن َقبْلَُكْم، أ

َ
اِثيَل، فَإَِذا اَكَن بِأ رْسَ

رٍْض فََال تَْدُخلُوَها
َ
همانا این طاعون عذابی است که بر [برخی] افراد پیش از «؛ )٣(»بِأ

                                           
 .٣، ص ١نک: روائع الّطّب اإلسالمي، محّمد نزار دقر، ج  -١
  نک: همان. -٢
در فوق . عبارت ٢٢١٨؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۵٣٩٨صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٣

 صحیح مسلم آمده است.
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در سرزمینی بود، به قصد فرار از هرگاه  شد، پس اسرائیل مسّلط می شما یا علیه بنی
  »نجا بیرون نروید و زمانی که در سرزمینی واقع شد، وارد آنجا نشوید.آ

گاه به اهّمیت و تأثیر «گوید:  دکتر محّمد دقر در توضیح این حدیث می کسی که آ
قرنطینه در زندگی مردم است، ارزش و جایگاه نظام سالمت اسالمی را که از چندین 

  )١(»داند. قرن شکل گرفته است، می

غذاخوردن در دین اسالم، دارای اشارات بسیاری برای حفظ سالمتی آداب  -١٠
  است

آداب غذاخوردن یکی از شاهکارهای سیرۀ بزرگ نبوی «گوید:  دکتر محّمد دقر می
رود و هدفش این بوده که انسان مسلمان غذایی پاک و خالی از هر نوع  به شمار می

غذا بخورد و قبل و بعد از  آلودگی مصرف نماید. دستور داده شده که با دست راست
غذا، دستانش را بشوید و نیز از اسراف و پرخوری و مصرف غذاهای بسیار بر روی هم، 

 »دوری نماید.
ترین اهداف بعثت  الله متعال در تبیین یکی از مھم«آورد:  وی در ادامه چنین می

نموده و چیزهای فرماید که ایشان اشیای طّیب و مفید را برا اّمتش حالل  می ج پیامبر
را برشمرده و  ج گرداند. الله تعالی اهداف بعثت محّمد ناپاک و مضر را بر آنان حرام می

  فرماید:  می

ّيَِبٰتِ َوُيِحلُّ لَُهُم ﴿ ئَِث َوُيَحّرُِم َعلَۡيِهُم  ٱلطَّ    ؛]١٥٧[األعراف:  ﴾ٱۡلََبٰٓ
   )٢(».»کند یرا بر آنان حرام م ها یدیگرداند و پل یحالل م یشانرا برا ها یزهو پاک«

توان گفت که بدون  عالوه بر این، می«گوید:  دکتر دقر سخنش را ادامه داده و می
ترین کارهای دین پاک  تردید تحریم شراب و استعمال دخانیات و مواّد مخّدر از مھم

اسالم در زمینۀ پیشگیری است، چون پایبندی جامعه به دوری از این اشیای ناپاک 
های کشنده و خطرزا  های بسیاری از بیماری ها و ویروس عث حفاظت آن از میکروببا

ها را از ناهنجاری و افراد را از حوادث و اّتفاقات حفاظت  شود و نیز جنین می
  )٣(»کند. می

                                           
 .٣، ص ١روائع الّطّب اإلسالمي، ج  -١
 .۴همان، ص  -٢
 همان. -٣
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 ها انشریعت اسالم قوانینی را برای حفاظت از حوادثی که منجر به مرگ انس -١١
  شود، تعیین کرده است یا رسیدن ضرر به مردم می

ها را  آنهرکس  اسالم این قوانین را با اوامر و نواهی متعّدد و روشنی بیان نموده که
گیرد؛ به عنوان  ماند و در معرض نابودی و بیماری قرار نمی رعایت کند، قطعًا سالم می

گذرانی مسافر در میان راه مردم نھی کردند.  از خوابیدن و شب ج نمونه، رسول الله

َوإَِذا َعرَّْسُتْم بِاللَّيِْل، فَاْجتَنِبُوا «فرمودند:  ج کند که پیامبر روایت می سابوهریره
ِريَق، فَ  َوى الَْهَوامِّ بِاللَّيْلِ إالطَّ

ْ
وقتی در شب برای استراحت و خواب اتراق «؛ »نها َمأ

 »نمودید، از راه دور شوید، چون آنجا در شب، محّل حشرات موذی است.

ِريَق، فَ «و بنا بر روایتی:  َوى الَْهَوامِّ إَوإَِذا َعرَّْستُْم، فَاْجتَنِبُوا الطَّ
ْ
، َوَمأ َوابِّ َّ نها طريُق ا

هر گاه برای خواب و استراحت اتراق نمودید، از راه دور شوید که آنجا در «؛ )١(»بِاللَّيْلِ 
  »شب، راه چھارپایان و محّل [و پناهگاه] حشرات موذی است.

  )٢(مردم را از خوابیدن بر سطح بدون حفاظ منع کردند. ج نین پیامبرهمچ
ور را رها کند و کنارش بخوابد؛  نھی کردند از اینکه کسی آتشی شعله ج رسول الله

ُكوا اجَّاَر يِف ُنيُوتُِكْم ِحنَي َينَاُمونَ «ایشان فرمودند:  خوابید، آتش  وقتی می«؛ )٣(»َال َيرْتُ
  »ها نکنید.هایتان ر را در خانه

مطالبی کوتاه دربارۀ توّجه اسالم به موضوع سالمتی بیان شد و إن شاء الله در 
مبحث پیش رو که مربوط به دیدگاه اسالم در مورد نظافت است، سخنان بیشتری در 

  این زمینه مطرح خواهد گشت.
   

                                           
 .١٩٢۶ارۀ حدیث: صحیح مسلم، شم -١
 .۵٠۴١سنن أبي داود، شمارۀ حدیث:  -٢
 .٢٠١۵؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۵٩٣۵صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٣
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  مبحث دوم:
  اسالم و نظافت

  م دربارۀ نظافت شد.در بسیاری از فصول این کتاب، اشاراتی به توّجه اسال
های  در این مبحث، با آوردن چندین گفتار و نیز بررسی حدیث مربوط به ویژگی

فطری و همچنین آنچه دربارۀ وضو و غسل آمده و تشویق اسالم بر نظافت عمومی، 
  موضوع مذکور را بیشتر توضیح خواهیم داد.

کوتاهی از توّجه اسالم  گردد، تنھا بخش بسیار اندک و ناگفته نماند که آنچه بیان می
  به مسألۀ نظافت است.

   یفطر صفاتگفتار اول: بررسی حدیث 
َعرْشٌ ِمَن «فرمودند:  ج کند که رسول الله روایت می لأّم المؤمنین عایشه

ظْ 
َ
َواُك، َواْسِتنَْشاُق الَْماِء، َوقَصُّ اْأل ارِِب، َوإِْقَفاُء اللِّْحيَِة، َوالسِّ َفاِر، الِْفْطَرِة: قَصُّ الشَّ

بِِط، وََحلُْق الَْعانَِة، َوانِْتَقاُص الَْماءِ  ده صفت فطری «؛ )١(»وََغْسُل الرَْبَاِجِم، َوَغتُْف اْإلِ
کردن،  زدن، آب در بینی گرداندن ریش، مسواک کردن سبیل، انبوه هستند: کوتاه

زیر ها، شستن بندهای انگشتان، کندن موی زیر بغل، تراشیدن موی  نمودن ناخن کوتاه
گوید که دهمی را فراموش کردم و احتماال آب در  راوی می» ناف، استنجاکردن.

  کردن است. دهان
ها و ارشادات مھم و زیبایی در زمینۀ نظافت است، چون  حدیث فوق شامل سفارش

آن براساس  نظافت را صفتی فطری معّرفی نموده؛ فطرتی که الله تعالی بندگان را
ن و محّبت به خیر و ترجیح آن و ناپسنددانستن شر و دوری از آفرید و آنان را بر خواست

  آن خلق کرد.
  حدیث مذکور احکام فطرت را تقسیم به دو نوع کرد:

شود؛ یعنی ایمان و متعّلقاتش که نفس را  آنچه باعث تطھیر قلب و روح می .١
گرداند و آفات و عوامل پست را دور ساخته و آن را با  تزکیه و دل را پاک می

 گرداند. اخالق زیبا و نیکو آراسته می

                                           
 آمده است. [مترجم] ٢١۶. در کتاب، شمارۀ ٢۶١صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١
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گردد؛  آنچه مربوط به پاکسازی و نظافت ظاهر و دورکردن چرک و فسادها می .٢
 )١(ای که در حدیث مزبور بیان گردید. یعنی همان صفات دهگانه

  گیرند: ها مورد بررسی قرار می اکنون این ویژگی

  کردن سبیل کوتاه - ١
ها دیده شود، چون کار مزبور  ا تا جایی که لبنمودن یا کندن این موه یعنی کوتاه

ها آویزان  شود. اگر سبیل از لب های بینی می باعث نظافت و پرهیز و حفاظت از کثافتی
کند و اگر زیاد بلند باشد، چھرۀ  نوشد، با آن برخورد می باشد، غذا و آبی که انسان می

 )٢(گرداند. انسان را زشت می
از نظر پزشکی، اگر موهای سبیل بلند باشد، بر اثر غذا «گوید:  پزشک محّمد دقر می

  »شود. ها می گردد و گاهی اوقات، باعث انتقال میکروب و نوشیدنی کثیف می
کردن سبیل کامًال موافق با  قانون اسالم دربارۀ کوتاه«آورد:  وی در ادامه چنین می

  )٣(»االیی است.نمودن موهای زائد از اطراف لب ب خواستۀ علم پزشکی برای کوتاه

  کردن ریش انبوه -٢
 یعنی گرامیداشت و زیادکردن و نتراشیدن آن.

ریش را سبب وقار و زیبایی مرد  ألالله«گوید:  می /شیخ عبدالّرحمان سعدی
گرداند و به همین سبب، در سّن پیری نیز چون موهای ریش مرد باقی است، زیبا 

  )٤(» ماند. می
شود در  عبدالّرّزاق گیالنی معتقد است که کار مرد باعث میاز نظر پزشکی، دکتر «

های نرم و  معرض اشّعۀ خورشید و بادهای سرد و گرم قرار گیرد و این عوامل بافت
کم منجر به تخریب آن و ایجاد  کالژن موجود در پوست صورت را از بین برده و کم

  )٥(»شوند. چین و چروک و پیری زودرس می

                                           
ألخبار، ؛ بھجة قلوب األبرار في شرح جوامع ا١۴٩، ص ٣نک: صحیح مسلم بشرح الّنووي، ج  -١

 .٨١عبدالّرحمان سعدی، ص 
 .٨٢نک: بھجة قلوب األبرار في شرح جوامع األخبار، ص  -٢
 ٧۴ - ٧٣، صص ١روائع الّطّب اإلسالمي، ج  -٣
  .٨٢بھجة قلوب األبرار، ص  -٤
 .٧۴، ص ١روائع الّطّب اإلسالمي، ج  -٥
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  زدن مسواک -٣
ها با چوب درخت اراک یا امثال آن تا زردی و سایر مواّد مضر را  مالیدن دندان یعنی

 )١(از بین ببرد.
زدن در هر وقتی جایز است، اّما تأکید شده که هنگام وضو و پیش از نماز و  مسواک

  ها و امثال آن استفاده شود. بعد از بیدارشدن و تغییرکردن بوی دهان و زردی دندان
شود که عضو و وسیلۀ ارتباط با دیگران  پاکی و نظافت دهانی می زدن باعث مسواک

نظافت  ج ها به بدن است. به همین عّلت، پیامبر و نیز محّل ورود بسیاری از میکروب

َواُك َمْطَهَرٌة لِلَْفِم َمرَْضاٌة «و فرمودند:  )٢(دهان را با رضایت الله تعالی مرتبط دانسته السِّ
  »شود. استفادۀ از] مسواک باعث پاکی دهان و سبب رضایت پروردگار می«[؛ )٣(»لِلرَّبِّ 

  استنشاق آب -۴
کردن آن. این  کردن آب در بینی و خارج یعنی شستن بینی در موقع وضو و داخل

کار در وضو و غسل جایز است و باید که بینی تمیز و پاک شود، چون بسیاری از 
 )٤(ها دارد. کردن آن ود و انسان نیاز به خارجش ها و بخارها و ... وارد بینی می چرک

  شود. این عمل عالوه بر پاداشی که دارد، باعث نظافت و سالمتی می
بر اساس تحقیقی «چنین آمده است:  »أسباب الّشفاء من األسقام واألهواء«در کتاب 

علمی و جدید، گروهی از پزشکان دانشگاه اسکندرّیه نتیجه گرفتند بیشتر کسانی که 
  هایشان خالی از خاک و ویروس و میکروب است. گیرند، بینی ه طور مداوم وضو میب

ها و  های تجّمع بسیاری از میکروب و روشن است که داخل بینی یکی از محل
  هاست. ویروس

شود که  کردن شدید آب بینی باعث می اّما شستن مداوم بینی و استنشاق و خارج
ماندن تمامی بدن شود، زیرا  و در نتیجه، سالم ها ها و میکروب داخلش خالی از عفونت

  )٥(»برد. این کار خطر انتقال میکروب از بینی به سایر اعضا را از بین می

                                           
 .١۴٢، ص ٣؛ صحیح مسلم بشرح الّنووي، ج ۴۴۶، ص ١٠نک: لسان العرب، ج  -١
 .۴، ص ٢؛ روائع الّطّب اإلسالمي، ج ٨١نک: بھجة قلوب األبرار، ص  -٢
 .١٢۴و  ۶٢، ۴٧، صص ۶؛ مسند احمد، ج ٢٣، ص ١، ج األم، امام شافعی -٣
 .٨١نک: بھجة قلوب األبرار، ص  -٤
 .۴٠أسباب الّشفا من األسقام واألهواء، ابواسحاق عراقی، ص  -٥
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  ها کردن ناخن کوتاه -۵
 هاست. مراد چیدن و قطع آن )١(بر اساس برخی روایات،

در شود که  هایی می ها سبب حفاظت انسان از میکروب کردن ناخن بدون تردید کوتاه
  های بلند وجود دارد. زیر ناخن

  شستن بندها و البالی انگشتان - ۶
 است.» ُبرُجمة«جمع » براجم«

براجم یعنی بند و مفاصل تمامی انگشتان. عالمان چنین «گوید:  می /نووی
ها و میان سوراخ گوش نیز حکم کثافتی بند انگشتان را  اند: چرک البالی گوش گفته

ها به شنوایی انسان  پاک شود و بسا اوقات، زیادشدن آن وسیلۀ مسح دارد که باید به
های بدن  شود و نیز تمامی چرک رساند. همچنین آنچه داخل بینی جمع می ضرر می

  )٢(»آید، والله أعلم. که بر اثر عرق و غبار و ... به وجود می

  کندن موی زیر بغل -٧
کندن موی زیر «ید: گو می /روید. نووی یعنی پاکسازی موهایی که در زیر بغل می
ها  تواند، آن رود و بھتر است کسی که می بغل قطعًا و به اّتفاق همه، سّنت به شمار می

 )٣(»را بَکند و تراشیدن نیز جایز است.

  تراشیدن موی زیر ناف -٨
کند  موهایی است که باالی آلت تناسلی مرد و در اطراف آن رشد می» عانه«مراد از 

اف فرج زن وجود دارد. موهایی که پیرامون مقعد بیرون و نیز موهایی که در اطر
 )٤(آید هم همین حکم را دارد. می

نتیجه آنکه تراشیدن موهای آلت تناسلی و پشت و اطراف آن «گوید:  می /نووی
  مستحب و پسندیده است.

                                           
  .٢۵٧ نک: صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: -١
 .١۵٠، ص ٣صحیح مسلم بشرح الّنووی، ج  -٢
 .١۴٩همان، ص  -٣
  .١۴٨همان، ص  -٤
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نیاز باشد، این کار صورت گیرد و هرگاه  دربارۀ زمان و تعیین مّدت، باید گفت که
  است.گونه  این ها هم کردن ناخن سبیل و کندن موی زیر بغل و کوتاه کردن کوتاه

ارِِب، «که در صحیح مسلم آمده است:  ساّما روایت انس ُوقَِّت َجَا يِف قَصِّ الشَّ
 ْ َ ْرَبِعنَي 

َ
ْكرَثَ ِمْن أ

َ
ْن َال َغرْتَُك أ

َ
بِِط، وََحلِْق الَْعانَِة، أ ْظَفاِر، َوَغتِْف اْإلِ

َ
در «؛ )١(»لَةً َوَيْقِليِم اْأل

ها و کندن موی زیر بغل و تراشیدن موهای زیر ناف  کردن سبیل و گرفتن ناخن کوتاه
بدین معناست که » روز بیشتر رها نکنیم. ٤٠برای ما وقت تعیین شد که از 

روز [اگر ضرورتی نباشد] جایز  ٤٠روز نشود و تا  ٤٠ندادن این موارد، بیشتر از  انجام
  )٢(»است، والله أعلم.

  شود. قطعًا این امور سبب برتری، نظافت، پاکی، سالمتی و آسایش انسان می
کندن این موها «گوید:  دکتر گیالنی دربارۀ کندن موهای زیر بغل و فواید آن می

کند و عادت بر کندن و نتراشیدن، از همان  را ضعیف می  های عرقی و چربی ترّشح غّده
شود که انسان احساس هیچ نوع  و باعث میها، مو را ضعیف نموده  ابتدای رشد آن

  دردی نکند.
وسیلۀ وسایل  ها به سازی آن مراد این است که توّسط دست انجام شود و امکان پاک

  و موبرها نیز وجود دارد.
ها پس از بلوغ به همراه پختگی و تکمیل نوعی  در حقیقت، رشد موها در زیر بغل

کنند و اگر با چرک و غبار جمع شوند،  میغدد عرقی است که مواّد بوداری را ترّشح 
  گردند. بسیار بدبو و ناپسند می

دهد و انسان را از دچارشدن  اّما کندن موها به مقدار زیادی این بوها را کاهش می
های  های عفونی و بدبو، قارچ کند؛ مانند بیماری ها حفاظت می به برخی بیماری

  مو و ... .های پرخارش  پوستی، عفونت غدد عرقی، عفونت
  )٣(»شود. همچنین سبب رهایی از حشرات داخل موها؛ مانند شپش عانه می

دکتر محّمد نزار دربارۀ فواید بھداشتی تراشیدن موی زیر ناف و حکمت و هدف 
آورد:  شود، چنین می اسالم از این سّنت و قانونی که منجر به نظافت و سالمتی می

                                           
  .٢۵٨صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١
 .١۴٩ -١۴٨، صص ٣صحیح مسلم بشرح الّنووی، ج  -٢
 .٧٢، ص ١روائع الّطّب اإلسالمي، ج  -٣
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پشت انسان، دارای عرق و اصطکاک بسیاری ناحیۀ زیر ناف و اطراف آلت تناسلی و «
  است.

  گردد. و اگر موهای این ناحیه تراشیده نشود، ترّشحات عرقی و چربی جمع می
کردنش سخت  و زمانی که با زواید بدن؛ همچون ادرار و مدفوع آلوده شود، پاک

گردد و گاهی اوقات این آلودگی به اطراف کشیده شده و میزان نجاست را زیاد  می
گردد. اگر پاک نشود  ها سبب بدبویی و گندیدگی می شدن آن کند و تراکم و انباشته می

  »ها از بین نرود، نماز صحیح نیست. و نجاست
تراشیدن موی زیر ناف سبب حفاظت از برخی «گوید:  دکتر دقر در ادامه می

شود؛ این شپش به ریشۀ موها  های انگلی و موذی؛ مانند شپش عانه می بیماری
  بردن آن بسیار سخت است. چسبد و در این حالت، از بین می

دهد و به همین سبب، دین اسالم تراشیدن  همچنین سستی و الغری را کاهش می
موی زیر ناف و موهای بلند اطراف مقعد را الزم گردانیده تا همواره تمیز باشد و بدین 

بیماری قرار سبب که این منطقه بیشتر از سایر اعضای بدن در معرض آلودگی و 
  )١(»دارد.

  »انتقاص الماء«استنجاء یا همان  -٩
وسیلۀ آب یا سنگ. این کار الزم و  یعنی پاکسازی آنچه از جلو یا عقب خارج شود به

 )٢(از شروط طھارت است.
  فرماید: در توصیف اهل قبا می ألالله

ْۚ وَ ﴿ ُروا ن َيَتَطهَّ
َ
ُ فِيهِ رَِجاٞل ُيِبُّوَن أ َّ ّهِرِينَ ُيِبُّ  ٱ    ]١٠٨وبة: [التّ  ﴾ٱلُۡمطَّ

  ».را دوست دارد یزگانشوند، و الله پاک یزههستند که دوست دارند پاک یدر آن مردان«

سبب نزول آیۀ مذکور این است که مردانی از اهل قبا با «گوید:  می /ابن جوزی
  بود.کردند و در نتیجه، این آیه نازل شد. شعبی نیز بر همین باور  آب استنجاء می
نزدشان آمده و  ج گوید: وقتی آیۀ فوق نازل گشت، رسول الله می بابن عّباس

ي أثىَن اُهللا بِِه علَي«فرمودند:  ّ الله متعال شما را به سبب چه [صفتی] «؛ »مكما ا
  »توصیف کرده است؟

                                           
 همان. -١
 .٨٢بھجة األبرار، ص نک:  -٢
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  )١(»کنیم. ما با آب استنجاء می«آنان پاسخ دادند که: 
آموخت که خود را از ادرار و مدفوع و سایر  الله تعالی انسان را آفرید و به وی

اش وجود دارد، پاک سازد تا بدنش پاکیزه و سالم گردد و  ها و مثانه زوایدی که در روده
ها، بر فرد  بتواند تکالیف طبیعی و روزمرۀ خود را انجام دهد. پس از زدودن این آلودگی

در این زمینه  ج لهها را با آب بشوید. رسول ال مسلمان الزم است که این محل

َة َعَذاِب الَْقرْبِ «فرمایند:  می إَِنّ َخَمّ
خودتان را از ادرار پاک «؛ )٢(»ِمنَهُ  َيزَنَُّهوا ِمَن اْكَْوِل؛ فَ

  »[و دور] سازید که بیشتر عذاب قبر از این [ریختن ادرار به لباس و بدن] است.
این کار فواید پزشکی  یافتن از آلودگی است. شدن و رهایی به معنای پاک» تنّزه«

شود. پزشکی معاصر ثابت  های فراوانی می بسیاری دارد و باعث پیشگیری از بیماری
های ناشی از تراکم  نموده که نظافت این مناطق، دستگاه ادراری را از عفونت

ها و  ها و نیز مقعد و آلت تناسلی را از گرفتگی و پیدایش عفونت ها و ویروس میکروب
ویژه بیماران دیابتی یا  کند. همچنین برای بیماران؛ به حفاظت می های عفونی زخم

دیابت ادراری مفید است، چون ادرار بیمار دارای مقدار زیادی قند بوده و اگر آثار ادرار 
دهد و ممکن است در زمان  باقی بماند، این اعضا را در معرض ترّشح و عفونت قرار می

  )٣(تقل کند یا اینکه منجر به نازایی کامل شود.ها را به زن من همبستری، این بیماری
کردن نجاست، از دست  عالوه بر موارد فوق، دین اسالم توصیه نموده که برای پاک

چپ استفاده شود تا دست راست که مخصوص غذاخوردن است، پاک و تمیز بماند. 
  همچنین شستن محل را پس از تمیزکردن، الزم گردانیده است.

کنند! اّما این موضوع برای  ه اسالم به امور مذکور تعّجب میبرخی مردم از توّج 
گاه به ارزش و منزلت اسالم است و ایمان دارد الله تعالی دین اسالم را  کسی که آ
کامل نمود و آن را به عنوان آیینی ابدی برای بشر تا روز قیامت تعیین کرد، عجیب 

 ـمان به دنبال دارد. اللهنیست؛ آیین و روشی که فقط خیر را برای بندگان مسل
  فرماید: می

                                           
 .۵٠١ص ، ٣زاد المسیر، ابن جوزی، ج  -١
، این روایت را صحیح ٢٨٠در إرواء الغلیل، شمارۀ حدیث:  /؛ آلبانی٧دارقطنی، شمارۀ حدیث:  -٢

 دانسته است.
 .٣۵نک: أسباب الّشفاء من األسقام واألهواء، ص  -٣
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ِينَ يَئَِس  ٱۡلَۡومَ ﴿ َ َتَۡشوُۡهۡم وَ  ٱلَّ ْ ِمن دِينُِكۡم فَ ۡكَمۡلُت  ٱۡلَۡومَ  ٱۡخَشۡونِۚ َكَفُروا
َ
أ

ۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم نِۡعَمِت َورَِضيُت لَُكُم 
َ
ۚ  ٱۡلِۡسَلٰمَ لَُكۡم دِيَنُكۡم َوأ    ]٣[المائدة:  ﴾دِيٗنا

امروز  ید،و از من بترس یدنترس اناز آن ینشدند، بنابرا یوسشما مأ یینکافران از آامروز «
 ینعنوان] ده اسالم را [ب وشما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم،  یند
  »یدم.برگز یتانبرا

ها  باعث حفاظت انسان از بسیاری بیماری - بإذن الله- بنابراین دورکردن نجاست 
  )١(کند. های واگیر و عفونی فراوانی جلوگیری می از انتقال بیماریشود و  می

م در کشور انگلیس و ١٩٦٣سال «چنین آمده است: » أسباب الّشفاء«در کتاب 
ویژه در شھر "داندای"، بیماری حصبه فراگیر شد و ساکنان این شھر را وحشت  به

های مختلف، برای  زمینهشان را در  شدیدی در برگرفت. همۀ نھادها و مردم تمام تالش
  توّقف انتشار این بیماری به کار گرفتند.

ها به مردم هشدار دهند و آنان را از  باالخره دانشمندان تصمیم گرفتند که در رسانه
ها منع کنند و سفارش کنند که مستقیمًا از آب  استفادۀ دستمال کاغذی در توالت

  منتقل و منتشر نشود.استفاده نمایند تا عفونت و ویروس این بیماری 
مردم فورا به این خواسته عمل کردند و در کمال تعّجب، انتشار ویروس مذکور 
متوّقف شد و توانستند آن را محدود سازند. مردم پس از شناخت این فایده، یاد گرفتند 

  های کاغذی، از آب استفاده نمایند. که برای نظافت، در عوض دستمال
سال است این  ١٤٠٠دانستند مسلمانان بیش از  فراد میدانیم که اگر این ا ما نمی

گفتند؟! و مسلمانان این کار را به سبب انتشار ویروس  دهند، چه می کار را انجام می
ها آنان را به آنچه  دهند، بلکه چون آفریدگار حصبه و سایر بیماری حصبه انجام نمی

شنیده و اطاعت کردند.  شود، دستور داده و آنان هم شان می باعث سالمتی و عافیت
  فرماید: الله تعالی می

َ َيۡعلَُم َمۡن َخلََق وَُهَو ﴿
َ
موجودات  ۀ[هم که یکس آیا« ؛]١٤[الملك:  ﴾ٱۡلَبِيُ  ٱللَِّطيُف أ
گاه است بین یکاو بار کهدرحالی  داند؟ ی] نماناست، [از حال آن یدهرا] آفر   )٢(»».و آ

                                           
 .٣۶همان، ص  -١
  همان. -٢



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ٥٩٨

 

  مضمضه -١٠
 آب در دهان به هنگام وضو تا دهان پاک و تمیز شود.دادن و چرخاندن  یعنی حرکت

ها  دانش معاصر به این نتیجه رسیده که مضمضه دهان و حلق را در برابر عفونت
دارد و  می  ها را سالم نگه برد و نیز دندان کند و ترّشحات لثه را از بین می حفاظت می

  نماید. تمیز میها،  مانده در البالی دندان ها را از زواید غذایی باقی آن
کردن برخی از عضالت صورت، تر  فایدۀ دیگر مضمضه که بسیار هم مھم است، قوی

داشتن چھره و حفاظت گردی آن است. این کار تمرینی مھم از دیدگاه  نگه و تازه
تحریک عضالت دهان در زمان مضمضه، رود و اگر  متخّصصان تربّیت بدنی به شمار می

  )١(فرد دارد.ی تمرین تأثیر زیادی در آرامش روانبه درستی انجام شود، این 

  مشروعّیت وضو گفتار دوم:
وسیلۀ آب و مربوط به صورت، دو دست و پاهاست.  وضو نوعی طھارت و پاکی به

  روند. شستن این اعضا [عالوه بر مسح سر] فرایض وضو به شمار می
زدن قبل  وضو، مسواکدر ابتدای » بسم الله«هایی نیز دارد؛ مانند گفتن  وضو سّنت

کردن، سه مرتبه  ها [تا مچ] سه مرتبه در آغاز وضو، سه بار مضمضه از آن، شستن دست
  کردن آب بینی پس از استنشاق. افشاندن؛ یعنی خارج بینی

کردن میان انگشتان،  همچنین تیامن؛ یعنی ابتدا شستن اعضای سمت راست، خالل
  )٢(ب.روی در استفاده از آ مسح دو گوش و میانه

  فرماید: می ـالله

َها ﴿ يُّ
َ
أ ِينَ َيٰٓ َ  ٱلَّ ِ ْ إَِذا ُقۡمُتۡم إ ِ َءاَمُنٓوا لَٰوة ْ فَ  ٱلصَّ َ  ٱۡغِسلُوا ِ يِۡديَُكۡم إ

َ
وُُجوَهُكۡم َوأ

ْ وَ  ٱلَۡمَرافِقِ  َ  ٱۡمَسُحوا ِ رُۡجلَُكۡم إ
َ
ۚ بُِرُءوِسُكۡم َوأ    ]٦[المائدة:  ﴾ٱۡلَكۡعَبۡيِ

 یتانها پس صورت خود و دست ید،نماز برخاست رایب وقتی! یدا آورده یمانا که ی کسان یا«
  ».]ییدرا تا دو قوزک [بشو یتانو پاها یدو سرتان را مسح کن ییدرا تا آرنج بشو

                                           
 .۴٠همان، ص  -١
 .٣٨، ص ١نک: فقه الّسّنة، سّید سابق، ج  -٢
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 «فرمودند:  ج پیامبر
َ
أ َّ َفتَوَضَّ ْحَدَث َح

َ
َحِدُكْم إَِذا أ

َ
ُ َصَالَة أ الله «؛ )١(»َال َفْقَبُل ابَّ

وضو شود تا اینکه [دوباره] وضو  پذیرد زمانی که بی را نمی از شمایک  هیچ تعالی نماز
  »بگیرد.

در احادیث بسیاری، جزئّیات وضو بیان شده و عالمان و فقیھان نیز در این باره به 
گنجد. مراد ما بیان  ها در این تحقیق نمی اند و توضیح آن طور مفّصل سخن گفته

هایی بوده و مرتبط به  ر و حکمتارتباط وضو به نظافت بود، چون وضو دارای اسرا
  نظافت و بلکه سالمتی است.

  در پاراگراف پیشین، مطالبی مختصر در این زمینه بیان گردید.
  شایسته است که موارد زیر را یادآور شویم:

کردن بدن چندین مرتبه در  وضو فقط به معنای شستن اعضای ظاهری و پاک .١
 روز نیست. شبانه

کند، بسیار  ه انسان مسلمان پس از وضو آن را احساس میبلکه اثر معنوی و روانی ک
ویژه زمانی که وضو به طور صحیح و کامل و با  عمیق و غیر قابل توصیف است؛ به

گاهی از فضیلت آن انجام شود. وضو تأثیر فراوانی در زندگی مسلمان دارد و او را  آ
  )٢(گرداند. بیدار و زنده و نورانی می

شود، از نظر بھداشتی و سالمت  در وضو انجام می فرآیند شستن اعضایی که .٢
چنانکه پزشکان  –رود، چون این اعضا  عمومی بسیار مھم و ضروری به شمار می

هایی که در هر  ها قرار دارند؛ میکروب در معرض بسیاری از میکروب - معتقدند
ها وجود دارد و همواره بر جسم  ها تا از آن متر مکعب از هوا، میلیون سانتی

 آورند. انسان از طریق پوست در مناطقی که پوشیده نیست، هجوم می
ویژه  شوند؛ به ها از سطح پوست محو و نابود می بر اثر وضو، تمامی این میکروب

که گونه  همان زمانی که آب به طور کامل و صحیح بر روی اعضا ریخته شود؛ یعنی
کار، پس از وضو دیگر اثری  توصیه نمودند و روش ایشان بود. در نتیجۀ این ج پیامبر

  )٣(ماند مگر آنچه الله تعالی بخواهد. از چرک و میکروب بر روی بدن باقی نمی

                                           
  .٢٢۵؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۶۵۵۴حدیث: صحیح بخاری، شمارۀ  -١
 .٣٩نک: أسباب الّشفاء، ص  -٢
 .۴١همان، ص  -٣
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کردن گرد و غبار و  ها تا آرنج تأثیر فراوانی در پاک شستن صورت و دست .٣
ها و نیز پاکسازی عرق از سطح پوست دارد. همچنین مواّد روغنی و  میکروب
 برد. د پوستی را از بین میهای ناشی از ترّشح غد چربی

  )١(هاست. شدن میکروب و زیاد معموال این مناطق محّل مناسبی برای رشد و زندگی
شستن پاها در هنگام وضو و ریختن آب به طور صحیح و کامل تأثیر فراوانی در  .٤

نظافت و توان و آرامش انسان دارد، چون پاها در آسایش و راحتی سایر اعضای 
 بدن نقش دارند.

این مورد از اسرار احساس آرامشی است که پس از وضو، به فرد مسلمان دست 
  )٢(دهد. می
از لحاظ علمی، به اثبات رسیده که گردش خون در اندام فوقانی دستان و  .٥

تر از گردش خون در سایر  ها، ضعیف بازوها و نیز اندام تحتانی پاها و ساق
ندۀ خون؛ یعنی قلب دورند، کن اعضای بدن است، زیرا از مرکز پمپاژ و تنظیم

کند و سبب  بنابراین شستن این اعضا به هنگام وضو، گردش خون را تقویت می
 گردد. نظافت، نشاط و شادابی بدن می

ویژه اشّعۀ فرابنفش تأثیر در ایجاد سرطان  همچنین ثابت شده که اشّعۀ خورشید؛ به
یابد،  د یافته و کاهش میپوست دارد و این تأثیر بر اثر وضوی مداوم، به شّدت محدو

دارد؛ خصوصًا مناطقی که در معرض  چون همواره سطح پوست را مرطوب نگه می
سطحی و داخلی های  های الیه شود که سلول اشّعۀ خورشید قرار دارند، و باعث می

  )٣(پوست از تأثیرات و نتایج مضر این اشّعه، سالم و محفوظ بمانند.

  گفتار سوم: مشروعّیت غسل
  فرماید: می ـوسیلۀ آب. الله عنی شستن تمامی بدن بهغسل ی

ْ ن ُكنُتۡم ُجُنٗبا فَ ﴿ ُروا هَّ    ]٦[المائدة:  ﴾ٱطَّ
  ».]ید[و غسل کن یدپس خود را پاک ساز ید،بود[ناپاک] و اگر جنب «

                                           
 .١٠۵، ص ١نک: صحیح مسلم بشرح الّنووي، ج  -١
 .۴١نک: أسباب الّشفاء، ص  -٢
  نک: همان. -٣
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ٗذى فَ  ٱلَۡمِحيِضۖ لُونََك َعِن  َٔ َويَۡس ﴿
َ
ْ قُۡل ُهَو أ َ َتۡقَرُبوُهنَّ  ٱلَۡمِحيِض ِف  ٱلّنَِسآءَ  ٱۡعَتِلُوا َو

َمَرُكُم 
َ
تُوُهنَّ ِمۡن َحۡيُث أ

ۡ
ۡرَن فَأ ٰ َيۡطُهۡرَنۖ َفإَِذا َتَطهَّ ۚ َحتَّ ُ َّ َ إِنَّ  ٱ َّ ٰبِيَ ُيِبُّ  ٱ َوُيِحبُّ  ٱلَّوَّ

   ]٢٢٢[البقرة:  ﴾رِينَ ٱلُۡمَتَطهِّ 
پس در  .است یانبارو ز یدبگو آن پل پرسند، یزنان] م ۀ[عادت ماهان یضح ۀو از تو دربار«

  یپس هنگامستا پاک شوند،  یدنکن یکینزد انو با آن یدکن یریگ از زنان کناره یحالت قاعدگ
 ید.کن یزشآم اند از همان جا که الله به شما فرمان داده، با آن،پاک شدند و غسل کردن که

  ».دارد ] پاکان را دوست یزو [ن دارد کنندگان را دوست  توبهتعالی الله  همانا
ها رواج داشته و در طول تاریخ، انسان به اهّمیت فراوان  غسل در میان تمامی مّلت

ها را بدین وسیله درمان  کردن بدن از طریق غسل پی برده و بسیاری از بیماری پاک
  نموده است.

-اّما به گواه تاریخ، تنظیم و معّرفی این مورد در هیچ دینی همچون دین اسالم 
  نبوده است. -آن را خاتم ادیان گرداند دینی که الله متعال

اگر انسان محّقق بخواهد که تمامی متون شرعی و شروح عالمان در این زمینه را 
بررسی نماید، موارد بسیاری بیان خواهد شد که نشان از بزرگی دین اسالم و 

بودن احکامش در این موضوع دارد، چنانکه در سایر مسائل نیز همین گونه  دقیق
  است.
شود اگر منی انسان با جھش و لّذت خارج شود یا دو محّل ختنه  ل واجب میغس

[سر آلت تناسلی مرد و زن] با یکدیگر تماس داشته باشند، و نیز پس از قطع خون 
حیض [عادت ماهانۀ زن] و نفاس [خونریزی زایمان] و زمانی که فرد کافری مسلمان 

  شود.
رد، اّما اگر فردی آن را انجام ندهد، در برخی موارد غسل مستحب است و پاداش دا

گیرد؛ مانند غسل روز جمعه، عیدین،  گناهی بر وی نیست و مورد مالمت قرار نمی
  )١(احرام، ورود به مّکه و روز عرفه.

شود، در مورد غسل نیز صدق  به طور خالصه، آنچه دربارۀ وضو بیان شد و گفته می
  گردد. می انسان تیکند، اّما غسل بیشتر باعث نظافت و سالم می

                                           
، صص ١؛ فقه الّسّنة، سّید سابق، ج ٢٣۶ -٢١٩، صص ١نک: صحیح مسلم بشرح الّنووي، ج  -١

۵٩- ۶۶. 
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  گفتار چهارم: تشویق اسالم بر نظافت عمومی
ها و امثال آن بیان شده است؛ از  ها، لباس ها، راه متون فراوانی دربارۀ نظافت خانه

  جمله:
های ایمان  ای از شاخه ها، شاخه دورکردن اسباب آزار و اذّیت مردم از میان راه .١

يَماُن بِْضٌع ا«فرمودند:  ج اللهکند که رسول  روایت می ساست. ابوهریره ْإلِ
ْو بِْضٌع وَِستُّوَن -وََسبُْعوَن 

َ
ْدنَاَها إَِماَطُة  -أ

َ
َ إِالَّ اُهللا، َوأ َ فَْضلَُها قَْوُل َال إِ

َ
ُشْعبًَة، فَأ

يَمانِ  ِريِق، َواحْلَيَاُء ُشْعبٌَة ِمَن اْإلِ َذى َعِن الطَّ
َ
یا - ایمان هفتاد و چند «؛ )١(»اْأل

شان  ترین ها کلمۀ "الإله إّال الله" و پایین شاخه دارد؛ برترین آن -شصت و چند
 » رود. دورکردن اذّیت از میان راه است و حیا بخشی از ایمان به شمار می

 کند که پیامبر نقل می سحرکت ممنوع است: جابر ادرارکردن در آب راکد و بی .٢
 )٢(مردم را از ادرارکردن در آب راکد نھی کردند. ج

ِي َال «فرمودند:  ج روایت نموده که پیامبر سابوهریره
َّ ائِِم ا َّ َال َيُبْل يِف الَْماِء ا

در آب دائم [و راکدی] که جاری نیست، ادرار نکن [که] «؛ )٣(»جَيِْري ُعمَّ َيْغتَِسُل ِمنْهُ 
کنی [یعنی آن را برای غسل و .. نیاز  سپس از آن برای غسل و ... استفاده می

  »داری].
حرکت منع کردند،  از ادرارکردن در آب ثابت و بی ج در دو روایت فوق، رسول الله

وسیلۀ آب  کردن و استنجاء به شود. مدفوع چون ادرار سبب پلیدی و کثیفی آن می
  )٤(است. راکد هم همین حکم را دارد و حرام

 ج کند که پیامبر روایت می سکردن در آب راکد نیز حرام است: ابوهریره غسل .٣
ائِِم وَُهَو ُجنٌُب «فرمودند:  َّ َحُدُكْم يِف الَْماِء ا

َ
 هیچ یک از شما«؛ )٥(»َال َفْغتَِسْل أ

 »که جنب [ناپاک] است، در آب دائم [و ثابت] غسل نکند.درحالی 
  مطالبی کوتاه دربارۀ نظافت از دیدگاه اسالم بیان گردید.

                                           
 .٣۵؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٩صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
 .٢٨١صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٢
 .٢٨٢؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٢٣٩صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٣
 .١٢٩، ص ١نک: توضیح األحکام، ج  -٤
 .٢٨٣صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٥
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  ؛مبحث پنجم: جھاد در اسالم

  ؛مبحث ششم: دیدگاه اسالم دربارۀ تروریسم



 

 

 

  مقّدمه

در بخش پیشین، اشاراتی به موضوع مذکور شد و در این مبحث، مسائلی نو که زیاد 
 گردد؛ مسائلی که بسیاری از مردم به سبب مورد جدل قرار گرفته است، بررسی می

رجوع به منابع اصلی این مسائل و نیز بر اثر  بررسی و درک حقایق اسالم و عدم عدم
رجوع به تاریخ باشکوه اسالم که بیانگر عدالت، مھربانی و همزیستی و مدارای  عدم

اند، و با این  واقعی مسلمانان است، دیدگاه اسالم دربارۀ مسائل مذکور را درک نکرده
رد بحث با یکدیگر همخوانی داشته و در هم آمیخته توضیح که برخی از مسائل مو

  اند. شده
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  مبحث اول:
  اسالم و حفظ صلح جهانی

دین صلح، خیر، عدالت و احسان  -چنانکه مشّخص است و قبًال بیان گردید- اسالم 
گیرد، این  بوده و حّتی در حالت جنگ که بنا به دالیلی منطقی و عقلی صورت می

  ها باقی است. ویژگی
ها  تر و هویداتر خواهد بود. برخی از نشانه بنابراین در غیر جنگ، موارد مذکور روشن

  و آزادی مردم، از این قرار است: های عالقۀ اسالم بر صلح و آسایش و امنیت و جلوه

  یا صلح از کلمات پرتکرار در دین اسالم است» سالم«واژۀ  - ١
 است. دهد که اسالم دین صلح و خوبی این مطلب نشان می

های بسیاری از قرآن و سّنت، به طور کامل روشن و  مطلب فوق با توّجه به نمونه
  گردد؛ از جمله: معلوم می

  های الھی است سالم یکی از نام -أ
 فرماید: می ـالله

ُ ُهَو ﴿ َّ ِي ٱ َّ ُهَو  ٱلَّ ِ ٓ إَِلَٰه إ وُس  ٱلَۡملُِك َ َلٰمُ  ٱۡلُقدُّ  ٱۡلَبَّارُ  ٱۡلَعزِيزُ  ٱلُۡمَهۡيِمنُ  ٱلُۡمۡؤِمنُ  ٱلسَّ
 ۚ ُ ِ ُسۡبَحَٰن  ٱلُۡمَتَكّبِ َّ ا يُۡشُِكونَ  ٱ    ]٢٣[الحشر:  ﴾َعمَّ

پاک، منّزه [و سالم از  یتنھا بیپادشاه،  یست،] نین[راست یمعبود ویاو الله است که جز «
 یعظمت و بزرگ یستۀکننده] و شا ار [جبرانجبّ  یروزمند،دهنده، نگھبان پ یمنی]، ایبهر ع
  »آورند. یم یکاو] شر یپاک و منّزه است از آنچه [براتعالی الله  .است

  گرفته شده است» ِسلم«از » سالم«واژۀ  -ب
 رود. ِسلم و سالم از اسامی اسالم به شمار می

  فرماید: می أالله

َها ﴿ يُّ
َ
أ ِينَ َيٰٓ ْ َءاَمُنواْ  ٱلَّ ۡلمِ ِف  ٱۡدُخلُوا    ]٢٠٨[البقرة:  ﴾َكآفَّةٗ  ٱلّسِ

  »یید.] در آاللهبه اسالم [و اطاعت  ی! همگیدا آورده یمانا که  یکسان یا«
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  )١(در آیۀ فوق، اسالم است.» ِسلم«مراد از 
  فرماید: الله تعالی می

ۡلَقٰٓ إَِلُۡكُم ﴿
َ
َ َتُقولُواْ لَِمۡن أ َلٰمَ َو    ]٩٤ساء: [النّ  ﴾لَۡسَت ُمۡؤِمٗنا ٱلسَّ

  »یستی.: مؤمن نییدبر شما سالم کرد [و اظھار صلح و اسالم نمود] نگو که ی و به کس«
شدن] و  ِسلم و سالم به معنای استسالم [تسلیم«گوید:  شوکانی در تفسیر این آیه می

  )٢(»بنا بر قولی، به معنای اسالم است.

 مردم را بر افشا و آشکارساختن سالم تشویق نموده ج پیامبر -ت
ترین اسباب مھربانی و محّبت و ورود به بھشت دانستند.  و آن را یکی از بزرگ

َّ تُْؤِمنُوا، َوَال «فرمودند:  ج نقل نموده که پیامبر سابوهریره َال تَْدُخلُوَن اجْلَنََّة َح
فُْشوا 

َ
ٍء إَِذا َفَعلْتُُموُه حَتَابَبْتُْم؟ أ ْ َ ُدلُُّكْم بَلَ 

َ
َوَال أ

َ
َّ حَتَابُّوا، أ َالَم تُْؤِمنُوا َح السَّ

آورید تا اینکه با  شوید تا اینکه ایمان بیاورید و ایمان نمی وارد بھشت نمی«؛ )٣(»بَيْنَُكمْ 
یکدیگر دوست [و مھربان] باشید. آیا شما را بر کاری راهنمایی کنم که وقتی آن را 

 »تان افشا [و آشکار] سازید. شوید؟ سالم را در میان انجام دهید، با یکدیگر دوست می

  و درود در بین مسلمانان، سالم است بھترین تحّیت -ث
گوینده بگوید: الّسالم علیکم، یا الّسالم علیکم ورحمة الله، یا  یعنی اینکه تحّیت

 الّسالم علیکم ورحمة الله وبرکاته.
و فردی که به وی سالم عرض شده، پاسخ دهد: وعلیکم، یا وعلیکم الّسالم، یا 

  ، یا وعلیکم الّسالم ورحمة الله وبرکاته.وعلیکم الّسالم ورحمة الله
کند، بگوید: الّسالم  مستحب است کسی که شروع به سالم می«گوید:  می /نووی

  بر یک نفر سالم کند.هرچند  علیکم ورحمة الله وبرکاته؛ یعنی ضمیر جمع بیاورد
در  دهنده نیز بگوید: وعلیکم الّسالم ورحمة الله وبرکاته؛ یعنی "واو" عطف را جواب

  )٤(»"وعلیکم" بیاورد.

                                           
 .٢۴٠، ص ١بغوی، ج ؛ تفسیر ۵۶۵، ص ١نک: تفسیر ابن کثیر، ج  -١
 .۵٠١، ص ١فتح القدیر، شوکانی، ج  -٢
 .۵۴صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٣
 .٢۶٠ریاض الّصالحین، نووی، ص  -٤
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آمد و گفت: الّسالم علیکم. پاسخ  ج گوید: مردی نزد پیامبر می سعمران بن حصین

فرد دیگری آمد و ». تا ١٠«؛ »َعرْشٌ «فرمودند:  ج سالمش داده شد و نشست. پیامبر
 ج گفت: الّسالم علیکم ورحمة الله. سپس جوابش داده شد و نشست. رسول الله

نفر سوم آمد و عرض کرد: الّسالم علیکم ورحمة الله ». تا ٢٠«؛ »ونَ ِعرْشُ «فرمودند: 

 ٣٠«؛ )١(»ثََالثُونَ «فرمودند:  ج وبرکاته. پاسخ این فرد نیز داده شد و نشست. پیامبر
  ».تا

  یابد. یعنی اینکه با زیادشدن عبارات سالم و تحّیت، پاداش آن نیز افزایش می
گفتن  سالم و پاسخ به آن، آداب سالم، سالمعالمان سخنان بسیاری دربارۀ شیوۀ 

گفتن تعداد کم بر افراد بسیار،  گفتن پیاده بر نشسته، سالم سواره بر پیاده، سالم
بودن سالم  گردد، مستحب بودن اعادۀ سالم بر کسی که دیدار با وی تکرار می مستحب

کسی که از گفتن  گفتن بر کودکان، سالم شود، سالم اش می برای کسی که وارد خانه
مجلسی برخیزد یا از همنشینانش جدا شود و سایر احکامی که بیانگر جایگاه سالم در 

  )٢(اند. دین اسالم است، آورده

  تحّیت مسلمانان در بھشت، سالم است -ج
 فرماید: می ألالله

   ]١٠[یونس:  ﴾َوَتِيَُّتُهۡم فِيَها َسَلٰمٞ ﴿
  ».سالم است ،شان در آن ّیتو تح«

  فرماید: دربارۀ تحّیت فرشتگان برای اهل بھشت میالله متعال 

ُتۡمۚ َفنِۡعَم ُعۡقَب ﴿ ارِ َسَلٌٰم َعلَۡيُكم بَِما َصَبۡ    ]٢٤عد: [الّر  ﴾ٱلَّ
پس چه خوب است  ید،ا ] آنچه صبر نمودهسبب:] سالم بر شما به [گویند یم انو به آن«[

  »!]یدان[جاو یعاقبت آن سرا
  فرماید: و نیز می

   ]٣٤[ق:  ﴾ٱۡلُلُودِ بَِسَلٰمٖۖ َذٰلَِك يَۡوُم  ٱۡدُخلُوَها﴿
                                           

این روایت را  /. ترمذی٢۶٨٩؛ سنن ترمذی، شمارۀ حدیث: ۵١٩۵ابوداود، شمارۀ حدیث:  -١
 داند. حسن می

 .٢۶۴ -٢۵۶ریاض الّصالحین، نووی، صص  -٢
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  ».است یروز جاودانگ ین[که] ا ید،:] به سالمت وارد آن [بھشت] شوشود یگفته م انبه آن«[

دهند، ستوده  خردی و نادانی را با سالم پاسخ می الله تعالی مؤمنانی که بی -ح
  است
 فرماید: در بیان صفات بندگان الھی می أالله

   ]٦٣[الفرقان:  ﴾قَالُواْ َسَلٰٗما ٱۡلَجِٰهلُونَ َذا َخاَطَبُهُم ﴿
را مخاطب قرار دهند [و سخنان نابخردانه و ناسزا  این افرادجاهالن  که  یو هنگام«
  ».]گردانند یم یرو این افراد[و از  یندسالم گو انبه آن ،]یندگو

  فرماید: و در جایی دیگر می

ۡعَمٰلُُكۡم َسَلٌٰم َعلَۡيُكۡم  ٱللَّۡغوَ َذا َسِمُعواْ ﴿
َ
ۡعَمٰلَُنا َولَُكۡم أ

َ
ۡعَرُضواْ َعۡنُه َوقَالُواْ َلَآ أ

َ
أ

   ]٥٥[القصص:  ﴾ٱۡلَجِٰهلِيَ َ نَۡبَتِغ 
: اعمال ما از یندگو میو  گردانده ی] بشوند، از آن رویھودهسخن لغو [و ب که ی و هنگام«

  »یستیم.ما خواستار جاهالن ن ،سالم بر شما .شما ماِل عمال شما ماست و ا آِن 

فرمودند مسلمان واقعی کسی است که مردم از شّر او در امان  ج پیامبر -خ
  باشند

؛ )١(»الُمْسِلُم َمْن َسِلَم الُمْسِلُموَن ِمْن لَِسانِِه َوَيِدهِ «فرمایند:  ایشان در این باره می
 »مسلمانان از زبان و دست او در امان باشند.مسلمان [واقعی] کسی است که «

  مختصری از جایگاه سالم در دین اسالم بیان گردید.

  اسالم به دنبال حفظ اموال است -٢
شود و به همین عّلت، دین  این کار سبب اشاعه و انتشار صلح و آرامش و امنّیت می

و آنان را به حیاتی  اسالم مردم را تشویق به امانتداری نموده و امانتداران را ستوده
خوش و ورود به بھشت وعده داده است. همچنین دزدی را ممنوع و حرام گردانیده و 
فرد دزد را تھدید به مجازات نموده و حّد سرقت؛ یعنی قطع دست دزد را تشریع کرده 
است تا کسی جرأت دزدی اموال را پیدا نکند و اگر دزد از عذاب اخروی نترسد، 

ازات دنیوی و قطع دست، دزدی را رها کند. به همین سبب، کم از ترس مج دست

                                           
  .۴٠؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ١٠ری، شمارۀ حدیث: صحیح بخا -١
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کنند و  شود، احساس امنیت می ها اجرا می ساکنان شھرهایی که احکام شریعت در آن
شود و قطع دست در این شھرها بسیار اندک  شان دزدیده نمی مطمئن هستند که اموال

 شود. افتد، چون خیلی کم دزدی می اّتفاق می
شود که خودش دوباره دزدی نکند و دزدان دیگر نیز از  باعث میقطع دست دزد 
شود و مسلمانان در امنّیت  در دین اسالم، اموال حفظ میگونه  این این کار باز ایستند و

  )١(کنند. و صلح و آرامش زندگی می
هر چیزی دزدی کند، فورًا دستش هرکس  قطع دست سارق بدین معنا نیست که

روطی محّقق گردد و موانعی نباشد. همچنین الزم است که قطع شود، بلکه باید ش
کشد و  شان به درازا می قاضی موضوع سرقت را بررسی نماید و سایر جزئّیاتی که بیان

  برای اجرای حّد سرقت الزم است.

  ستها اناسالم به دنبال حفظ ج - ٣
اتل را بر این اساس، کشتن انسان را به ناحق حرام و ممنوع اعالم کرده و قصاص ق
شود،  الزم گردانیده و به همین سبب، در کشورهای اسالمی که احکام شریعت اجرا می

افتد. اگر انسان بفھمد و یقین کند که در صورت کشتن  کشت و کشتار کم اّتفاق می
فردی به ناحق، کشته خواهد شد، قطعًا از کشتن دست خواهد کشید و مردم از شّر 

 .مانند کشت و کشتار در امان می
شده، حّق و سھمی دارند. اگر انسان قاتل کسی را بکشد  عالوه بر این، خانوادۀ کشته

و رها شود که هر گونه بخواهد، زندگی کند، این کار خشم خانوادۀ مقتول را 
ور خواهند شد و در نتیجه،  انگیزاند و بسا اوقات آنان به قصد انتقام، بر وی حمله برمی

  گردد. می باعث فتنه و ضررهای فراوانی
گیرند و چون  اّما اگر قاتل قصاص شود، خانوادۀ مقتول راحت شده و آرام می

  گردند. خاطر می شود، آسوده شان گرفته می حّق 
توانند قاتل را ببخشند  ناگفته نماند که قصاص تنھا راه نیست، بلکه ورثۀ مقتول می

  گیری و مھربانی است. یا دیه بگیرند و این کار نشانۀ آسان
بلکه دین اسالم مردم را تشویق به عفو و بخشش نموده و در قبال این کار، اجر و و 

  پاداش فراوانی را از جانب الله تعالی وعده داده است.

                                           
 .٣۴ -٣٣نک: الّطریق إلی اإلسالم، صص  -١
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  فرماید: می ـالله

ْوِل  ٱۡلقَِصاِص َولَُكۡم ِف ﴿
ُ
أ ۡلَبٰبِ َحَيٰوةٞ َيٰٓ

َ
   ]١٧٩[البقرة:  ﴾لََعلَُّكۡم َتتَُّقونَ  ٱۡل

 یشهاست، باشد که شما تقوا پ یو زندگ یاتشما در قصاص ح ی! براصاحبان خرد یو ا«
  »ید.کن

  فرماید: و نیز می

ۡجُرهُ ﴿
َ
ۡصلََح فَأ

َ
َ  ۥَفَمۡن َعَفا َوأ َ ِۚ َّ    ]٤٠وری: [الّش  ﴾ٱ

  )١(».] کند، پاداشش بر الله استیکه در گذرد و اصالح [و آشتهرکس  پس«
مسؤولّیت والی مسلمان یا فرد قاضی نیست، بلکه هرکسی  نمودن قاتل، حّق  قصاص

رود و باید که موضوع قتل دارای شروط  که از سوی وی تعیین شده است، به شمار می
  کشد. ها به درازا می و نبود موانعی باشد که بیان آن

نفسی که الله تعالی کشتن آن را به ناحق، حرام گردانیده، عام و فراگیر بوده و 
  فرماید: ود، چنانکه الله تعالی میش شامل کشتن انسان مؤمن می

َتَعّمِٗدا َفَجَزآُؤهُ ﴿ ا فِيَها وََغِضَب  ۥَوَمن َيۡقُتۡل ُمۡؤِمٗنا مُّ ُ َجَهنَُّم َخِٰلٗ َّ  ۥَعلَۡيهِ َولََعَنهُ  ٱ
َعدَّ َلُ 

َ
   ]٩٣ساء: [النّ  ﴾َعَذابًا َعِظيٗما ۥَوأ

دوزخ است، که در آن جاودانه  یفرشعمد به قتل رساند، ک یرا از رو یمؤمنهرکس  و«
او  یبرا یو عذاب بزرگ سازد یرا از رحمتش دور م ویو  کند یو الله بر او غضب م ماند یم

  ».آماده ساخته است
اند و اسالم ضامن  همچنین شامل تجاوز بر زندگی افرادی که دین اسالم را نپذیرفته

َمْن َقتََل ُمَعاَهًدا لَْم «مودند: فر ج شود. پیامبر نگھداری و حمایت از آنان شده است، می
ْرَبِعنَي َخًما

َ
کسی که [کافر] «؛ )٢(»يَِرْح َراحِئََة اجلَنَِّة، َوإِنَّ ِرحَيَها تُوَجُد ِمْن َمِسرَيِة أ

معاهدی [که با مسلمانان عھد و پیمان بسته است] را بکشد، هرگز بوی بھشت را 
  »رسد. سال [راه] به مشام می ٤٠ که بوی آن از فاصلۀدرحالی  احساس نخواهد کرد

                                           
 .٣۵ - ٣۴همان، صص  -١
 .٢٩٩۵صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢
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نَا ِمَن الَْقاتِِل بَِريٌء، «همچنین فرمودند: 
َ
ِمَن رَُجال بَلَ َدِمِه ُعمَّ َقَتلَُه، فَأ

َ
َما رَُجٍل أ فُّ

َ
ك

هر مردی که مرد دیگری را نسبت به خونش امان دهد، «؛ )١(»َوإِْن اَكَن الَْمْقُتوُل اَكفًِرا
  »مقتول کافر باشد.هرچند  بکشد، من از قاتل بیزارمسپس [خیانت کند و] او را 

های  ها و قلعه یکی از پناهگاه-شایسته است ماجرایی که در زمان فتح خیبر 
وارد  ساّتفاق افتاد را بیان کنیم؛ عبدالله بن سھیل - یھودیان در شمال مدینۀ منّوره

بود، یافت شد. های آنجا افتاده  که در یکی از چاهدرحالی  آنجا گشت و سپس جسدش
[ از  ج دانستند. رسول الله آمدند و یھودیان را قاتل وی می ج خانوادۀ او نزد پیامبر

طریق نویسندگان] در این باره به یھودیان نامه نوشتند و آنان پاسخ دادند که سوگند به 

حَتِْلُفو«فرمودند: به خاندان مقتول  ج ایم. بنابراین پیامبر الله، ما او را نکشته
َ
َن، أ

وَن َدَم َصاِحِبُكْم؟ آنان » خورید که به خون رفیقتان برسید؟ آیا سوگند می«؛ »َوتَْستَِحقُّ

َفتَْحِلُف لَُكْم َفُهوُد؟«فرمودند:  ج گفتند: نه. رسول الله
َ
آیا یھودیان برای شما «؛ »أ

خانوادۀ مقتول پاسخ دادند: آنان مسلمان » اند]؟ قسم یاد کنند [که وی را نکشته
  )٢(اش دادند. شد، به خانواده شتر می ١٠٠دیۀ وی را که  ج ند. بنابراین پیامبرنیست

بدون تردید شبھاتی قوی و قراینی وجود داشت که یھود را مّتھم سازد، چون آن 
های یھودیان افتاده شده بود و  صحابِی مقتول در میانشان یافت گردید و در یکی از چاه

هایی را از سمت  رفت و مسلمانان قبال نیز خیانت شھر خیبر، شھر آنان به شمار می
  یھودیان دیده بودند.
این شبھات قوی را نپذیرفتند و خودشان دیۀ مقتول را پرداخت  ج اّما پیامبر اسالم

  ها حفظ شود و صلح و عدالت با دشمنان اجرا گردد. نمودند تا حرمت جان انسان

  کرده است اسالم تجاوز و ستم فرد بر خودش را نیز حرام -٤
از دیدگاه دین اسالم، فقط ستم بر دیگران ممنوع نیست، بلکه ستم بر خود نیز که 

دهد که کسی  رود، ممنوع است. اسالم اجازه نمی ترین دارایی انسان به شمار می خاص
اش را به خطر اندازد، چه رسد به اینکه خواسته باشد  عقلش را فاسد نماید یا سالمتی

 خود را بکشد!

                                           
  .١٩١٠؛ المسند، امام احمد، شمارۀ حدیث: ٩۶٧٩المصنف، عبدالّرّزاق، شمارۀ حدیث:  -١
 .١۶۶٩حیح مسلم، شمارۀ حدیث: ؛ ص۶٧٧٩نک: صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢
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  فرماید: شدیدی علیه کسی که خودش را بکشد، آمده است؛ الله تعالی میوعید 

نُفَسُكۡمۚ إِنَّ ﴿
َ
َ َتۡقُتلُٓواْ أ َ َو َّ َوَمن َيۡفَعۡل َذٰلَِك ُعۡدَوٰٗنا َوُظۡلٗما  ٢٩َكَن بُِكۡم رَِحيٗما ٱ

 َ َ ِ فََسۡوَف نُۡصلِيهِ نَاٗرۚا َوَكَن َذٰلَِك  َّ    ]٣٠-٢٩ساء: [النّ  ﴾يَِسًيا ٱ
تجاوز و  یرواز که هرکس  و .الله [نسبت] به شما مھربان است یراز ید،و خودتان را نکش«

آسان متعال بر الله  ینو ا یم،[سوزان] درآور یاو را در آتش یزوده کند، پس ب ینستم چن
  ».است

  ها را تضمین و منّظم کرده است دین اسالم آزادی -٥
رود؛ آزادی اندیشه و  و نمودهای اسالم به شمار میاین مورد، یکی از بارزترین عالئم 

به انسان حّس شنوایی و بینایی  ألتفّکر در دین اسالم تضمین شده و وجود دارد و الله
و قلب بخشیده تا بیندیشد و تفّکر نماید و به حقیقت رسد. آدمی مأمور است که خوب 

حواّس خود مسؤول  انگاری و تعطیل و درست تفّکر نماید و در برابر غفلت و سھل
آور به کار َبَرد، بازخواست  ها را در موارد مضر و زیان که اگر آنگونه  همان است،
 شود. می

از دیدگاه اسالم، انسان در فروش، خرید، تجارت، سفرها و سایر کارهایش آزاد است تا 
  زمانی که از حدود الھی بر اثر خیانت و فریب و فساد تجاوز نکند.

ها،  زاد است که از چیزهای پاکیزۀ زندگی دنیا بھره برد؛ از خوردنیهمچنین انسان آ
ها تا جایی که مرتکب حرام و ضرر بر خود یا دیگران  ها و پوشیدنی ها، بوییدنی نوشیدنی

  نشود.
دهد  ها را مقّید و منضبط ساخته و هرگز اجازه نمی عالوه بر این، دین اسالم آزادی
های دیگران را سلب و نابود سازد؛ به عنوان مثال،  که سرکشی و طغیان انسان، آزادی

اگر تمایالت نفسانی آدمی رها شود و مقّید به شروطی نباشد، انسان به دنبال تمایالتش 
خواهد رفت و هالک خواهد شد، چون توانش محدود است و اگر در راه لھو و بیھودگی 

ر راه صحیح گام بردارد و او ماند که د و عّیاشی صرف شود، دیگر نیرو و توانی باقی نمی
ها یاری رساند. بنابراین آزادی بدین معنا نیست که با تمایالت و  را برای انجام خوبی

  هایش انس گیرد و رها شود و به حالل و حرام و عواقب آن توّجه ننماید. خوشی
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عاقبت زودهنگام چنین کاری پیش از عقوبت دیرهنگامش نیز دشوار و ناگوار 
اش را از دست  رود، سالمتی گردد، توانش از بین می ثروتش نابود میخواهد بود؛ 

  دهد و بدبخت و درمانده خواهد شد. می
  تصّور کن که انسان مھار و زمام تمایالتش را رها کند، آیا آسایش و آرامش را خواهد دید؟!
 در پاسخ باید گفت که هرگز آسوده و آرام نخواهد شد. اگر به دنبال دلیل هستی، به

بند و باری و عّیاشی رواج یافته و  جھان معاصر با آن همه رونق ماّدی بنگر که چون بی
ها،  شود، منجر به پیدایش آشفتگی ها به شیوۀ درست استفاده نمی از لّذات و خوشی

های جسمی و روحی فراوانی شده و کشتار، غارت، دزدی،  مشکالت و بیماری
  غریبی شایع گشته است.های عجیب و  خودکشی، اضطراب و بیماری

های  همچنین آزادی بدین معنا نیست که انسان بدون حّد و مرز به دنبال خواسته
خود باشد و به پیامد کارهایش علیه دیگران اهّمیت ندهد. آیا حمله و ستم قدرتمندان 

گرفتن حقوق آنان و مصادرۀ آرایشان که در کشورهای بزرگ  علیه ضعیفان و نادیده
  شود، آزادی است؟! نجام میجھان معاصر ا

قطعًا این امور آزادی نیست، بلکه آزادی واقعی آن چیزی است که اسالم آورده؛ 
کند و انسان را بندۀ  یعنی آزادی منضبط و مشّخصی که اعمال انسان را کنترل می

سازد؛ این راز آزادی بزرگ است، چون وقتی انسان از نظر  پروردگار و آفریدگارش می
محّبت، امید، فروتنی و تواضع، وابسته به پروردگارش باشد، از تمامی ترس، طمع، 

ترسد و فقط از او امید دارد و  شود و فقط از پروردگارش می مخلوقات جدا و آزاد می
  )١(این عین رستگاری و عّزتش است.

عالوه بر سخنانی که بیان گشت، در مباحث پیش رو نیز مطالبی دربارۀ ایجاد صلح 
  از سوی اسالم بیان خواهد شد.و همزیستی 

   

                                           
 .۴٠ -٢٨؛ الّطریق إلی اإلسالم، صص ٢٧ - ٢٢نک: تلبیس مردود، صص  -١
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  مبحث دوم:
  اسالم و همزیستی و مدارا

دین خاتم و آخرین پیام الھی برای بشر بوده و از  - چنانکه مشّخص است-اسالم 
این رو، عجیب نیست که این رسالت شامل و عام و متناسب با هر زمان و مکان و هر 

  مّلتی است. قبًال این مطلب بیان گردید.
اسالم منحصر بر رفتار مسلمانان در میان خودشان نیست، بلکه عام است و احکام 

شود. در دین اسالم شیوۀ تعامل و  تمامی مردم را با وجود تفاوت در ادیان شامل می
  برخورد با تمامی طبقات مردم؛ یعنی مسلمانان و دیگران بیان شده است.

اقعی است و نظرّیاتی تمثیلی دهد که اسالم دینی قابل اجرا و و این موضوع نشان می
  و نمادین نیست که با زندگی واقعی و شرایط مردم همخوانی نداشته باشد.

ها را آفرید و مقّرر نمود که برخی از آنان، کافر و برخی مؤمن  الله تعالی انسان
  خواهند بود.

همچنین فرمان داد که مردم به سوی هدایت و رستگاری فرا خوانده شوند، اّما 
  دعوتگران را مکّلف نساخت که مردم را به اجبار وارد دین حق کنند:

﴿ َّ ِ    ]٤٨وری: [الّش  ﴾ٱۡلََلُٰغۗ إِۡن َعلَۡيَك إ
  »است.[رسالت]  یغتبلفقط ] تو ۀبر [عھد«

از این رو، قانون اختالف در میان مردم پابرجا و موجود بوده و در قرآن کریم چنین 
  آمده است:

َ يََزالُوَن ُمَۡتلِفِيَ  ٱلَّاَس َك َلََعَل َولَۡو َشآَء َربُّ ﴿ ٗة َوِٰحَدٗةۖ َو مَّ
ُ
َّ َمن رَِّحَم َربَُّكۚ  ١١٨أ ِ  ﴾إ

   ]١١٩-١١٨[هود: 
] همواره ان[آن یول داد، یت قرار مامّ  یک] مردم را ۀ[هم خواست، یو اگر پروردگارت م«

  ».پروردگارت [بر او] رحم کند که ی مگر کسمتفاوت هستند، 
ها  این موضوع به معنای تأیید باطل و پذیرش یا جواز تمامی مذاهب یا رضایت به آن

  نکردن آنان به سوی حقیقت نیست. شان و دعوت نکردن بطالن و ردننمودن و بیان
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بلکه هدف، رفتار و برخورد نیک و متناسب با وجود تمامی این اختالفات و پیروی از 
و در اصل، باید مھربانی و نرمی رعایت  )١(ستشیوۀ اسالم و گفتگو با فرد مخالف ا

شود. اصل و سرچشمۀ آداب برخورد و تعامل از دیدگاه اسالم، دعوت مردم به سوی 
حکمت و موعظۀ نیک و مجادله به شیوۀ بھتر و مدارا به اندازۀ ممکن براساس  دین

ت و ای که حدود و قوانین اسالم رعایت گردد و کسی جرأت نکند حرم است، به گونه
  )٢(شکوه اسالم را زیر سؤال ببرد.

دوستانه در میان بشر بدین معناست. اصطالح همزیستی در این  همزیستی انسان
معنا با اصطالح مداراست که قبًال مشھورتر و  دوره بسیار شایع و رایج شده و تقریبًا هم

  تر بود. رایج
را بررسی نماید،  عالوه بر موارد فوق، اگر انسان متون شرعی و تاریخ مسلمانان

  بیند که روحیۀ بردباری و مدارا و نیکی بسیار روشن و آشکار است. می
اکنون مختصری از مدارا که نزدیک به مفھوم همزیستی است و برخی از نمودهایش 

  گردد: در دین باشکوه اسالم و تعدادی از موارد اجرای آن در تاریخ مسلمانان بیان می

  مفهوم تسامح - ١
تسامح از نظر لغوی مصدر "ساَمَحُه"؛ یعنی با «گوید:  می /بن عاشور محّمد طاهر

 »وی بسیار نرمی و خوشرفتاری کرد، است.
گیری در رفتار و  اصل سماحت به معنای آسان«آورد:  وی در ادامه چنین می

ها خشونت  آمیزش و زندگی با دیگران است؛ یعنی نرمی در مواردی که معموال در آن
  گیرد. صورت می

ُ رَُجًال َسْمًحا إَِذا بَاَع، «فرمودند:  ج در حدیثی صحیح آمده است که پیامبر رَِحَم ابَّ
 َ گیر را زمانی که  الله تعالی رحمت کند مرد آسان«؛ )٣(»َوإَِذا اْشرَتَى، َوإَِذا اْقَت

  )٤(»کند. خرد و وقتی که [طلبش را] درخواست می فروشد و هنگامی که می می

                                           
 .١٩نک: خطوات في فقه الّتعایش والّتجدید، هانی فقیه، ص  -١
 .٢١٣نک: أصول الّنظام اإلجتماعي في اإلسالم، ص  -٢
  .١٩٧٠صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٣
  .٢١٣اإلجتماعي في اإلسالم، ص نک: أصول الّنظام  -٤
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هدف من از تسامح در این مبحث، خوشرفتاری و «گوید:  عاشور می محّمد طاهر بن
مدارا با مخالفان دینی است و این اصطالح در میان محّققان و پژوهشگران متاّخر دینی 

بُِعثُْت بِاحْلَِنيِفيَِّة «در اواخر قرن گذشته رایج گشته و از این حدیث گرفته شده است: 
ْمَحةِ    »ام. [متمایل به حق] و آسان مبعوث گشتهمن با دین حنیف «؛ )١(»السَّ

  پس لفظ مذکور حقیقتی عرفی در این مفھوم گردیده است.
  دانستند. انگاری می در گذشته، بسا اوقات این لفظ را به معنای تساُهل؛ یعنی سھل

؛ »تسامح«از نظر لغوی این دو اصطالح مترادف یکدیگرند، اّما مفھومی که واژۀ 
رود، کامًال با  مناسب در برابر مخالفان دینی، برای آن به کار مییعنی برخورد خوب و 
انگاری تفاوت دارد و به همین سبب، اصطالح تساهل را به کار  مفھوم تساهل و سھل

انگاری و غفلت فرد مسلمان در اجرای احکام دین است.  برند، چون بیانگر سھل نمی
  آمیز به کار رفت. یستی مسالمتبرای این معنا؛ یعنی همز» تسامح«در نتیجه، واژۀ 

رساند و شایسته نیست  اصطالح مذکور به نحو احسن و کامل معنای مقصود را می
  )٢(»که لفظ دیگری جایگرین آن شود.

  اهّمیت تحقیق دربارۀ تسامح و مدارای اسالمی -٢
ترین تحقیقات الزم  یکی از مھم - گوید چنانکه ابن عاشور می –پژوهش در این باره 

کسی است که قصد بررسی حقایق دین اسالم را دارد، چون بسیاری از عالمان و  برای
اندیشمندان؛ بویژه اندیشمندان غیرمسلمان مفھوم تسامح اسالمی را به درستی درک 

 اند. نکرده
کنند که چنین چیزی در دین اسالم وجود ندارد. و کسانی که  بسا اوقات، تصّور می

و به   ، در بسیاری از موارد، دچار افراط یا تفریط شدهاند تسامح اسالمی را پذیرفته
  اند. حقیقت نرسیده

های  برخی از آنان در این زمینه معذورند، زیرا حاالت و شرایط مسلمانان را در دوران
اند که حقیقت اسالم همین است و در نتیجه، با  مختلفی مشاهده نموده و گمان کرده

  اند. دالیل و شواهد بسیاری دارد، مخالفت ورزیدهساختار و چھرۀ واقعی اسالم که 

                                           
؛ آلبانی این ٧٨٠٣؛ المعجم الکبیر، طبرانی، شمارۀ حدیث: ٢٢٣۴۵مسند احمد، شمارۀ حدیث:  -١

  ، صحیح دانسته است.٢٩٢۴روایت را در الّسلسلة الّصحیحة، شمارۀ حدیث: 
 .٢١٣أصول الّنظام اإلجتماعي في اإلسالم، ص  -٢
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ها و  عالوه بر این، رفتار ناشایست و برخورد بد، رساندن آزار و زیان و خیانت
ها و نیز سوء استفاده از مدارای مسلمانان برای رسیدن به  های برخی از مّلت نیرنگ

ده که در اهداف و فواید خود و واردکردن رنج و مصیبت بر اهل اسالم باعث ش
های گذشته، مسلمانان تسامح و مدارای اسالمی را فراموش کنند و مواظب باشند  قرن

  و به کّلی این ویژگی از یادشان رفته است.
  موضوع فوق در جای دیگری باید بحث شود و نباید که مفھوم تسامح را تغییر دهد.

ها اّتفاق افتاده  انها که در تمامی دور ناگفته نماند که برخورد ناشایست دیگر اّمت
شد که مسلمانان تسامح و مدارای  است، در دوران صدر اسالم و ظھور دین، مانع نمی

دانستند که از این طریق،  مند شوند و می اسالمی را کنار بگذارند و از فضایل آن بھره
 دادن منافعی شود، باعث از دستهرچند  رسد، چون صفات نیک ضررهایی به آنان می

سته و پسندیده است و انسان نباید با این بھانه، صفات نیک را ترک کند، اّما شایبازهم 
  )١(ها را از خود دور سازد. الزم است که مواظب ضررهایش باشد و آن

از سویی دیگر، سزاوار نیست که پژوهشگر در دین اسالم فقط به احوال و شرایط 
اخیر بنگرد، زیرا ستم و  های ها؛ بویژه در سده برخی از مسلمانان در بعضی دوران

نظری است که احوال برخی از مسلمانان به عنوان نماینده و چھرۀ واقعی اسالم  تنگ
معّرفی گردد و گمان شود که دین اسالم مسلمانان را پاک و تزکیه ننموده و پستی و 
سنگدلی را از آنان دور نساخته است. بنابراین بر کسی که از روی عدالت و انصاف قصد 
رسیدن به حقیقت را دارد، الزم است که از طریق منابع صحیح آن؛ یعنی قرآن و سّنت 

هایی که منصفانه و عالمانه  و سیرۀ سلف صالح به دین اسالم بنگرد و نیز از طریق کتاب
اند. برای چنین فردی روشن خواهد شد که اسالم به  در مورد این دین سخن گفته

  و امنیت و اشاعۀ عدالت و احسان است.دنبال سعادت بشر و انتشار صلح 
به  -کم باشد یا زیاد- نماها  های برخی از مسلمان روی اّما هرگز روا نیست که کج

حساب دین گذاشته شود یا بدین وسیله، مورد نکوهش قرار گیرد، بلکه اسالم از این 
ین روی بر خود منحرفان است، چون د موارد بیزار و پاک است و پیامد انحراف و کج

  روی نداده و بلکه از انحراف به شّدت باز داشته است. اسالم آنان را فرمان به کج
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عدالت و انصاف این است که به حاالت دینداران واقعی و اجراکنندگان راستین 
دستورات و احکام اسالمی در امور مربوط به خودشان و دیگران، نگاه شود، چراکه این 

افزاید. دین اسالم مردم را  های افراد می نان در دلکار بر شکوه و عظمت دین و مسلما
ها و  های کوچک و بزرگ تشویق نموده و از همۀ بدی ها و فضیلت به تمامی خوبی

  ها باز داشته است. مفسده
به همین سبب، کسانی که ارزش و منزلت اسالم را حفظ نموده و احکام و شعائرش 

و تربیت نفس بر صفات نیک و اخالق واال اند، در باالترین مراتب ادب  را رعایت کرده
  دهند. قرار دارند و افراد دور و نزدیک و موافق و مخالف بر این مورد گواهی می

انگار و منحرف از راه راست، هیچ بویی از  اّما نگاه محض به احوال مسلمانان سھل
  )١(عدالت ندارد و بلکه عین ستم است.

  ح تفّکر و اندیشه و اخالق نیکوستتسامح و مدارای اسالمی زائیدۀ اصال - ٣
 روند. یعنی همان دو موردی که از اصول نظام اجتماعی در دین اسالم به شمار می

این تسامح برخاسته از اعتقاد صحیحی است که صاحبش را به سوی هر خیری 
سازد و  کند و احساساتش را منضبط و منّظم می دهد و از هر نوع بدی دور می سوق می

  کند.  ها را از درونش بر می ها و پلیدی یتمامی زشت
بدون تردید عقل سالم از شھوات و شبھات، صاحبش را به سمت عقاید بر حق و 

شود که به اعتقاد و باورش اطمینان داشته و یقین کند که  کشاند و باعث می واقعی می
  تواند آن را دچار تزلزل و انحراف نماید. هیچ مخالفی نمی

بسا اوقات بر اثر گمراهی مخالفان احساس دلتنگی کند و تعّجب اّما ممکن است 
پذیرند و چگونه آنچه برایش بسیار  نماید که چرا تعداد کمی از آنان اعتقاد صحیح را می

فھمند! در اینجاست که اخالق واال کارساز  بینند و نمی روشن و آشکار است را نمی
رع حکیم، انسان را از این سختی و ها و برخورداری از آداب ش شود و این ویژگی می

ای باز و زبانی روان و گویا،  سازد و در نتیجه، با نفسی آرام و سینه تنگنا خارج می
دهد و بدون هیچ نوع دلتنگی و رنجی، دالیل خود را  های آنان را پاسخ می مخالفت
  کشاند. دهد و مخالفان را به سمت حقیقت و واقعّیت می ارائه می
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ها را گوشزد کرده است؛  الم بر این دو اصل بسیار تأکید داشته و آنهای اس توصیه
یعنی اصل اعتماد و یقین به صّحت اعتقاد و اصل مکارم اخالق در وجود فرزندان 

نکردن به باور و  اسالم؛ مثال قرآن کریم دربارۀ اعتماد بر اعتقاد صحیح خود و توّجه
  فرماید: دیدگاه دیگران، چنین می

﴿ َ َ َ تُۡسِمُع  ٧٩ٱلُۡمبِيِ  ٱۡلَقِّ  إِنََّك  َ تُۡسِمُع  ٱلَۡمۡوَتٰ إِنََّك  مَّ َو َعٓءَ  ٱلصُّ إَِذا َولَّۡواْ  ٱلُّ
   ]٨٠-٧٩مل: [النّ  ﴾ُمۡدبِرِينَ 

[سخنت را] به [گوش] مردگان  توانی یتو نم هماناو  یهست آشکار یتو بر حّق  بدون تردید«
خود  یسخن [و ِندا گردانند، یم یکنان رو پشت که ی کران هنگامبه  توانی یو نم ی،بشنوان

  »ی.را] بشنوان

َها ﴿ يُّ
َ
أ ِينَ َيٰٓ ن َضلَّ إَِذا  ٱلَّ َ يَُضُُّكم مَّ نُفَسُكۡمۖ 

َ
ْ َعَلۡيُكۡم أ  ﴾ٱۡهَتَدۡيُتمۚۡ َءاَمُنوا

   ]١٠٥[المائدة: 
 یگمراه ید،باش یافته یتاگر شما هدا ید! مراقب خود باشیدا آورده یمانا که  یکسان یا«

  »رساند. ینم یانیبه شما ز ،اند گمراه شده که  افرادی
  فرماید: همچنین دربارۀ اصل مکارم اخالق می

ٰٓ َءاَثٰرِهِۡم إِن لَّۡم يُۡؤِمُنواْ بَِهَٰذا ﴿ َ َ َسًفا ٱۡلَِديثِ فَلََعلََّك َبِٰخٞع نَّۡفَسَك 
َ
   ]٦[الکهف:  ﴾أ

سخن  یناگر به ا ی،خود را از غم و اندوه هالک ساز یشانا یدر پ خواهی یم ییپس گو«
  »یاورند.ن یمان[قرآن] ا

کند و نفس را در برابر آزار و  بدون تردید بیان این اصل سینۀ انسان را باز می
  سازد. های مخالف، آرام می سختی

های  ها و مشھورترین مؤّلفه بنابراین سزاوار است که بگوییم: تسامح و مدارا از ویژگی
ها و احساناتی که الله تعالی به مخالفان  رود. همچنین از نعمت دین اسالم به شمار می

  فرماید: و دشمنانش بخشیده و برترین دلیل بر رحمت رسالت اسالمی، چنانکه می

َّ رَۡحَٗة ّلِۡلَعَٰلِميَ ﴿ ِ رَۡسۡلَنَٰك إ
َ
   ]١٠٧[األنبیاء:  ﴾َوَمآ أ

  )١(»یم.فرستاد یانجھان یبرا یرحمت فقط] تو را !ج یامبرپ یو [ا«
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  های عمومی تسامح و مدارا را استوار و پابرجا ساخته است دین اسالم پایه -٤
های محکمی بسته و تکلیف  های اساسی و محکم را برقرار ساخته و پیمان اسالم پایه

ها را کامال روشن ساخته  و نیز خوشرفتاری با سایر مّلت مسلمانان در قبال یکدیگر
اند که اختالف در سرشت بشر  قرآن کریم و سّنت نبوی به مسلمانان آموختهاست. 

وجود دارد. بنابراین اگر انسان این موضوع را مّد نظر داشته باشد و آن را رعایت کند، 
داند که فھم و درک افراد درست یا اشتباه است  اختالف را تفّکری فطری و طبیعی می
 داند. لزم خشم و غضب نمیو این موضوع را امری خصمانه و مست

  فرماید: می ـالله

َ يََزالُوَن ُمَۡتلِفِيَ  ٱلَّاَس َولَۡو َشآَء َربَُّك َلََعَل ﴿ ۖ َو ٗة َوِٰحَدٗة مَّ
ُ
َّ َمن رَِّحَم َربَُّكۚ  ١١٨أ ِ إ

   ]١١٩-١١٨[هود:  ﴾َولَِذٰلَِك َخلََقُهۡمۗ 
] همواره ان[آن یول داد، یقرار مت امّ  یک] مردم را ۀ[هم خواست، یو اگر پروردگارت م«

  ».است یدهرا آفر انآن ینهم یپروردگارت [بر او] رحم کند، و برا که  یمگر کسمتفاوت هستند، 

ۚ  ٱۡلَقُّ َوقُِل ﴿ ّبُِكۡمۖ َفَمن َشآَء فَۡلُيۡؤِمن َوَمن َشآَء فَۡلَيۡكُفۡر    ]٢٩[الکهف:  ﴾ِمن رَّ
 خواهد یمهرکس  پس .پروردگارتان یقرآن] حق است از سو ین] بگو: [ا!ج یامبرپ یا«[

  ».کافر گردد خواهد یمهرکس  و یاوردب یمانا

َ يَُنٰزُِعنََّك ِف ﴿ ةٖ َجَعۡلَنا َمنَسًك ُهۡم نَاِسُكوهُۖ فَ مَّ
ُ
ِ أ
ۚ ّلُِكّ ۡمرِ

َ
   ]٦٧[الحج:  ﴾ٱۡل

در  یدعمل کنند، پس نباکه آنان به آن  یمر کردمقّر  یینی[روش عبادت و] آ یتهر امّ  یبرا«
  »یزند.امر با تو به نزاع برخ ینا

  و سایر آیاتی که در این زمینه آمده است.
قطعًا این ویژگی اصلی اخالقی و مھم است؛ یعنی اینکه انسان مسلمان اشیا و امور 

های آنان حکم دهد و در  اوصاف و ویژگیبراساس  را در محّل خودشان قرار دهد و
  )١(آید، منفعالنه و بدون تفّکر عمل نکند. حوادثی که برایش پیش میبرابر تمامی 

  گواهی تاریخ بر تسامح و مدارای مسلمانان -٥
ها و دیگران در جوار و پناه دولت اسالمی زندگی کردند بدون اینکه  بدون تردید ذّمی

 شان کاری انجام دهد. کسی علیه اعتقادات و دیانت
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که شریعت و مسلمانان برای پیروان ادیانی که در  تاریخ طوالنی اسالم گواه است
  اند. کردند، اجازۀ بقا و حفاظت باورهایشان را داده پناه اسالم زندگی می

داند که این ویژگی به معنای ضعف دولت اسالمی نیست، بلکه  دوست و دشمن می
  )١(ای مھم و اصلی از دین اسالم بوده حّتی زمانی که در اوج قدرت باشد. مسأله

گوید:  پس از بیان مدارای مسلمانان با دیگران، می /شیخ محّمد طاهر بن عاشور
هایی که تعالیم و احکام واقعی و صحیح و پاک  اگر خواستی به شواهد تاریخ در دوران«

  شد، رجوع کن تا مصداق آنچه گفتیم را بیابی. اسالم اجرا می
و پناه حکومت اسالمی  های مختلفی که در جوار بدون تردید مسلمانان با مّلت

ها،  های فارس، قبطی های عرب، مجوسی هایی مانند نصرانی بودند، زندگی کردند؛ مّلت
ها همچون خویشاوند خود  های عراق و یھودیان اریحاء. آنان با تمامی این گروه صابئی

  )٢(»کردند. رفتار می
یر از مسلمانان] آورد که اّمتی [غ تاریخ به یاد نمی«آورد:  وی در ادامه چنین می

مردم مخالف با اعتقاد و دین خود را همچون مردم و رعّیت اصلی خویش بداند و با 
 این اصل و قانون که: با حفظ رسوم و عاداتشان،براساس  آنان عادالنه برخورد نماید و

به نفع یا ضرر ماست، به نفع یا ضرر آنان باشد، و همچون مسلمانان از تمامی هرآنچه 
مند شوند. سزاوار است که این امر را نه تسامح، بلکه  وسایل زندگی بھره امکانات و

عظمت اسالم بنامیم، زیرا زمانی اسالم اصل تسامح و مدارا را از اصول نظام خویش 
قرار داد که کامًال مطمئن و قدرتمند و مستقل بود. از ظرف همان برون تراود که در 

  ن نموده است:اوست. آیۀ زیر تمامی این موارد را بیا

﴿ ِ َ  ۦقُۡل َهِٰذه ِ ۡدُعٓواْ إ
َ
ِۚ َسبِيِلٓ أ َّ نَا۠ َوَمِن  ٱ

َ
ٰ بَِصَيٍة أ َ َبَعِن َ    ]١٠٨[یوسف:  ﴾ٱتَّ

 کنم یالله دعوت م ی[کامل] به سو یرتمن با بص .راه من است ین] بگو: ا!ج یامبرپ یا«[
  )٣(».]کنند یم ینچن یزکردند [ن یرویاز من پ که ی و کسان

مختصری از تسامح مسلمانان و همزیستی آنان با دیگران آورده شد و در مباحق 
  قبلی نیز مطالبی کوتاه در این زمینه بیان گردید. 

                                           
 .٣٢ -٣١نک: تلبیس مردود في قضایا حّیة، صص  -١
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در مبحث پیش رو، این موضوع بیشتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت و بیان خواهد 
اسالم نکنند. شود کسی را وادار به پذیرش  شد که مدارا و تسامح مسلمانان باعث می

  همچنین گواهی افراد غیرمسلمان دربارۀ تسامح اسالم آورده خواهد شد.
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  مبحث سوم:
  دیدگاه اسالم دربارۀ اجبار

کنندۀ مباحث قبلی بوده و از این طریق، روحیۀ بردباری و  مبحث حاضر تکمیل
تسامح و ترک زور و اجبار در دین اسالم بیشتر روشن خواهد گشت. این مسائل در 

  گردد: موارد زیر بیان می

  مفهوم اکراه - ١
 )١(پسندد. اکراه یعنی الزام و اجبار فرد به کاری که خودش آن را نمی از نظر لغوی،

کردن و قطع روزی فرد یا امثال آن است  به معنای زدن، زندانی و از نظر اصطالحی،
  )٢(در صورتی که آنچه به وی دستور داده شده است را انجام ندهد. 

  موضع اسالم نسبت به مخالفان -٢
مخالفان را به تفصیل بیان  -حقوق و تکالیف –هیچ آیینی همچون دین اسالم احکام 

نکرده است. قبال مطالبی در این زمینه بیان شد. و حّتی برخی از عالمان مسلمان در 
را  »أحکام أهل الّذّمة«که کتاب مھم  /اند؛ مانند ابن قّیم هایی نگاشته این باره کتاب

 )٣(نوشت.
از این رو، برخی از پژوهشگران غربی در حوزۀ حقوق بشر معتقدند پیمانی که پیامبر 

  )٤(بستند، نخستین عھد و پیمان در جھت آزادی اعتقادی بود. با اهل ذّمه ج اسالم

  اجبارنکردن دیگران برای پذیرش دین اسالم - ٣
 اصل بر این است که کسی برای قبول اسالم مجبور نشود.

این موضوع به روشنی در آیات قرآن و عبارات سّنت بیان شده و مسلمانان در رفتار 
  )٥(اند. ها، این مسأله را مّد نظر داشته با مّلت
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  بنابراین اجبار بر پذیرش دین و اعتقاد از چندین جنبه منتفی است:
ت که ای ندارد، زیرا الزم اس کسی که از روی اجبار ایمان بیاورد، ایمانش فایده - أ

 )١(ایمان و باور با رضایت و یقین صادقانه و اطمینان قلبی باشد.
به همین سبب، همۀ ما موافقیم که به ناحق «گوید:  می /شیخ اإلسالم ابن تیمّیه

شود بر فردی که مجبور شده است، حکمی صادر کرد و از این رو، کفر یا ایمان  نمی
  )٢(»چنین فردی اعتبار ندارد.

 تکلیف پیامبران و پیروانشان، تبلیغ و رساندن حقیقت به مردم است.وظیفه و  - ب
  فرماید: می ج خطاب به پیامبر ـالله

﴿ َّ ِ    ]٤٨وری: [الّش  ﴾ۡلََلٰغُ ٱإِۡن َعلَۡيَك إ
  »است.[رسالت]  یغتبل فقط] تو ۀبر [عھد«

نَا۠ ُمنِذرٞ ﴿
َ
   ]٦٥[ص:  ﴾قُۡل إِنََّمآ أ

  ».ام هشداردهنده یک فقطکه من  ی] بگو: به درست!ج یامبرپ یا«[
بنابراین وظیفۀ اصلی آنان، دعوت و تبلیغ، پنددادن و خیرخواهی، امر به معروف و 

  دادن راه و ارشاد است. نھی از منکر؛ یعنی همان نشان
  ها، فقط مختّص الله تعالی است. اّما توفیق و الھام و واردکردن ایمان در دل

این موضوع بیانگر نوعی آزادی است؛ یعنی آزادی انسان از هر نوع واسطه و مانعی 
ای  رابطه -در دین اسالم-که در بیان او و آفریدگارش قرار گیرد. بنابراین رابطه 

کند که از چه  مستقیم و بدون واسطه میان بنده و پروردگارش است؛ فرقی نمی
  )٣(جایگاهی برخوردار باشد.

حاالت واقعی افراد غیرمسلمان در کشورهای اسالمی، که در مبحث شرایط و  - ت
 قبلی، مطالبی در این باره بیان گشت.

 گواهی غیرمسلمانان در این زمینه، که در ادامه بیان خواهد شد. - ث

                                           
 .٢٨نک: تلبیس مردود، ص  -١
 .٢٢٠ -٢١٩، صص ٢ابن تیمّیه، ج  شیخ اإلسالم اإلستقامة، -٢
 .٢٩نک: تلبیس مردود، ص  -٣
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اگر فردی مسلمان با زنی از اهل کتاب ازدواج کند، نباید وی را وادار نماید که  -ج
را بپذیرد، بلکه کامال حق دارد بر آیین خود بماند و تمامی دینش را رها کند و اسالم 

  )١(حقوقش نیز حفظ گردد.

  مشهورترین نصوص دربارۀ نفی اجبار در دین اسالم -٤
توان گفت مشھورترین عبارت از قرآن و سّنت دربارۀ اینکه اسالم، کسی را مجبور  می

 کند، آیۀ زیر است: شدن نمی به مسلمان

ٓ إِۡكَراَه ِف ﴿ َ  ٱّلِينِۖ  َ    ]٢٥٦[البقرة:  ﴾ٱۡلَغِّ ِمَن  ٱلرُّۡشدُ قَد تَّبَيَّ
] از راه انحراف [و یتراه راست [و هدا قطعاً  یست،ن یاجبار یچه یندر [قبول] د«
  ».] روشن شده استیگمراه

یعنی کسی را وادار به پذیرش اسالم «گوید:  در تفسیر آیۀ فوق می /ابن کثیر
اسالم روشن و آشکار است و نیازی نیست که کسی مجبور به این نکنید، زیرا دالیل 

  کار شود.
اش را بگشاید و  بلکه کسی که الله تعالی او را به سمت اسالم رهنمون سازد و سینه

گاهی مسلمان می   شود. دیدگانش را باز کند، با دلیل و آ
ر زند، و فردی که الله متعال دلش را کور و بسته گرداند و بر گوش و چشمش مھ

   )٢(»ای ندارد. پذیرش اجباری اسالم برایش فایده
عالوه بر این، قرآن کریم نوع دیگری از رفتار خوب با مخالفان را در آیۀ زیر بیان 

  کند: می

ُٰكُم ﴿ ُ َّ َيۡنَه َّ ِينَ َعِن  ٱ ن  ٱّلِينِ لَۡم يَُقٰتِلُوُكۡم ِف  ٱلَّ
َ
َولَۡم ُيۡرُِجوُكم ّمِن دَِيٰرُِكۡم أ

ْ إَِلِۡهۡمۚ إِنَّ  وُهۡم َوُتۡقِسُطٓوا َ َتَبُّ َّ ُٰكُم  ٨ٱلُۡمۡقِسِطيَ ُيِبُّ  ٱ َما َيۡنَه ُ إِنَّ َّ ِينَ َعِن  ٱ  ٱلَّ
ٰٓ إِۡخَراِجُكمۡ  ٱّلِينِ َقَٰتلُوُكۡم ِف  َ َ  ْ ۡخرَُجوُكم ّمِن دَِيٰرُِكۡم َوَظَٰهُروا

َ
ن تََولَّوُۡهۡمۚ َوَمن  َوأ

َ
أ

ْوَلٰٓئَِك ُهُم 
ُ
َُّهۡم فَأ ٰلُِمونَ َيَتَول    ]٩-٨[الممتحنة:  ﴾ٱلظَّ

                                           
 .٣٢نک: همان، ص  -١
؛ تفسیرهای دیگری نیز دربارۀ آیۀ مذکور بیان شده، اّما این تفسیر ۶٨٢، ص ١تفسیر ابن کثیر، ج  -٢

 مشھورتر است.
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با شما  یندر [امر] د که ی عدالت نسبت به کسان یتو رعا کردن یکیشما را از ن تعالی الله«
را  یشگانپ الله عدالت همانا کند. ینم یاند، نھ نکرده یرونب یارتانو شما را از د اند یدهنجنگ

 اند یدهبا شما جنگ ینکه در [امر] د کند یم ینھ افرادیبا  یشما را از دوست . فقطدوست دارد
] یبانیرا] کمک [و پشت یگران[د راندنتان یروناند، و بر ب دهنمو یرونب یارتانو شما را از د

  ».پس آنان ستمکارانند برقرار کند، ی] دوستۀ[رابط این افرادبا هرکس  اند، و کرده
شان  کند که این افراد با مسلمانان زندگی کردند و دین آیۀ مذکور به روشنی بیان می

  رفتاری با آنان را ممنوع نکرد. که مخالف اسالم بود را حفظ نمودند و اسالم خوش
  کند: آیۀ زیر اصل آزادی در دینداری را بیان می

ّبُِكۡمۖ َفَمن َشآَء فَۡليُ  ٱۡلَقُّ َوقُِل ﴿    ]٢٩[الکهف:  ﴾ۡؤِمن َوَمن َشآَء فَۡلَيۡكُفرۡ ِمن رَّ
 خواهد یمهرکس  پروردگارتان، پس یقرآن] حق است از سو ین] بگو: [ا!ج یامبرپ یا«[

  ».کافر گردد خواهد یمهرکس  ویاورد ب یمانا
به سمت دین و هدایت فرا هرکس  مراد، دعوت مردم است و بدین معنا نیست که

بر همگی واجب است که مسلمان هرچند  خواهد پذیرفت،خوانده شود، قطعًا آن را 
   )١(شوند.

  گواهی افراد غیرمسلمان بر تسامح و مدارای مسلمانان -٥
های سیاری بر تسامح و سازش و عدالت و بلکه نیکی مسلمانان به مخالفان  گواهی

 دینی وجود دارد.
جال دینی ها منسوب به ر ها از افراد منصف و برخی از آن بیشتر این شھادت

  توز و جاهل است. مسیحّیت و حّتی تعدادی مربوط به افراد کینه
  گردد: ها بیان می در ادامه، برخی از این گواهی

که گروهی از متکّلمان و عالمان به -های اهل کتاب  در یکی از دایرة المعارف .١
دربارۀ شرایط دینی و احوال مسیحیان مصر در  -اند کتاب مقّدس آن را نوشته

رفتار قوم «ن فتوحات اسالمی و برخورد عادالنۀ مسلمانان چنین آمده است: دورا
ها یا مردان  ها خیلی بھتر از برخورد و معاملۀ رومی عرب با یھودیان و قبطی

 کلیسای یونان بود.

                                           
 .٢٠۵ -٢٠٢نک: حقوق اإلنسان، صص  -١
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پس از فتوحات قوم عرب، کلیسا از ستم آزاد و رها گشته و شکوفا شد و حّتی در 
  )١(»ترام افراد بسیاری بود.میان غیرمسیحیان نیز مورد اح

اسقف میشل یتیم دربارۀ فتوحات اسالمی منطقۀ شام و عراق که بیشتر  .٢
های فتوحات  پس از نخستین سال«گوید:  ساکنانش مسیحی بودند، چنین می

اسالمی که قوم عرب قدرتمند و پایدار گشتند، خلفا و حاکمان مجبور شدند 
موضع مسلمانان نسبت به مسیحیان را احکام و قوانینی روشن صادر نمایند تا 

 مشّخص و منّظم کند و اوضاع دینی، سیاسی و اجتماعی را سر و سامان دهد.
ها با تسامح و بردباری و تفّکری باز صورت گرفت و به  بدون تردید این عھد و پیمان

های روم  ساکنان و راهبان و مسؤوالن اجازه داده شد که در صورت تمایل، به سرزمین
شرقی هجرت کنند و در نتیجه، افراد بسیاری حکومت اسالمی را ترک کردند و سایر 
مردم کلیساها و اموال و آزادی دینی و شرایع خاّص خود را با فرماندهی و رهبری 

  »هایشان حفظ کردند. اسقف
  )٢(کند. سپس وی برخی از تکالیف آنان را در قبال این موارد بیان می

گیرد،  وف با وجود اینکه علیه برخی احکام اسالم خرده میگلدزیھر؛ خاورشناس معر
روحیۀ تسامح در اسالم بسیار «گوید:  تواند تعّجبش را در این باره پنھان سازد و می نمی

و صفتی که مسیحیان معاصر نیز آن را   دار است؛ یعنی همان روحیه قدیمی و ریشه

ٓ ﴿اند و این ویژگی، اصلی قرآنی دارد:  پذیرفته در «؛ ]٢٥٦[البقرة:  ﴾ٱّلِينِۖ إِۡكَراهَ ِف َ
 »یست.ن یاجبار یچه ین[قبول] د

های بسیاری از دهۀ نخستین نقل شده که بیانگر تسامح و مدارای  اخبار و نمونه
هایی که  دینی خلفا در برابر پیروان ادیان دیگر است و این افراد بسا اوقات، در توصیه

ای در این زمینه به آنان  های حکیمانه سفارشها و  به فاتحان داشتند، آموزه
  )٣(»کردند. می
ساختن  اّدعای برخی مبنی بر مّتھم«گوید:  خاورشناس آلمانی؛ زیگرید هونکه می .٣

پردازی است و هزاران  مسلمانان به تعّصب و خشونت، فقط نوعی افسانه و خیال

                                           
؛ نک: حقوق ۶ص  ،آوری: گروهی از متکّلمان، ذیل ماّدۀ: اسکندر  کتابّیة، جمعدائرة المعارف ال -١

 .٣١٣اإلنسان، ص 
 .٣١۴؛ نک: حقوق اإلنسان، ص ١۶٨، ص ، میشل یتیمتاریخ الکنیسة الّشرقّیة -٢
  .٣١۵؛ نک: حقوق اإلنسان، ص ۴۶العقیدة والّشریعة في اإلسالم، گلدزیھر، ص  -٣



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ٦٢٨

 

رده، خالف این خو های شکست دلیل از تسامح و انسانّیت آنان در رفتار با مّلت
 کند. اّدعا را ثابت می

ها را سراغ دارد که همچون قوم عرب با  تاریخ طوالنی بشر تنھا تعداد اندکی از مّلت
دشمنان و مخالفان اعتقادی خویش معامله کرده باشند. این رفتارشان بھترین تأثیر را 

ها نفوذ کند؛  تداشت و به تمّدن عربی اجازه داد که با موّفقّیت کامل در بین آن ملّ 
موّفقّیتی که تمّدن یونان با آن درخشش کاذبش و نیز تمّدن روم با وجود خشونت و 

  )١(»اش بر مردم، نتوانست به آن دست یابد. تحمیل اراده
گوید:  می» الّدعوة إلی اإلسالم«خاورشناس انگلیسی؛ توماس آرنولد در کتاب  .٤

های مسیحی  زبان با عرببدون تردید در قرن اول هجری، مسلمانان پیروز «
های بعدی نیز  رفتاری شایسته و بردبارانه داشتند و این تسامح و سازش در سده

توان گفت قبایلی از مسیحیان که مسلمان شدند، قطعًا از روی  ادامه یافت و می
زبانی که  میل و اختیار و با آزادی کامل اسالم را پذیرفتند و مسیحیان عرب

   )٢(»کنند، گواه بر این تسامح و مدارا هستند. ان زندگی میاکنون در میان مسلمان
ایم که قبال تالشی برای اجبار غیرمسلمانان به  هرگز نشنیده«گوید:  همچنین می .٥

یافته به قصد نابودی دین مسیحی صورت  پذیرش اسالم یا توطئه و ستمی سازمان
 )٣(»گرفته باشد.

شھاداتی که بیانگر تسامح و مدارای های اندکی از  موارد پیشین، تنھا نمونه
  )٤(رود. مسلمانان است، به شمار می

   

                                           
  .٣۵٧غرب، زیگرید هونکه، ص شمس العرب تسطع علی ال -١
 .٩٩ -٩٨الّدعوة إلی اإلسالم، توماس آرنولد، صص  -٢
 .٩٩همان، ص  -٣
 .٣١٧ -٣١٢نک: حقوق اإلنسان، صص  -٤
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  مبحث چهارم:
  دیدگاه اسالم در مورد خشونت

  مفهوم عنف [خشونت]
شفقت و این واژه  عنف یعنی درشتی در یک کار و عدم«گوید:  می /ابن منظور

  )١(»ضّد رفق و نرمی است.
  مواردی که نیاز به نرمی و مھربانی دارد. بنابراین عنف یعنی شّدت و خشونت و ستم در

در اصطالح جھان امروز به معنای خشونت در سخن و بیان و ... است که عنف 
  منافات با مدارا و مھربانی دارد.

هایی از مدارا و  در ادامه با بیان دیدگاه اسالم دربارۀ خشونت و نیز آوردن نمونه
  موضوع بیشتر روشن خواهد گشت.در برابر مخالفان، این  ج مالیمت پیامبر

  گفتار اول: موضع اسالم نسبت به خشونت
داشت و آنان را از برحذر  بدون تردید دین اسالم خشونت را رد نمود و مردم را از آن

  پیامد و عواقب بدش باخبر ساخت.
  همان گونه که نرمی و مدارا را واجب گرداند و مردم را به این کار تشویق کرد.

ی از قرآن و سّنت، به طور صریح یا تلویحی در این زمینه آمده و مردم را متون فراوان
دارد. یا اینکه نرمی و  به مھربانی و مالیمت فرمان داده و آنان را از خشونت باز می

مدارا را ستوده و خشونت و درشتی را نکوهش کرده است. اسالم این موارد را در 
ون در عمل دعوت إلی الله، دعوت به های مختلفی یادآورد شده است؛ همچ زمینه

  تغییر و اصالح یا در امور خصوصی و عمومی.
  فرماید: می إالله متعال خطاب به هارون و موسی

﴿ ٓ ٰ فِرَۡعۡوَن إِنَّهُ  ٱۡذَهَبا َ ِ َ َلُ  ٤٣َطَغٰ  ۥإ ِّٗنا لََّعلَّهُ  ۥَفُقو ٗ لَّ ۡو َيَۡشٰ  ۥقَۡو
َ
ُر أ [طه:  ﴾َيَتَذكَّ

٤٤-٤٣[   
 یید،سخن بگو ویبا  یپس به نرم .کرده است یاو سرکش گمان یب ید،فرعون برو یبه سو«
  .»[از پروردگارش] بترسد یا یردکه پند گ یدشا

                                           
 .٢۵٧، ص ٩لسان العرب، ج  -١
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گفت:  ترین سخن را در خطاب ستمگری که به قومش می بھترین و نرم ÷موسی
  به سّیدنا موسی فرمان داد که: ألمن پروردگار بزرگ شما هستم، به کار بود. الله

﴿ ٰ ن تََزكَّ
َ
ٰٓ أ َ ِ ٰ َرّبَِك َفَتۡخَشٰ  ١٨َفُقۡل َهل لََّك إ َ ِ ۡهِديََك إ

َ
   ]١٩- ١٨ازعات: [النّ  ﴾َوأ

کنم،  یتپروردگارت هدا یو من تو را به سو ی؟شو یزهپاک خواهی یم یاپس به او بگو: آ«
  .»؟!]یشو بردار[و فرمان یآنگاه [از او] بترس

فرمانبرداری سّیدنا موسی دّقت کن که وقتی دستور به «گوید:  می /ابن قّیم
  یافت، چگونه به فرعون گفت:

﴿ ٰ ن تََزكَّ
َ
ٰٓ أ َ ِ ٰ َرّبَِك َفَتۡخَشٰ  ١٨َهل لََّك إ َ ِ ۡهِديََك إ

َ
   ]١٩- ١٨ازعات: [النّ  ﴾َوأ

کنم، آنگاه [از او]  یتپروردگارت هدا یو من تو را به سو ی؟شو یزهپاک خواهی یم یاآ«
  »؟]یشو برداررمان[و ف یبترس

بنابراین با او به شیوۀ سؤال و درخواست پاسخ و نه به عنوان دستور و فرمان سخن 

ٰ ﴿گفت و فرمود:  ن تََزكَّ
َ
ٰٓ أ َ ِ تا اینکه تو را تزکیه «، اّما نگفت: »ی.شو یزهپاکتا «؛ ﴾إ

  »کنم.
 فعل را به خود فرعون نسبت داد و از اصطالح تزکیه استفاده کرد، چون مفھوم

  رساند. برکت و خیر و رشد را می

ٰ َرّبَِك ﴿سپس عرض کرد:  َ ِ ۡهِديََك إ
َ
؛ یعنی همچون راهنمایی باشم که در جلو و ﴾َوأ

  رود. پیش روی تو می

ٰ َرّبَِك ﴿و گفت:  َ ِ کند به پروردگاری که او را آفریده و روزی  ؛ درخواست می﴾إ
   )١(»دهد، ایمان بیاورد. های کوچک و بزرگش وی را پرورش می دهد و با نعمت می

ها  پسندند و جان ها آن را می ای باز ارائه شود، دل گفتگویی که با رعایت ادب و سینه
  گیرند. ها آن را شنیده و آرام می شوند و گوش به آن مشتاق می

را مھربان و دوستدار نرمی و مدارا  ج الله تعالی بر ما مّنت گذاشت که پیامبر اسالم
  فرماید: و درشتی را از وی دور ساخت. الله تعالی در این زمینه میگرداند و خشونت 

ِ فَبَِما رَۡحَةٖ ّمَِن ﴿ َّ ا َغلِيَظ  ٱ ْ َ  ٱۡلَقۡلبِ ِلَت لَُهۡمۖ َولَۡو ُكنَت َفظًّ وا ِمۡن َحۡولَِكۖ  نَفضُّ
ۡمرِۖ لَُهۡم وََشاوِرُۡهۡم ِف  ٱۡسَتۡغِفرۡ َعۡنُهۡم وَ  ٱۡعُف فَ 

َ
   ]١٥٩عمران:  [آل ﴾ٱۡل

                                           
 .١٣٣ - ١٣٢، صص ٣بدائع الفوائد، ابن قّیم، ج  -١
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و اگر تندخو و  ی،است که تو با آنان نرمخو [و مھربان] شد یپس به [سبب] رحمت الھ«
آمرزش  یشانپس از آنان در گذر و برا شدند، یپراکنده م تقطعًا از اطراف ی،دل بود سخت

  .»بخواه و در کارها، با آنان مشورت کن

این ویژگی و صفت براساس  در گفتار و سایر امور ج بدون تردید سیره و رفتار پیامبر
  .یابد ها تسّلط می از آن برخوردار باشد، بر دلهرکس  کریمانه بود؛ صفتی که

عالوه بر اینکه خودشان مھربان و نرمخو بودند، دیگران را نیز به این  ج رسول الله
  کردند. کار تشویق نموده و فضایل آن را بیان می

فِْق َما َال ُفْعِطي بَلَ إِنَّ اَهللا َرِفيٌق «فرمایند:  ایشان می ْفَق، َوُيْعِطي بَلَ الرِّ حُيِبُّ الرِّ
قطعًا الله متعال مھربان است و به سبب نرمی، «؛ )١(»الُْعنِْف، َوَما َال ُفْعِطي بَلَ َما ِسَواهُ 

  »دهد. دهد که آن را در صورت خشونت و سایر صفات نمی پاداش [و نتایجی] می

ٍء إِالَّ إِنَّ ا«همچنین فرمودند:  ْ َ ٍء إِالَّ َزانَُه، َوَال ُفزْنَُع ِمْن  ْ َ ْفَق َال يَُكوُن يِف  لرِّ
همانا نرمی [و مدارا] در هر چیزی [کاری] که باشد، قطعًا باعث زینت آن «؛ )٢(»َشانَهُ 
  »گردد. شود و از هر چیزی که گرفته شود، حتما سبب عیب [و زشتی] آن می می

را به سوی یمن فرستادند، به  بموسی اشعری و معاذابو ج زمانی که رسول الله

َرا، َوَيَطاوََخ َوَال خَتْتَِلَفا«آن دو فرمودند:  ا َوَال ُينَفِّ َ ا، َوبرَشِّ َ ا َوَال ُيَعرسِّ َ بر مردم] «[؛ )٣(»يرَسِّ
آسان بگیرید و سخت نگیرید، مژده [و امید] دهید و [آنان را] متنّفر [و بیزار] نسازید و 

  »ر اطاعت کنید و اختالف نورزید.از یکدیگ
در این زمینه وجود دارد؛ از  ج های بسیاری از سیرۀ پیامبر عالوه بر موارد فوق، نمونه

 ج جمله اینکه در صحیح بخاری و صحیح مسلم، روایت شده که مردی نزد رسول الله
خواستند که جلویش را  شنمود و سخن تندی گفت. صحابه آمد و طلبش را درخواست 

؛ )٤(»َدُعوهُ، فَإِنَّ لَِصاِحِب احلَقِّ َمَقاًال «فرمودند:  ج [با زبان یا دست] بگیرند، اّما پیامبر
  »گفتن و دفاع از خود را] دارد. وی را رها کنید، که صاحب حق، حّق سخن«

                                           
 .٢۵٩٣صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١
 .٢۵٩۴صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٢
 .١٧٣٣؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۶١٢۴صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٣
؛ صحیح مسلم، شمارۀ ٢۴۶٧و  ٢۴۶۵، ٢٢٧١، ٢٢۶٠، ٢١٨٣صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٤

 .١۶٠١حدیث: 
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الّسام «آمده و گفتند:  ج همچنین نقل شده که گروهی از یھودیان نزد پیامبر
که به معنای مرگ است را به کار بردند، » الّسام«، »الّسالم«؛ یعنی در عوض »علیکم

  ». وعلیکم«فقط فرمودند:  ج ولی پیامبر
وعلیکم الّسام «در پاسخشان عرض کرد:  لو زمانی که أّم المؤمنین عایشه

ْفَق يِف «فرمودند:  ج ، رسول الله»والّلعنة َ حُيِبُّ الرِّ إِنَّ ابَّ
ْمِر لُكِّهِ َمْهًال يَا َخئَِشُة، فَ

َ
؛ )١(»األ

  »ای عایشه! آرام بگیر که الله تعالی نرمی در هر کاری را دوست دارد.«
گفت:  می ج در صحیح بخاری نقل شده که أّم المؤمنین عایشه در توصیف پیامبر

گرفتند تا زمانی که  سوگند به الله که هرگز برای خودشان انتقام [و خشم] نمی«
ه در این صورت، برای رضای الله متعال انتقام [و شد ک حرمات الھی شکسته نمی

  )٢(»گرفتند. خشم] می
که گونه  همان را به دّقت بررسی نمایی، قطعًا ایشان را ج اگر سیرۀ پیامبر

هرگز کسی را که به  ج یابی؛ رسول الله توصیف نمود، نرمخو و بردبار می لعایشه
گفت، خشم و  ا ایشان بد سخن میایشان بدی کرده بود، مجازات نکرده و بر فردی که ب

گفتند  گرفتند، بلکه بدی را با نیکی و خشونت را با نرمی و مدارا پاسخ می کینه نمی
شد یا در نظام اّمت  گذشت و در راه دعوت، مانعی ایجاد می مگر اینکه بدی از حد می
  )٣(آمد. خلل و شکافی به وجود می

بودند، اّما با گونه  این در اصل ج پیامبرتر بوده و  پس نرمی و مدارا بھتر و شایسته
وجود این، قاطعّیت و دوراندیشی نیز الزم است؛ آن هم در شرایطی ویژه و از افراد 
خاّصی و در حّق کسی که مستحّق آن است؛ مثال اگر فردی دارای مقام و منصبی باشد 

ش و شیوه را که مقتضی قاطعّیت و احتیاط است و فسادی به دنبال ندارد، باید این رو
  در پیش گیرد.

                                           
؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۶٠٣٨و  ۵٩٠١، ۵۶٨٣، ۵۶٧٨صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١

٢١۶۵. 
  .۶۴٠۴حدیث: صحیح بخاری، شمارۀ  -٢
 -٢٢٨٧، صص ۶؛ موسوعة نضرة الّنعیم، ج ٧٢رسول الله وخاتم الّنبّیین، ص  ج نک: محّمد -٣

٢٢٩٩. 
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بسیار مھربان و  -چنانکه قبال بیان شد- در ابتدای کار  ÷به همین سبب، موسی
نرمخو بود، اّما وقتی تکّبر و لجاجت و تالش فرعون برای بازداشتن مردم از هدایت را 
دید و این موارد برایش روشن گشت، به درشتی با وی سخت گفت، چنانکه در قرآن 

  نیم:خوا کریم می

ُظنَُّك َيٰفِرَۡعۡوُن َمۡثُبوٗرا﴿
َ
   ]١٠٢[اإلسراء:  ﴾ّنِ َل

  »پندارم. یشده م تو را هالک یقیناً  !فرعون یو من ا«
  این شیوۀ سخن کجا و سخنان ابتدایی او کجا؟!

  فرماید: می ألالله

ۡهَل ﴿
َ
ْ أ َ تَُجِٰدلُٓوا ِ  ٱۡلِكَتٰبِ ۞َو  ب

َّ ِ َّ  ٱلَِّت إ ِ ۡحَسُن إ
َ
ِينَ ِهَ أ ْ ِمۡنُهۡمۖ  ٱلَّ  ﴾َظلَُموا

   ]٤٦[العنکبوت: 
از آنان که ستم  یکسان با مگر ید،مجادله کن ،بھتر است که ی به روش فقطو با اهل کتاب «
  ».کردند

  به قومش گفت: ÷ابراهیم

ّفٖ لَُّكۡم َولَِما َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ﴿
ُ
ِۚ أ َّ َ َتۡعقِلُونَ  ٱ فَ

َ
   ]٦٧[األنبیاء:  ﴾أ

  !»اندیشید؟ ینم یاآ پرستید، یالله م یشما و بر آنچه به جا اف بر«

  گرفتند. در زمان نیاز، همین شیوه را در پیش می ج پیامبر
مانند ماجرای دزدی آن زن مخزومی که در صحیح بخاری و صحیح مسلم بیان 

روایت شده که برای قریش، مسألۀ آن زن  لشده است؛ از أّم المؤمنین عایشه
دزدی کرده بود، مھم بود و بدین سبب گفتند: چه کسی در این باره با مخزومی که 

کند و چه کسی جرأت این کار را دارد مگر اسامه؛ محبوب رسول  صحبت می ج پیامبر
  !؟ج الله

تَْشَفُع يِف َحدٍّ ِمْن «اّما ایشان فرمودند:  ،در این زمینه گفتگو کرد ج او با پیامبر
َ
أ

؟! ِ   »در حّدی از حدود الھی درخواست عفو داری؟!آیا «؛ »ُحُدوِد ابَّ

غَُّهْم اَكنُوا إَِذا «پس از آن، برخاسته و فرمودند: 
َ
َها اجَّاُس، إِغََّما َضلَّ َمْن َقبْلَُكْم، ك فُّ

َ
يَا ك

 ِ ، َواْفُم ابَّ قَاُموا َعلَيِْه احلَدَّ
َ
ِعيُف ِفيِهْم أ َق الضَّ يُف تََرُكوُه، َوإَِذا رَسَ ِ

َق الرشَّ نَّ رَسَ
َ
، لَْو أ
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ٌد يََدَها قَْت لََقَطَع حُمَمَّ ٍد َصىلَّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، رَسَ ای مردم! «؛ )١(»فَاِطَمَة بِنَْت حُمَمَّ
کسانی که پیش از شما بودند، گمراه شدند؛ [چون] آنان وقتی انسان شریفی دزدی 

نمود، حد را بر وی  کردند، ولی زمانی که فرد ضعیفی دزدی می نمود، رهایش می می
کرد، حتما  دزدی می ج کردند. سوگند به الله که اگر فاطمه؛ دختر محّمد اجرا می
  »نمود. دستش را قطع می ج محّمد

ما یجوز من الغضب «در صحیح خود، بخش آداب، فصلی را با عنوان  /امام بخاری
  )٢(کند. حدیث را در این باره بیان می ٥آورده و » والّشدة ألمرالله

تر است تا زمانی  به طور خالصه، اصل بر نرمی و مدارا بوده و این کار بھتر و شایسته 
مناسب هرکسی  گیری برای که نیازی به قاطعّیت نباشد. همچنین قاطعّیت و سخت

نیست؛ بویژه برای افرادی که از لحاظ سّنی یا علمی معتبر نیستند یا اینکه در نزد 
  .مردم جایگاه و موقعّیتی ندارند

نمودند یا اینکه با  با توّجه به شرایط مردم، با آنان به نرمی رفتار می ج پیامبر
کردند؛ ایشان در اصل نرمخو و مھربان بودند و نیز با جاهالن،  قاطعّیت برخورد می
ها و در شرایط و مواردی که نرمی و مدارا بھتر و  شده مسلمان  افراد کوچک، تازه

  رسید. تر به نظر می شایسته
شدند؛ مثال  زد، خشمگین می و گاهی اوقات، اگر از برخی افراد کار ناشایستی سر می

از کسانی که با ایشان زیاد نشست و برخاست داشتند یا دارای علم و پارسایی و تقوا 
  )٣(بودند.

شمارندگان دعوت، قاطع و  همچنین با سرکشان، متکّبران، تمسخرکنندگان و سبک
گیری در جای مناسب، حکمت و  که تندی و سختگونه  مانه مصّمم بودند. بنابراین

حکمت و نشانۀ مناسب، دوراندیشی است، نرمی و مدارا نیز در محّل خود و مورد 
  پسندیده است.

                                           
  .٢۶۴٨؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۶٧٨٨صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
 .۶١١٣تا  ۶١٠٩از شمارۀ  -٢
اعّیة الّرفق والّلین، فضل ؛ من صفات الّد ٨۶نک: من صفات الّداعّیة مراعاة أحوال المخاطبین، ص  -٣

 .۴۵ -٣٩الھی، صص 
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  با مخالفان ج گفتار دوم: نمونه هایی از نرمی و مدارای پیامبر
مدارای های بسیاری وجود دارد که بیانگر نرمخویی و  نمونه ج در سیرۀ پیامبر

ایشان با مخالفان و پیروان ادیان و مذاهب دیگر است. اکنون دو نمونه از این قبیل 
  گردد: بیان می

در صحیح بخاری و صحیح مسلم، از سعید بن ابی سعید نقل شده که  نمونۀ اول:
لشکری را به سوی نجد فرستادند و  ج پیامبر«چنین شنیدم:  سگفت از ابوهریره می

حنیفه به نام ثمامه بن أثال؛ رئیس و بزرگ اهالی یمامه را آوردند و  بنیآنان مردی را از 

َماَذا «نزد وی آمده و پرسیدند:  ج های مسجد بستند. رسول الله به یکی از ستون
کنی که با تو چه  ای ثمامه! با خود چه داری [یعنی گمان می«؛ »ِعنَْدَك يَا ُعَماَمُة؟

  »خواهم کرد]؟!
 و اگر کشی صاحب خونی را میخوبی دارم؛ اگر [مرا] بکشی،  او پاسخ داد: خیر و

 خواهی، درخواست کن که بخشی و اگر مال می ، بر انسانی سپاسگزار میعفو کنی
  به تو داده شود. دوست داریهرچه 

َماَذا ِعنَْدَك يَا «از نزدش رفتند و فردای آن روز آمده و فرمودند:  ج رسول الله
کنی که با تو چه خواهم  با خود چه داری [یعنی گمان می ای ثمامه!«؛ »ُعَماَمُة؟
  »کرد]؟!

صاحب خونی را ثمامه گفت: همان چیزی که [دیروز] گفتم؛ اگر [مرا] بکشی، 
خواهی،  بخشی و اگر مال می و اگر ببخشی، بر انسانی سپاسگزار می کشی می

  خواهی به تو داده شود. میهرچه  درخواست کن که

؛ »َماَذا ِعنَْدَك يَا ُعَماَمُة؟«رهایش کردند و روز بعد آمده و پرسیدند:  ج دوباره پیامبر
  »کنی که با تو چه خواهم کرد]؟! ای ثمامه! با خود چه داری [یعنی گمان می«

ثمامه گفت: همان چیزی که [دیروز] گفتم؛ اگر [مرا] بکشی، صاحب خونی را 
خواهی،  بخشی و اگر مال می ای و اگر عفو نمایی، بر انسانی سپاسگزار می کشته

  دوست داری به تو داده شود.هرچه  درخواست کن که

ْطِلُقوا ُعَماَمةَ «فرمودند:  ج سپس رسول الله
َ
  »ثمامه را آزاد کنید.«؛ »أ

او به سمت درخت خرمایی که نزدیک مسجد بود، رفت و در آنجا غسل کرد، سپس 

، ای »أشهد أّن حمّمدًا عبُده و رسوُلهأشهد أن ال إله إّال اهللا و«وارد مسجد شد و گفت: 
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ای منفورتر از چھرۀ تو در دل و نگاهم  سوگند به الله که قبال هیچ چھره !ج محّمد
ها برای من است. قسم به الله که قبال دین  ترین چھره نبود، اّما اکنون چھرۀ تو محبوب

دین را از همۀ ادیان دانستم، ولی اکنون این  ها بدتر و منفورتر می تو را از تمامی دین
تر و  بیشتر دوست دارم. سوگند به الله که از دیدگاه من، شھر تو از تمامی شھرها زشت

 ترین شھر از نگاه من است. لشکریان تو مرا گرفتند منفورتر بود، اّما اکنون محبوب
  که قصد عمره داشتم، پس نظرت چیست؟درحالی 
عمره را به جای آورد. وقتی به مّکه آمد، به وی مژده داده و امر کردند که  ج پیامبر

مسلمان  ج دین شدی؟! وی پاسخ داد: نه، ولی با رسول الله فردی به او گفت: آیا بی
اجازه ندهند، دانۀ گندمی از سمت یمامه  ج شدم، و سوگند به الله که تا وقتی پیامبر

  )١(»برای شما آورده نخواهد شد.
سه روز به وی  ج ای که پیامبر کن، به گونه به این تحّمل و صبر و بردباری دّقت

ای ثمامه! با خود چه داری [یعنی «؛ »َماَذا ِعنَْدَك يَا ُعَماَمُة؟« فرمودند: فرصت داده و می
  »کنی که با تو چه خواهم کرد]؟! گمان می

فھمیدند که  -با هوش و تیزبینی خویش –و زمانی که دانستند او عّزت نفس دارد و 
پذیرد، او را بخشیدند و پس از سه روز  م است و هرگز خواری را نمیوی سرور یک قو

  گفتگو، آزادش کردند.
انسان رئیس و بزرگ نیز از روی میل مسلمان شد و به فضل آن گفتگوی واال  و این

  و زیبا و آن نرمی و بردباری و صبر و استقامت.

و سه " ِعنَْدَك يَا ُعَماَمُة؟َماَذا "که فرمودند:  ج این سخن پیامبر«گوید:  می /نووی
ها و مھربانی با بزرگانی است که امید  آوردن دل روز تکرار شد، برای به دست

رود و افراد بسیاری به پیروی از این اشخاص، اسالم را  شدن آنان می مسلمان
  )٢(»پذیرند. می

د نز«چنین نقل شده است:  ج نمونۀ دوم: در صحیح مسلم، از ثوبان؛ بردۀ پیامبر
ایستاده بودم که عالمی یھودی آمد و گفت: الّسالم علیک یا محّمد! من  ج رسول الله

کنی؟ گفتم: چرا  وی را پس زدم و نزدیک بود که بیفتد. او گفت: چرا مرا دور می

                                           
 .١٧۶۴؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۴٣٧٢و  ٢۴٢٢، ۴۶٩، ۴۶٢صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
 .٨٩، ص ١٢صحیح مسلم بشرح الّنووي، ج  -٢
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اش  ! او پاسخ داد: من وی را با همان نامی که خانواده؟ج گویی یا رسول الله نمی

ِي «فرمودند:  ج زنم. سپس پیامبر اند، صدا می برایش تعیین کرده
َّ ٌد ا إِنَّ اْسيِم حُمَمَّ

ْهيِل 
َ
ِ بِِه أ ا ام برایم گذاشتند،  همانا نام من محّمد؛ یعنی همان اسمی که خانواده«؛ »َسمَّ

  »است.

َفنَْفُعَك «پاسخ دادند:  ج آن یھودی گفت: آمدم تا از تو سؤالی بپرسم. پیامبر
َ
ٌء  أ ْ َ

ْعتَُك    »رساند؟ ای هم می آیا اگر با تو سخن گویم، به تو فایده«؛ »؟إِْن َحدَّ
با چوبی که داشتند، [متفّکرانه] بر  ج شنوم. سپس پیامبر هایم می او گفت: با گوش

عالم یھودی گفت: روزی که زمین به » بپرس.«؛ »َسْل «زمین خط کشیده و فرمودند: 
  شود، مردم در کجا هستند؟ یها تبدیل م ها به غیر این آسمان غیر این زمین و آسمان

لَْمِة ُدوَن اجْلِرْسِ «فرمودند:  ج پیامبر آنان در آن تاریکی پاییِن پل «؛ »ُهْم يِف الظُّ
شود، چه  سپس پرسید: نخستین افرادی که به آنان اجازه داده می» [صراط] هستند.
  کسانی هستند؟

  »مھاجران.فقرای «؛ »ُفَقَراُء الُْمَهاِجِرينَ «پاسخ دادند:  ج پیامبر
  شوند، تحفه [و هدیۀ] آنان چیست؟ آن یھودی گفت: وقتی وارد بھشت می

  »اضافی جگر ماهی.«؛ »ِزَياَدُة َكِبِد اجُّونِ «فرمودند:  ج رسول الله
  خورند؟ آن، چه میسپس پرسید: پس از 

ُكُل مِ «پاسخ دادند:  ج پیامبر
ْ
ِي اَكَن يَأ

َّ ْطَرافَِهاُفنَْحُر لَُهْم ثَْوُر اجْلَنَِّة ا
َ
برایشان «؛ »ْن أ

  »شود. چریده است، ذبح می گاوی بھشتی که در اطرافش می
  نوشند؟ عالم یھودی گفت: بر روی آن، چه می

که  ای از چشمه«؛ »ِمْن َقنْيٍ ِفيَها تَُسىمَّ َسلَْسِبيًال «عرض کردند:  ج رسول الله
  »نوشند]. یشود [م سلسبیل [بنا بر قولی، بسیار روان یا نرم] نامیده می

  آن یھودی جواب داد: راست گفتی. 
گفت: آمدم تا از تو دربارۀ چیزی بپرسم که از میان اهالی  ج سپس خطاب به پیامبر

َفنَْفُعَك «فرمودند:  ج زمین، فقط پیامبر یا یک یا دو مرد از آن باخبرند. رسول الله
َ
 أ

ْعُتَك  ٌء إِْن َحدَّ ْ او گفت: » رساند؟ ای هم می تو فایدهآیا اگر با تو سخن گویم، به «؛ »؟َ
  شنوم. هایم می با گوش
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َماُء «فرمودند:  ج سپس ادامه داد: آمدم تا دربارۀ فرزند از تو سؤال کنم. پیامبر
ْذَكرَ 

َ
ِة، أ

َ
ْصَفُر، فَإَِذا اْجتََمَعا، َفَعَال َميِنُّ الرَُّجِل َميِنَّ الَْمْرأ

َ
ِة أ

َ
ْنيَُض، َوَماُء الَْمْرأ

َ
ا بِإِْذِن الرَُّجِل أ

ِة َميِنَّ الرَُّجِل، آَغَثا بِإِْذِن اهللاِ 
َ
آب [منی] مرد، سفید و آب «؛ »اِهللا، َوإَِذا َعَال َميِنُّ الَْمْرأ

مخلوط شوند و در صورتی که منّی مرد باهم  [منی] زن، زردرنگ است. وقتی این دو تا
شود و اگر منّی  پسر میبر منّی زن غالب [و بیشتر] شود، [فرزند] به اجازۀ الله تعالی 

  »شود. زن بر منّی مرد غالب [و بیشتر] گردد، [فرزند] به اذن الله دختر می
آن عالم یھودی گفت: قطعًا درست گفتی و بدون تردید تو پیامبر الله تعالی هستی. 

  سپس از آنجا رفت.

ليَِن َقنُْه،«فرمودند:  ج پیامبر
َ
ِي َسأ

َّ ليَِن َهَذا َعِن ا
َ
ٍء ِمنُْه،  لََقْد َسأ ْ َ ِ َوَما يِل ِعلٌْم ب

َ اُهللا بِهِ  ِ تَا
َ
َّ أ از یک  هیچ که مندرحالی  قطعًا او این سؤاالت را از من پرسید«؛ )١(»َح

  »ها باخبر ساخت. دانستم تا اینکه الله متعال مرا از آن ها را نمی آن
ملزم هایشان وجود داشت،  اهل کتاب را به علومی که در کتاب ج رسول الله

کردند و مخالفت آنان را با آنچه پیامبرانشان آورده بودند، نکوهش و سرزنش  می
گاه به کتاب می های دقیق و  های آسمانی بودند، پرسش نمودند. اهل کتاب نیز چون آ

  گمراه بودند.هرچند  دادند کاملی ارائه می
توانند به  نمیکرد که ایشان  گفتگو نمود و فکر می ج این دانشمند یھودی با پیامبر

به تمامی  ج سؤاالتش پاسخ دهند، اّما فکر و گمانش درست و بجا نبود و رسول الله
  )٢(هایش پاسخ دادند. پرسش

کامال روشن و آشکار است؛ یعنی  ج در این گفتگو، ادب عالی و فوق العادۀ پیامبر
ین یھودی در گفتگوی با ا ج همان تواضع بسیار و نرمی و مدارا با مخالف. رسول الله

فروتن و متواضع بودند و موافقت کردند که ایشان را با نامشان صدا زند بدون اینکه 
  رسالتشان را تأیید نماید، چون امید به هدایت وی داشتند.

                                           
 .٣١۵صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١
 .١۴١؛ الحوار، مغامسی، ص ۴٩نک: تاریخ الجدل، محّمد ابوزهره، ص  -٢
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همچنین یکی دیگر از آداب گفتگو در این حدیث بیان شده است؛ یعنی 
از وی پرسیدند که اگر  ج رای ندارد، زیرا پیامب گفتگونکردن در مورد و جایی که فایده

  ای دارد؟ با تو سخن گویم، برایت فایده
به همین سبب، گفتگوی ایشان فایده داد و فکر و گمان آن یھودی تغییر کرد و 

  را تأیید نمود. ج نبّوت پیامبر
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  مبحث پنجم:
  جهاد در اسالم

  مقّدمه
زیادی دارد  گنجد و نیاز به نگارش صفحات سخن دربارۀ جھاد، در این مختصر نمی

و در تحقیق حاضر، امکان بیان جزئّیات آن نیست. بنابراین فقط برخی از مسائل 
گردد تا تصویری کّلی از ماهّیت و برخی اهداف جھاد ارائه شود و نیز بخشی  مطرح می

هایی از اخالق مسلمانان در  از سیرۀ نبوی دربارۀ جھاد، آداب جنگ در اسالم و نمونه
  گیرد. ردد. در ادامه، این موارد مورد بررسی قرار میبیان گمیدان جھاد 

  گفتار اول: ماهّیت جهاد 
  حقیقت جھاد - ١

جھاد یعنی تالش و کوشش در هر کاری «گوید:  می /شیخ عبدالّرحمان سعدی
شود و تجاوز دشمنان را با هر  که باعث تقویت و اصالح و یکپارچگی و اّتحاد مسلمانان 

 )١(»کند یا کاهش دهد. ای که ممکن باشد، دفع  روش و وسیله

  انواع جھاد از دیدگاه اسالم -٢
جھاد بر دو نوع است: جھادی که هدف «آورد:  شیخ عبدالّرحمان سعدی چنین می

از آن، صالح و مصلحت مسلمانان و اصالح عقاید، اخالق، آداب، تمامی امور دینی و 
 ست.دنیوی و رشد و تربّیت علمی و عملی آنان ا

اصل و پایۀ جھاد، همین نوع بوده و نوع دوم مّتکی به آن است؛ یعنی جھادی که 
هدفش، دفع تجاوز دشمنان اسالم و مسلمانان؛ همچون کافران و ملحدان و تمامی 

  دشمنان دین، و مقاومت در برابر آنان است.
زمان و گیرد و نیز جھاد با سالح در  این دو نوع با دلیل و برهان و زبان صورت می

  مکان مناسب.
  )٢(»به طور کل، جھاد بر دو نوع مذکور است.

                                           
  .٧نک: وجوب الّتعاون بین المسلمین، عبدالّرحمان سعدی، ص  -١
 .٨ -٧همان، صص  -٢
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شمارد و انواع فراوان و متعّددی را  وی سپس انواع جھاد را به طور مفّصل بر می
کند؛ مانند جھاد مسلمانان برای ایجاد الفت و وحدت کلمه و آمادگی با تمام  بیان می

کند که وجوب آن،  آنان. و بیان می توان برای رویارویی با دشمنان و بر حذربودن از
  وابسته به اندازۀ توان و آمادگی است.

ها و بررسی آن و نیز شناخت  همچنین بیان نموده که شناخت احوال و شرایط مّلت
ها و ایجاد  سیاستشان، نوعی جھاد است. همچنین اجرای عدالت و وفا به عھد و پیمان

  رود. اسالمی، جھاد فی سبیل الله به شمار میهای  دوستی و بستن معاهده میان حکومت
های جھاد بوده و نیز  گوید که توّجه به تربّیت و تعلیم از پایه عالوه بر این، می

امانتداری و انتخاب مردان شایسته برای حکومت و انجام امور، نوعی جھاد است. 
ه شمار ترین انواع جھاد ب همچنین شرح و توضیح محاسن دین اسالم، یکی از بزرگ

  )١(رود. و موارد دیگری که به تفصیل بیان کرده است. می
گردد  از این طریق، وسعت و گسترۀ مفھوم جھاد از دیدگاه اسالم، برای ما روشن می

  تر و بیشتر از این است. و اینکه جھاد محدود به جنگ و مبارزه نیست، بلکه عام

  اسالم دین قدرت و توانمندی است -٣
ر کاری پسندیده است و ذات بشر این ویژگی را پسندیده و دوست قدرت و توان در ه

نماید و  ها را اجرا می کند و آن دارد. وقتی انسان کارهایش را با قاطعّیت دنبال می
کند که  رسد؛ فرقی نمی اش می کند، به خواسته امورش را با قدرت، تدبیر و بررسی می

 د. از قدرت فکری، علمی یا ماّدی خویش استفاده کن
  روند. بدن قوی، نظر قوی و شخصیت قوی، صفاتی پسندیده به شمار می

بدون تردید وقتی این صفات پسندیده هستند که در راه خیر و به فایدۀ خود انسان 
 و سایر مردم استفاده شود.

پیمانانش راضی و خوشحالند که  گردد و هم زمانی هیبت و شکوه دولت حفظ می
  دارای قدرتی پایدار باشد.

ها بنا کرده است. حقیقتی که  این یکی از قوانین الھی است که زندگی را بر پایۀ آن
گیرد که قدرتی از  ای ندارد و زمانی حقیقت صورت می اجرا و اعمال نشود، هیچ فایده

  آن حفاظت و حمایت کند.

                                           
 .٣٠ - ٨همان، ص  -١
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ها و وسایل مختلف بر  ها به دنبال کسب قدرت از طریق شیوه ها و دولت همواره مّلت
ها و  اند و در دوران معاصر، بشر در پی قدرت شرایط مکانی و زمانی بوده حسب
  گنجد.  هایی است که در ذهن انسان نمی آمادگی

  ای کوتاه دربارۀ قدرت و اهّمّیت آن بیان شد. مقّدمه
گیرد. دین اسالم دیدگاه  در ادامه، قدرت اسالم و مسلمانان مورد بررسی قرار می

کنند اسالم آیینی منحصر و محدود به  را که گمان می بسیاری از غیرمسلمانان
نماید. از دیدگاه آنان، اسالم  ای از اعتقادات غیبی و شعائر تعّبدی است، رد می مجموعه

تواند اعتقاد و دیانتی را برای پرستش پروردگارش  موضوعی فردی است که انسان می
  ، اسالم چیز دیگری نیست.به هر طریقی که بخواهد، انتخاب کند. از نظر این افراد

اّما ماهّیت و هدف اسالم، غیر از این است؛ اسالم یعنی اعتقاد صحیح قلبی به اینکه 
الله تعالی معبود یگانه بوده و غیر او شایستۀ عبادت نیست و مّتصف به صفات کمال و 

  منّزه از هر نوع عیب و نقص است.
امی ضرورّیات انسان در حوزۀ عالوه بر این، اسالم شریعتی حاکم و مشتمل بر تم

فردی، اجتماعی، شرایط صلح و جنگ، رفتار با خانواده، خویشاوند و بیگانه و دشمن و 
دوست است، و با احکام و قوانین و آدابی که شامل نظام سیاسی، اجتماعی، اخالقی، 

  شود. اقتصادی و سایر امور دنیوی می
ستند؛ یعنی گروهی از مردم که با کنند، نی مسلمانان نیز اّمتی که آنان گمان می

  های معّینی با یکدیگر مشترکند. یکدیگر به توافق رسیده و در ویژگی
اند؛ از هر نوع نژاد و رنگ و  بلکه اّمت اسالم یعنی تمامی کسانی که اسالم را پذیرفته

  )١(سرزمین در شرق و غرب جھان.
ضعیف نیست و بر این اساس، روشن گشت که دین اسالم مذهبی خودساخته و 

  مسلمانان هم اّمتی منزوی و تنھا نیستند.
در اسالم، جھاد به منظور انتشار و تبلیغ حقیقت مشروع گشت تا تمامی مردم 

  اسالم را بپذیرند.
نیست، » قتال«یا » حرب«است و » جھاد«ناگفته نماند که اصطالح اسالمی همان 

  تر است. عام تر و مفھوم جھاد شامل - چنانکه قبال بیان شد –زیرا 
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در اغلب موارد، درگیری و نزاعی است که آتش آن در بین مردان و » حرب«مرا از واژۀ 
  شود.  ور می ها به سبب نیازهای شخصی و اهداف فردی و ماّدی شعله احزاب و مّلت

  )١(گیرد. نیست و برای اهداف مذکور صورت نمیگونه  این اّما نبرد مشروع در اسالم،

  ی سبیل اللهمفھوم جھاد ف -۴
پس از بیان مفھوم و ماهیت جھاد و دلیل انتخاب این واژه، باید که عبارت مّتصل به 

 توضیح داده شود.» فی سبیل الله«آن؛ یعنی 
سازد. این شرط  عبارت مذکور به روشنی هدف از قدرت و آمادگی اسالم را آشکار می

بطالن جھاد و ایجاد فساد و  همواره با جھاد همراه است و اگر از آن جدا شود، منجر به
  گردد. نابودی هدف می

دهد، هدفش رضایت  یعنی هر عملی که فرد مسلمان انجام می ؛»فی سبیل الله«
باشد، فی سبیل گونه  این و سپس مصالح عمومی و سعادت مسلمانان است. اگر ألالله

نیکی، منافع رود. چنانچه هدف انسان از انفاق مال در راه خیر و  الله به شمار می
آن را به هرچند  دنیوی یا تمجید و تعریف مردم باشد، این کارش فی سبیل الله نیست،

  مسکینی نیازمند بدهد.
شود و  بر اعمالی که فقط به قصد رضای الھی انجام می »فی سبیل الله«اصطالح 

  گردد. خالی از شائبۀ تمایالت و شھوات است، اطالق می
شد. بنابراین جھاد واقعی » فی سبیل الله«، مقّید به جھاد هم فقط به همین منظور

اسالم باید که خالی از هر نوع هدف دنیوی و امثال آن و مبّرا از هر نوع تمایل یا 
اش، تاسیس نظامی عادالنه باشد که مردم به عدالت  گرایش فردی باشد و هدف اصلی

  رفتار کنند و حقیقت منتشر گردد و عدالت حفظ و حمایت شود.
  فرماید: لله تعالی میا

ِينَ ﴿ ْ يَُقٰتِلُوَن ِف َسبِيِل  ٱلَّ ِۖ َءاَمُنوا َّ ِينَ وَ  ٱ ْ يَُقٰتِلُوَن ِف َسبِيِل  ٱلَّ ُٰغوتِ َكَفُروا  ﴾ٱلطَّ
   ]٧٦ساء: [النّ 

در راه طاغوت  ،که کافرند افرادیو  کنند یم یکاردر راه الله پ ،اند آورده یمانا که ی کسان«
  »جنگند. می] یطان[بت و ش
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روایت شده است که:  سدر صحیح بخاری و صحیح مسلم، از ابوموسی اشعری
مبارزه و نبرد فی سبیل الله یعنی  !ج آمد و گفت: ای رسول الله ج مردی نزد پیامبر

 ج جنگند. پیامبر چه؟ برخی از ما به سبب خشم خود یا در دفاع از قبیله [و ...] می
 ج گوید چون او ایستاده بود، رسول الله راوی می –سرشان را به سمت وی بلند کردند 

ِ يِهَ الُعلْيَا، َفُهَو يِف «و فرمودند:  - سرشان را بلند نمودند َمْن قَاتََل حِكَُكوَن لَكَِمُة ابَّ
ِ َعزَّ وََجلَّ  هر کس جھاد کند تا کلمۀ توحید [و دعوت اسالم] برتر [از «؛ )١(»َسِبيِل ابَّ

  »د، پس [جھاد] او در راه [رضایت] الله تعالی است.هر مذهب و آیینی] باش
در آیات و روایات بسیاری این مطلب بیان شده و بر ضرورت رعایت آن تأکید گشته 

   )٢(است.

  گفتار دوم: نگاهی به جهاد با بررسی سیرۀ نبوی
به جھانیان، حکمت و هدایت و اصالح  ج دانند که محّمد مصطفی قطعًا همه می

شمشیری که فرمان به برکشیدن آن دادند، همچون چاقوی جّراحی بخشیدند و 
شکافد تا خون فاسدش بریزد و صحیح  پزشکی خیرخواه است که بدن بیمار را با آن می

  و سالم گردد.
را  لکسی که سیرۀ نبوی را بررسی نماید، قطعًا این سخن أّم المؤمنین عایشه

برای خودشان انتقام [و  ج هرگز پیامبرسوگند به الله که «بیند که گفت:  صحیح می
شد که در این صورت، برای  گرفتند تا زمانی که حرمات الھی شکسته نمی خشم] نمی

  )٣(»گرفتند. رضای الله متعال انتقام [و خشم] می
کردند و قصد اصالح نداشتند، نجنگیدند تا  با کسانی که در زمین فساد می ج پیامبر

هدف از مبارزۀ ایشان، عالقه به بقای فضیلت، ظھور حقیقت، خودشان زنده بمانند، بلکه 
های پاک مدنی بود، اّما کسانی که با امور  توسعه و انتشار انوار توحید و تاسیس نظام

  )٤(فھمند. اند، این مطلب را نمی بیھوده و پیروی از تمایالت نفسانی رشد و نمو کرده

                                           
 .١٩٠۴؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ١٢٣صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
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ایشان پس از آن دشمنی و تجاوزی که انتظار دارند که  ج زنندگان بر پیامبر تھمت
دادند؟ دشمنی و  علیه خودشان و اسالم و مسلمانان صورت گرفت، چه کاری انجام می

  تجاوزی که نزدیک بود به زندگی ایشان پایان دهد!
دانند که چگونه همۀ کافران آن محاصرۀ اقتصادی و سیاسی و  تمامی مردم دنیا می

ای که  ب علیه مسلمانان اجرا کردند، به گونهاجتماعی مشھور را در شعب ابوطال
و صحابه و برخی از خویشاوندان ایشان رسید و حّتی  ج ضررهای فراوانی به محّمد
  خوردند! های درختان را از شّدت گرسنگی می برخی از آنان روزی برگ

ه کرد، قطعًا کافران ب های تعدادی از افراد جوانمرد را مھربان نمی اگر الله متعال دل
اجازه  شبه صحابه ج ها باعث شد که پیامبر رسیدند. این آزار و اذّیت هدفشان می

  دهند تا با هجرتی بزرگ به سوی مدینه روند.
ای جوانی انتخاب  سپس کافران تصمیم گرفتند در صبح آن شبی که از هر قبیله

ایشان  پایان دهند و خونخواهی ج کرده بودند، با زدن شمشیرهایشان به زندگی پیامبر
  در میان قبایل گم و ضایع شود و قریش نتواند با آنان بجنگد.

دارند؟! و چگونه انتظار دارند  ج آیا ملحدان انتظار صبری بیشتر از این صبر پیامبر
ها، با مردمی که علیه ایشان شمشیر کشیدند و  پس از این سختی ج که رسول الله

الله متعال حافظ ایشان بود، صلح و  حمایت نکردند و فقط ج هیچ کدامشان از پیامبر
  کردند؟! آشتی می

بر قومشان حّتی به همین اندازه هم نشانۀ  ج بدون تردید صبر و بردباری محّمد
ارزش و اهّمیت تسامح و مدارا از دیدگاه ایشان و نیز سازش و صلح با قومی که فقط 

  مستحّق گوگرد و هیزم [سوختن] بودند، است.
با مشرکان صلح نموده و از مرز و محدودۀ  ج د مصطفیتردیدی نیست که محّم 

صبر گذشتند، اّما این صلح و آشتی و صبر فایده نداد، و با وجود این، سازش و صبر 
با منطق و شیوۀ زندگی همخوانی نداشت و نیز با منطق و هرچند  ادامه یافت ج پیامبر

و نسب و فضایل  که همچون دلیران عرب، قوی و دارای حسب ج زندگی رسول الله
ای که آنان  آور زندگی باشند و با مردم به گونه بزرگی بودند و مبعوث شدند تا پیام

  بفھمند، سخن گویند. 
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نیکی و احسان دیدند، آیا پاسخ نیکی، چیز دیگری غیر از  ج اگر مردم از پیامبر
ا فوالد پادزهر است و آهن را ب ج نیکی است؟! اگر چیز دیگری باشد، قطعًا دین محّمد

  دهد. پاسخ می
به عنوان روش خود و شیوۀ حمایت از دعوت  ج جای تعّجب است که آنچه محّمد

ای است که بشرّیت آن را در  هایی طوالنی، انتخاب کردند، همان شیوه خویش در قرن
  برابر دیگران برای حفظ بقا برگزیده است!

را برای کسانی که به اگر مردم در برابر ستم سر فرود آورند و سمت چپ صورتشان 
در دنیا در برابر ظالمی سر کس  هیچ شان سیلی زده، بگردانند، قطعاً  سمت راست چھرۀ

  . شان ادامه خواهند داد بلند نخواهد کرد و ستمکاران با شکوه و محترمانه به زندگی
  گفتند: می ÷به مانند یاران موسی ج اگر یاران محّمد

ٓ إِنَّا َهُٰهَنا َقِٰعُدونَ  ٱۡذَهۡب فَ ﴿ َ ِ نَت َوَربَُّك فََقٰت
َ
   ]٢٤[المائدة:  ﴾أ

  »یم.ا جا نشسته ینما هم ید،و بجنگ یدتو و پروردگارت بروپس «
داد؛  پیوست و به مردم فایده نمی هرگز اسرار و اهداف این دین بزرگ به وقوع نمی

امروزی جھان ارائه داده و هیچ ها را برای مشکالت  حل آن هم دینی که بھترین راه
  )١(در این زمینه نیست. ج دینی بھتر از دین محّمد

خیزند و جھاد در برابر مشرکان و مخالفان را  به مبارزه برمی ج زمانی که پیامبر
کنند، آیا بدین معناست که رحمت و مھربانی خویش را رها نموده و هدف  انتخاب می

  هاست؟! نکردن به عھد و حرمت توّجهها و  اول و آخر ایشان ریختن خون
  در گفتار بعدی، این موضوع روشن خواهد گشت.

  گفتار سوم: آداب جنگ در اسالم
  مبارزه و نبرد از دیدگاه اسالم، آداب و احکامی سرشار از نرمی و مھربانی دارد.

های سیاست نظامی اسالم این است که تعّرض و آزاررساندن علیه  یکی از پایه
جنگند را ممنوع کرده است؛ افرادی همچون  با اسالم و مسلمانان نمیکسانی که 
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راهبان، کشاورزان، زنان، کودکان، افراد سالخورده، کارگران، دیوانگان، نابینایان و 
  ماندگان. برجای

در زمینۀ هرچند  دانند مانده را جائز نمی برخی از فقیھان کشتن فرد نابینا و برجای
  و تدبیر باشد.جنگی و نظامی صاحب نظر 

برای دفاع از دژها به کار گرفته شوند یا هرچند  همچنین کشتن زنان ممنوع است
  فرماید: می ألاشیائی مانند سنگ پرتاب کنند، زیرا الله

ْ ِف َسبِيِل ﴿ ِ َوَقٰتِلُوا َّ ِينَ  ٱ ْۚ إِنَّ  ٱلَّ َ َتۡعَتُدٓوا َ يَُقٰتِلُونَُكۡم َو َّ  ﴾نَ ٱلُۡمۡعَتِديَ ُيِبُّ  ٱ
   ]١٩٠[البقرة: 

که الله  ید،و از حد تجاوز نکن ید،جنگ کن جنگند، یبا شما م که  یو در راه الله با کسان«
  »دارد.تجاوزگران را دوست ن

  آیۀ فوق مبارزه را در برابر مبارزه قرار داد.
جنگد، نباید کشته شود و وقتی زنی را در یکی از  فرمودند کسی که نمی ج پیامبر

َما اَكنَْت َهِذِه «فرمودند: ها دیدند که کشته شده است، این کار را نپسندیدند و  غزوه
  »جنگیده] است! این زن که جنگجو نبوده [و نمی«؛ )١(»حِكَُقاتَِل 

اگر جنگجویان کودکان و زنان را در جلوی خویش، به عنوان سپر قرار دهند، باید 
وسیلۀ پیروزی و غلبه بر ما بگردانند و که از مبارزه دست بکشیم مگر اینکه این کار را 

  بترسیم که لشکریان اسالم شکست بخورند.
 داند. پیامبر کردن] دشمن جنگجو را جایز نمی کردن [تّکه عالوه بر این، اسالم مثله

ًدا«فرمودند:  ج ِ ُمثله [بریدن گوش و بینی] نکنید و «؛ )٢(»َوَال َيْمثُلُوا، َوَال َيْقتُلُوا َو
  »نکشید.کودکی را 

ها به نزد والیان و حاکمان  همچنین بردن سرها از شھری به شھر دیگر یا انتقال آن
این کار را نپسندید؛ بیھقی از عقبه بن عامر جھنی  سرا ممنوع نموده و ابوبکر صّدیق

از » یناق«کند که عمرو بن عاص و شرحبیل بن حسنه، عقبه را با سر  روایت می
فرستادند و زمانی که نزد وی آمد، این کار را رد  سابوبکرسرزمین شام نزد سّیدنا 

  آنان این کار را با ما انجام دادند. !ج نمود و عقبه به او گفت: ای خلیفۀ پیامبر

                                           
  .۴٧٩١؛ صحیح ابن حبان، شمارۀ حدیث: ٢۶۶٩سنن أبي داود، شمارۀ حدیث:  -١
  .١٧٣١صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٢
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  کنید؟! گفت: آیا از فارس و روم پیروی می سابوبکر صّدیق
  )١(سری را نزد من نیاورید و همان نامه و خبر کافی است.

روایت  باز طریق عمران بن حصین و سمره بن جندب امام احمد و ابوداود
  )٢(کردن را منع نمودند. ُمثله ج اند که پیامبر کرده

ُمثله یعنی آزاررساندن و مجازات مقتول با قطع اعضای وی و تغییر خلقت و چھرۀ 
اش بریده شود یا گوشش کنده شود یا  شدن؛ مانند اینکه بینی او قبل یا بعد از کشته

  )٣(گردد و سایر اعضایش ناقص و معیوب شود.چشمانش کور 
دین اسالم برای اسیر تنھا یک حکم صادر ننموده، بلکه امر وی را موکول به امیری 

گاه از مصلحت جنگ است، کرده و او می تواند که از وی فدیه بگیرد یا بدون فدیه،  که آ
  آزادش کند.

ارب و دشمن حفظ گردد یکی دیگر از آداب جنگ در اسالم، این است که امنّیت مح
دادن نگه داشته  و اگر یکی از افراد لشکر محاربی را پناه داد، باید احترام این امان و پناه

  شود و کسی حق ندارد به وی آزار و اذّیت رساند.

ِتِهْم «: فرمایند و می  به همین مطلب اشاره نموده ج رسول الله َويَْسىَع بِِذمَّ
ْدنَاُهمْ 

َ
تواند از طرفشان پیمان [و  ترین فرد آنان [یعنی مسلمانان] می پایین«؛ )٤(»أ

  »نامه] منعقد سازد. امان
هانی؛ دختر ابوطالب را برای مردی از مشرکان تأیید کرده و  امان اّم  ج پیامبر

مَّ َهانِئٍ «فرمودند: 
ُ
َجْرِت يَا أ

َ
َجْرنَا َمْن أ

َ
را هانی! قطعًا ما پناه دادیم کسی  ای اّم «؛ )٥(»قَْد أ

  »که تو پناه دادی.

                                           
آمده که اسناد این روایت، صحیح  ٢٨٨، ص ۴؛ در تلخیص الحبیر، ج ١٣٢، ص ٩سنن بیھقی، ج  -١

 است.
؛ آلبانی در صحیح ٢۶۶٧؛ ابوداود، شمارۀ حدیث: ۴۶٠و  ۴۴٠، ۴٣٩، صص ۴حمد، ج مسند ا -٢

 داند. ، این حدیث را صحیح می٢٣٢٢سنن أبي داود، شمارۀ حدیث: 
 .٣٩٢ -٣٩٠، صص ١نک: جامع العلوم والحکم، ابن رجب، ج  -٣
آلبانی در صحیح ؛ ۴۵٣٠؛ سنن أبي داود، شمارۀ حدیث: ٢۶٢٣المستدرک، حاکم، شمارۀ حدیث:  -٤

 داند. ، روایت مذکور را صحیح می٣٧٩٧سنن أبي داود، شمارۀ حدیث: 
  .٣٣۶؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۵٨٠۶و  ٣٠٠٠، ٣۵٠صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٥
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ای ساکنان شھری در عراق را امان داد و  برده سدر دوران خالفت سّیدنا عمر
نامه نوشت و نظر وی را در این باره  بفرماندۀ لشکر؛ یعنی ابوعبیده به عمر فاروق

وفاداری را مھم  ألبدون تردید الله«نوشت: گونه  این جویا شد. سّیدنا عمر در جوابش
شوید، پس  داده و تا زمانی که [به عھد و پیمانتان] وفا نکنید، وفادار نمی و باارزش قرار

  )١(»به عھدشان وفا کنید و از آنان درگذرید.
یکی دیگر از آداب جنگ در اسالم که بیانگر مھربانی و نرمی دین اسالم است، 
نکویی و خوشرفتاری با سفیران دشمن و آزارنرساندن به آنان است. گاهی اوقات 

آید و باعث کاهش  ستادۀ دشمن به قصد صلح یا کار دیگری نزد مسلمانان میفر
شود و از این رو، شایسته است که آزاری به وی نرسد و از امنیت  ضررهای جنگ می

شود  کامل برخوردار باشد تا به نزد قومش برگردد، زیرا اّذیت و آزار این افراد باعث می
درگیری یا  گفتگوهایی که منجر به عدم ارتباط میان دو گروه قطع گردد و راه

  شود، بسته و مسدود گردد. دادن به جنگ می پایان
تعّرض و آزاررساندن به سفیر و فرستادۀ دشمن با اخالق نیکو و جوانمردی منافات 

قومش او را بدین سبب فرستاده باشند که قصدشان مبنی بر مبارزه علیه هرچند  دارد،
  اینکه سخنی در گرامیداشت قوم خود به قصد فخر و تھدید بزند.ما را اعالن نماید یا 

  )٢(نظام اسالم در جنگ بر پایۀ این اصِل پسندیده و نیکوست.
مند به  آورد و زمانی که ایشان را دید، عالقه ج ای از قریش را نزد پیامبر ابورافع نامه

ان نخواهم رفت. سوگند به الله که دیگر پیش آن !ج اسالم شد و گفت: ای رسول الله

إِْن اَكَن يِف «فرمودند:  ج پیامبر
ِْهْم، فَ َ

ْحِبُس الرُْبَُد، ارِْجْع إِ
َ
ِخيُس بِالَْعْهِد، َوَال أ

َ
ِّ َال أ

إِ
ِي ِفيِه اْآلَن، فَارِْجعْ  قَلِْبك

َّ شکنم و سفیران [و  هرگز من عھد و پیمان را نمی«؛ »�َ ا
ان برگرد و اگر آنچه اکنون در دلت است، باقی دارم. به سویش ها] را نگه نمی رسان نامه

  »بود، دوباره باز گرد.
  )٣(آمدم و مسلمان شدم. ج گوید: من رفتم و دوباره نزد رسول الله او می

                                           
 .١٨٨، ص ٣تاریخ طبری، ج  -١
 .۴۵ ؛ آداب الحرب في اإلسالم، محّمد خضر حسین، ص١١٨ - ١١٧، صص ١نک: رسائل اإلصالح، ج  - ٢
؛ المستدرک حاکم، شمارۀ ٢٧۵٨؛ ابوداود، شمارۀ حدیث: ٢٣٩٠٨مسند احمد، شمارۀ حدیث:  -٣

، این روایت را صحیح ٢٣٩۶؛ آلبانی در صحیح سنن أبي داود، شمارۀ حدیث: ۶۵٣٨حدیث: 
  دانسته است.
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مختصری از آداب جھاد و مبارزه در اسالم بیان گردید؛ آدابی که دیدگاه مردم را 
و نرمی با جنگ منافات دارد  کردند که مھربانی دربارۀ جنگ تغییر داد، چون گمان می

  و جنگ یعنی ترشرویی و خشونت و سنگدلی در هر حالتی.
گری است و  سوزاند و کامال وحشی های امروزی که تر و خشک را می بویژه جنگ

  بویی از مھربانی و شفقت در زمان جنگ و پس از اتمام آن، نبرده است.
بنگرد، نرمی و  ج گمانکسی که به تاریخ شکوهمند اسالم و سیرۀ پیامبر بزر

 ج و رسول الله -چنانکه قبال این موضوع بیان شد –بیند  مھربانی را به طور روشن می
توز خویش که تمامی راهھا و اسباب را برای  پس از جنگ و غلبه بر دشمنان کینه

  در پیش گرفتند نیز مھربان و عادل بودند. ج آزاررساندن به پیامبر
در فتح  ج ستی که دلت را استوار سازد، به سیرۀ پیامبرای ه اگر به دنبال نمونه
و  ج ای سخت و تلخ و برخورد بد و ناشایست قریش با پیامبر مّکه که پس از مبارزه

  صحابه به وقوع پیوست، دّقت کن.
بر این افراد پیروز شدند و کامال آنان را در اختیار گرفتند و به  ج پس از اینکه پیامبر
کردند که  های زیادی به ذهنشان خطور کرد و فکر می ، گمانسبب رفتار بد قریش

پیامبر همچون جّباران به قصد انتقام وارد مّکه خواهند شد، ناگھان متواضعانه و با 
خشوع کامل در برابر پروردگار خویش وارد آنجا شدند بدون اینکه به سبب پیروزی 

  مغرور شوند یا دشمنانشان را سرزنش نمایند.
توّقع انتقام داشتند و نیز لشکر  که آناندرحالی  قریش را دیدند ج یامبرزمانی که پ

بودند تا دودمان قریش را  ج ترین اشاره از پیامبر را دیدند که منتظر کوچک شصحابه

ّ فاِعٌل بكم«قریش فرمودند: به باد دهند، خطاب به 
ِ کنید که  فکر می«؛ »ما َيُظنُّوَن ك

  »کنم؟ با شما چکار می
  گفتند: برادری بخشنده و پسر برادری جوانمرد هستی.

لَقاء«فرمودند:  ج پیامبر   »بروید که شما آزادید.«؛ )١(»فاْذَهبوا فأنتم الطُّ

                                           
  .١٨، ص ٨؛ فتح الباري، ابن حجر، ج ١١٨، ص ٩نک: الّسنن الکبری، بیھقی، ج  -١

ها و سایر احکامش در  از احکام و آداب جنگ بیان گردید و جزئّیات بیشتر و تبصرهمختصری   
هایی که در مورد جنگ و جھاد و امثال آن نوشته  های فقھی، شروح حدیثی و کتاب تفاسیر، کتاب

  شده، آمده است.
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مھربانی و تسامح مسلمانان و رعایت آداب جنگ تأثیر فراوانی بر بسیاری از 
سلمانان و و مھربانی م ج ای که از دین اسالم و پیامبر دشمنانشان داشت، به گونه

  شدند. زده می خوشرفتاری آنان شگفت
آنان مھربانی و عدالتی را که در بین مّلت خویش نیافته بودند را از مسلمانان دیدند 

بسیاری مسلمان شوند. موارد زیادی در این زمینه وجود و این مسأله باعث شد که 
  دارد.

  جهاد حوزۀگفتار چهارم: نمونه هایی از اخالق مسلمانان در 
های خوشرفتاری مسلمانان در میدان جھاد این است که بسیاری از  یکی از نمونه
هایی طوالنی را  زدن مسلمانان، مسافت ها و مردمی که به منظور گردن رهبران صلیبی

دادن به دعوت اسالمی به کار بردند، در پناه  طی کردند و تمامی تالششان را برای پایان
انگیزترین آثار و نتایج تسامح و  ین مورد یکی از شگفتدعوت اسالمی قرار گرفتند، و ا

  مدارای اسالمی است!
صلیبی اول، رینود؛ فرماندۀ لشکرهای آلمانی مسلمان شد و افراد زیادی   در جنگ«

  نیز به همراه او اسالم آوردند.
در جنگ صلیبی دوم نیز تعداد بسیاری مسلمان شدند، چنانکه سیر توماس این 

بی از راهبان سنت دنیس که کشیش معبد خصوصی لوئی هفتم بود، مطلب را از راه
کند و در این نبرد، گروه بزرگی وی را همراهی کردند. اکنون به سخن زیبا و  نقل می

  جّذاب این راهب دّقت کنید:
های آناتولی با  رفتند، هنگام عبور از کوه ها به سمت بیت المقدس می "وقتی صلیبی

  ورد کردند و شکست بدی را متحّمل شدند.لشکری از مسلمانان برخ
ها و  م از مسیر کوهستانی فریگیا [فریگیه] گذشتند و با سختی ١١٤٨آنان در سال 

مشکالت فراوانی به لنگرگاه ازالیا [أضالیا] رسیدند. و از آنجا توانستند که پس از 
ّیه روند. های گزاف تاجران یونانی، از طریق دریا به انطاک ساختن درخواست برآورده

ما، بیماران و حاجیانی بر  آنان مبالغ هنگفتی پرداخت کردند و پس از خود، زخمی

                                                                                                       
، ۴؛ شرح فتح القدیر، ابن همام، ج ۵، ص ١٠برای اّطالعات بیشتر، نک: المبسوط، سرخسی، ج   

؛ آداب الحرب، ١۵٠، ص ١٠؛ روضة الّطالبین، نووی، ج ٣٢۶، ص ٩؛ المغني، ابن قدامه، ج ٩٠ص 
 محّمد خضر حسین؛ قواعد الحرب في الّشریعة اإلسالمّیة، عواض وذینانی.
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ها داد که به این  مارک [واحد پول آلمان] به یونانی ٥٠٠جای گذاشتند. لوئی نیز 
ضعیفان توّجه کنند تا نجات یابند و نیروهای یونانی آنان را همراهی کنند تا به افرادی 

ها  دند، رسند. اّما یونانیان خیانتکار منتظر ماندند تا اینکه لشکر صلیبیکه قبال رفته بو
دور شد، و آنان به مسلمانان ترک رسیدند و خبر دادند که این لشکر، حاجیان و 

اند به راه خود ادامه دهند.  هایی دارد و بر اثر ترس و ناتوانی نتوانسته بیماران و زخمی
ی و بیماری برادران دینی خود و نیز تیرهایی که که به بیچارگدرحالی  سپس نشستند

  کردند. شد، نگاه می از طرف مسلمانان علیه آنان پرتاب می
های فراوان به تنگنا رسیدند،  ها و مصیبت مانده بر اثر سختی های عقب وقتی صلیبی

که قصد نجات خویش را درحالی  هزار نفر از قلعه و دژهایشان بیرون شدند ٤یا  ٣
های صلیبیان  مسلمانان آنان را محاصره کرده و بستند و سپس به اردوگاهداشتند. 

حمله بردند و کسانی که در آنجا بودند و افرادی که از آنجا خارج شدند، هیچ امیدی 
برای نجات نداشتند، اّما وقتی مسلمانان بیچارگی و بدبختی و زیان دشمنانشان را 

ان بینوای صلیبی خود مھربان شدند. در هایشان نرم شد و نسبت به دشمن دیدند، دل
نتیجه، به بیماران رسیدگی کردند، به فقیران انفاق و بخشش نمودند، و از روی 
سخاوت و کرم، به مسکینان طعام و غذا دادند و حّتی برخی از آنان بوسیلۀ خریدن یا 

س گرفتند و های فرانسوی را که یونانیان از آنان گرفته بودند، پ حیله و یا به زور، پول
  های نیازمند تقسیم کردند. به خودشان برگرداندند یا میان صلیبی

با زائران و درماندگان  - منظورش مسلمانان است –دینان  بدون تردید رفتار این بی«
مسیحی و رفتار یونانیانی که برادران دینی خود را فریب دادند و اموالشان را گرفته و 

  دارد.باهم  به آنان ضرر رساندند، تفاوت بسیاری
ها بدون اینکه مجبور شوند، دین دشمنان خویش؛  آن قدر تفاوت داشت که صلیبی

  رفتند.یعنی اسالم را پذی
هزار نفر ملحق به  ٣این افراد از برادران خود وقتی به آنان بدی کردند، جدا شدند و 

  لشکر اسالم شده و مسلمان گشتند.
  بدون تردید مھربانی و بخشش تأثیر بیشتری از خیانت داشت!

  افسوس که مسلمانان به آنان نان دادند و باور و اعتقادشان را گرفتند!
نفر از آنان بر ترک دینش مجبور شود، آیین مسیحّیت را رها بدون اینکه حّتی یک 

  »کردند.
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  آورد! این سخنان را آن راهب بر زبان می
زده شدند که بسیاری از  ها آن قدر از شجاعت و فضائل صالح الّدین شگفت صلیبی

  امیران و رعّیت آنان دین و خانوادۀشان را ترک کردند و مسلمان شدند.
که پیش از پیروزی » روبرت سنت الیان«هبر انگلیسی شدن ر همچون مسلمان

  ساز حطّین و اسیرشدن پادشاه قدس صورت گرفت. صالح الّدین در نبرد سرنوشت
نفر از فرماندهان  ٦نویسد: در شب جنگ، شیطان بر  یکی از موّرخان مسیحی می

شوند، این پادشاه چیره گشت و آنان مسلمان شدند و بدون اینکه از طرف کسی مجبور 
  به صف دشمنان پیوستند.

کار بریمون [برموند] سوم؛ امیر طرابلس شام به جایی رسید که با صالح الّدین 
  )١(توافق کرد قومش را به اسالم فرا خواند.

ها برای سومین بار و به منظور انتقام  پس از صالح الّدین نیز زمانی که صلیبی
را محاصره نمودند و با » عکا«الَمقَدس شروع به جنگ کردند و شھر  سقوط بیت

مشکالت و گرسنگی روبرو شدند، بسیاری از آنان به سمت مسلمانان آمدند و برخی 
مسلمان شده و گروهی نیز به نزد قومشان برگشتند و تعدادی هم بر همان آیین 

  مسیحی باقی ماندند و بقا را به شرط اینکه در صف مسلمانان بجنگند، انتخاب کردند.
برخی از «گوید:  ها در این زمینه می دویل؛ یکی از معاصران صلیبیسر جان من

  »شدند. مسیحیان به سبب فقر، نادانی یا بدبختی خود دینشان را رها کرده و عرب می
رود که  به طور طبیعی از فردی صلیبی همچون سر جان انتظار دیگری جز این نمی

  ی کند.هدایت مورد نظر مسلمانان را نادانی و بدبختی معّرف
رود، این است که فقیران و نادانان و گمراهانی که سر جان  آنچه مھم به شمار می
برد و به قصد نابودی اسالم آمده بودند، از روی میل و با عالقۀ  مندویل از آنان نام می

خود مسلمان گشتند و با دعوت و ارشاد و نه زور و اجبار، جذب این دین شدند. و 
گیری بیت المقدس و  مسیحی و معاصر فتح اسالمی و بازپس حّتی برخی از موّرخان

های اروپایی در سرزمین شام؛ تمامی  هایی پس از آن و بعد از فروپاشی دولت نیز مّدت
کنند که مسیحیان خوشحال بودند که از تحت سلطه و حکومت  آنان اشاره می

  ها خارج شدند. صلیبی

                                           
 .٣١۵ -٣١٣نک: الّرسالة الخالدة، عبدالّرحمان عزام، صص  -١
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مطمئن و خوشحال، حکومت اسالم را  آنان خیلی«گوید:  سر توماس در این باره می
های دیگر، تسامح و سعۀ  پذیرفتند و حاکمان مسلمان همچون گذشته در برابر مّلت

  »صدر داشتند.
هایی از انتشار دعوت  آنچه بیان کردیم نمونه«گوید:  می /استاد عبدالّرحمان عزام

و در  توزش ترین دشمنان کینه محّمدی بوسیلۀ دلیل و برهان در میان سرسخت
ها و قوم مغول و تاتار  های صلیبی ترین دوران حکومت اسالمی؛ یعنی زمان غارت تاریک

بود، اّما شاهدی دیگر از کشیش خراسان در بھترین دوران دولت اموی عربی نیز وجود 
ای  بریم. کشیش یوساب سوم در نامه دارد که با بیان آن، این بخش را به پایان می

ای پدر! «آورد:  مکاران روحانی خویش نوشت، چنین میطوالنی که به یکی از ه
فرزندانت کجا شدند؟! آن مّلت بزرگ؛ مردم َمرو کجا رفتند؟! مصیبتی به آنان نرسید و 
توّسط شمشیر سقوط نکردند و با آتش شکنجه نگشتند، بلکه متاع دنیا به آنان رسید و 

هالکت و کفر انداختند. فقط از دینشان برگشتند و خود را همچون دیوانگان در پرتگاه 
نجات دهند، بقّیه  - یعنی اسالم- دو نفر کشیش که توانستند خود را از این آتش کفر 

به هالکت رسیدند. افسوس بر هزاران نفری که نام و صفات مسیحیت را با خود یدک 
  شود! نثار برای این آیین پیدا نمی کشند، اّما یک شھید و جان می

  مان و معابد فارس؟!و کجا شد کلیساهای کر
  آمدن شیطان یا پادشاه یا امیر و یا فرمان خلیفه و حاکمی آن را از بین نبرد.

جادوگری با استعداد و سخنور و دارای قدرت شیطانی آن را از بیان نبرد، بلکه 
  ساحری بود که وقتی سرش را تکان داد، تمامی کلیساهای فارس بر زمین فرو ریختند!

و از  - دانی الله تعالی پادشاهی دنیا را به آنان بخشیده است نانکه میاّما قوم عرب که چ
به دینمان ضرری نرساندند و بر کلیساها و معابد ما ستم نکردند،  - دیدگاه تو چنین هستند

و حّتی دینمان را تأیید کردند و آن را بر سایر ادیان برتری دادند و راهبان و کشیشان ما را 
هایی به معابدمان کردند، پس چرا  یای ما احترام گذاشتند و بخششاکرام نمودند و به اول

که خودشان درحالی  ساکنان مرو آیین مسیحی را رها کرده و به قوم عرب نزدیک شدند
گویند: قوم عرب از آنان نخواستند که دینشان را تغییر دهند، بلکه به طور  دانند و می می

درخواست مالیات اندکی از این افراد داشتند، ولی آنان کامل به آنان اختیار دادند و فقط 
  )١(»جاودانگی روحشان در دین مسیح را با متاعی اندک عوض کردند!

                                           
 .٣٢٠ -٣١٣همان، صص  -١
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  مبحث ششم:
  دیدگاه اسالم دربارۀ تروریسم

  مقّدمه
ها و مباحث پیشین، دیدگاه اسالم در مورد ترور و نیز مدارا و تسامح  با آوردن بخش

گشت و دانستیم که تسامح و بردباری به عنوان یک اصل در اسالم و مسلمانان روشن 
  دین اسالم پذیرفته شده است.

در این مبحث، با بیان ماهّیت ترور و دیدگاه اسالم دربارۀ آن و رّد دسیسۀ مخالفان 
دادن ترور به اسالم و مسلمانان، مطالب قبلی تکمیل و بیشتر تأکید  مبنی بر نسبت

  شود. می
طوالنی نخواهد شد، زیرا بسیاری از مسائل مربوط به ترور در  سخن در این زمینه
  های پیشین بررسی شده است. البالی مباحث و بخش

  گیرد: ، موارد زیر مورد تحقیق قرار میحاضر در مبحث

  گفتار اول: ماهّیت ارهاب و ترور
  مفھوم لغوی ارهاب - ١

 به معنای ترساندن است.َرِهَب یرهُب َرهبًة وُرهبًا، وَرَهبًا؛ «اصل این واژه، 
به، واسترهبه؛ یعنی او را ترساند و وحشت   زده کرد. أرهبه، ورهَّ

  استرهبه؛ یعنی از وی خواست که مردم را بترساند تا از او بترسند.
  شود: آیۀ زیر همین گونه تفسیر می

   ]١١٦[األعراف:  ﴾وََجآُءو بِِسۡحٍر َعِظيمٖ  ٱۡسَتَۡهُبوُهمۡ وَ ﴿
  ».] آوردندید[پد بزرگیدند و سحر را ترسانان و آن«

  )١(یعنی آنان را ترسانده و تھدید کردند.

  مفھوم اصطالحی و عام ارهاب در جھان امروز -٢
 تفسیری از آن دارد.هرکسی  این واژه بسیار مبھم و پیچیده است و

                                           
  .۴٣٧ -۴٣۶ص ، ص١نک: لسان العرب، ج  -١
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از یک  هیچ همچنین اصطالح مزبور در دوران معاصر، رواج بسیاری پیدا کرده و
  نیست.گونه  این ای، از نظر رواج و شھرت رسانه واژگان سیاسی

تواند از عھدۀ  اگر کسی بخواهد تعریفی جامع برای ارهاب ارائه دهد، به سختی می
  واژۀ مذکور بسیار مبھم و پیچیده است. -چنانکه قبال بیان گردید –این کار برآید، زیرا 
تعریف  ١٠٩علوم متفاوت، نویسان با توّجه به دیدگاه و نظر دانشمندان  یکی از قانون

  )١(برای این اصطالح آورده است.
  سازد. تر می های موجود مفھو م و ماهّیت ارهاب را مشّخص در هر حال، تعریف

همچنین از این طریق، اشتباه و نقصانی که در برخی تعاریف وجود دارد، روشن 
را به روشنی گردد. وی سپس تعریف شورای فقه اسالمی را آورده که مفھوم ارهاب  می

  و به طور کامل بیان کرده است.
آورد: ارهاب یعنی ستم و خشونت با  مجّلۀ امریکایی در تعریف اصطالح مذکور می - أ

های  انگیزۀ سیاسی بر ضّد افرادی که مخالف و متخاصم نیستند و این کار بوسیلۀ گروه
 )٢(گیرد. مّلی یا عواملی خائن صورت می

به کارگیری اسباب «ایاالت مّتحدۀ امریکا چنین آمده است: در دانشنامۀ علمی  - ب
برای خشونت یا تھدید به قتل، سرقت و وقوع انفجار به منظور ترساندن و سرکوب 

 مردم.
ساختن اهداف معّین سیاسی انجام  و در اغلب موارد، ترور به قصد برآورده

  )٣(شود. می
آورد: ارهاب یعنی استفاده از  دانشنامۀ جھان عرب در تعریف ارهاب و ترور می - ت

ها  خشونت و اجبار و تھدید به آن برای انتشار ترس و وحشت در میان مردم. تروریست
ها، ربودن  که اقدام به انفجار بمبگونه  همان زنند، دست به کشتار یا ربایش مردم می

ر کنند و بیشترشان به منظو ورکردن آتش و سایر جرایم خطرناک می هواپیماها، شعله
 )٤(شوند. حمایت و پشتیبانی اهداف سیاسی معّینی مرتکب جرم می

                                           
 .١٠١نک: اإلرهاب؛ دوافعه وعالجه، محّمد شویعر، ص  -١
 نک: همان. -٢
  .١٠٩نک: القطاع الخیري ودعاوي اإلرهاب، محّمد سلومی، ص  -٣
 .١١٠همان، ص  -٤
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   )١(ها، تفّکرات و اهداف خاّصی وجود دارد. قطعًا در پِس این تعریف
ناگفته نماند که تعریف ارهاب و ترور از دیدگاه اسالم، اهّمیت فراوانی دارد، زیرا  - ث

علیه اسالم و مسلمانان  مفاهیم و تعاریف معاصر و جدید ارهاب، نوعی ستم و تھمت
 است.
گوید:  توان گفت که بھترین تعریف را شورای فقه اسالمی ارائه داده که می می

ها به منظور ستم بر  ها یا دولت ارهاب و ترور یعنی دشمنی و تجاوزی که افراد یا گروه«
  دهند. خون، مال، عقل و آبروی انسان انجام می
شود: انواع ترس، آزار، تھدید، قتل به ناحق،  تعریف مذکور این موارد را شامل می

شورش، راهزنی، دزدی، انواع اجبار یا تھدیدی که به قصد جرم فردی یا گروهی صورت 
گیرد و هدف از آن ایجاد ترس و وحشت در میان مردم و آزاررساندن و به  می

مار خطرانداختن زندگی، آزادی و اموال آنان است. تمامی اینھا فساد در زمین به ش
  فرماید: می ـروند، چنانکه الله می

َ َتۡبِغ ﴿ ۡرِض ِف  ٱۡلَفَسادَ َو
َ
   ]٧٧[القصص:  ﴾ٱۡل

  ».فساد مباش یدر پ ینو هرگز در زم«
  فرماید: ارهاب و ترور یعنی تجاوز و ستم به ناحق. الله متعال می

﴿ َ َم َرّبِ ۡثمَ َما َظَهَر ِمۡنَها َوَما َبَطَن وَ  ٱۡلَفَوِٰحَش قُۡل إِنََّما َحرَّ ن  ٱۡلَقِّ بَِغۡيِ  ٱۡلَۡغَ وَ  ٱۡلِ
َ
َوأ

 ِ ِ تُۡشُِكواْ ب َّ ِۡل بِهِ  ٱ َ  ۦَما لَۡم ُيَنّ َ ن َتُقولُواْ 
َ
ِ ُسۡلَطٰٗنا َوأ َّ َ َتۡعلَُمونَ  ٱ    ]٣٣[األعراف:  ﴾َما 

ه ب یچه آشکارا باشد و چه پنھان، و [نیز] گناه و سرکش ؛زشت را یبگو: [الله] فقط کارها«
بر  یقرار دهید که الله دلیل متعال را شریک الله یو اینکه چیز .ناحق را حرام کرده است

به الله نسبت دهید [حرام نموده  دانید یرا که نم یت] آن نازل نکرده است، و چیزانیّ [حّق 
  )٢(».است]

  ۀ ترورگفتار دوم: دیدگاه اسالم دربار
گونه  این توان بخشی از دیدگاه اسالم در مورد ترور را با توّجه به تعاریف قبلی، می

  بیان کرد:

                                           
 .١١۴ -١١٠همان، صص  -١
/ ١٠/ ١۵سپتامبر؛ یعنی در تاریخ  ١١این بیان و تعریف را پیش از حوادث  شورای فقه اسالمی -٢

 .١١۴م ارائه داد؛ نک: القطاع الخیري ودعاوي اإلرهاب، ص  ٢٠٠١/ ١/ ١٠هـ. موافق با ١۴٢١
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  حمایت از محدودۀ اسالم و دفاع از آن، ترور نیست - ١
محدودۀ اسالم یعنی مرز شھرها و نواحی آن، چون محّل سلطه و قلمرو دین اسالم 

 رود. به شمار می
باعث حفاظت و نجات مسلمانان از تجاوز و ستم دشمنان و دفاع از این قلمرو 

  شود. می
ترین اهداف اسالم، این است که اّمت اسالمی دارای شکوه و محترم و  یکی از بزرگ

شود که  از دیدگاه دیگران، قدرتمند و با مھابت و متانت باشند، زیرا این صفات باعث می
  حفظ گردد. ها با آنان درگیر نشوند و امنّیتشان سایر مّلت

  فرماید: الله تعالی می

َشدُّ رَۡهَبٗة ِف ُصُدورِهِم ّمَِن ﴿
َ
نُتۡم أ
َ
ِ َل َّ    ]١٣[الحشر:  ﴾ٱ

  )١(».از [ترسشان از] الله است یشترب ان،آن یها ] همانا وحشت از شما در دل!مؤمنان یا«[

ا ﴿ ْ لَُهم مَّ وا ِعدُّ
َ
ٖ َوِمن ّرَِباِط  ٱۡسَتَطۡعُتمَوأ ة ِ َعُدوَّ  ۦتُۡرهُِبوَن بِهِ  ٱۡلَۡيلِ ّمِن قُوَّ َّ  ٱ

َ َتۡعلَُموَنُهُم  ُ وََعُدوَُّكۡم َوَءاَخرِيَن ِمن ُدونِِهۡم  َّ    ]٦٠[األنفال:  ﴾َيۡعلَُمُهمۡ  ٱ
] از اسبان ینو [همچن ید،آماده ساز ان[مقابله با] آن یبرا ید رادر توان دار یروو آنچه از ن«

و  ید،دشمن الله و دشمن خود را بترسان ،آن یلۀتا بوس ]یدکن یامھ یده،ورز یبسته [
را  انآنالله تعالی و  شناسید یرا که شما نم این افراداز  یرغ یگری] دشمنان دین[همچن

  ».]ید[بترسان شناسد یم
بنابراین آمادگی و قدرت و حمایت از اّمت اسالم، به معنای ترور نیست، و اّمتی که 

  ای ندارد. حقیقتی که دارای قدرت نباشد، هیچ خیر و فایدهنتواند از خود دفاع کند و 

دین اسالم از ترور و ارهابی که هدفش فساد در زمین باشد، به شّدت نھی  -٢
  کرده است

از امور خصوصی یا عمومی منع نموده؛ هریک  اسالم مردم را از هر نوع فسادی در
 کند که کم یا زیاد باشد. فرقی نمی

 أآن و حدیث در این زمینه وجود دارد؛ از جمله اینکه اللهدالیل فراوانی از قر
  فرماید: می

                                           
 .٢٠٣نک: أصول الّنظام اإلجتماعي في اإلسالم، ص  -١
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ِ ِف  ۥَمن ُيۡعِجُبَك قَۡوُلُ  ٱلَّاِس َوِمَن ﴿ ۡنَيا ٱۡلََيٰوة َ َويُۡشِهُد  ٱلُّ َّ ٰ َما ِف قَۡلبِهِ  ٱ َ وَُهَو  ۦَ
َلُّ 
َ
ٰ َسَعٰ ِف  ٢٠٤ٱۡلَِصامِ أ ۡرِض َذا تََولَّ

َ
ۚ وَ  ٱۡلَۡرَث ِلُۡفِسَد فِيَها َوُيۡهلَِك  ٱۡل ُ وَ  ٱلنَّۡسَل َّ َ  ٱ

   ]٢٠٥ -٢٠٤[البقرة:  ﴾ٱۡلَفَسادَ ُيِبُّ 
و  کند زده می شگفتتو را  یادن ی] زندگۀهست که گفتارش در [بار یکس ،مردممیان از  و«

 . ویدشمنان است ینتر او سرسخت کهدرحالی  گیرد، یگواه م ،الله را بر آنچه در دل خود دارد
کوشش  ینفساد در زم به قصد] رسد یم یاستیبه ر یا[و  رود یو م گرداند یبر م یرو که ی هنگام

   »دارد.] را دوست نیفساد و [تباهکارمتعال و الله  سازد، یو کشت و نسل را نابود م کند یم
مراد از «گوید:  در تبیین مفھوم فساد و عمومّیت آن می /عّالمه ابن عاشور

های حیوانات، که این واژه  "حرث" در آیۀ مذکور، زراعت و نسل است و نسل یعنی بّچه
  شدن و افتادن ریشۀ پشم، گرفته شده است. از "نسل الّصوف نسوًال"؛ به معنای کنده

از دیدگاه من، تباهی حرث و نسل کنایه از آشفتگی و نابودی آنچه احوال مردم با آن 
  گیرد، است. سر و سامان می

آنان صاحب کشتزار و حیوانات بودند، اّما مراد آیه فقط این دو مورد نیست، بلکه 
های زندگی مردم است و این عبارت به عنوان َمَثل  هدف از آن، نابودی و هالکت پایه

  )١(»شود. استفاده می
به همین سبب، سوزاندن شھر و سرزمین و قطع «آورد:  وی در ادامه چنین می

گ ممنوع شده است، مگر اینکه فرماندۀ لشکر یقین کند که بقای درختان در زمان جن
گردد که مّدت نبرد و مبارزه به  شود و باعث می اشیای مذکور باعث قدرت دشمن می

  )٢(»انجامد. طول 
فسادکردن در زمین یعنی تبدیل اشیای مفید به «گوید:  همچنین در جایی دیگر می

و نیز نابودی اشیای مفید بوسیلۀ سوزاندن و  ها، اشیای مضر؛ مانند خیانت در خوردنی
ها، و  داری؛ همچون فتنه و ستم گناه، و فساد در نظام و حکومت کشتن افراد بی
بندوباری و فحشا،  های فاسد؛ مانند انتشار نادانی و جھل، آموزش بی همچنین تالش

  )٣(»تمجید و تحسین کفر و دشمنی با صالحان.

                                           
 .٢٧٠، ص ٢تفسیر الّتحریر والّتنویر، ج  -١
 همان. -٢
 .٢٨۵ - ٢٨۴، صص ١ن، ج هما -٣
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بنابراین اسالم از ترور، بیزار و بری است و با آن دشمن بوده و در برابر تمامی 
  نماید. ایستادگی و مقاومت می - چنانکه بیان شد –انواعش 

اگر فردی منسوب به اسالم دست به ترور زند یا مرتکب یکی از انواعش شود، پیامد 
در مواضع بسیاری از این که گونه  همان نه بر اسالم است،و جرم این کار بر خودش و 

  کتاب، به مطلب مزبور اشاره شد.

  دادن ترور به اسالم و مسلمانان گفتار سوم: رّد دسیسۀ مخالفان مبنی بر نسبت
تر آن  زده نمود، بدان عجیب اگر مطالبی که در مباحث پیشین بیان شد، تو را شگفت

تاریخی، دین اسالم و است که بسیاری از ستمکاران و منحرفان از عدالت و حقایق 
کنند!!! قطعًا  روی و ترور و امثال آن می را مّتھم به سنگدلی، خشونت و زیاده ج پیامبر

  این کارشان تھمت و افترا بوده و هدفشان بازداشتن مردم از پذیرش دین اسالم است.
دهد که اسالم دین رحمت و نرمی و تسامح و مداراست. زمانی که  واقعّیت نشان می

نان بر دشمنانشان چیره و پیروز گشتند، با آنان چه کردند؟ آیا تکّبر ورزیده و مسلما
ستم نمودند؟ آیا آبرو و حرمتی باقی نگذاشتند و کھنساالن و زنان و کودکان را 

  کشتند؟
هنگامی که بر دشمنان خویش غلبه نمودند، با آنان چگونه رفتار کردند؟  ج پیامبر

را به شّدت اذّیت کردند! مگر آنان را نبخشیدند؟! و  ج آن هم دشمنانی که رسول الله
  مگر با آزادی اسیران و دادن اموالشان، به دشمنان احسان نکردند؟!

مسلمانان پس از شکست کسری و قیصر، چه کردند؟! آیا خیانت نموده و نیرنگ 
مین زدند؟! آیا به زنان تعّرض کردند؟! آیا به راهبان دیرنشین بدی نمودند؟! آیا در ز

  ها را تخریب و درختان را قطع نمودند؟! فساد کردند؟! آیا خانه
پس از پیروزی بر صلیبیانی که ضررهای بسیاری بر مسلمانان وارد  /صالح الّدین

ساختند، چه کرد و آنان را چگونه مجازات نمود؟ مگر فرمانده این لشکر را نبخشید و 
  او را درمان نکرد و آزادش ننمود؟!

های ساکن در سرزمین مسلمانان در طول تاریخ تا به امروز چگونه بوده  شرایط ذّمی
  است؟ مگر برخوردار از امنّیت و عدالت و احسان نیستند؟!

جنسان خودشان، به آنان نیکی و انعام  کیشان و هم قطعًا مسلمانان بیشتر از هم
  اند. اند و عدالت را در حّقشان رعایت نموده کرده
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شود که  این موارد زیبا و باارزش در تاریخ مسلمانان یافت می های بسیاری از نمونه
تأثیر فراوانی در عالقۀ مردم به دین اسالم و پذیرش آن از روی میل و اطمینان داشته 

  است.
هایی از این قبیل  کنند؟! آیا غرب هم نمونه آیا غیرمسلمانان هم چنین کاری می

  دارد؟!
شنوی؛ هیتلر و موسولینی و لنین و  بینی و می جواب همان چیزی است که می

استالین و جنایتکاران صرب از کجا آمدند؟! مگر این خائنان و دیگر شیاطینی که 
های بسیاری دچار  ها انسان را کشتند و بر اثر جنایاتشان، مردم به مصیبت میلیون

  شدند، از اروپا نبودند؟!
روند؟! پس این  مگر این اشخاص از پیشگامان تمّدن اروپا به شمار نمی

  رحمانه از کیست؟! های ظالمانه و بی گری وحشی
  های تروریست واقعی چه کسانی هستند؟ و افراطی

ای، اتمی، میکروبی و اسلحۀ کشتار جمعی را  ای، خوشه های هسته چه کسانی بمب
  سازند؟! می

وده ها آل کش ها را با انواع سموم و آفت چه کسانی هوا را با انواع گاز و دود و آب
  کنند؟! می

ها و  چه افرادی ناعادالنه و بدون رعایت شروط و آداب خصومت و دشمنی، راه
  گیرند؟! های بدی را در پیش می شیوه

دزدند؟! و چه  چه کسانی زنان را عقیم و نازا نموده و ثروت و آزادی مردم را می
  کنند؟! اشخاصی ایدز را منتشر می

  دهند؟! م نمیمگر غرب و پیروانش این امور را انجا
  کنند؟! چه کسانی از یھود که در اوج تسّلط و ترور قرار دارد، حمایت می

دانی که دادگاه بازرسی چیست [و  گذرد؟! و تو چه می های بازرسی چه می در دادگاه
  چقدر بد و ظالمانه است]؟!

ها شرم  ها؛ همچون زندان ابوغریب و ... که انسان از گفتن آن در برخی از زندان
  گذرد؟! رد، چه میدا

  گری واقعی همین است. این امور واقعیت دارد و بسیار روشن بوده و ترور و وحشی
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گمان نشود که تمامی غیرمسلمانان ناعادل و ستمکارند، زیرا برخی از آنان عادل 
  بوده و از ستم به دورند.

دفاع از اّما باید توّجه نمود که جھاد مسلمانان برای مطالبۀ حق و شکست باطل و 
  دین و جان و سرزمینشان، ترور نیست، بلکه عین عدالت است.

های غرب بسیار اندک و  گری رفتار اشتباه تعدادی از مسلمانان، در برابر وحشی
گردد  ناچیز است و پیامد کارشان بر خود این افراد اندک و نه بر دین و مسلمانان بر می

مسلمانان چنین کارهایی را به شّدت محکوم شود و بلکه  و هرگز کردارشان تأیید نمی
   )١(کنند. می

برای انسان عاقل و منصف شایسته است که به دور از ستم و نیرنگ و با دیدی 
  وسیع، به حقیقت امور بنگرد.

ها  ها و امریکایی بنابراین اگر قرار باشد که انسان تعّجب کند، باید از رفتار اروپایی
 جشافات خویش، به حقیقت دین اسالم و عظمت پیامبرشتعّجب نماید که آنان در اکت

تر بوده و بھترین کمک و  که این موارد از تمامی اکتشافاتشان مھمدرحالی  پی نبردند،
ضمانت برای رسیدن به سعادت واقعی است! آیا واقعا این افراد به حقیقت اسالم دست 

 ز از شناخت و پذیرش اسالماند یا اینکه خودشان را به کوری زده و مردم را نی نیافته
  ؟!دارند بازمی

اگر مورد اول صحیح باشد، یک مصیبت است، ولی در صورتی که موضوع دوم 
  شود! حقیقت داشته باشد، مصیبت دوچندان می

                                           
 .۶٩ -۶۶؛ الّرحمة والعظمة في الّسیرة الّنبوّیة، صص ٩۶ -٩۵نک: الّطریق إلی اإلسالم، صص  -١
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  ؛در سّنت نبوی اعجازبخش دوم: 

  ؛پیشینهای  بخش سوم: اسالم در کتاب





 

 

 

  مقّدمه

ها و مباحث تحقیق  در تمامی فصول و بخش - یعنی ادّلۀ حّقانّیت اسالم- این فصل 
رو مورد بررسی قرار گرفته است، زیرا همۀ مطالب قبلی بیانگر حّقانّیت دین  پیش

اسالم است. سخن دربارۀ ماهّیت اسالم، منابع قانونگذاری، ارکان اسالم، ایمان و علم 
و گواهی افراد باانصاف به نفع دین و پیامبر اسالم، نظام سیاسی  ج غیب، پیامبر اسالم

ی و خانوادگی اسالم، دیدگاه دین دربارۀ عقل، کار، و اقتصادی و کیفری و اجتماع
صلح، سالمت عمومی، نظافت و ... دالیلی واضح بر حقیقت و عظمت اسالم بوده و 

از هریک  دهد که این دین از جانب پروردگار حکیم و علیم آمده است، چون نشان می
 ج ت پیامبرفصول این پژوهش و مباحث آن، دالیلی قاطع بر حّقانّیت اسالم و صداق

  است.
از این رو، مطالب فصل پیش رو تکمله و تأییدی بر مطالب و اشارات موجود در 

  مباحث پیشین مبنی بر حّقانّیت دین اسالم است.
های پیشین  در فصل حاضر، اعجاز قرآن و سّنت نبوی و توصیف اسالم در کتاب

بر او، اکنون این موارد گیرد. با استعانت از الله متعال و توّکل  مورد بررسی قرار می
  گردد. بیان می



 

 

 

  بخش اول:
  اعجاز در قرآن کریم

  ؛مبحث اول: اعجاز قرآن کریم

  ؛اعجاز قرآنی انواعمبحث دوم: 
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  مبحث اول:
  اعجاز قرآن کریم

دهد  ای دارد که دلیلی از ادّلۀ نبّوت و رسالتش بوده و نشان می هر پیامبری معجزه
است، چون بدون معجزه، حّجت الھی بر مخلوقات  ألای از جانب الله که وی فرستاده

گردد. هر اندازه هم که پیامبری دارای اخالقی  برای ایمان به پیامبرانش اثبات نمی
اوان، ذهنی فّعال و منزلت و مقامی رفیع و شریف در واال، هّمتی عالی، استعدادی فر

دلیلی کافی بر رسالت وی از جانب الله متعال نیست. عقل در بازهم  میان قومش باشد،
کند که معجزاتی از جانب الله تعالی بر  صورتی باور و یقین و اعتراف به رسالتش می

ند، زیرا معجزه امری دستانش آشکار شود و فراتر از اسباب و مسّببات هستی عمل ک
خارق العاده و خارج از اسباب معروف بوده و با نتایجی که بر پایۀ مقّدمات مشّخصی 

و  ابراهیم سردهستند، تفاوت دارد؛ به عنوان نمونه، آتش سوزاننده است، ولی بر سّیدنا 
قوانین معروف هستی، آتش را سوزان و براساس  مایۀ سالمتی گشت. همان ذاتی که

قرار داده، این آتش را سرد و سالم گرداند و معجزه و دلیلی بر نبّوت  ور شعله
  )١(گشت. ÷ابراهیم

ساختن مردم به سبب طبیعت معجزه؛ یعنی فقط ناتوانی آنان  هدف از معجزه، ناتوان
در آوردن مثل معجزه نیست، بلکه هدف باور و ایمان مردم به صاحب معجزه است که 

  جانب الله تعالی؛ آفریدگار این قوانین است. ای از یقین کنند وی فرستاده
بر این اساس، الله تعالی هر پیامبری را به سوی قومش فرستاد و معجزاتی را بر 
دستان وی جاری ساخت تا هر نوع شبھه و ابھامی برطرف شود و قومش باور کنند که 

، معجزات کند. به همین سبب است و به دروغ اّدعا نمی ـای از سوی الله وی فرستاده
هر پیامبر و رسولی برخاسته از محیط خودش و متناسب با شرایط قومش و فّن و 
هنرشان بوده تا تأثیر بیشتری بر ایمان آنان و اقامۀ دلیل بر صداقت رسولشان داشته 

گردد و هدف  باشد، زیرا در غیر این صورت، توصیف به سحر و خیال و کاری محال می
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شود که تحّدی و هماوردطلبی بوسیلۀ آن صورت گیرد و  از معجزه زمانی برآورده می
گردد که مردم نسبت به کار مطلوب و مورد تحّدی شناخت  تحّدی هنگامی محّقق می

  داشته باشند.
اند، دّقت  کسی که آیات قرآن را بررسی نماید و به آیاتی که از معجزات سخن گفته

   )١(اهد یافت.کند، تمامی مطالبی که بیان شد را به طور آشکار خو
شد، متناسب با شرایط قومی  که بوسیلۀ عصایش محّقق می ÷مثال معجزۀ موسی

  بود که در سحر و ساحری ماهر و برتر از دیگران بودند.
آیاتی از قرآن که دربارۀ فرعون و فراخواندن ساحران در آن زمان است، نشان 

ند، چنانکه الله در زمینۀ سحر و ساحری استاد و ماهر بود ÷دهد قوم موسی می
  فرماید: تعالی می

   ]٧٩[یونس:  ﴾بُِكّلِ َسِٰحٍر َعلِيمٖ  ٱۡئُتوِن َوقَاَل فِرَۡعۡوُن ﴿
  »یاورید.و فرعون گفت: تمام جادوگران [ماهر و] دانا را نزد من ب«

رِۡسۡل ِف ﴿
َ
تُوَك بُِكّلِ َسِٰحٍر َعلِيمٖ  ١١١َحِٰشِينَ  ٱلَۡمَدآئِنِ َوأ

ۡ
   ]١١٢-١١١[األعراف:  ﴾يَأ

ساحران دانا [و ماهر] را به نزد  ۀتا هم ] شھرها بفرستۀکنندگان را به [هم یآور و جمع«
  »یاورند.تو ب

اٍر َعلِيمٖ  ٣٦َحِٰشِينَ  ٱلَۡمَدآئِنِ ِف  ٱۡبَعۡث وَ ﴿ تُوَك بُِكّلِ َسحَّ
ۡ
   ]٣٧-٣٦عراء: [الّش  ﴾يَأ

را نزد تو  ییوگر ماهر [و] داناتا هر جاد ها بفرست ] شھرۀکنندگان را در [هم یو جمع آور«
  ».آورند

َحَرةُ وََجآَء ﴿ ۡجًرا إِن ُكنَّا َنُۡن  ٱلسَّ
َ
   ]١١٣[األعراف:  ﴾ٱۡلَغٰلِبِيَ فِرَۡعۡوَن قَالُٓواْ إِنَّ َلَا َل

  »ما خواهد بود؟ یبرا یپاداش یم،شد یروزاگر ما پ یاو ساحران نزد فرعون آمدند، گفتند: آ«

گاه و گونه  این نیز ÷معجزۀ عیسی بود؛ از آنجا که قومش در حوزۀ پزشکی آ
زبردست بودند، الله متعال معجزۀ وی را از این نوع گرداند و کاری کرد که مردگان 

شدند و نیز مسح دستانش سبب  قبل یا بعد از دفنشان، توّسط سّیدنا عیسی زنده می
  بند.گردید که افراد نابینا و ابرص [مبتال به پیسی] شفا یا می

گاهی به پزشکی و علومش داشته باشند، از همه بیشتر  از میان مردم، کسانی که آ
شدن  کنند و آنان داناترین و تواناترین مردم بر تشخیص زنده این نوع معجزه را درک می
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واقعی و اّدعایی و درک تفاوت میان زندگی واقعی پس از مرگی حتمی و نوعی بیھوشی 
  آمدن پس از آن هستند. هوشبر اثر درد بیماری و به 

را در میان قومی فرستاد که  ج نیز چنین بود؛ الله متعال محّمد ج معجزۀ پیامبر
شان بود و صاحبان فصاحت و بالغت و بیان بودند. اشعار استوار  سخنوری تمام داشتۀ

های رایج بیشتر از سحر و جادو بر آنان تأثیر  های بلیغ و حکمت و فصیح و خطبه
  .گذاشت می

قصیدۀ روان و بلیغ را بسیار دوست داشتند و آن را گرامی داشته و جزء معّلقات به 
  رفت. شمار می

دادند و اشعارشان را در میان خود رّد و  در بازارهایشان، آنچه داشتند را ارائه می
  کردند. بدل می

نیز از همین نوع بود و با آنچه نسبت به آن شناخت داشتند و  ج معجزۀ پیامبر
ایشان روشن و مرسوم بود، مورد هماوردطلبی قرار گرفتند و قرآن کریم معجزۀ بر

های  بزرگی شد که الله تعالی بوسیلۀ آن با همۀ مردم تحّدی نمود و فقط انسان
  )١(جو و سرکش با این حّجت بالغۀ الھی مخالفت کردند. ستیزه

کند:  بیان میگونه  این را» اعجاز القرآن«فصول کتاب  عنوان یکی از /باقالنی
  .»ج فصل اول: قرآن کریم؛ معجزۀ پیامبر«

در حوزۀ شناخت اعجاز قرآن، باید توّجه داشت که نبّوت «گوید:  وی در این فصل می
های دیگری نیز تأیید  با معجزههرچند  بر پایۀ این معجزه است، ج پیامبرمان؛ محّمد

یطی ویژه و بر افرادی خاص ارائه شده اند، اّما آن معجزات در اوقاتی خاص و شرا شده
  »است.

ای عمومی برای انس و جن بوده و  داللت قرآن کریم معجزه«گوید:  وی در ادامه می
برای همیشه باقی است و از ابتدای نزول تا روز قیامت، به یک اندازه دلیلی بر حّقانّیت 

  )٢(»کند. است و هماوردطلبی می ]ج [اسالم و نبّوت پیامبر
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  دوم:مبحث 
  انواع اعجاز قرآنی

بدون تردید قرآن کریم اعجازآور و معجزه است و برخی از پژوهشگران معتقدند که 
برند: اعجاز بیانی،  اعجاز این کتاب آسمانی عام و فراگیر بوده و از این انواع نام می

تجربی، اعجاز تشریعی و اعجاز غیبی؛ مشھورترین انواع اعجاز قرآنی از  -اعجاز علمی 
  دیدگاه محّققان، همین موارد است.

  آورند: آنان آیۀ زیر را دلیل می

ۡطَنا ِف ﴿ ا فَرَّ ءٖ  ٱۡلِكَتٰبِ مَّ    ]٣٨[األنعام:  ﴾ِمن َشۡ
  »یم.را فرو گذار نکرد یزچ یچما در کتاب [لوح محفوظ] ه«

های پیشرفت انسان، مطالبی بیان نموده و  قطعًا قرآن کریم در بسیاری از حوزه
اند و مطابقت و تناسب  ا دلیل و مدرک، این معانی و مفاهیم را آشکار ساختهمفّسران ب

  اند. ها با واقعّیت و نیز همخوانی آیات قرآن با مفاهیم علمی را روشن و بیان کرده آن
ترین نوع اعجاز، همان است که قرآن کریم بوسیلۀ آن با قوم عرب  اّما برترین و مھم

و زیبایی بیانش. بنابراین تحّدی بزرگ با لفظ و نظم تحّدی نمود؛ یعنی بالغت قرآن 
   )١(این کتاب آسمانی صورت گرفت.

  فرماید: در توصیف قرآن و اعجاز آن می ـالله

نُس  ٱۡجَتَمَعتِ قُل لَّئِِن ﴿ نُّ وَ  ٱۡلِ تُواْ بِِمۡثِل َهَٰذا  ٱۡلِ
ۡ
ن يَأ
َ
ٰٓ أ َ تُوَن بِِمۡثلِهِ  ٱۡلُقۡرَءانِ َ

ۡ
 ۦَ يَأ

   ]٨٨[اإلسراء:  ﴾َبۡعُضُهۡم ِلَۡعٖض َظِهٗيا َولَۡو َكنَ 
قرآن را  ینبر آنکه همانند ا جمع شوند] ی] بگو: اگر انس و جن [همگ!ج یامبرپ یا«[

  ».] باشندیگر[د یبرخ یاوراز آنان  یبرخهرچند  [هرگز] همانند آن را نخواهند آورد، یاورند،ب

قرآن کریم کالم «گوید:  دربارۀ اعجاز قرآن کریم چنین می /محّمد رشید رضا
اعجازآور الھی برای مخلوقات از لحاظ اسلوب و نظم، علوم و احکام و تأثیر هدایتش و 

از این انواع اعجاز، هریک  سازی امور غیب گذشته و آینده است و کشف و روشن
  شود که مرتبط به اصولی است. هایی می هایی دارد و هر بخشی تقسیم به شاخه بخش
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پیامبر عربی و اّمی بوسیلۀ اعجاز قرآن، با تمامی عرب تحّدی  ؛ج حّمدبدون تردید م
نمود و از جانب پروردگارش خبر قطعی داد که آنان نخواهند توانست یک سوره 

ساختن و رّد  همچون قرآن بیاورند و با وجود حرص فراواِن سخنورانشان بر باطل
  آنان به اثبات رسید.نمودن درخت اسالم، ناتوانی  کن و ریشه ج دعوت پیامبر

ها انتقال دادند و آنان هم نتوانستند مانند قرآن  مسلمانان این تحّدی را به سایر مّلت
  )١(»بیاورند.

قرآن از «آورد:  او در توضیح شکوه و عظمت قرآن و بخشی از اسرار اعجازش می
لحاظ بیان و هدایت، همچون روح در بدن و جوهر ماّده و نیروی جاذبه در هستی 

گاه  شوند و انسان ها و آثارشان شناخته و دانسته می است که این موارد با نشانه های آ
ها نیاز  ها را بیان کنند، اّما به لّذت معنوی و روانی آن توانند حقیقت و ماهّیت آن نمی

  مبرمی دارند.
ای  همچنین به فھم و لّذت آنچه از دالیل ناتوانی عالمان و سخنوران در آوردن سوره

  های قرآن از نظر هدایت و بیان زیبا، دانسته شده است، نیاز شدیدی دارند. نند سورهما
هایی عقلی و روحی و روانی و آرامشی فکری و باطنی وجود دارد  در این موارد لّذت

شوند و شّک و شبھۀ  فروغ می رنگ و بی های ملحدان در برابر آن، کم که شبھه
  )٢(»خورد. کن، از این طریق شکست میاف دینان و افراد بدگمان و شبھه بی

هنوز  –بنابراین روشن گشت که آیات قرآن که با انس و جن هماوردطلبی نمود 
  خواهد که مانند نظم و بیان قرآن بیاورند. از آنان می -هم

  اند. مردم در گذشته و حال، از آوردن چنین کالمی ناتوان مانده
گردد که این کتاب، سخن بشر  بیاورند، ثابت میتوانند همچون قرآن  از آنجا که نمی
نیست، چون ایشان یکی از افراد بشر بودند و در نتیجه، قرآن کریم  ج یا سخن محّمد

  کالم پروردگار بشر است.
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دلیل اینکه آنان «گوید:  باقالنی در توضیح ناتوانی قوم عرب از آوردن مثل قرآن می
بود که با این افراد تحّدی نمود و حّتی توانستند مانند قرآن بیاورند، این  نمی

  »گرداند. ج درخواستش را طوالنی کرد و آن را نشانۀ صداقت و نبّوت پیامبر
اگر آنان توان تکذیبش را داشتند، قطعًا این کار را «آورد:  وی در ادامه چنین می

دادند و با کاری آسان از طریق زبان و سخنشان، خود و خویشاوندان و  انجام می
  دادند. موالشان را این مخمصه نجات میا

و در این صورت، نیازی به جنگ و ستیزه و جدال فراوان و رفتن از وطن و تسلیم 
زن و فرزند به عنوان اسیر نداشتند. بنابراین از آنجا که در این زمینه هیچ مخالفتی 

   )١(»رسد. نکردند و چیزی ارائه ندادند، ناتوانی آنان به اثبات می
روایت شده که بالغت بسیاری داشته و  ج بر این، احادیث فراوانی از پیامبرعالوه 

با  ج بالغت احادیث رسول اللهبازهم  رسد، اّما ها به این درجه نمی سخن سایر انسان
   )٢(بالغت قرآن قابل مقایسه نیست.

  )٣(در نتیجه، اعجاز اصلی و مھم قرآن، مربوط به لفظ و بالغت نظمش است.
  گردد. پیش رو، موضوع مزبور بیان میدر مبحث 
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  مبحث سوم:
  های اسلوب اعجازآور قرآنی ویژگی

  بالغت سخن
های مھم و اعجازآوری از لحاظ بالغت و  بدون تردید اسلوب قرآن کریم دارای ویژگی

  بیان جّذاب خود است.
بالغت سخن یعنی اینکه یک سخن دارای الفاظی فصیح و نظمی محکم و استوار باشد 

  داللتی منّظم و کافی بر معنا کند.و 

  فصاحت الفاظ
 ها با گوش آسان و سبک باشد و یعنی تلّفظ و جریان کلمات بر زبان و شنیدن آن

برای ذوق و سلیقۀ انسان آشنا و مورد پسند بوده و عالوه بر این، متناسب با شیوۀ 
  زبان آنان باشد.براساس  سخن قوم عرب یا

  استواری نظم
محّل مناسب خود به کار رود و این کلماِت متناسب به درستی با  ای در هر کلمه

ای که نتوانی بر روی یک واژه دست بگذاری و بگویی: ای  یکدیگر ترکیب شوند، به گونه
  بود! کاش این کلمه بر فالن واژه مقّدم یا مؤّخر از آن می

  نظم داللت
فکر انسان خطور ای به گوش انسان رسد، معنایش به دل و  یعنی همین که واژه

   کند.
رسیدن فوری یا تاخیری معنا به قلب، بستگی به هوش و فھم شنونده و نیز ظھور و 

  شھرت و دّقت و غرابت معنا دارد.
تر  هایی که ماندگارتر و دلچسب نظم و استواری داللت سخن، با بیان معانی به شیوه

ها با قرائنی   ه و کنایهگیرد؛ همچون تشبیه، ضرب المثل، انواع استعار است، صورت می
  سازد. که هدف متکّلم را به فھم شنوندگان نزدیک می
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  داللت کافی بر معنا
یعنی اینکه لفظ و عبارت، معانی مورد نظر متکّلم را کامال به مخاطبان انتقال دهد، 

ای صاف باشد و تمامی معانی را به  ای که کلمات و اسلوب عبارت همچون آینه به گونه
  د و هیچ چیزی را از ذهن و فکرت پنھان نکند. تو نشان ده

هدف از معانی کامِل یک عبارت، معانی مورد نظر انسان سخنور عالوه بر معانی 
مستتبعات «اصلی مّد نظر هر متکّلمی است. این معانی در علم بیان با عنوان 

  گیرد. مورد بررسی قرار می» الّتراکیب
که مربوط به بیان زیبا و جّذاب است، رقابت  نویسندگان و شاعران بلیغ در این موارد

ترین درجه و  ها در پایین شوند؛ برخی از سخن بندی می کنند و بر این اساس، رتبه می
نگری تا به  گیرند. همواره به این درجات متفاوت می برخی در باالترین رتبه قرار می

زیبا و رسی که فصاحت کلمات و استواری نظم و استحکام داللت و معانی  سخنی می
   )١(کند! زده می کاملش تو را شگفت

  بالغت و بیان زیبای قرآنهای   ویژگی
ای دربارۀ مفھوم بالغت و بیان زیبا و جّذاب، بخشی از  پس از آوردن مقّدمه

  گیرد: بررسی قرار میهای بالغت قرآنی و بیان جّذاب و اعجازآور آن مورد  ویژگی

  فصاحت مفردات قرآن - ١
تمامی کلمات این کتاب جاوید متناسب بوده و در محّل خود قرار گرفته و کامال 

 برای گوش، آشنا و روان است.

  استواری نظم قرآن -٢
کتاب آسمانی مسلمانان از این لحاظ، در اوج قرار دارد و به نھایت رسیده است. 

گاه به قوانین  تواند به عبارتی  و شروط سخنوری و آشنا به سخن بلیغان، نمیهیچ فرد آ
گرفت، یا اینکه  از جمالت قرآن اشاره نماید و بگوید که ای کاش در این محل قرار نمی

ای اشاره نماید و بگوید: اگر فالن کلمه جایگزین واژۀ مذکور شود، این جمله  به واژه
  )٢(شود. تر و زیباتر می منسجم
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  داللت واژگان و عبارات قرآن و حاضرساختن معانی در ذهناستحکام  -٣
انگیز و نو،  هایی زیبا، استعاراتی شگفت در این کتاب، تشبیھاتی جّذاب، َمَثل

بینی  نظیر و تعریض و اشاراتی متناسب با موقعّیت می هایی بی مجازهایی لطیف، کنایه
 ترند. که از سخن صریح نیز زیباتر و جّذاب

  نی کاملرساندن معا -۴
ای نگاه  اند. به آیه که با توّجه به موقعّیت، به طور صریح یا با اشاره بیان گشته

این آیه را تمام درحالی  نمایی و کنی و معنای اصلی آن را به دّقت بررسی می می
ای؛ مثال حکمی را صادر نموده، دلیلی بیان  کنی که فواید بسیاری را به دست آورده می

ی ارائه داده یا حکمتی را روشن ساخته و امثال این موارد که کرده، موعظه و پند
گیرد و افراد به  گردد و امور زندگی سامان می ها، راه هدایت آشکار می بوسیلۀ آن

 رسند. باالترین مراتب رستگاری در دنیا و آخرت می

  تناسب زیبایی بیان قرآن بدون هیچ نوع اختالف و تناقض -۵
دهد و معانی جّذابی بیان  که سخنانی زیبا ارائه میبینی  فرد سخنوری را می

کند، اّما وقتی سخنش طوالنی شود و موارد متعّددی را بر زبان آورد، تفاوت  می
توانی ضعف و  ای که می شود، به گونه آشکاری در شیوایی و فصاحت سخنانش دیده می

از جمالت  سستی عباراتش را بیان نمایی و با نقدی صحیح، اشتباهات بیشتری را
 پایانی وی بیرون آوری.

تمامی بازهم  هایش، بودن زمان نزول و فراوانی سوره اّما قرآن کریم با وجود طوالنی
  فرماید: می أواژگان و عباراتش، زیبا و متناسب بیان شده است، چنانکه الله

﴿ ُ َّ ۡحَسَن  ٱ
َ
َل أ تََشٰبِٗها ٱۡلَِديثِ نَزَّ    ]٢٣مر: [الّز  ﴾كَِتٰٗبا مُّ

] یکدیگر] متشابه [همانند یاتشکه [آ یکتاب ؛سخن را نازل کرده است ینبھتر تعالی الله«
  ».است

  فرماید: همچنین می

ِ َولَۡو َكَن ِمۡن ِعنِد َغۡيِ ﴿ َّ    ]٨٢ساء: [النّ  ﴾َكثِٗيا ٱۡختَِلٰٗفالَوََجُدواْ فِيهِ  ٱ
  »یافتند. یدر آن م یاریالله بود، قطعًا اختالف بس یرغ یاگر از سو و«

ها متبّحر  نماید و در برخی از آن انسان بلیغ فنون متعّددی از کالم را بررسی می
  گردد، اّما در برخی دیگر ضعیف است. می



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ٦٧٦

 

ولی قرآن کریم در فنون بسیاری؛ مانند موعظه، اقامۀ دلیل، تشریع احکام، وصف، 
ی است، وارد شده وعد و وعید، قصص، انذار و سایر مواردی که مربوط به هدایت عموم
   )١(و تمامی این امور را با الفاظی زیبا و اسالیبی بدیع بیان نموده است.

  بیان سخن به اندازۀ نیاز و حقیقت - ۶
مشّخص است که قرآن کریم حقایقی را بیان نموده و از این طریق، شریعتی گسترده 

آوردن مدح، را تاسیس کرده است. قرآن در این زمینه همچون شیوۀ سخنوران را در 
ها و ... را پیش نگرفته است؛ شیوۀ کسانی که مھار  رثا، تبریک، غزل و توصیف صحنه
روی  پردازی پرداخته و در این زمینه، بسیار زیاده افکارشان را رها نموده و به خیال

 اند. کرده
قرآن کریم معانی و مفاهیمی که مقتضی صداقت در گفتار و بیان سخن به اندازۀ 

بینی که کامال برخوردار از فصاحت و بالغت  کند و می قعّیت است را نقل میالزم و وا
  )٢(است.

  بودن قرآن از ظاهرسازی و تکّلف خالی -٧
شود  در شعر، خطبه و یا نامۀ برخی از سخنوران، نوعی تکّلف و ظاهرسازی یافت می

ا ه ارزش است و تکّلف در آن و برخی سخنانشان خوب، برخی متوّسط و برخی بی
 گردد. احساس می

چنین ویژگی و صفتی بر سخن منظوم و منثور آنان برای بیان معنا با کالمی موزون 
  شود. یا غیرموزون دیده می

گاه به بالغت و ناقد در این  اّما قرآن کریم در اوج زیبایی بیان قرار دارد و فرد آ
بالغت در تمامی آیات ارزش و غیربلیغ پیدا کند، بلکه روح  ای بی تواند واژه زمینه، نمی

کند که در ترسیم و  شود و هرگز متکّلفانه نیست؛ فرقی نمی هایش احساس می و سوره
  )٣(بیان معانی یا نظم و ترتیب الفاظ و عبارات باشد.
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  ها با بھترین نوع بیان تکرار قّصه -٨
 ها به بھترین شکل ممکن و های بالغت قرآن، بیان قّصه یکی دیگر از مظاهر و نشانه

ای که  اقتضای حال و مقام است، به گونهبراساس  های متفاوت ها در سوره آوردن آن
ها در مواضع متعّدد مقایسه شود، در درجه و مرتبۀ واحدی از  اگر حکایت و نقل آن

 یکسانند.باهم  بالغت قرار دارند و
و سپس کند  ولی انسان بلیغ گاهی اوقات داستانی را با عباراتی جّذاب و زیبا نقل می

  )١(نماید. ارزش بیان می تر و بی در جایی دیگر، آن را با الفاظ و اسلوبی پایین

  کردن بخش استفادۀ قرآن از روش تقسیم و بخش -٩
نمودن مطالب  دسته فصل کردن و دسته ای جدید در زبان عربی که در فصل شیوه

 )٢(کاربرد دارد.
  گردید.های اعجاز بیانی قرآن کریم ارائه  برخی از شاخصه

   

                                           
 .١١ -١٠؛ بالغة القرآن، صص ٨٣ - ٨٢نک: إعجاز القرآن، صص  -١
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  مبحث چهارم:
  تجربی -اعجاز علمی 

مراد از این نوع اعجاز قرآنی، آیاتی است که دربارۀ قوانین الھی در هستی و نظام آن 
  و انواع عنایت و توّجه الله متعال نسبت به مخلوقات بیان شده است.

 این نوع اعجاز، زمینه و میدان وسیعی برای دّقت و تفّکر بوده و آیات بسیاری از
قرآن کریم در این باره نازل شده و جزئّیات و شیوۀ رسیدن به حقایق را بیان کرده 

  است.
برخی از پژوهشگران معتقدند تعداد آیاتی که در مورد آفاق و انفس نازل شده، بیش 

  )١(شود که در سرتاسر قرآن آمده است. آیه می ٩٠٠از 
شیوۀ قرآن و دوری از تفسیر و این نوع اعجاز نیاز به دّقت و پایبندی به منھج و 

  تاویل نادرست دارد.
ها و اسباب برای اقامۀ دلیل و  اگر موارد فوق رعایت شود، یکی از بھترین روش

  فرماید: است. الله تعالی می ج اثبات صّحت رسالت و صداقت پیامبر

فَاقِ َسُنِيِهۡم َءاَيٰتَِنا ِف ﴿ نَُّه  ٱ
َ
َ لَُهۡم أ ٰ يَتََبيَّ نُفِسِهۡم َحتَّ

َ
ۗ َوِفٓ أ    ]٥٣لت: [فّص  ﴾ ٱۡلَقُّ

داد تا  یمنشان خواه انشان به آن  خود را در آفاق و در نفس خود یها  نشانه یبه زود«
  ».روشن گردد که او حق است یشانبرا

دم و دادن راه هدایت به مر بدون تردید هدف بزرگ و اصلی قرآن کریم، نشان
  فراخواندن آنان به این راه است:

ُ  ٱۡلُقۡرَءانَ إِنَّ َهَٰذا ﴿ ۡقَوُم َوُيبَّشِ
َ
ِينَ  ٱلُۡمۡؤِمنِيَ َيۡهِدي لِلَِّت ِهَ أ ٰلَِحِٰت َيۡعَملُوَن  ٱلَّ  ٱلصَّ

ۡجٗرا َكبِٗيا
َ
نَّ لَُهۡم أ

َ
   ]٩[اإلسراء:  ﴾أ

 یو به مؤمنان کند، یم یتهدا ،هاست راه ینتر که آن استوار یقرآن، به راه ینا بدون تردید«
  ».است یپاداش بزرگ یشانکه برا دهد یبشارت م دهند، یانجام م یستهشا یها که کار

های متنّوعی بیان شده است؛ همچون  این ارشادات و دعوت به راه درست، با شیوه
قراردادن فطرت بشری، استدالل به حقیقت اشیای محسوس، مجادله و  مورد خطاب

                                           
؛ القرآن والعلوم، جمال الّدین فندی؛ مباحث في ١۵٩، ص ٣نک: تفسیر الّتحریر والّتنویر، ج  -١
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های پیشین و توّجه به حقیقت و نتیجۀ کوتاهی  اظرۀ عقلی، یادآوری عاقبت اّمتمن
  بشر.

از آنجا که مخاطب قرآن کریم، تمامی مردم با وجود تفاوت از لحاظ طبقه و گروه و 
اند، دالیل و امثالی در این کتاب آسمانی بیان شده که  سطح فکری و فرهنگی بوده

ها  شود، چون انسان های محتلف می ها و محیط نشامل تمامی اقشار جامعه در دورا
اند و این موارد در دایرۀ اشیای محدود و ممکن روی  محکوم به فطرت و عقل و تجربه

های قرآنی شامل افراد زمان  های اساسی و عام خطاب دهد و به همین سبب، پایه می
  شود: نزول وحی و تمامی مردم تا روز قیامت می

ۡفَنا﴿ ِ َمَثٖلۚ َوَكَن  ٱۡلُقۡرَءانِ ِف َهَٰذا  َولََقۡد َصَّ
نَسٰنُ لِلنَّاِس ِمن ُكّ ءٖ  ٱۡلِ ۡكَثَ َشۡ

َ
أ

 ٗ    ]٥٤[الکهف:  ﴾َجَد
 از یشانسان ب یول یم،ا کرده یانمردم ب یبرا راقرآن، هر گونه مثل یندر ا یو به راست«

  »پردازد. یبه مجادله مهرچیز 
دانیم که ورود و بیان آیات مربوط  بفھمیم، میاگر هدف و منھج قرآن را در خطاب 

هایی که دربارۀ آفاق یا انفس هستند، موضوعی بدیھی و بسیار  به جھان هستی؛ آن
های زیادی از مکّلفان و مخاطبان قرآن، تمامی تالششان را  روشن است، زیرا گروه

  اند. دربارۀ این نوع از مخلوقات الھی به کار برده
شدۀ الھی بر  اد اقامۀ دلیل شود و بیان گردد که قرآن، کالم نازلباید که بر این افر

  )١(است تا مؤمنان را بشارت داده و افراد لجوج و سرکش را بیم دهند. ج محّمد
ها زیبایی بیان و فصاحت و بالغت قرآنی را درک کنند تا  مشکل است که این گروه

  اعتراف نمایند که کالم اعجازآور الھی است!
دانند که امکان ندارد انسان به خودی خود این معارف انسانی و حقایق  اّما می

ها  ها در دوران اخیر و پس از پیشرفت انسان هستی را درک کند، چون بسیاری از آن
  اند. در علوم تجربی و اختراع وسایلی که قبال وجود نداشته، کشف شده

                                           
 - ١٠١و  ٩۴ -٩٣، صص ١نویر، ج ؛ تفسیر الّتحریر والتّ ١٣١نک: مباحث في إعجاز القرآن، ص  -١

١٠٢.  
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که هیچ شناختی نسبت  بنابراین قطعًا بیان این حقایق مھم و دقیق بر زبان مردی
گاه به اسرار آسمان دهد که آن به علوم تجربی نداشته، نشان می ها و  ها را از ذات آ

  زمین گرفته است:

نَزَلُ ﴿
َ
ِيقُۡل أ َّ َيۡعلَُم  ٱلَّ َمَٰوٰتِ ِف  ٱلّسِ ۡرِضۚ وَ  ٱلسَّ

َ
   ]٦[الفرقان:  ﴾َكَن َغُفوٗرا رَِّحيٗما ۥإِنَّهُ  ٱۡل

 داند. یرا م ینها و زم ناآن را نازل کرده که راز [نھان] آسم ذاتی] بگو: !ج یامبرپ یا«[
  )١(».مھربان است ۀآمرزند او همانا

های بسیاری به این نوع شد و نیازی به  در البالی مطالب مبحث حاضر، اشاره
  های فراوان نیست. آوردن نمونه

ست که دربارۀ نفس بشری شده در این باره، آیاتی ا ترین آیات نازل توان گفت مھم می
  و آفرینش و سرشت و حاالت وی بیان شده است.

همچنین آیاتی که دربارۀ آسمان و زمین، خورشید و ماه، شب و روز، کوه و دریا، 
  های جّوی؛ مانند بادها، ابرها، باران و رعد و برق آمده است. پدیده

بیشترین فایده را از موارد گوید؛ انسانی که  و نیز آیاتی که دربارۀ انسان سخن می
  برد. فوق می

همچنین آیاتی که در مورد رحم و پیدایش جنین بیان شده و سایر مواردی که بیان 
  )٢(گنجد. ها در این مبحث نمی آن

گونه  این بودن خاستگاهش را تجربی قرآن بر الھی –شیوۀ داللت اعجاز علمی 
نه بیان شده، به حّدی است که شود بیان کرد: اشارات فراوانی که در این زمی می
گاه شوند توانند از تمامی آن های زیادی از عالمان نمی نسل وسایل و هرچند  ها آ

های فراوانی را به کار گیرند. این موضوع از لحاظ زمانی آن قدر  امکانات و تالش
ها و ستارگان و  ها و آسمان طوالنی است که مربوط به اصل هستی با تمامی کھکشان

  شود. گانش میسّیار
های مرئی و غیرمرئی موجودات زنده و جمادات؛  و از لحاظ شمول، شامل نظام

  شود. همچون بادها، ابرها، دریاها، گیاهان، حیوانات و انسان می
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ترین وسایل و  این اشارات و ارشادات آن قدر دقیقند که جدیدترین و پیشرفته
برند و دانش تجربی معاصر در برابرش، ها پی ب اند به آن های علمی نتوانسته آزمایشگاه

  مات و مبھوت مانده است.
بدون تردید بیان حقایق مذکور توّسط قرآن کریم با این شمول و گستردگی و با این 

سازد که یقین کند قرآن از جانب الله عزیز و حکیم  دّقت، هر انسان منصفی را قانع می
  که بر هر چیزی احاطه دارد، نازل شده است.

ها  حالی که تمامی بشر از فھم و درک این حقایق و رسیدن به ماهّیت و اسرار آندر 
ناتوانند، آیا عاقالنه است که بگوییم قرآن را مردی اّمی که در میان محیطی اّمی رشد و 
زندگی نموده و تاریخ هیچ نوع پیشرفتی را از پیشینیان وی در زمینۀ علوم هستی و 

  اخته شده است؟!نفس بشری به ثبت نرسانده، س
  فرماید: می ألالله

ِينَ َوَقاَل ﴿ ٓ إِۡفٌك  ٱلَّ َّ ِ ٰهُ َكَفُرٓواْ إِۡن َهَٰذآ إ َعنَهُ  ٱۡفَتَ
َ
َعلَۡيهِ قَۡوٌم َءاَخُروَنۖ َفَقۡد َجآُءو  ۥَوأ

َسِٰطُي  ٤ُظۡلٗما َوُزوٗرا
َ
ْ أ لِيَ َوقَالُٓوا وَّ

َ
ٗ فَِهَ ُتۡمَلٰ َعلَۡيهِ بُۡكرَ  ٱۡكَتتََبَها ٱۡل ِصي

َ
قُۡل  ٥ٗة َوأ

نَزَلُ 
َ
ِيأ َّ َيۡعَلُم  ٱلَّ َمَٰوٰتِ ِف  ٱلّسِ ۡرِضۚ وَ  ٱلسَّ

َ
   ]٦-٤[الفرقان:  ﴾َكَن َغُفوٗرا رَِّحيٗما ۥإِنَّهُ  ٱۡل

که [خود] بافته است و  است یدروغ فقط[قرآن]  ینگفتند: ا ،کافر شدند که  یکسان و«
 یسخنشان] ستم و دروغ بزرگ ین[با ا انآن قطعاً  !اند داده یاری[کار]  یناو را بر ا یگرد یگروه

کرده  یسینو است که آن را رو یشینیانپ یها همان] افسانه ینو گفتند: [ا .اند را مرتکب شده

آن را نازل کرده که راز  ذاتی] بگو: !ج یامبرپ ی[ا شود. یامال م ویو هر صبح و شام بر 
   )١(».مھربان است ۀآمرزند او بدون تردید داند. یرا م ینها و زم نا[نھان] آسم

  تجربی قرآن کریم بیان گردید. - بخشی از مطالب مربوط به اعجاز علمی 
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  مبحث پنجم:
  اعجاز تشریعی

سخن از اعجاز تشریعی قرآن به معنای بیان نظام جاوید هستی و موجودات است. 
بیشماری را در آن قرار داد و ذاتی که این جھان را از نیستی به وجود آورد و مخلوقات 

انسان را بھترین مخلوقات گردانید، برای این مخلوق برتر، قانونی در زندگی تعیین کرد 
تا رفتارش را در دنیا سامان دهد و رابطۀ وی با پروردگارش را منّظم کند. همچنین 

اخروی  الله تعالی بر حسب رفتار آدمی و اجرای این قانون مھّم الھی، نتایجی دنیوی و
ای که انسان در دنیا به آرامش و عّزت رسد و احساس  را مقّرر ساخته، به گونه

سربلندی کند و حکمت الھی و فلسفۀ آفرینش و برتری خویش بر سایر مخلوقات را 
  بداند.
در ادامۀ سعادت دنیوی، رستگاری در آخرت را نیز برای انسان ضمانت کرده  أالله
  است:

َم زِ ﴿ ِ يَنَة قُۡل َمۡن َحرَّ َّ ِ  ٱلَِّتٓ  ٱ ۡخَرَج لِِعَبادِه
َ
ّيَِبِٰت وَ  ۦأ ِيَن  ٱلّرِۡزقِۚ ِمَن  ٱلطَّ قُۡل ِهَ لِلَّ

ِ َءاَمُنواْ ِف  ۡنَيا ٱۡلََيٰوة    ]٣٢[األعراف:  ﴾ٱۡلقَِيَٰمةِۗ َخالَِصٗة يَۡوَم  ٱلُّ
 های یبندگانش پدید آورده و روز ی] را که الله براییها لباس [و زینت یبگو: چه کس«

است که ایمان  یکسان یدنیا، برا یپاکیزه را حرام کرده است؟! بگو: این [چیزها] در زندگ
مومنان]  یا] روز قیامت خاص [براامّ  شوند، یمند م ها بھره اند، [اگر چه کافران نیز از آن آورده

  »د.خواهد بو
در تمامی های مورد نیاز بشر در زندگی روزمّره است و  قرآن کریم مشتمل بر نظام

های زندگی، دیدگاهی ویژه و حکمی مستقل صادر نموده و از مجموع این  جنبه
  ها، قانونی کامل برای تمامی جوانب زندگی وجود دارد. الله متعال فرمود: نظام

ۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم نِۡعَمِت َورَِضيُت َلُكُم  ٱۡلَۡومَ ﴿
َ
ۡكَمۡلُت لَُكۡم دِيَنُكۡم َوأ

َ
 ٱۡلِۡسَلٰمَ أ

 ۚ    ]٣[المائدة:  ﴾دِيٗنا
عنوان] ه اسالم را [ب وشما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم،  ینامروز د«

  )١(»یدم.برگز یتانبرا یند
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رسیده و متمایز از سایر  در صورت اجرای این قانون کامل بر مردم، اّمتی به کمال
  گیرد: ها از نظر محاسن و رفتار شکل می مّلت

ِ  ُكنُتمۡ ﴿ ُمُروَن ب
ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ
ُ
َوتُۡؤِمُنوَن  ٱلُۡمنَكرِ َوَتۡنَهۡوَن َعِن  ٱلَۡمۡعُروِف َخۡيَ أ

 ِ ِۗ ب َّ    ]١١٠عمران:  [آل ﴾ٱ
کنید و نھی از  امر به معروف می ؛اید تی هستید که برای مردم پدیدار شدهشما بھترین امّ «

  »نمائید و به الله ایمان دارید. منکر می
دهد که قرآن از جانب الله بوده و هرگز  جنبۀ تشریعی و اخالقی آیات قرآن نشان می

  ساختۀ بشر نیست.
های اخالقی و قوانین عالی و واالی تشریعی در قرآن کریم، خارج از توان و دّقت  پایه

  و علم بشر است.
دهد که هرگز اندیشمند یا فیلسوف یا مصلحی اجتماعی  تاریخ بشری نشان می

نیامده که بتواند نظام و قانونی کامل برای روابط داخلی و خارجی یک دولت تعیین 
  کند.

بسا حکیم و دانشمندی که به دنبال این خواسته بوده، اّما نظرّیاتی ناقص ارائه داده 
و در بسیاری موارد، به حقیقت نرسیده و حّتی و سخنانی متناقض بر زبان رانده 

  اند. پیروانش در زندگی یا پس از مرگ وی، نظرّیاتش را نقض و رد کرده
گردد  هایی که پایبند به دین حق نیستند، تکرار می هنوز هم این پدیده در میان مّلت

ا بخش های زندگی اجتماعی ی و عالوه بر این، نظرّیات بشری شامل تنھا بخشی از جنبه
  هاست. بسیار کوچکی از آن

بنابراین تعیین دیدگاه و نظامی کامل و شامل تمامی هستی و مخلوقات و افراد و 
ها و حاالت، خارج از توان بشر است، هر اندازه هم که علم و  ها در همۀ زمینه گروه

گاهی داشته باشند. پس نظرت در این باره که چنین نظام کاملی بر زبان مردی اّمی  و آ
های علمی و کسی که در  ها و نوشته ها و نظرّیات پیشین و نامه ناآشنا به کتاب

  )١(جستجوی قوانین و احکام تشریعی سفر نکرده، نقل شده است، چیست؟!
ها متمادی باقی مانده و گذشت زمان و  ها و نسل و این علوم و اصول در قرن

رونق بیشترشان شده و افراد عادل ها، باعث شکوفایی و  ها و بررسی و تحقیق آن دولت
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بودن خاستگاهش و تناسب و صالحّیت آن برای هر  ای، پی به الھی و منصف هر دوره
  اند. زمان و مکان برده

بدون تردید اصول واال و مھّمی که در شریعت اسالمی آمده و در قرآن کریم بیان 
است و  ج ت پیامبربودن منبع آن و نشانۀ صداقت و نبوّ  شده، دلیلی روشن بر الھی

اند تا  دهد که ایشان کتاب آسمانی مذکور را از پروردگار حکیم و خبیر گرفته نشان می
  )١(رحمتی برای جھانیان باشد.

های اسالم و نیز  در مواضع متعّددی از این تحقیق، عقاید و شرایع و اخالق و نظام
مان و مکان و هر تناقض و تناسب آن با فطرت و صالحّیتش برای هر ز وضوح و عدم

دهد که  حالت و اّمتی بیان شد، که مطالب مزبور داللت بر اعجاز قرآن دارد و نشان می
  تواند چنین نظام تشریعی و قانونی را بیاورد. هیچ نوع عقل بشری نمی

کند که اگر کسی  این مطلب دلیل وجود اعجاز تشریعی در قرآن را تأیید و تأکید می
بیند  های مختلف زندگی بررسی نماید، به روشنی می ا در جنبهاحکام و قوانین اسالم ر

هدف از این قوانین، هدایت انسان به بھترین راه در زندگی دنیوی است؛ راهی که 
شود توانش را برای رسیدن به کماالت  کند و باعث می انسانّیت و ارزشش را حفظ می

های  دقیقی در خواسته گردد و تعادل انسانی به کار برد و دیدگاه صحیح وی حفظ 
گیرد که سبب آرامش روانی و سعادت در زندگی دنیا  جسمی، روحی و عقلی او شکل 

  شود. و در نتیجه، رسیدن به سعادت زندگی ابدی در آخرت 
هنوز در تاریخ بشری اّتفاق نیفتاده که مصلحی اجتماعی یا فیلسوفی بزرگ نظام 

  انسانی وضع کرده باشد. های زندگی و شرایط کاملی برای تمامی جنبه
 –ها تعیین کنند، اّما  مصلحان بسیاری تالش نمودند تا قوانینی منّظم برای دولت

انتقادات فراوانی در زندگی و پس از مرگشان، علیه آنان صورت  -چنانکه بیان شد
گرفت، چون متاّثر از محیط خودشان بود و تمامی مسائل و مشکالت زندگی را بررسی 

  نکرده و در نظر نگرفته بودند.
ها، فقط منحصر به  قانون حمورابی و صولون [سولون] و دیگران و اجرا و نتایج آن

دین  ها و امور در جوامع بی از زندگی و مشکالت انسان بود و هنوز هم این پدیدهبخشی 
پرست،  داری و سوسیالیستی و کمونیستی و بت خورد؛ مثال جوامع سرمایه به چشم می

  خورند. های تلخی، ضربه می هنوز هم از چنین تجربه
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خواستۀ ردو ه های معنوی و ماّدی را در نظر داشته و قوانین اسالمی که خواسته
انسان را به طور شایسته و مناسب برآورده نموده و سعادت و آرامش را در زندگی دنیا 

ها را دربارۀ آینده برطرف نموده و کامال متناسب با فطرت  مھّیا ساخته و نگرانی انسان
گاهی و احاطه  ای که هیچ انسانی نمی است، به گونه تواند نسبت به تمامی این امور آ

کند که قوانین اسالم از جانب آفریدگار انسان است؛  د، به روشنی اثبات میداشته باش
آفریدگاری که این نیروها و استعدادها را در وی به ودیعت گذاشته و قوانینی را به 

  ها و ارشادشان به سوی پرستش الله متعال تعیین کرده است. منظور تنظیم تمامی آن
گردد که بدانی قوانین مذکور بر فردی  تر می این دلیل و برهان زمانی گویاتر و قوی

اّمی که هرگز از کسی تعلیم نگرفت و به قصد بررسی نظرّیات و قوانین اصالحی سفر 
  )١(نکرد، نازل شد.

احکام قرآنی مربوط به نظم جامعه و ایجاد رابطه «گوید:  می /شیخ محّمد ابوزهره
از قوانین بشری یک  هیچ است که در میان افراد آن، بر پایۀ موّدت و مھربانی و عدالتی

  وجود ندارد.
کنندگان قوانین و  با بررسی دستورات قرآن با قانون یونان و روم و کار اصالح

بینیم که هرگز قابل مقایسه با یکدیگر نیستند، با وجود اینکه قانون روم  ها، می نظام
پس  ٥٠٠تا سال  سالۀ دولت روم؛ یعنی از زمان تاسیس شھر روم ١٣٠٠زائیدۀ تجربۀ 

از میالد بود و دانشمندان بسیار معتبر و ممتازی آن را وضع نمودند؛ همچون سولون 
  که قانون آتن و لیکورگوس که قانون اسپارتا را تنظیم کرد.

کرد، بدون اینکه درس  با قرآنی که حقیقت را از جانب الله تعالی بازگو می ج محّمد
ی که مؤّسسۀ علمی و دانشگاه و مکانی برای و تعلیمی گرفته باشند، در شھری امّ 

نظیر برای تنظیم روابط اجتماعی و بشری  تدریس نداشت، مبعوث گشتند و قانونی بی
   )٢(»آوردند که در گذشته سابقه نداشته و در آینده نیز چنین قانونی نخواهد آمد.

بر قلب بنده  کند که قرآن، کالم الھی بوده و آن را اعجاز تشریعی به روشنی اثبات می
های انحراف و گمراهی و بدبختی  نازل کرده تا مردم را تاریکی ج اش؛ محّمد و فرستاده

  بیرون آورد و به سوی نور ایمان و هدایت و تمّسک به ریسمان محکم الھی ببرد:

                                           
 .٢٣٢ -٢٣١نک: مباحث في إعجاز القرآن، صص  -١
 .۴۵۵المعجزة الکبری، محّمد ابوزهره، ص  -٢
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ِيٓ ُهَو ﴿ رَۡسَل رَُسوَلُ  ٱلَّ
َ
ِ  ۥأ َ  ۥِلُۡظِهَرهُ  ٱۡلَقِّ َودِيِن  ٱلُۡهَدىٰ ب َولَۡو َكرَِه  ۦُكِّهِ  ٱّلِينِ َ

   ]٣٣وبة: [التّ  ﴾ٱلُۡمۡشُِكونَ 
غالب  ها یند ۀحق فرستاد تا آن را بر هم ینو د یتاست که رسول خود را با هدا ذاتیاو «

  )١(»آن را نپسندند.مشرکان اگرچه  گرداند،
   

                                           
 .٢٣٣نک: مباحث في إعجاز القرآن، ص  -١



  ٦٨٧  بخش اول: اعجاز در قرآن کریم

 

  مبحث ششم:
  اعجاز غیبی

  مفهوم اعجاز غیبی - ١
اند، اخبار غیبی است؛ یعنی  عالمان از آن نام بردهیکی دیگر از انواع اعجاز قرآن که 

غایب بوده و در حضور ایشان صورت نگرفته است. بر این اساس،  ج آنچه از محّمد
گرفته از زمان  اخبار مربوط به ابتدای پیدایش هستی و تمامی اّتفاقات مھم شکل

  روند. از امور غیب به شمار می ،ج تا بعثت پیامبر ÷آفرینش آدم
افتاد و از دید ایشان غایب بود، اّما  اّتفاق می ج ین حوادثی که در زمان پیامبرهمچن

گاه می را از مکر و نیرنگ یھود  ج شدند؛ مانند اینکه الله متعال پیامبر از طریق وحی آ
  و منافقان باخبر ساخت.

  )١(شود. و نیز شامل اخبار آیندۀ هستی و موجودات می
  امور غیب گذشته، زمان حاضر و آینده است.بنابراین اعجاز غیبی شامل 

در برخی از فصول تحقیق حاضر، مطالبی دربارۀ اخبار غیبی بیان شد؛ مانند خبر از 
و خبر از آینده؛  ج موجود در زمان پیامبرهای پیشین و اخبار  شرایط و احوال اّمت

  ها و شرایط قیامت و امثال آن. همچون نشانه

  گذشته اهداف خبر از امور غیبی -٢
یابیم که هدف اصلی این  های پیشین، در می های قرآنی و اخبار اّمت با بررسی قّصه

است. در بسیاری مواضع، قرآن کریم با  ج نوع از اخبار غیب، اثبات صداقت پیامبر
های پیشین آمده، موضوع مذکور را  اشاره به مطابقت آنچه بیان نموده با آنچه در کتاب

  خوانیم: که در آیۀ زیر مینماید، چنان اثبات می

ٰى ِمن ُدوِن  ٱۡلُقۡرَءانُ َوَما َكَن َهَٰذا ﴿ ن ُيۡفَتَ
َ
ِ أ َّ ِيَوَلِٰكن تَۡصِديَق  ٱ َبۡيَ يََديۡهِ  ٱلَّ

 َرۡيَب فِيهِ ِمن رَّّبِ  ٱۡلِكَتٰبِ َوَتۡفِصيَل 
   ]٣٧[یونس:  ﴾ٱۡلَعٰلَِميَ َ

                                           
الّصحیح لمن بّدل دین المسیح، شیخ اإلسالم ابن ؛ الجواب ۶۵ -۶٢نک: إعجاز القرآن، صص  -١

 .١٧۴؛ الّرسل والّرساالت، ص ٢٣۵؛ مباحث في إعجاز القرآن، ص ٣٢۴ - ٣١٩، صص ۵تیمّیه، ج 



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ٦٨٨

 

بلکه  ،[و] به دروغ ساخته شده باشد متعالالله و چنان نیست که این قرآن از جانب غیر «
و توضیحی از آن کتاب است که تردیدی در آن  بوده ،] آنچه پیش از آن استۀتصدیق [کنند

  ».نیست [و] از پروردگار جھانیان است
  خبر از امور غیبی گذشته، اهدافی فرعی نیز دارد؛ مانند:

  ج تثبیت قلب پیامبر -أ
ن کنند روش پیامبران و رسوالن پیشین را در پیش دادن به ایشان که یقی اطمینان

اند و بدانند که سرزنش و دشمنی و سرکشی مشرکان، یکی از قوانین الھی در  گرفته
 فرماید: می أهاست، چنانکه الله تمامی اقوام و مّلت

َبآءِ ﴿
َ
ّٗ نَُّقصُّ َعلَۡيَك ِمۡن أ ُ ِ  ۦَما نُثَّبُِت بِهِ  ٱلرُُّسلِ َو  ٱۡلَقُّ فَُؤاَدَكۚ وََجآَءَك ِف َهِٰذه

   ]١٢٠[هود:  ﴾َوَموِۡعَظةٞ َوذِۡكَرٰى لِۡلُمۡؤِمنِيَ 
و  یم.آن، دلت را استوار گردان یلۀتا بوس یمرا بر تو بازگو کرد یامبراناز اخبار پهریک  و ما«
  ».آمده است یرمؤمنان موعظه و تذکّ  ی، و برایقتتو حق ی[قرآن] برا یندر ا

 تربّیت و تھذیب اّمت -ب
شود؛ همچون اخالص  های پیشینیان مطرح می بوسیلۀ درس و پندهایی که در قّصه

و توّکل در قّصۀ ابراهیم، نیکی و وفاداری و اطاعت در قّصۀ اسماعیل و صبر و تحّمل در 
 . †ماجرای اّیوب

  توسعه و رشد احساسات شریف و باارزش -ت
 فرماید: می ÷فچنانکه الله تعالی در قّصۀ یوس

ْوِل ﴿
ُ
ۡلَبٰبِۗ لََقۡد َكَن ِف قََصِصِهۡم ِعۡبَةٞ ّلِ

َ
ٰى َوَلِٰكن تَۡصِديَق  ٱۡل َما َكَن َحِديٗثا ُيۡفَتَ

ِي ءٖ وَُهٗدى َورَۡحَٗة ّلَِقۡوٖا يُۡؤِمُنونَ  ٱلَّ ِ َشۡ
   ]١١١[یوسف:  ﴾َبۡيَ يََديۡهِ َوَتۡفِصيَل ُكّ

نبود که [به  ی[قرآن] سخن ینا .خردمندان است یبرا یعبرت یشانها نادر داست یقیناً «
[و  کننده یانو ب بودهاز آن  یشاست که پ ییها کتاب کنندۀ یقدروغ] بافته شود، بلکه تصد

  »آورند. یم یماناست که ا یگروه یو رحمت برا یتو هداهرچیز  شرح]
  فرماید: و نیز می

ِۢ بَِطَرۡت ﴿ ۡهلَۡكَنا ِمن قَۡرَية
َ
َّ  َوَكۡم أ ِ َمعِيَشَتَهاۖ فَتِۡلَك َمَسِٰكُنُهۡم لَۡم تُۡسَكن ّمِۢن َبۡعِدهِۡم إ

ۖ َوُكنَّا َنُۡن  ٗ    ]٥٨[القصص:  ﴾ٱۡلَوٰرِثِيَ قَلِي



  ٦٨٩  بخش اول: اعجاز در قرآن کریم

 

 ،نعمت، مست و مغرور شده بودند یرا که بر اثر فزون یی] ها ی[و آباد ها یهقر یارو چه بس«
[افراد]  این افراد فقط، که بعد از نان است] آۀشد یران[و یها خانه ینپس ا یم!هالک کرد

  »یم.بود شانو ما وارث ندردکها سکونت  در آن یاندک

  آشکارساختن نوعی از اعجاز بیانی قرآن کریم -ث
گردد و در هر مرتبه، مسائل و امور  گاهی اوقات، یک قّصه چندین بار تکرار می

شود و اصل ماجرا حفظ گشته بدون اینکه تناقضی در وقایع و  جدیدی احساس می
اّتفاقاتش روی داده باشد و این مطالب با اسلوبی اعجازآور که در توان بشر نیست، بیان 

 )١(گردد. می

  اهداف خبر از امور غیبی حال حاضر - ٣
اهداف اساسی این امر، تأیید دعوت اسالم و حمایت و تداوم آن با دلیل و حّجت و 

  تربّیت و تھذیب اّمت است.
رساند، تأیید و  را در آنچه از جانب پروردگارش به مردم می ج عالوه بر این، پیامبر

علمی به آنچه در غیابشان اّتفاق افتاده یا تصمیم  ج نماید، چون رسول الله تصدیق می
روشن این امور را برایشان اند تا اینکه قرآن کریم  گرفته شده و اجرا گشته، نداشته

  )٢(.ستا  ساخته

  اهداف خبر از امور غیبی آینده -٤
دارکردن ایمان در دل و توّکل صحیح بر الله  هدف اصلی این نوع اخبار، ایجاد و ریشه

ها و زمین و ذاتی که کلید امور در اختیارش است و  تعالی است؛ یعنی آفریدگار آسمان
  گیرد. همین که دستور به اجرای کاری دهد، فورا صورت می

و ایمان و باور به  ج برخی از اهداف فرعی این موضوع عبارت است از: تصدیق پیامبر
گویند و فقط وحی پروردگار را  سخن نمیاینکه ایشان از روی هوا و هوس 

  )٣(رسانند. می

                                           
  .١٧٨ -١٧۴؛ الّرسل والّرساالت، صص ٢٣٩ -٢٣٨نک: مباحث في إعجاز القرآن، صص  -١
 .١٧٨ -١٧۴والّرساالت، صص ؛ الّرسل ٢۴١نک: مباحث في إعجاز القرآن، ص  -٢
  .١٧۴؛ همان، ص ٢۶٠نک: همان، ص  -٣
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  چگونگی داللت اخبار غیبی بر صداقت قرآن کریم  -٥
ها  پنھان زمان حاضر یا وعده هنگام بیان اخبار پیشین و امور ج بدون تردید محّمد

های  که مّطلع از کتابدرحالی  گفتند قدم سخن می و اخبار آینده، بسیار مطمئن و ثابت
پیشینیان نبوده و هیچ اختیاری در امور آینده نداشتند و خودشان اعتراف نموده و 

  فرماید: می أدانند. الله تأکید داشتند که غیب نمی

َّ َما َشآَء ﴿ ِ ا إ َ َضًّ ۡملُِك ِلَۡفِس َنۡفٗعا َو
َ
ٓ أ َّ ۚ قُل  ُ َّ ۡعلَُم  ٱ

َ
 ۡستَۡكَثُۡت َ  ٱلَۡغۡيَب َولَۡو ُكنُت أ

ِنَ  ٱۡلَۡيِ مَِن  ۚ َوَما َمسَّ وُٓء َّ نَِذيرٞ َوبَِشيٞ لَِّقۡواٖ يُۡؤمِنُونَ  ٱلسُّ ِ نَا۠ إ
َ
   ]١٨٨[األعراف:  ﴾إِۡن أ

 یبو اگر غ .مگر آنچه را الله بخواهد یستمن یشتنخو یانسود و ز بگو: من مالک«
] به من یانی[و ز یبد یجو ه ساختم یخود] فراهم م ی[برا یاری[و سود] بس یرخ دانستم، یم
  »آورند، هستم. می یمانکه ا یگروه یبرا یا دهنده و بشارتدهنده  یمبفقط من  رسید، ینم

بودند، هرگز چنین سخن  معتبر و قوی نمیاگر ایشان مّتکی بر اصل و سندی 
گفتند و با آن همه عقل و درایت و تفّکر و آرامش در انجام امور، از روی گمان،  نمی

خواندند و الله متعال پیامبر خویش را با رسالت  مردم را به سوی اسالم و قرآن فرا نمی
  داشت. و نبّوت، گرامی نمی

کردند و صداقت و درستی ایشان که موافق با  بنابراین قطعًا وحی الھی را بازگو می
  بود، قابل دّقت و بررسی است. ج قرآن کریم از ابتدای نزول تا قطع آن با وفات پیامبر

و حّتی کس  هیچ صداقت و درستی اخبار قرآنی بسیار واضح و آشکار است و
و تکذیبی پرستی و شرک  رغم بت توانند آن را انکار کنند؛ آنان علی دشمنان اسالم نمی

 ج که داشتند، در باطن خویش معترف به صداقت و حّقانّیت قرآن بودند و حّتی پیامبر
  دانستند. را نیز انسانی بزرگ و محترم می

و مؤمنان، این حقیقت را دریافته  ج مشرکان عرب بر اثر برخورد و زندگی با پیامبر
  )١(تأیید نمود. بودند و حوادث و اّتفاقات هستی، بسیاری از اخبار قرآنی را

های خویش، به صداقت قرآن در خبردادن  اهل کتاب نیز با شناخت و بررسی کتاب
های آنان  ها و نقشه از حوادث پیشین پی بردند و همچنین از این طریق که قرآن توطئه

  )٢(ساخت. را علیه اسالم و مسلمانان، بر مال می

                                           
 .٢۶١نک: همان، ص  -١
 نک: بخش سوم از این فصل. -٢
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اخبار صادقانۀ قرآن دلیلی آشکار و برهانی قطعی بر این است که معجزۀ جاوید 
ذاتی که به طور یکسان از گذشته و آینده خبر دارد و -اسالم کالم پروردگار جھانیان 
  است. - هیچ چیز بر وی پوشیده نیست

که  ها نوع از اخبار قرآنی را دیده صداقت قرآن کریم برای هر بینا و بابصیرتی که ده
به وقوع پیوسته، آشکار و نمایان است و هنوز هم موارد دیگری از این قبیل در هستی 

  گیرد و به وقوع خواهد پیوست. ها و حوادث عام جھان صورت می و میان انسان
نکردن با این امور؛ حّتی در  ها توّسط وقایع و مخالفت اخبار غیبی قرآن و تأیید آن

شده از جانب آفریدگار زمین و  رآن کریم وحی نازلدهد که ق موردی جزئی، نشان می
  )١(نازل شده تا دلیل و عالمت صداقت ایشان باشد. ج هاست که بر رسول الله آسمان

                                           
؛ مباحث في إعجاز القرآن، ٣٢٨ -٣٢۴، صص ۵نک: الجواب الّصحیح لمن بّدل دین المسیح، ج  -١

 .٢۶٢ -٢۶١صص 



 

 

 

  بخش دوم:
  اعجاز در سّنت نبوی

  ؛نبویمبحث اول: اعجاز لفظی در حدیث 

  ها؛ های اثبات آن و شیوه ج مبحث دوم: انواع معجزات پیامبر

  ؛ج هایی از معجزات پیامبر مبحث سوم: نمونه



 

 

 

  مبحث اول:
  اعجاز لفظی در حدیث نبوی

ها، احکام، نظم، قوانین  آنچه دربارۀ اعجاز علوم، اخبار غیبی گذشته و آینده، حکمت
کند، زیرا قرآن و سّنت از  شود، در مورد سّنت نیز صدق می موارد قرآن گفته میو سایر 

اند، بلکه وحی  از روی هوی و هوس سخنی نگفته ج جانب الله تعالی بوده و رسول الله
  اند. پروردگار را به مردم رسانده

این مطلب در مبحث مربوط به سّنت نبوی و نیز در بخش پیشین؛ یعنی در مباحث 
  ز تشریعی و علمی و غیبی قرآن کریم بیان گردید.اعجا

همچنین در مبحث مربوط به سالمت و نظافت از دیدگاه اسالم و سایر مباحث، 
  مطالبی در این زمینه آورده شد.

اّما در مبحث پیش رو، الفاظ و نظم و اسلوب حدیث نبوی مورد بررسی قرار 
  گیرد. می

  رسد؟ از قرآن میاز این جنبه، به اعج ج آیا حدیث پیامبر
در اوج فصاحت و بالغت قرار دارند و هیچ  ج در پاسخ باید گفت: سخنان پیامبر

  تواند در این زمینه با ایشان رقابت نماید. مخلوقی نمی
  اّما این بالغت به اندازۀ اعجازی که مختّص قرآن مجید است، نیست.

رتی سالم هستند، هایی که دارای فط تفاوت بالغت حدیث و بالغت قرآن بر انسان
پوشیده نیست؛ بویژه افرادی که در بررسی و تحقیق انواع فنون بالغت تجربه دارند و 

  به اسالیب مختلف آن دّقت نموده و از جایگاه و ارزش هر سخن بلیغی آشنا هستند.
ترین شواهد بر این است  تفاوت روشن میان قرآن و حدیث، یکی از بھترین و صحیح

که منکران آیات آنگونه  نیست؛ ج آسمان نازل شده و ساختۀ محّمدکه قرآن کریم از 
  )١(الھی اّدعا دارند.

                                           
 -الموسوعة الکاملة –م الّنبّیین ؛ محّمد رسول الله وخات٣۶۶ -٣۶۴نک: إعجاز القرآن، صص  -١

 .١٨٣، ص ٣محّمد خضر حسین، ج 
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های  ترین نشانه را بیان کرده و آن را از بزرگ ج بسیاری از عالمان، بالغت پیامبر
از لحاظ فصاحت زبانی و  ج پیامبر«گوید:  می /اند؛ قاضی عیاض نبّوت ایشان دانسته

یگاه و مقام بودند و این مسأله کامال روشن است. ایشان بالغت سخن، در برترین جا
دارای طبعی صاف و روان و شیوا، سخنانی موجز و مختصر، الفاظی فصیح، اقوالی 

های  استوار، معانی و مفاهیمی صحیح و به دور از تکّلف بودند و سخنان جامع و حکمت
  )١(»بدیع به ایشان داده شده بود.

ها در  انسان«گوید:  دربارۀ بالغت نبوی می /فعیادیب بزرگ؛ مصطفی صادق را
توانند به این درجه از بالغت برسند و بسیار  برابر این بالغت بشری متحّیر مانده و نمی

تواند به آن  اش، کسی نمی مستحکم و غیرمتکّلفانه است و با وجود سھولت و روانی
  دست یابد.

ساخته و زبانی که قرآن و حقایقش بر این الفاظ را قلبی مّتصل به شکوه آفریدگارش 
وحی نیست، اّما بوسیلۀ وحی و هرچند  آن نازل شده، صیقل و جال داده است. بنابراین

از طریق آن، بیان و تأیید شده و کامال استوار و به هم مرتبط بوده و هیچ بخشی از آن 
آن یافت  ای زاید در سست و جدا از هم نیست و نیز سخن زایدی ندارد و حّتی کلمه

  شود. نمی
آن قدر مختصر و مفید است که گویی ضربان قلبی سخنگوست و برتری و کمال آن 

  است. ج ها و اهداف پیامبر های از اندیشه نشان
ای از دلی مجروح است، و اگر  کنی که ناله اگر دربارۀ موعظه باشد، احساس می

ها را جاری  اشک حکمت باشد، تصویری بشری از روح و روان و بسیار نرم است و
  )٢(»کند. سازد و در رگ و خون آدمی نفوذ می می

فصاحت «آورد:  وی در توضیح اسرار فصاحت و بالغت در حدیث نبوی چنین می
- های منحصر به فرد و ارتجالی و بدیھی ایشان است، زیرا قوم عرب  از ویژگی ج پیامبر

ای  دیدگاهی قبلی و اندیشه براساس -نقص و استوار و پرمحتوا بیاورند اگر سخنانی بی
شده و به کارگیری اسباب است و در نتیجه، سخنشان متکّلفانه و  از پیش تعیین

رسد و عالوه بر این، خالی از عیب و لغزش و آشفتگی نیست و  خودساخته به نظر می

                                           
 .٢۶۶؛ نک: أعالم الّنبّوة، ماوردی، ص ٩۶ - ٩۵، صص ١الّشفا، ج  -١
 .٣۶۴؛ نک: إعجاز القرآن، ص ٢٧٩إعجاز القرآن والبالغة الّنبوّیة، ص  -٢
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شود یا بالعکس. یا  در جایی که باید طوالنی آورده شود، کلمات و جمالتی حذف می
برخی موارد، اگر کلمات دیگری جایگزین واژگانشان شود، بھتر است و نیز اگر اینکه در 

تجربه خویش براساس  رسد. و تر به نظر می مفھوم و معنای دیگری اراده گردد، مناسب
  برتری دارند. -کم و بیش-کنند و برخی بر برخی دیگر  معانی را بیان می

شود و بر این اساس و با توّجه  رونق سخن و نظم کلمات می معانی باعث آراستگی و
  شود. به رعایت معانی، ارزش و اعتبار کالم سنجیده می

ترین فرد عرب بودند و با وجود این، هرگز متکّلفانه  فصیح ج بدون تردید پیامبر
از اسباب تکّلف در کالم، بر یک  هیچ گفتند و قصد تزیین سخن را نداشتند و سخن نمی

مان معنایی را که اراده داشتند، به صورت بلیغ و رسا بیان گذاشت و ه ایشان تأثیر نمی
کردند. عالوه بر این، سخنانشان خالی از عیب و آشفتگی و لغزش بود و همواره با  می

گفتند، به  ای استوار سخن می اسلوبی جّذاب و بدیع و روشی منحصر به فرد و شیوه
  ردد.گ ای که هیچ فراز و نشیبی در سخنانشان یافت نمی گونه

تماهی معانی و مفاهیم کالمشان، الھام نبّوت و برخاسته از حکمت و کامال عاقالنه 
  )١(»بود و از نظر بالغت و استواری و جّذابّیت و رسیدن به هدف، در اوج قرار داشت.

کسی که «گوید:  هایی از بالغت نبوی می عّالمه محّمد خضر حسین در تبیین جنبه
ها و امثال و استعاراتی  و نیز به حکمت ج گفتگوها و فتاوای پیامبرها، رسائل،  به خطبه

ها انواع بالغت و بیان  اند، دّقت نماید، در تمامی آن که در البالی موارد مذکور آورده
هایی را نخواهد  بیند و در سخن سایر بلیغان، هرگز چنین ویژگی جّذاب و زیبا را می

  )٢(»یافت.
پی  ج ت، کسی به فصاحت و جّذابّیت بیان پیامبردر حقیق«گوید:  همچنین می

ها را  برد که احادیث شریف ایشان را به خوبی و دّقت بررسی نماید و تمامی جوانب آن می
یابد که فی البداهه گفته شده و هرگز متکّلفانه نیست و  در نظر بگیرد، زیرا سخنانی می

های  کسی که توفیق مطالعۀ کتابکند.  زده می ها را شگفت بیند که دل جمالتی بدیع می
های احادیث غریب و نادر توّجه نماید که در  حدیثی را نداشته باشد، باید به کتاب

  کند. دسترسی پیدا می ج ترین زمان، به بسیاری از الفاظ فصیح و استوار پیامبر کوتاه

                                           
 .٢٨٢ - ٢٨١إعجاز القرآن والبالغة الّنبوّیة، صص  -١
 .١٧٩ه وخاتم الّنبّیین، ص محّمد رسول الل -٢
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گاه و حکیم هستند، اّما در برخی  تعدادی از مردم در برخی زمینه ها، بسیار آ
در تمامی امور زندگی فردی و اجتماعی،  ج ها، ضعیف و ناتوانند، ولی رسول الله حوزه

  )١(»اند. هایی زیبا ارائه داده حکیم بوده و الفاظی واال و نمونه
برخی از مردم «گوید:  اشاره نموده و می ج وی به موارد دیگری از بالغت پیامبر

زنند، اّما هنگام  و شیوا حرف می زمانی که در میان جمعی سخن گویند، بسیار زیبا
گفتگو با برخی افراد یا زمان سخن از مفاهیم روزمّره، بسیار ضعیف و سست نشان 

  دهند. می
با افراد یا در معانی قابل فھم و آسان نیز همان ارزش و جایگاه  ج اّما حدیث پیامبر

  )٢(»واالی بالغی خویش را حفظ نموده است.
های  اسالیب و روش ج حدیث نبوی این است که پیامبرهای بالغت در  از نشانه

گفتند. همچنین  شرایط و حاالت سخن میبراساس  گرفتند و متنّوعی را به کار می
های معاصر  گرفتند که در نظرّیات و بررسی های متفاوتی را برای تأثیر در نظر می شیوه

  رود. فّن گفتگو و القا نیز به کار می
کند را  تحقیق نماید، مواردی که به ذهنش خطور نمیاگر کسی در این زمینه 

اند و بیشترین تأثیر را دارند.  به زیبایی ارائه شده ج بیند که احادیث پیامبر یابد؛ می می
ها به زیبایی صورت گرفته، مخاطب را تشویق به شنیدن ادامۀ سخن  همچنین شروع آن

رعت ارائه نگشته و واژگانش کند، به آرامی و متناسب بیان شده و با کندی یا س می
  مرّتب و حروفش متمایز و مشّخص است.

 سخنی قاطع و روشن بود و ج سخن رسول الله«گفت:  می لأّم المؤمنین عایشه
  )٣(»فھمید. شنید، می که آن را میهرکس 

با تأّنی و آرام  ج کالم پیامبر«چنین روایت شده است:  سدر سنن ابی داود، از جابر
  )٤(»بود.

                                           
 .١٨٠ -١٧٩همان، صص  -١
 .١٨١همان، ص  -٢
، این روایت را ۴٨٢۶؛ آلبانی در صحیح الجامع، شمارۀ حدیث: ۴٨٣٩ابوداود، شمارۀ حدیث:  -٣

 داند. حسن می
، روایت فوق را ۴٨٢٣؛ آلبانی در صحیح الجامع، شمارۀ حدیث: ۴٨٣٨: رۀ حدیثابوداود، شما -٤

 است.حسن دانسته 
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سخنانشان را آهسته و با فاصله  ج رسول الله«سنن ترمذی چنین آمده است: و در 
  )١(»نمودند. ای که افراد مجلس آن را حفظ می کردند، به گونه بیان می

ها،  ها، ضرب المثل های حدیث نبوی، آوردن تشبیه ها و ویژگی ترین نشانه از بزرگ
و سایر عالئم بالغت نبوی  استفادۀ از قیاس و بیان برخی اشارات متناسب با معنا

  )٢(است.
   

                                           
طریق از  آن را گوید: این حدیث، حسن بوده و فقط ؛ وی می٣۶٣٩سنن ترمذی، شمارۀ حدیث:  -١

  »شناسیم. زهری می
 .١۶٠ - ١٢٧های بیشتر، نک: الحوار في الّسیرة الّنبوّیة، محّمد حمد، صص  برای جزئّیات و نمونه -٢
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  مبحث دوم:
  ها های اثبات آن و شیوه ج انواع معجزات پیامبر

   ج گفتار اول: انواع معجزات پیامبر
ها را بر دو نوع  شوند. برخی از عالمان آن ها از چندین جنبه، تقسیم می این معجزه

  اند: دانسته

  های حّسی نوع اول: معجزه
  که بر سه قسم است:

ها را بر دستان ایشان  که الله تعالی آن ج معجزات خارج از ذات و وجود پیامبر .١
 جاری ساخت؛

بود؛ همچون مھر نبّوت که میان دو شانۀ  ج معجزاتی که در وجود رسول الله .٢
که داللت بر نبّوت  ج های آفرینش و چھرۀ پیامبر ایشان قرار داشت و نیز نشانه

 کرد؛ ایشان می
مانند صداقت، امانتداری،  ؛ج فات و کماالت پیامبرمعجزات مربوط به ص .٣

 های اخالقی ایشان که معجزه بود. شجاعت و سایر ویژگی

  های معنوی نوع دوم: معجزه
  که بر شش قسم است:

رفتند و  ای که مشھور به علم و دانش نبودند، به شمار می از قبیله ج رسول الله .١
از کسی علم فرا نگرفتند و از خودشان فقط دو بار به شام سفر کردند و هرگز 

 شدند که اّدعای پیامبری کرده است؛ این رو، مّتھم نمی
 سال از عمرشان سپری شد بدون اینکه مشغول به امری از امور نبّوت شوند، ٤٠ .٢

 که جوانی موقع حماسه و اقدام به چنین اّدعاهایی است؛درحالی 
های  مشکالت و سختیدر راه رساندن پیام الھی به مردم،  ج رسول الله  .٣

ها نبود، متحّمل شدند و با وجود این، به آنچه  متفاوتی را که در توان سایر انسان
آوردند، باور داشته و با اطمینان کامل و یقین و آرامش  از جانب الله تعالی می

 شدند؛ خاطر، با مشکالت روبرو می
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آن را  ألعًا اللهکردند، قط مستجاب الّدعوه بودند و هر دعایی که می ج پیامبر .٤
 نمود؛ اجابت می

 معجزۀ بزرگ ایشان؛ یعنی قرآن کریم، که قبال مطالبی در این زمینه بیان شد؛ .٥
رسید و در مبحث پیشین، مورد  که به حّد اعجاز می ج فصاحت و بالغت پیامبر .٦

 بررسی قرار گرفت؛
در داده شد و متون فراوانی  ج های آسمانی پیشین، مژدۀ بعثت پیامبر در کتاب .٧

 این باره وجود دارد، که برخی در ادامه بیان خواهد شد؛
از امور غیب گذشته و زمان حاضر و آینده که نشان  ج خبردادن رسول الله .٨

 )١(داد ایشان پیامبری از جانب الله متعال هستند. می
شیخ اإلسالم ابن  اند؛ از چندین لحاظ دیگر نیز تقسیم شده ج معجزات پیامبر

  نوع دانسته است: ٩های مربوط به قدرت، عمل و تأثیر ایشان را بر  ، معجزهتیمّیه
شدن ماه و حفاظت  معجزاتی که در عالم باال صورت گرفت؛ مانند دو نیم نوع اول:

  ها زمانی که مبعوث شدند؛ کامل آسمان با شھاب
یعنی  ؛ج های مربوط به فضا و آب و هوا؛ همچون استسقای پیامبر نشانه نوع دوم:

شدن  ت آب و باران، و استصحای ایشان؛ یعنی درخواست رفتن ابرها و صافدرخواس
  آسمان؛

  تصّرف و تسّلط ایشان در موجودات زنده؛ انس و جّن و چھارپایان؛ نوع سوم:
  ها؛ در درختان و چوب ج آثار و عالئم پیامبر نوع چھارم:

بیش  ج رسول اللههایی که به برکت  های ایشان در آب و غذا و میوه نشانه نوع پنجم:
  شد؛ از اندازه زیاد می

ها، چنانکه در  ها و تصّرف و تسّلط ایشان بر آن در سنگ ج تأثیر پیامبر نوع ششم:
 بر کوه احد باال رفتند ج نقل شده است که: رسول الله سصحیح بخاری، از انس

و  با ایشان بودند. ناگھان کوه به لرزه افتاد شکه ابوبکر و عمر و عثماندرحالی 

و با پای خویش بر آن کوبیده و عرض » آرام باش«؛ »اْسُكنْ «فرمودند:  جپیامبر

                                           
؛ إیثار الحق، ٣٩٩، ص ١تیمّیه، ج نک: الجواب الّصحیح لمن بّدل دین المسیح، شیخ اإلسالم ابن  -١

ونه، ص ٨۵ - ٧٩ابن مرتضی یمانی، صص   .١٣٠؛ تنقیح األبحاث للملل الّثالث، ابن َکمُّ
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يٌق، وََشِهيَدانِ  فَلَيَْس َعلَيَْك «کردند:  ، وَِصدِّ بر روی تو، فقط یک پیامبر و «؛ )١(»إِالَّ نيَِبٌّ
  »یک فرد راستگو و دو شھید قرار دارند.

فرشتگان تأیید و حمایت نمود، چنانکه را بوسیلۀ  ج الله متعال پیامبر نوع هفتم:
  فرماید: می

ۡلٖف ّمَِن  ٱۡسَتَجاَب إِۡذ تَۡسَتغِيُثوَن َربَُّكۡم فَ ﴿
َ
ُكم بِأ ّنِ ُمِمدُّ

َ
 ٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ لَُكۡم أ

   ]٩[األنفال:  ﴾ُمۡردِفِيَ 
 ]ۀپس او [خواست خواستید، یم یاریو]  یاداز پروردگارتان [فر که ی ] هنگامیدآور ه یادب«[

 یاری آیند، یفرود م پی  یا[و فرمود:] من شما را با یک هزار از فرشتگان که پ یرفتشما را پذ
  »کنم. یم

  الله تعالی ایشان را از شّر دشمنان و سایر مردم حفاظت کرد؛ نوع هشتم:
  شد. اجابت می ج دعای پیامبر نوع نھم:

ها  آورده و آن» الّصحیحالجواب «قسم را در کتاب  ٩این  /شیخ اإلسالم ابن تیمّیه
ها و دالیل فراوانی بیان کرده  را به طور مفّصل شرح داده و برای هر یک، نمونه

  )٢(است.
  بیان خواهد شد. ج عالوه بر مطالب قبلی، در ادامه نیز برخی از معجزات پیامبر

   ج اثبات معجزات پیامبرهای  گفتار دوم: شیوه
یا از طریق روایات ضعیف و موضوع اثبات از روی گمان  ج های رسول الله معجزه

ها و دالیلی که مفید علم قطعی و یقینی هستند، به اثبات رسیده  نگشته، بلکه با شیوه
  است.

را به طور جداگانه، تبیین هریک  شیوۀ مھم و بزرگ را آورده و ٦ /شیخ اإلسالم
  است:های مذکور به طور کّلی از این قرار  نموده و توضیح داده است. شیوه

 تواتر عام؛ .١
 تواتر خاص؛ .٢
 تواتر معنوی؛ .٣

                                           
 .٣۶٧۵صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
  .٣٢٣ - ١۵٩، صص ۶نک: الجواب الّصحیح، ج  -٢
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 حضور افراد زیادی هنگام ظھور معجزه و تصدیق آن؛ .٤
 های متفاوت؛ های نبّوت از جانب دانشمندان رشته تواتر و تأیید نشانه .٥
 )١(تالیف و نگارش عالمان دربارۀ معجزات نبّوت. .٦

   

                                           
 .۵٢٣ -٣٢۴برای اّطالعات بیشتر، رک: همان، صص  -١
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  مبحث سوم:
   ج هایی از معجزات پیامبر نمونه

هایی  معجزاتی آشکار و نشانه ج عالی بر دستان پیامبرمان محّمدبدون تردید الله ت
ها دّقت نماید،  روشن را جاری ساخت، که اگر کسی به دنبال حقیقت باشد و به آن

قطعًا به وی خواهند فھماند که شھادت و تأییدی صادقانه از جانب الله متعال برای 
  هستند. ج رسول الله

اند و در این زمینه،  تا دانسته ١٠٠٠را بیش از  ج برخی از عالمان، معجزات پیامبر
  )١(اند. ها را شرح و بیان کرده هایی نگاشته شده و عالمان آن کتاب

ترین معجزۀ تمامی پیامبران، قرآن  و بلکه بزرگ ج ترین معجزۀ رسول الله قطعًا بزرگ
در آن ایجاد  های که تا قیامت باقی خواهد ماند و هیچ تغییر و تبدیلی کریم است؛ نشان

  نخواهد شد:

تِيهِ  ٤١لَِكَتٌٰب َعزِيزٞ  ۥنَّهُ ﴿
ۡ
َ ِمۡن َخۡلفِهِ  ٱۡلَبِٰطُل َّ يَأ تَنِيٞل ّمِۡن  ۦۖ ِمۢن َبۡيِ يََديۡهِ َو

   ]٤٢ -٤١لت: [فّص  ﴾َحِكيٍم َحِيدٖ 
آن و نه از پشت  یرو یشنه از پ یگونه باطل یچکه ه، ارجمند است یآن کتاب قطعاً و «
  )٢(».ستوده نازل شده است یمحک یاز سو یابد،به او راه ن، شسر

  در بخش پیشین، مطالبی دربارۀ قرآن و اعجاز آن بیان شد.
جاری  ج عالوه بر قرآن مجید، معجزات زیادی را الله متعال بر دستان محّمد

  توان در این مبحث بیان نمود: ها را می ساخت، که فقط تعداد اندکی از آن

  شدن ماه نیممعجزۀ دو  - ١
 بود. ج ترین معجزات حّسی که بیانگر صّحت و صداقت نبّوت پیامبر یکی از بزرگ

 درخواست نشانه و معجزه کردند و ایشان ماه را ج مشرکان اهل مّکه از رسول الله
  که دو نیم شده بود، به آنان نشان دادند.درحالی 

                                           
؛ الّرسل ٣٩٩، ص ١بّدل دین المسیح، شیخ اإلسالم ابن تیمّیه، ج  نک: الجواب الّصحیح لمن -١

 .١٣١والّرساالت، ص 
 .٣۶ - ٢٧نک: إعجاز القرآن، باقالنی، صص  -٢
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  فرماید: الله متعال دربارۀ این معجزه می

َبِت ﴿ اَعةُ  ٱۡقَتَ ۡسَتِمرّٞ  ١ٱۡلَقَمرُ  ٱنَشقَّ وَ  ٱلسَّ ْ ِسۡحٞر مُّ ْ َوَيُقولُوا ْ َءايَٗة ُيۡعرُِضوا  ﴾ن يََرۡوا
   ]٢ -١[القمر: 

گردانند و  می یرو ینند،بب ای هو اگر [کافران] معجز .شد و ماه بشکافت یکنزد یامتق«
  ».است یقو یی] جادوین: [ایندگو می

شدن  بودن قیامت و شکافته الله تعالی نزدیک«گوید:  می /شیخ اإلسالم ابن تیمّیه
ها] قرار داد، زیرا از  ماه را بیان فرمود و این نشانه را در ماه و نه سایر ستارگان [و سّیاره

تر به زمین است. همچنین از میان اجزای آسمان و فلک،  ها، نزدیک خورشید و ستاره
 ر در این جسم نورانی برایشدن انتخاب شد، چون عمل مذکو ماه برای شکافته

  )١(»که آن را ببیند، کامال مشّخص و غیر قابل انکار است.هرکسی 
های مھم تالوت  را در اجتماع )٢(این سوره ج پیامبر«آورد:  وی در ادامه چنین می

های پیامبری و دالیل آن را  کردند؛ مثال در نماز جمعه و عیدین، تا مردم نشانه می
  بشنوند و پند گیرند.

کردند. بنابراین  تمامی مردم معجزۀ مذکور را تأیید نموده و آن را انکار نمی
  )٣(»شدن ماه برای همۀ آنان مشّخص و معلوم بود. شکافته

پرسید:  بدر صحیح مسلم روایت شده که سّیدنا عمر فاروق از ابوواقد لیثی
  خواندند؟ در عید أضحی و فطر چه می ج رسول الله

َبِت ﴿و  ]١[ق:  ﴾ٱلَۡمِجيدِ  ٱۡلُقۡرَءانِ وَ ٓقۚ ﴿او پاسخ داد:  اَعةُ  ٱۡقَتَ  ﴾ٱۡلَقَمرُ  ٱنَشقَّ وَ  ٱلسَّ
  )٤(نمودند. را تالوت می ]١[القمر: 

کامال روشن است که اگر «گوید:  شیخ اإلسالم ابن تیمّیه در توضیح این مطلب می
ردند، چه رسد به ک افتاد، قطعًا مؤمنان آن را رّد و انکار می شدن ماه اّتفاق نمی شکافته

  دشمنان ایشان؛ یعنی کافران و منافقان!

                                           
 .١۶٠، ص ۶الجواب الّصحیح، ج  -١
 که در ابتدای آن، معجزۀ مورد بحث بیان شده است.» قمر«یعنی سورۀ مبارکۀ  -٢
 .١۶٠، ص ۶الجواب الّصحیح، ج  -٣
 .٨٩١صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٤
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از همه بیشتر دوست داشتند که مردم ایشان را  ج و مشّخص است که پیامبر
افتاد، قطعًا چنین خبری را اعالم  تصدیق و پیروی نمایند و اگر این معجزه اّتفاق نمی

آوردند و  ن را دلیل نمیخواندند و آ کردند و آیات مربوط به آن را برای مردم نمی نمی
  )١(»دادند. نشانۀ نبّوت خویش قرار نمی

 ج روایت شده که ساکنان مّکه از رسول الله سدر صحیح بخاری، از انس
که دو نیم شده بود و کوه حراء را در درحالی  درخواست معجزه کردند و ایشان ماه را

   )٢(دیدند، به آنان نشان دادند. بین دو قسمت می
ما در مّکه بودیم که ماه شکافته شد و نیمی «کند:  چنین نقل می سمطعمجبیر بن 

ما  ج از آن بر روی این کوه و نیمی بر روی آن کوه قرار گرفت و گروهی گفتند: محّمد
  را جادو کرده است.

مردی در پاسخ گفت: اگر شما را جادو کرده باشد، قطعًا تمامی مردم را که جادو 
  )٣(»نکرده است.

وقتی دیدند ماه دو  - ساکنان مّکه –روایت شده که کافران قریش  سمسعوداز ابن 
نیم شده است، گفتند: این سحر و جادوست، از مسافران بپرسید که اگر آنان هم آنچه 

  شما دیدید را دیده باشند، این عمل راست و صحیح است و گر نه، جادوست.
ودند، پرسیده شد و گوید: از مسافرانی که از مناطق مختلفی آمده ب وی می

  )٤(شان گفتند که ما نیز این نشانه را دیدیم. تمامی
گوید:  شدن ماه، می پس از آوردن دالیل بسیاری در اثبات وقوع شکافته /ابن کثیر

  های بسیاری مشاهده شد. قطعًا این نشانه در سرزمین«
مبدأ یک و بنا بر قولی، در برخی شھرهای هند، شب وقوع این معجزه، به عنوان 

   )٥(»شدن ماه تعیین گشت. تاریخ و با نام شب شکافته

                                           
 .١۶١ -١۶٠، صص ۶الجواب الّصحیح، ج  -١
  .٣٨۶٨صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢
  .٣٢٨٩سنن ترمذی، شمارۀ حدیث:  -٣
، به صورت مفّرغ آورده ٢۶٧و  ٢۶۶، ٢۶۵، صص ٢، ج »دالئل الّنبّوة«بیھقی این روایت را در  -٤

 .٣٧٠ - ٣۶٩، صص ١است؛ ابونعیم در الّدالئل، ج 
 .٢٩٩، ص ۴البدایة والّنھایة، ج  -٥
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شاید این «گوید:  ها می مشاهدۀ این نشانه در برخی از سرزمین وی در تعلیل عدم
ها هستند یا  های زمستان روی داده باشد که بیشتر مردم در خانه واقعه در یکی از شب

  )١(»ها، ابری است. آسمان بسیاری از سرزمین
  )٢(شدن ماه، ارائه گشت. مطالب موجود دربارۀ شکافته بخشی از

  معجزۀ إسراء و معراج -٢
را شبانه از مسجد الحرام به مسجد األقصی برد؛ جایی که  ج یعنی الله تعالی محّمد

 برایشان امامت داد. ج تمامی پیامبران را جمع نموده بود و پیامبر
  فرماید: می ـالله

ِيٓ ُسۡبَحَٰن ﴿ ِ  ٱلَّ ٰى بَِعۡبِده ۡسَ
َ
ٗ ّمَِن  ۦأ َ  ٱۡلََرامِ  ٱلَۡمۡسِجدِ َلۡ ِ ۡقَصا ٱلَۡمۡسِجدِ إ

َ
ِي ٱۡل  ٱلَّ

ِميعُ ُهَو  ۥِمۡن َءاَيٰتَِناۚٓ إِنَّهُ  ۥلُِنَِيهُ  ۥَبَٰرۡكَنا َحۡوَلُ     ]١[اإلسراء:  ﴾ٱۡلَِصيُ  ٱلسَّ
که ی، از مسجد الحرام به مسجد األقص یاش را شب بنده ذاتی کهه است پاک و منزّ «
 یاوست که شنوا قطعاً  یانیم.خود را به او بنما یاتآ یبرد تا برخ یما  گردش را برکت داده گردا

  »یناست.ب

های بزرگ  ها برده شدند و در آنجا، نشانه از این مکان، به آسمان ج پیامبر
همان صورتی که الله اش و به  را به شکل واقعی ÷پروردگارشان را دیدند؛ جرئیل

متعال آفریده بود، مشاهده نمودند و ایشان را به سدرة المنتھی ُبرده و از هفت طبقۀ 
را به خود نزدیک  ج آسمان گذشتند و با الله رحمان سخن گفتند و الله متعال پیامبر

  کرد.
  فرماید: الله متعال در تبیین این معجزه می

َفُتَمُٰرونَهُ ﴿
َ
ٰ َما يََرىٰ  ۥأ َ ۡخَرىٰ  ١٢َ

ُ
ِعنَدَها  ١٤ٱلُۡمنَتَهٰ ِعنَد ِسۡدَرةِ  ١٣َولََقۡد رََءاُه نَۡزَلًة أ

َوىٰٓ َجنَُّة 
ۡ
ۡدَرةَ إِۡذ َيۡغَش  ١٥ٱلَۡمأ ٰى ِمۡن  ١٧َوَما َطَغٰ  ٱۡلََصُ َما َزاَغ  ١٦َما َيۡغَشٰ  ٱلّسِ

َ
لََقۡد َرأ

ىٰٓ َءاَيِٰت َرّبِهِ     ]١٨ -١٢جم: [النّ  ﴾ٱۡلُكۡبَ

                                           
 همان. -١
، صص ۴؛ البدایة والّنھایة، ج ١۶۴ -١۵٩، صص ۶ی جزئّیات بیشتر، رک: الجواب الّصحیح، ج ابر -٢

٣٠ -٢٩٣۴. 
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نزد ید؛ را داو ] یز[ن یگربار د یو به راست !کنید؟ یمجادله م بیند، یآنچه م ۀبا او دربار یاآ«
 یزیرا چ ۀ[درخت] سدر وقتی .آن [درخت] است کنار یالمأو ةکه جن ی،المنتھ ۀسدر

از  یا [او] پاره قطعاً  .خطا نکرد و [از حد] نگذشت ]ج یامبرچشم [پ ،] پوشاندی[نور
  »ید.بزرگ پروردگارش را د یها نشانه

را در مورد اسراء و معراج، بزرگ و غیر قابل امکان دانستند،  ج قریش سخنان پیامبر
کشید و چگونه  ها به بیت المقدس چندین هفته طول می زیرا رفت و برگشت قافله

ای از شب، این مسافت را طی کند؟! قطعًا کار عجیبی  امکان داشت که کسی در پاره
رود زمانی که بدانیم ذاتی که ایشان را در شب به مسجد  ا این تعّجب از بین میبود، امّ 

  )١(ها و ... ُبرد، الله تعالی بود؛ ذاتی که بر هر کاری تواناست. األقصی و آسمان

  افزایش غذا - ٣
کند:  چنین روایت می ساین معجزه چندین بار اّتفاق افتاد؛ به عنوان نمونه، انس

را ضعیف شنیدم و دانستم که  ج گفت: من صدای پیامبر بسلیمابوطلحه به أّم 
هستند، آیا چیزی داری؟ او گفت: بله. سپس چندین قرص نان و چادری   ایشان گرسنه

ها را با قسمتی از چادر پوشاند و آن را زیر لباسم پنھان  که داشت را بیرون آورد و نان
ها را بردم و دیدم که  . من آنفرستاد ج کرد و مرا با تعدادی نان نزد رسول الله

از من  ج اند. کنارشان ایستادم و رسول الله همراه مردم در مسجد نشسته جپیامبر

بُو َطلَْحَة؟ آرَْسلََك «پرسید: 
َ
گفتم: بله. سپس » آیا ابوطلحه تو را فرستاده است؟«؛ »أ

نی که همراه به کسا ج پاسخ دادم: آری. پیامبر» به همراه غذا؟«؛ »بَِطَعامٍ «فرمودند: 

سپس به راه افتادند و من نیز در جلوی » برخیزید.«؛ »قُوُموا«ایشان بودند، فرمودند: 
آنان حرکت کردم تا اینکه نزد ابوطلحه رسیدم و وی را باخبر کردم. ابوطلحه گفت: ای 

اند و ما چیزی نداریم که آنان را مھمان  به همراه مردم آمده ج اّم سلیم! رسول الله
 همسرش پاسخ داد: الله و رسولش داناترند.کنیم. 

                                           
گاهی از جزئّیات دقیق  -١ و  ٣٨٨۶، ٣٢٠٧سراء و معراج، رک: صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: إبرای آ

؛ توجیه اآلثار في اإلسراء والمعراج ١٧۴و  ١٧٢، ١٧٠، ١۶٣؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٣٨٨٧
؛ الّرسل ٢٩٢ -٢۶٩، صص ۴؛ البدایة والّنھایة، ج ١٨٢ -١۶۵، صص ۶إلی الجواب الّصحیح، ج 

 . ١٣۴والّرساالت، ص 
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را دیدار کرد و سپس ایشان با  ج گوید: ابوطلحه به راه افتاد تا اینکه پیامبر راوی می

مَّ ُسلَيٍْم، َما ِعنَْدكِ «ابوطلحه آمدند و فرمودند: 
ُ
ای أّم سلیم! آنچه داری را «؛ »َهليُمِّ يَا أ

فرمان دادند  ج ها را آورد. پیامبر او آن نان].» بیاور [ یا اینکه: بیا که ببینم چه داری؟
فشرد و با آن  )١(ریز کنند و أّم سلیم مشکی را که روغن داشت، تّکه و ریز ها را تّکه که آن
آنچه را که الله تعالی خواسته بود، خوانده  ج ها، خورشت ساخت. سپس رسول الله نان

ةٍ «و فرمودند:  به آنان اجازه داد و غذا خوردند تا » ازه بده.به ده نفر اج«؛ »ائَْذْن ِلَعرَشَ

ةٍ «فرمودند:  ج اینکه سیر شدند و بیرون رفتند. دوباره رسول الله به ده «؛ »ائَْذْن ِلَعرَشَ
به آنان اجازه داد و غذا خوردند تا اینکه سیر شدند و بیرون رفتند. » نفر اجازه بده.

ةٍ «سپس فرمودند:  بنابراین تمامی آن قوم خوردند » اجازه بده. به ده نفر«؛ »ائَْذْن ِلَعرَشَ
  »مرد بودند. ٨٠یا  ٧٠که درحالی  و سیر شدند

 شو ابوطلحه و أّم سلیم و انس ج گوید: پس از آن، رسول الله و بنا بر روایتی، می
  )٢(غذا خوردند و مقداری زیاد آمد و آن را به همسایگانمان بخشیدیم.

  ج میان انگشتان شریف پیامبرافزایش آب و بیرون آمدن آن از  -٤

کند:  چنین روایت می ساین معجزه نیز بسیار اّتفاق افتاد؛ مثال جابر بن عبدالله
سطل کوچکی آب بود که  ج مردم در روز حدیبّیه تشنه شدند و در جلوی پیامبر«

بوسیلۀ آن وضو گرفتند و سپس مردم به سمتشان آمده و گفتند: آبی نداریم که وضو 
دست خویش  ج ز آن بنوشیم مگر همین سطل کوچک روبروی شما. پیامبربگیریم و ا

جوشید.  را وارد سطل نمودند و فورا آب از میان انگشتان ایشان، همچون چشمه می
 گوید: هم آب نوشیدیم و هم وضو گرفتیم. راوی می
هزار نفر هم  ١٠٠پرسیده شد: چند نفر بودید؟ او پاسخ داد: اگر  ساز جابر

  )٣(»تن بودیم. ١١٥برایمان کافی بود، اّما بودیم،  می

                                           
 .۵٩٠، ص ۶ي، ج نک: فتح البار -١
  .٢٠۴٠؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۵٣٨١و  ٣۵٧٨صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢
  .۴۵١٢صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٣
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  -به اذن الله تعالی-شفای بیماری  -٥
 ج گوید: پیامبر می ساز جمله درمان فردی که پایش شکسته بود؛ براء بن عازب
که او خواب بود، درحالی  گروهی را نزد ابورافع فرستادند و عبدالله بن عتیک شبانه و

شمشیر را در شکمش فرو کردم تا اینکه به  اش شد و وی را کشت. من وارد خانه
ام. سپس برگشتم و درها را باز کردم تا به  پشتش رسید و دانستم که او را کشته

نردبانی رسیدم و پایم را گذاشتم و [افتادم و فقط همین را فھمیدم] که در شبی 
فتم و مھتابی افتادم. بنابراین پایم شکست و آن را با دستاری بستم و نزد یارانم ر

فرمودند:  ج آمده و ماجرا را به ایشان تعریف کردم و رسول الله ج سپس پیش پیامبر

 »پای خود را پھن کن.«؛ »ابُْسْط رِْجلََك «
من آن را پھن کردم و ایشان بر پایم دست کشیدند و [چنان خوب شد که] گویی 

  )١(هرگز دردی نداشته است.
 س؛ از سھل بن سعد- الله تعالیبه اذن -  سعلیهمچنین شفای چشم سّیدنا 

ايََة « در روز نبرد خیبر فرمودند: ج است: پیامبر چنین روایت شده ْعِطنَيَّ َهِذهِ الرَّ
ُ
َأل
 ُ ُ ُ َورَُسو بُُّه ابَّ ُ َوحُيِ َ َ َورَُسو ُ بَلَ يََديِْه، حُيِبُّ ابَّ قطعًا فردا این «؛ »َغًدا رَُجًال َفْفتَُح ابَّ

کند و الله و  خواهم داد که الله متعال با دستان او، [خیبر را] فتح می پرچم را به مردی
  »رسولش را دوست دارد و آنان نیز وی را دوست دارند.

از آنان امید داشت که هریک  شتافتند و ج مردم وقتی صبح کردند، نزد رسول الله

ِ «پرسیدند:  ج پرچم را به وی دهند. سپس پیامبر
َ
ُّ ْنُن أ ْفَن يلَعِ

َ
علّی بن «؛ » َطاِلٍب أ

چشمانش درد  !ج عرض کردند: ای رسول الله شصحابه» ابی طالب کجاست؟

ْهِ «کند. ایشان فرمودند:  می َ
رَْسلُوا إِ

َ
وی را » کسی را] به دنبالش بفرستید.«[؛ »فَأ

گویی که  ،آب دهان خویش را در چشمانش ریختند و او شفا یافت ج آوردند و پیامبر
گفت: ای  سهرگز دردی نداشته است. سپس پرچم را به وی سپردند و سّیدنا علی

  آیا با آنان بجنگم تا مانند ما شوند؟ !ج رسول الله

                                           
  .۴٠٣١صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
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َل بَِساَحِتِهْم، ُعمَّ اْدُقُهْم إِىَل اإلِْسَالِم،  اْغُفْذ بَلَ رِْسِلَك «فرمودند:  ج پیامبر َّ َيزْنِ َح
ْخرِبُْهْم بَِما 

َ
ُ بَِك َوأ ْن َفْهِدَي ابَّ

َ
ِ َأل ِ ِفيِه، فََواهلِلَّ ُب َعلَيِْهْم ِمْن َحقِّ ابَّ رَُجًال َواِحًدا،  جَيِ

ْن يَُكوَن لََك  َخرْيٌ لََك 
َ
به راهت ادامه بده تا به سرزمینشان برسی، «؛ )١(»مُحُْر اجََّعمِ  ِمْن أ

این زمینه که بر این افراد سپس آنان را به پذیرش اسالم فرا خوان و حّق الھی را در 
واجب است را به آنان برسان. سوگند به الله که اگر الله متعال بوسیلۀ تو، یک مرد را 

  »موی بھتر است. هدایت نماید، برایت از شترهای سرخ
  موی مورد پسند و افتخار قوم عرب بود. شترهای سرخ

  ج کردن سنگ به پیامبر سالم - ٦

ِّ «فرمودند:  ج روایت شده که رسول الله سمرهدر صحیح مسلم، از جابر بن س
إِ

ْعِرفُُه اْآلنَ 
َ
ِّ َأل

ْنَعَث إِ
ُ
ْن أ

َ
َّ َقبَْل أ َة اَكَن يَُسلُِّم يلَعَ ْعرُِف َحَجًرا بَِمكَّ

َ
همانا من «؛ )٢(»َأل

کرد و  شناسم که پیش از اینکه مبعوث شوم، بر من سالم می سنگی را در مّکه می
 »شناسم. اکنون نیز آن را می

  ج ها بر پیامبر سالم درختان و کوه -٧

در مّکه بودم که به یکی از نواحی آن  ج همراه رسول الله«گوید:  می سسّیدنا علی
گفت: الّسالم علیک یا  کرد، می رفتیم. هر درخت و کوهی که با ایشان برخورد می

 )٣(»!ج رسول الله
گردید و کسی که به دنبال موارد بیان  ج های بسیار اندکی از معجزات پیامبر نمونه

اند،  را بررسی نموده ج های رسول الله هایی که معجزه بیشتری است، باید به کتاب
اثر ابوالّشیخ » دالئل الّنبّوة«از ابوزرعه رازی؛ » دالئل الّنبّوة«رجوع کند؛ مانند کتاب 

                                           
 .٢۴٠۶؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۴٢١٠صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
 .٢٢٧٧صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٢
داند؛ المستدرک، حاکم،  این حدیث را غریب می /. ترمذی٣۶٢۶، شمارۀ حدیث: سنن ترمذی -٣

اسناد روایت مذکور، صحیح است و بخاری و مسلم رحمھما «گوید:  می /. حاکم۶٢٠، ص ٢ج 
 ذهبی در این زمینه، با حاکم موافق است.» اند. الله آن را روایت نکرده
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دالئل «شتۀ بیھقی؛ نو» دالئل الّنبّوة«از ابونعیم اصفھانی؛ » دالئل الّنبّوة«اصفھانی؛ 
  اند. های فراوانی که در این باره نگاشته شده از ابن ابی الّدنیا و سایر کتاب» الّنبّوة

اند  از معجرات ایشان نام برده ،ج هایی که در ضمن بیان سیرۀ پیامبر عالوه بر کتاب
  )١(های صحاح و مسانید. و نیز کتاب

                                           
  .۵٢٣ - ١۵٩، ص ۶نک: الجواب الّصحیح، ج  -١
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  مقّدمه

  مقّدمه دارای دو گفتار است:این 

  †گفتار اول: اسالم؛ دین تمامی پیامبران

  اسالم عام - ١
به شمار  شدن فقط برای الله یگانه، که از این لحاظ، آیین همۀ پیامبران یعنی تسلیم

 رود. می
دین اسالم یکی است و آیین تمامی پیامبران و پیروانشان؛ از دوران نوح تا بنابراین 

  بوده، چنانکه الله تعالی این مطلب را بیان فرمود است: †حوارّیون عیسی

 نُوٍح إِۡذ قَاَل لَِقۡوِمهِ  ٱتُۡل ۞وَ ﴿
َ
َقاِم  ۦَعلَۡيِهۡم َنَبأ َيَٰقۡوِم إِن َكَن َكُبَ َعلَۡيُكم مَّ

ِ َيِٰت َوتَۡذكِيِي  َّ ِ َفَعَل  ٱ َّ َ يَُكۡن  ٱ َكَٓءُكۡم ُثمَّ  ۡمَرُكۡم َوُشَ
َ
ْ أ ۡجُِعٓوا

َ
ُۡت فَأ تََوكَّ

ٗة ثُ  ۡمرُُكۡم َعلَۡيُكۡم ُغمَّ
َ
ْ  مَّ أ َ تُنِظُرونِ  ٱۡقُضٓوا َّ َو َ ِ ۡ  ٧١إ ۡجٍرۖ فَإِن تََولَّ

َ
ۡلُُكم ّمِۡن أ

َ
ُتۡم َفَما َسأ

 َ َ  َّ ِ ۡجرَِي إ
َ
ِۖ إِۡن أ َّ ُكوَن ِمَن  ٱ

َ
ۡن أ
َ
ِمۡرُت أ

ُ
   ]٧٢ -٧١[یونس:  ﴾ٱلُۡمۡسلِِميَ َوأ

قوم من! اگر اقامتم و  یبه قوم خود گفت: ا وقتیبخوان،  انرا بر آن ÷و داستان نوح«
[و  یرل کردم، شما تدبست، پس من بر الله توکّ الله، بر شما گران آمده ا یاتمن به آ یآوریاد
 یدهبر شما پوش یتاناز کارها یزچ یچسپس ه ید،را جمع کن یتان] خود و معبودهایشۀاند

پس اگر ید. ] مرا مھلت ندهیا و [لحظه ید،من هجوم آور یکشتنم] به سو ی[برا اهنماند، آنگ
بر الله  فقطمزد من  .ام نخواسته یمزد یچمن [در مقابل دعوتم] از شما ه ید،بگردان یرو

  ».ام که از مسلمانان باشم دستور یافتهاست و من 

َّ َمن َسفَِه َنۡفَسهُ  ۧ َوَمن يَرَۡغُب َعن ّمِلَّةِ إِبَۡرِٰه ﴿ ِ ۖ ِف  ٱۡصَطَفۡيَنٰهُ َولََقِد  ۥۚ َم إ ۡنَيا  ۥنَّهُ  ٱلُّ
ِ ِف  ِخَرة ٰلِِحيَ لَِمَن  ٱ ۡسلَۡمُت لَِرّبِ  ۥٓ َربُّهُ  ۥإِۡذ قَاَل َلُ  ١٣٠ٱلصَّ

َ
ۡسلِۡمۖ قَاَل أ

َ
ٰ  ١٣١ٱۡلَعَٰلِميَ أ َوَوصَّ

ٓ إِبَۡرِٰه  َ ُم بَنِيهِ َوَيۡعُقوُب َيَٰبِنَّ إِنَّ  ۧبَِها َّ نُتم  ٱّلِينَ لَُكُم  ٱۡصَطَفٰ  ٱ
َ
َّ َوأ ِ َ َتُموُتنَّ إ فَ

ۡسلُِمونَ     ]١٣٢ -١٣٠[البقرة:  ﴾مُّ
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 یبه نادان خود را که فردی گردان خواهد شد؟! جز  یرو ÷یمابراه ییناز آ یو چه کس«
در آخرت از  ویو همانا  یدیمبرگز یاکه ما او را در دن یدرسته و ب .افکند یو سبکسر

 یانپروردگار جھان یگفت: برا ،شو یمکه پروردگارش به او فرمود: تسل . زمانیاست یستگانشا
از هریک  سفارش کردند، [و یینآ ینرا به ا شانفرزندان إیعقوبو  یمو ابراه .شدم یمتسل
است، پس  یدهبرگز شما یرا برا یینآ ین! الله امفرزندان یگفتند]: ا یشبه فرزندان خو آنان
  »ید.مسلمان باش ینکها جز یریدنم

  گفت: ÷فرماید که یوسف الله متعال می

وِيِل  ٱلُۡمۡلكِ ۞َرّبِ قَۡد َءاتَۡيَتِن ِمَن ﴿
ۡ
َحادِيثِۚ وََعلَّۡمَتِن ِمن تَأ

َ
َمَٰوٰتِ فَاِطَر  ٱۡل  ٱلسَّ

ۡرِض وَ 
َ
نَت َوِلِّ  ٱۡل

َ
ۡنَياِف  ۦأ ِخَرةِۖ وَ  ٱلُّ ِ  ٱ ۡلِۡقِن ب

َ
ٰلِِحيَ تََوفَِّن ُمۡسلِٗما َوأ    ]١٠١[یوسف:  ﴾ٱلصَّ

 یرتعب ]یثاحاد یلو از علم [تأو ی،به من عطا کرد یی] از فرمانروایمیعظ ۀپروردگارا! [بھر«
و آخرت،  یاکارساز من در دن یی! توینها و زم ناآسم ۀآورندیدپد یا ی،ها به من آموخت خواب

  ».ملحق فرما یستگانو به شا یرانمرا مسلمان بم
  و بلقیس؛ ملکۀ یمن چنین گفت:

﴿ ِ َّ ِ ۡسلَۡمُت َمَع ُسلَۡيَمَٰن 
َ
   ]٤٤مل: [النّ  ﴾ٱۡلَعٰلَِميَ َرّبِ َرّبِ إِّنِ َظلَۡمُت َنۡفِس َوأ

 یانپروردگار جھان لهال یبرا ÷یمان] با سلینکپروردگارا! من به خود ستم کردم، و [ا«
  ».شدم یمتسل

  خطاب به قومش چنین گفت: ÷موسی

﴿ ِ ِ َيَٰقۡوِم إِن ُكنُتۡم َءاَمنُتم ب َّ ۡسلِِميَ  ٱ ُٓواْ إِن ُكنُتم مُّ    ]٨٤[یونس:  ﴾َفَعلَۡيهِ تََوكَّ
  »ید.اگر مسلمان هست ید،ل کنپس بر او توکّ  ید،ا آورده یمانقوم من! اگرشما به الله ا یا«

  فرماید: اسرائیل می دربارۀ پیامبران بنی ـالله

نَزۡلَا ﴿
َ
ٓ أ ا ٰةَ إِنَّ ۚ َيُۡكُم بَِها  ٱلَّۡوَر ِينَ  ٱلَّبِيُّونَ فِيَها ُهٗدى َونُورٞ ِيَن َهاُدواْ  ٱلَّ ْ لِلَّ ۡسلَُموا

َ
أ

ٰنِيُّونَ وَ  بَّ ۡحَبارُ وَ  ٱلرَّ
َ
ْ بَِما  ٱۡل ِ ِمن كَِتِٰب  ٱۡسُتۡحفُِظوا َّ َ َتَۡشُواْ  ٱ ۚ فَ ْ َعلَۡيهِ ُشَهَدآَء َوَكنُوا

ْ  ٱۡخَشۡونِ اَس وَ ٱلَّ  وا َ تَۡشَتُ  َو
َ
ۚ َوَمن لَّۡم َيُۡكم بَِمآ أ ٗ ُ نَزَل َيِٰت َثَمٗنا قَلِي َّ ْوَلٰٓئَِك  ٱ

ُ
فَأ

   ]٤٤[المائدة:  ﴾ٱۡلَكٰفُِرونَ ُهُم 
] الھیکه [در برابر فرمان  یامبرانیپ .و نور است یتکه در آن هدا یمما تورات را نازل کرد«
پرستان و  ] اللهینو [همچن کردند یحکم م یھودیان یآن برابراساس  بودند، یمتسل

سپرده شده و بر آن گواه بودند، [به آن  انکتاب الله به آن یدانشمندان، که حفاظت و پاسدار
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 و ید.،نفروش یزناچ یمرا به بھا یاتو آید و از من بترس یداز مردم نترس پس .]کردند یحکم م
  ».کافر است ،که الله نازل کرده است حکم نکند یبه احکامهرکس 

  فرمود: ÷و در مورد عیسی

َحسَّ ِعيَسٰ ِمۡنُهُم ﴿
َ
آ أ َ  ٱۡلُكۡفرَ ۞فَلَمَّ ِ نَصارِٓي إ

َ
ِۖ قَاَل َمۡن أ َّ َنُۡن  ٱۡلََوارِيُّونَ قَاَل  ٱ

نَصاُر 
َ
ِ أ َّ ِ  ٱ ِ َءاَمنَّا ب َّ نَّا ُمۡسلُِمونَ  ٱۡشَهدۡ وَ  ٱ

َ
   ]٥٢عمران:  [آل ﴾بِأ

[در راه دعوت] به من  یاوراناز آنان احساس کفر کرد، گفت:  یسیع که  یپس هنگام«
 تعالی به الله یم،] الله هستین[د یاورانگفتند: ما  ّیونهستند؟ حوار یالله چه کسان یسو
  »یم.[او] هست یم] گواه باش که ما تسلیزو [تو ن یم،ا آورده یمانا

بوده است؛ اسالم شان  پیروان در نتیجه، اسالم دین اولین و آخرین پیامبر و همۀ
شریک و پرستش الله تعالی در هر مکان و زمانی با  یگانه و بییعنی پرستش معبود 

  )١(.†اطاعت از پیامبران الھی
  اسالم عام یعنی همین که بیان شد.

  اسالم خاص -٢
 )٢(آوردند؛ یعنی همان شریعت قرآن کریم. ج به معنای اسالمی که محّمد مصطفی

  در مبحث مربوط به ماهّیت دین اسالم، این موضوع روشن گشت.
دینی  –های آسمانی پیشین دربارۀ دین اسالم  و در مباحث پیش رو، آنچه در کتاب

های آسمانی اشاراتی به  آمده، بررسی خواهد شد، چون کتاب - آوردند ج که پیامبر
و  ج اند و نیز چگونگی مبعث پیامبر داشته و مژدۀ نبّوت ایشان را داده ج دین محّمد

  اند. موارد دیگری را بیان کرده های اّمت اسالم و مکان آن و ویژگی
 ،ج به رسالت محّمد مصطفی إدر مبحث مربوط به بشارت موسی و عیسی

  گردید.مطالبی در این زمینه مطرح 

  های پیشین گفتار دوم: گواهی قرآن بر بیان اسالم در کتاب
قرآن کریم در آیات بسیاری روشن ساخته که اسالم دین خاتم بوده و ثابت نموده 

 ج اند و نیز پیامبرش؛ محّمد های آسمانی پیشین مژدۀ آمدن این دین را داده که کتاب

                                           
 .٨۴ -٨١نک: الجواب الّصحیح لمن بّدل دین المسیح، شیخ اإلسالم ابن تیمّیه، صص  -١
 .١٧٣نک: الّرسالة الّتدمرّیة، ص  -٢
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اند و بیان کرده که اهل کتاب این مطلب  و اّمت ایشان و فضیلت آنان را توصیف نموده
  کنند. دانند، اّما بیشترشان بر اثر تکّبر و حسادت، آن را رّد و انکار می را می

  گردد: باره نازل شده است، بیان میاکنون برخی از آیاتی که در این 

ٰٓءِيَل إِّنِ رَُسوُل  ٱۡبنُ ۡذ قَاَل ِعيَس ﴿ ِ َمۡرَيَم َيَٰبِنٓ إِۡسَر َّ ٗقا لَِّما َبۡيَ  ٱ َصّدِ إَِلُۡكم مُّ
ٰةِ يََديَّ ِمَن  ِت ِمۢن َبۡعِدي  ٱلَّۡوَر

ۡ
ۢا بِرَُسوٖل يَأ َ ۥٓ َوُمبَّشِ ۡحَُدۖ  ٱۡسُمُه

َ
   ]٦ف: [الّص  ﴾أ

من  قطعاً ! یلاسرائ یبن یگفت: اإ یمپسر مر یسیع که  ی را] هنگامبه یاد آورو [«
 کنم یم یقتصد است را از من بوده یششما هستم، آنچه از تورات که پ یالله به سو ۀفرستاد

  ».و نامش احمد است آید یهستم که بعد از من م یدهنده به رسول ] مژدهیزو [ن

ِينَ ﴿ َّ  ٱلَِّبَّ  ٱلرَُّسوَل يَتَّبُِعوَن  ٱلَّ ّمِ
ُ
ِي ٱۡل ٰةِ َمۡكُتوًبا ِعنَدُهۡم ِف  ۥَيُِدونَهُ  ٱلَّ  ٱلَّۡوَر

ِنيلِ وَ  ِ  ٱۡلِ ُمُرُهم ب
ۡ
ُٰهۡم َعِن  ٱلَۡمۡعُروِف يَأ ّيَِبٰتِ َوُيِحلُّ لَُهُم  ٱلُۡمنَكرِ َوَيۡنَه َوُيَحّرُِم َعلَۡيِهُم  ٱلطَّ

ئَِث  ۡغَلَٰل ُهۡم وَ َوَيَضُع َعۡنُهۡم إِۡصَ  ٱۡلََبٰٓ
َ
   ]١٥٧[األعراف:  ﴾َكنَۡت َعلَۡيِهمۚۡ  ٱلَِّت  ٱۡل

که صفاتش  کنند، یم یروینخوانده] پ [درس یأمّ  یامبر] رسول [الله]، پینکه از [ا افرادی«
 یده] خوب و پسندیرا به [کارها انآن یابند. یکه نزدشان است، نوشته م یلیرا در تورات و انج

حالل  یشانرا برا ها یزهو پاک دارد یناپسند] بازشان م ی[و کارها یو از زشت دهد یفرمان م
این ] که بر یرهایی[و زنج یدو ق ینسنگ یو بارها کند یرا بر آنان حرام م ها یدیگرداند و پل یم

  »دارد. یبر م ناناز [دوش] آ را بود افراد

ٞد رَُّسوُل ﴿ َمَّ ِۚ مُّ َّ ِينَ وَ  ٱ شِ  ۥٓ َمَعهُ  ٱلَّ
َ
َ أ َ آُء  ارِ دَّ ٗدا  ٱۡلُكفَّ ٗعا ُسجَّ ُٰهۡم ُركَّ رَُحَآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََر

ٗ ّمَِن  ِ يَۡبَتُغوَن فَۡض َّ ثَرِ  ٱ
َ
ۖ ِسيَماُهۡم ِف وُُجوهِِهم ّمِۡن أ ۚ َورِۡضَوٰٗنا ُجوِد َذٰلَِك َمَثلُُهۡم ِف  ٱلسُّ

ۚ َوَمَثلُُهۡم ِف ٱ ٰةِ ِنيلِ لَّۡوَر ۡخَرَج َشۡط  ٱۡلِ
َ
ٰ  ٱۡسَتَوىٰ فَ  ٱۡسَتۡغلََظ فَ  ۥاَزَرهُ  َٔ َف  ۥهُ  َٔ َكَزۡرٍع أ َ َ

رَّاعَ ُيۡعِجُب  ۦُسوقِهِ  ۗ ِلَغِيَظ بِِهُم  ٱلزُّ اَر    ]٢٩[الفتح:  ﴾ٱۡلُكفَّ
] و در ید[و شد یرگ با او هستند، بر کافران سخت که ی رسول الله است، و کسان ج دمحّم «

 یکه از الله فضل و خشنود بینی یرکوع و سجده م ترا در حال انآن .خود مھربانند یانم
 ینا .] استیاناز اثر سجده [نما یشانها در چھره نان] آی[درستکار ۀنشان طلبند. یم

که جوانه بزند،  ی استهمانند زراعت یلدر انج انآن یفاست، و توص تدر تورا یفشانتوص
 وا یو کشاورزان را به شگفت یستادها خود یو بر پا یدهکرد تا محکم گرد یتسپس آن را تقو

  ».کافران را به خشم آوردان ] آنیدنتا از [د دارد، یم
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ۖ قُِل ﴿ ۡكَبُ َشَهَٰدٗة
َ
ٍء أ يُّ َشۡ

َ
ۖ قُۡل أ ُ َّ َّ َهَٰذا  ٱ َ ِ وِحَ إ

ُ
ۢ بَۡيِن َوَبۡيَنُكۡمۚ َوأ  ٱۡلُقۡرَءانُ َشِهيُد

نِذَرُكم بِهِ 
ُ
ئِنَُّكمۡ  ۦِل

َ
نَّ َمَع  َوَمۢن بَلََغۚ أ

َ
ِ لَتَۡشَهُدوَن أ َّ ۡشَهُدۚ قُۡل إِنََّما  ٱ

َ
ٓ أ َّ ۡخَرٰىۚ قُل 

ُ
َءالَِهًة أ

ا تُۡشُِكونَ  وَ هُ  نَِّن بَرِٓيءٞ ّمِمَّ ِينَ  ١٩إَِلٰهٞ َوِٰحٞد  َكَما  ۥَيۡعرِفُونَهُ  ٱۡلِكَتَٰب َءاَتۡيَنُٰهُم  ٱلَّ
ۡبَنآَءُهُمۘ 

َ
ِينَ َيۡعرِفُوَن أ ْ  ٱلَّ ٓوا َ يُۡؤِمُنونَ  َخِسُ نُفَسُهۡم َفُهۡم 

َ
   ]٢٠ -١٩[األنعام:  ﴾أ

و  .من و شما گواه است یانتر [و برتر] است؟ بگو: الله، م بزرگ یدر گواه یزبگو: چه چ«
 .دهم یمبا آن ب رسد، یم انبه آن [قرآن] را که یشده تا شما و تمام کسان یقرآن بر من وح ینا
 یهستند؟ بگو: من گواه یگرید یمعبودهامتعال که با الله  دهید یم یشما گواه یبراست یاآ
 دهید، یقرار م یکاست و من از آنچه با او شر یگانهاو تنھا معبود  بدون تردیدبگو:  دهم. ینم
که فرزندان گونه  همان شناسند، یرا م وی یبه خوب یم،ا کتاب داده انبه آن که ی کسانیزارم. ب

  »آورند. ینم یمانپس ا ،اند رسانده یانز یشبه خو افرادی که شناسند. یخود را م

َمآءِۖ قَۡد نََرٰى َتَقلَُّب وَۡجِهَك ِف ﴿ ۚ فََوّلِ وَۡجَهَك َشۡطَر  ٱلسَّ َٰها َنََّك قِۡبلَٗة تَۡرَض فَلَُنَوّلِ
ْ وُُجوَهُكۡم َشۡطَرهُ  ٱۡلََراِمۚ  ٱلَۡمۡسِجدِ  ِينَ نَّ  ۥۗ وََحۡيُث َما ُكنُتۡم فََولُّوا ْ  ٱلَّ وتُوا

ُ
 ٱۡلِكَتَٰب أ

نَُّه 
َ
ّبِِهۡمۗ َوَما ٱلَۡ َلَۡعلَُموَن أ ُ قُّ ِمن رَّ َّ ا َيۡعَملُونَ  ٱ َتۡيَت  ١٤٤بَِغٰفٍِل َعمَّ

َ
ِينَ َولَئِۡن أ وتُواْ  ٱلَّ

ُ
أ

نَت بَِتابِٖع قِۡبلََتُهۡمۚ َوَما َبۡعُضهُ  ٱۡلِكَتَٰب 
َ
ٓ أ ْ قِۡبلََتَكۚ َوَما ا تَبُِعوا م بَِتابِٖع قِۡبلََة بُِكّلِ َءايَةٖ مَّ

َبۡعَت َبۡعٖضۚ َولَئِِن  ۡهَوآَءُهم ّمِۢن َبۡعِد َما َجآَءَك ِمَن  ٱتَّ
َ
ِ  ٱۡلعِۡلمِ أ َِّمَن  ٗذاإِنََّك إ ٰلِِميَ ل  ١٤٥ٱلظَّ

ِينَ  نَّ فَِريٗقا ّمِۡنُهۡم  ۥَيۡعرِفُونَهُ  ٱۡلِكَتَٰب َءاَتۡيَنُٰهُم  ٱلَّ ۡبَنآَءُهۡمۖ 
َ
َلَۡكُتُموَن َكَما َيۡعرِفُوَن أ

َ تَُكوَننَّ ِمَن  ٱۡلَقُّ  ١٤٦وَُهۡم َيۡعَلُمونَ  ٱۡلَقَّ  ّبَِك فَ    ]١٤٧ -١٤٤[البقرة:  ﴾ٱلُۡمۡمَتِينَ ِمن رَّ
] یاکنون تو را به [سو بینیم، ی] آسمان میرا به [سو ات چھرهما گرداندن  یقبه تحق«
مسجدالحرام کن، و  یرا به سو صورتتپس  گردانیم، یباز م یکه به آن خشنود شو یا قبله

داده شد،  ان] به آنیکتاب [آسمان که  یو کسان ید.بگردان یشخود را به سو یرو ید،هر جا باش
و الله از آنچه  است،[و] از جانب پروردگارشان  بودهقبله] حق  ییر[تغ ینانند اد یم یخوبه ب
ه شده، هر گونه نشانه و داده آنان که کتاب ب افرادی یو اگر برا یست.غافل ن کنند، یم

و  کرد ینخواه یرویآنان پ ۀ] از قبلیزو تو [ن کنند ینم یرویتو پ ۀاز قبل یاوری،] بیت[حّج 
از آنکه علم و دانش به تو  پسو اگر  کنند ینم یرویپ یگرد یبرخ ۀقبل از از آنان هم یبرخ
صورت مسلمًا از ستمکاران  یندر ا ی،کن یرویپ یشانها و آرزوها از خواسته ،است یدهرس

چنانکه  شناسند، یرا م ]ج یامبراو [پ یم،ا ] دادهیبه آنان کتاب [آسمان که ی کسان .بود یخواه
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حق را کتمان  دانند، یم کهدرحالی  از آنان یو همانا گروه شناسند. یرا م شانفرزندان
  ».کنندگان مباش حق از جانب پروردگار توست، پس هرگز از شک کنند. یم

﴿ َ َ ِينَ َوَكنُواْ ِمن َقۡبُل يَۡسَتۡفتُِحوَن  ْ َكَفُرواْ بِهِ  ٱلَّ ا َعَرفُوا ا َجآَءُهم مَّ  ۦۚ َكَفُرواْ فَلَمَّ
ِ فَلَۡعَنُة  َّ َ  ٱ    ]٨٩[البقرة:  ﴾ٱۡلَكٰفِرِينَ َ

آنچه را که [از قبل] شناخته  وقتیپس سبودند،  یروزیبر کافران خواستار پ یناز ا یشو پ«
  ».کافر شدند، پس لعنت الله بر کافران باد آنبه نسبت آمد،  شاند، نزدبودن

َفَغۡيَ ﴿
َ
ِ أ َّ ۡبَتِغ َحَكٗما َوُهَو  ٱ

َ
ِيٓ أ نَزَل إَِلُۡكُم  ٱلَّ

َ
ۚ وَ  ٱۡلِكَتَٰب أ ٗ ِينَ ُمَفصَّ َءاَتۡيَنُٰهُم  ٱلَّ

نَّهُ  ٱۡلِكَتَٰب 
َ
ِ  ۥَيۡعلَُموَن أ ّبَِك ب ٞل ّمِن رَّ َ تَُكوَننَّ ِمَن  ٱۡلَقِّۖ ُمَنَّ    ]١١٤[األنعام:  ﴾ٱلُۡمۡمَتِينَ فَ

است که  ذاتیطلب کنم؟! و حال آنکه او  یالله را به داور یرغ یابگو:] آ !ج یامبرپ یا«[
و  .شما نازل کرده است یبه سورا شده]  یاندر آن ب یز] کتاب روشن [که همه چین[ا

 ی[قرآن] به حق از سو ینکه ا دانند یم یم،ا ] دادهیکتاب [آسمان انبه آن که ی کسان
  ».کنندگان مباشیدهرگز از ترد راینبناب .پروردگارت نازل شده است

ن َيۡعَلَمهُ ﴿
َ
َُّهۡم َءايًَة أ َو لَۡم يَُكن ل

َ
ٰٓءِيَل  ۥأ ُؤاْ بَِنٓ إِۡسَر    ]١٩٧عراء: [الّش  ﴾ُعلََمٰٓ
گاهند؟! یلاسرائ یبن المانکه ع یستن یکاف یشاننشانه برا ینهم یاآ«   »از آن [قرآن] آ

﴿ ِ ِ قُۡل َكَفٰ ب َّ    ]٤٣عد: [الّر  ﴾ٱۡلِكَتٰبِ ِعۡلُم  ۥَشِهيَدۢا بَۡيِن َوَبۡيَنُكۡم َوَمۡن ِعنَدهُ  ٱ
من و شما گواه  یان] نزد اوست، میشینعلم [پ که ی و کسمتعال است که الله  یبگو: کاف«
  ».باشند

﴿ َ ِ نزَِل إ
ُ
ٓ أ ْ َما ۡعُيَنُهۡم تَفِيُض ِمَن  ُسولِ ٱلرَّ َذا َسِمُعوا

َ
ۡمعِ تََرىٰٓ أ ْ ِمَن  ٱلَّ ا َعَرفُوا ِممَّ

   ]٨٣[المائدة:  ﴾ٱۡلَقِّۖ 
که  بینی یرا م یشانها بشنوند، چشم است را نازل شده ج یامبرکه بر پ یاتیآ وقتیو «
  »اند. یافتهکه در یقتیحق شود به سبب یم یزانر اشک

ِينَ إِنَّ ﴿ وتُواْ  ٱلَّ
ُ
َوَيُقولُوَن  ١٠٧إَِذا ُيۡتَلٰ َعلَۡيِهۡم    ۦٓ ِمن َقۡبلِهِ  ٱۡلعِۡلمَ أ

 ٗ ٓ إِن َكَن وَۡعُد َرّبَِنا لََمۡفُعو ۡذقَاِن َيۡبُكوَن َوَيزِيُدُهۡم  ١٠٨ُسۡبَحَٰن َرّبَِنا
َ
وَن لِۡل َوَيِخرُّ

   ]١٠٩ -١٠٧[اإلسراء:  ﴾ُخُشوٗع۩
از  یشپ که ی کسان قطعاً  یاورید،ن یمانا یا یدآور یمان] بگو: [خواه] به آن ا!ج یامبرپ یا«[

کنان به  سجده شود، یخوانده م آنانقرآن] بر  یات[آ که ی دانش داده شده، هنگام انآن به آن
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و  .است یشدن انجام یشها وعده یقیناً ه است پروردگار ما، که : منزّ گویند یو مافتند  یم صورت
  »افزاید. یشان م یقرآن] بر فروتن ینو [تالوت ا افتند، یم صورتبه  کنان یه] گرانن[آ

ِينَ ﴿ َذا ُيۡتَلٰ َعلَۡيِهۡم قَالُٓواْ َءاَمنَّا  ٥٢يُۡؤِمُنونَ  ۦُهم بِهِ  ۦِمن َقۡبلِهِ  ٱۡلِكَتَٰب َءاَتۡيَنُٰهُم  ٱلَّ
ّبَِنآ إِنَّا ُكنَّا ِمن َقۡبلِهِ  ٱۡلَقُّ إِنَُّه  ۦٓ بِهِ  َتۡيِ بَِما  ٥٣ُمۡسلِِميَ  ۦِمن رَّ رَّ ۡجرَُهم مَّ

َ
ْوَلٰٓئَِك يُۡؤتَۡوَن أ

ُ
أ

 ِ واْ َوَيۡدرَُءوَن ب ّيَِئةَ  ٱۡلََسَنةِ َصَبُ ا َرزَۡقَنُٰهۡم يُنفُِقونَ  ٱلسَّ    ]٥٤ -٥٢[القصص:  ﴾َوِممَّ
و  آورند. یم یمانبه آن ا یم،ا ] دادهیب [آسمانبه آنان کتا ،[قرآن] یناز ا یشپ که افرادی «

حق از  ینا تردید یب یم،آورد یمان: به آن ایندگو میخوانده شود،  ان[قرآن] بر آن زمانی که
به [سبب]  ین افرادا یم.از [نزول] آن هم مسلمان بود یشپروردگار ماست، همانا ما پ یسو
دفع ها  با نیکیها را  ی] بدآنانو [ شود، یداده مبار [به آنان]  شان دوشاند، پادا که کرده یصبر

  »کنند. یانفاق م یم،ا داده یروز برایشانو از آنچه  کنند یم

ٓ إَِلَۡك فَۡس ﴿ نَزۡلَا
َ
ٓ أ ا ِينَ ِل  َٔ فَإِن ُكنَت ِف َشّكٖ ّمِمَّ  ﴾ِمن َقۡبلَِكۚ  ٱۡلِكَتَٰب َيۡقَرُءوَن  ٱلَّ

   ]٩٤[یونس: 
] را یکتاب [آسمان که ی از کسان ی،هست یددر ترد یما دهپس اگر در آنچه بر تو نازل کر«

  ».بپرسخوانند،  یاز تو م یشپ
های پیشین  دهد که قرآن کریم آنچه در کتاب آیات مذکور و آیات دیگری نشان می

  )١(و مسلمانان آمده را روشن ساخته است. ج در توصیف اسالم و پیامبر
را  ج عالمان اهل کتاب پیامبرهمچنین بیانگر این مطلب است که بسیاری از 

 ج دانند که پیامبر شناسند و باور به صّحت و درستی رسالت ایشان دارند و می می
  کنندۀ رسالت برادرانش؛ یعنی پیامبران الھی قبلی هستند. تکمیل

  کنند. اّما بیشترشان این موضوع را انکار می
های پیشین  الب کتابإن شاء الله مسألۀ مذکور در مباحث پیش رو که بخشی از مط

  گردد، روشن خواهد شد. در این زمینه بررسی می
یافتۀ اهل  قبل از بیان این موارد، شایسته است که گواهی برخی از عالمان هدایت

های موجود دربارۀ  کتاب مبنی بر صّحت دین اسالم و نیز تصریح آنان به بیان بشارت
  گردد.و اّمت ایشان مطرح  ج اسالم و توصیف پیامبر

   

                                           
  .١۵١ - ١۴٧، صص ۵نک: الجواب الّصحیح، ج  -١
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  مبحث اول:
  هدایت یافتگان اهل کتاب و گواهی آنان بر ّصحت اسالم

ترین دالیل بر حّقانّیت اسالم و صّحت احکام و قوانین  توان گفت یکی از بزرگ می
آن، هدایت بسیاری از دانشمندان اهل کتاب به دین اسالم است و نیز گواهی آنان بر 

های آسمانی  های کتاب الوه بر این، بشارتاینکه اسالم دین خاتم و بر حق بوده و ع
  اند. پیشین را مبنی بر ظھور دین و پیامبری جدید و اّمتی برگزیده بیان کرده

  آید، بخشی از این موارد روشن خواهد گشت. با بیان مطالبی که در ادامه می

  گفتار اول: هدایت عالمان اهل کتاب به پذیرش اسالم
را با هدایت و دین بر حق فرستاد تا آن را بر تمامی  ج بدون تردید الله تعالی محّمد

های  در این دین، نشانه ألکافران را خوش نیاید. اللههرچند  ها پیروز گرداند، آیین
هدایت را قرار داد و این عالئم برای کسی که با چشم بصیرت و عبرت به آن بنگرد، 

  کامال روشن و آشکار است.
ها هدایت گشتند و الله متعال چشمانشان را  نشانه های فراوانی از طریق همین اّمت

بر نور و هدایت گشود و در نتیجه، آنان بیراهی و گمراهی را رها نموده و راه رستگاری 
  و سعادت را در پیش گرفتند.

شدند؛ در  های متفاوتی تشکیل می یافتگان به سوی حقیقت، از افراد و گروه هدایت
ای که این  و غیر عالم و مرد و زن وجود داشت، به گونه میان آنان، رئیس و رعّیت، عالم

گروه و پشت سر یکدیگر، دین  نور و هدایت تمامی زمین را در برگرفته و مردم گروه
  پذیرفتند. اسالم را می

رفتند؛ بویژه از  یافتگان، از بزرگان قوم و مّلت خویش به شمار می برخی از این هدایت
مان افرادی که از حسادت و کبر نجات یافتند و الله بزرگان یھود و نصاری؛ یعنی ه

متعال هدایت را برایشان مقّدر نموده بود و زمانی که مسلمان شدند، به بدی و زشتی 
فراوان گمراهی پیشین خود و نیز به بزرگی احسان الھی و نعمت هدایت پی بردند و از 

بسیار تالش نمودند و کیشان قبلی خویش  این رو، در راه کمک به اسالم و دعوت هم

ُدوَن اجَّاَس َمَعاِدَن، «کند که فرمودند:  دربارۀ آنان صدق می ج این سخن پیامبر جَتِ
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مردم را همچون معادن [طال «؛ )١(»فَِخيَارُُهْم يِف اجْلَاِهِليَِّة ِخيَارُُهْم يِف اْإلِْسَالِم ِإَذا فَِقُهوا
بھترین آنان در دوران اسالم است  یابی و بھترینشان در دوران جاهلّیت، و ...] می

گاه [و دانشمند] شوند.   »زمانی که آ
یافتگان، بھترین کسانی بودند که از میان یھودیان و مسیحیان مسلمان  این هدایت

که قبال به منظور کمک دینشان تالش گونه  همان شدند و برای یاری دین اسالم،
  کردند یا بیشتر از آن، سعی و کوشش نمودند. می

ترین فرصت و زمینه در جلوی عالمانشان، بیان حقیقت  ون تردید بھترین و وسیعبد
یافتگان، بھترین  با دلیل و برحذر داشتن از باطل و رفتن در این راه است و این هدایت

دارند، چون  میبرحذر  داعیان اسالم هستند که از بدین وسیله، مردم را از ادیان باطل
گاهصاحب خانه نسبت به آنچه در  تر است. آنان قبال یھودی یا  آن وجود دارد، آ

گاهند، زیرا کامال نسبت به آیین و  مسیحی بوده اند و از چیزی که دیگران خبر ندارند، آ
اند؛ بویژه در آیینی که پیروانش  دیانتشان علم دارند و مستقیما با مّلتشان ارتباط داشته

حّیت. در نتیجه، دعوت آنان تأثیر کنند دارای اسراری است؛ همچون دین مسی اّدعا می
  فراوانی بر پذیرش دین اسالم از سوی افراد بیشماری از ادیان باطل دارد.

عالوه بر این، گرایش برخی عالمان ادیان باطل به سمت اسالم و پذیرش و یاری آن، 
دهد که این تغییر پس از اطمینان  دلیلی روشن بر حّقانّیت دین اسالم بوده و نشان می

یافته گواه و حّجتی علیه قوم  فرد هدایتکامل به صّحت اسالم ایجاد شده و در نتیجه، 
  )٢(خویش است.

  اهل کتاب یافتۀ هدایت گفتار دوم: برخی از عالمان
روشن است که پذیرش دین اسالم از سوی برخی عالمان یھود و نصاری، از همان 

اّتفاق افتاد و این کار ادامه یافت و تا روز قیامت و تا وقتی که بر  ابتدای ظھور اسالم
  روی زمین، افرادی عاقل به دنبال حقیقت باشند، این موضوع باقی خواهد ماند.

  گردند: در ادامه، برخی از عالمان یھود و نصاری که مسلمان شدند، معّرفی می

                                           
  .٢۵٢۶؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٣٢٠٣صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
 .٩ - ٧نک: البحث الّصریح في أّیما هو الّدین الّصحیح، صص  -٢
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  سعبدالله بن سالم - ١
زادۀ  ه دین اسالم بوده و سرور و بزرگ و بزرگیافتگان ب وی از نخستین هدایت

شدن او حّجتی علیه تمامی یھودیان  رفت و مسلمان یھودیان در شھر مدینه به شمار می
 تا روز قیامت خواهد بود.

  نجاشی؛ پادشاه حبشه -٢
یکی از بزرگان و پادشاهان مسیحّیان که در دورۀ سلطنت و پادشاهی خود و پس از 

 به حبشه، اسالم آورد. شوسیلۀ مھاجرت صحابهارتباط با اسالم ب

  علّی بن ربن طبری -٣
آوردن، مسیحی و عالم  وی در دوران ابوجعفر منصور مسلمان شد و پیش از اسالم

و » الّدین والّدولة«در حوزۀ فلسفه و پزشکی بود. او در راه دعوت به سوی اسالم، کتاب 
 را نگاشت.» الّرّد علی أصناف الّنصاری«

  سموأل بن یحیی مغربی مھتدی -۴
گاه به علم پزشکی که در سال  هـ از دنیا رفت و  ٥٧٠یکی از دانشمندان یھود، آ

 است.» إفحام الیھود«صاحب کتاب 

  لورد هدلی فاروق -۵
بودن خویش را  هـ مسلمان ١٩١٣یکی از اعضای مجلس اعیان انگلیس که در سال 

رجل من الغرب یعتنق «سالم، کتاب نام گرفت و دربارۀ ا» فاروق«آشکار ساخت و 
 را نوشت.» اإلسالم

  ناصر الّدین دینیه فرانسوی - ۶
م اسالم آورد و کتابی با عنوان  ١٩٢٧وی مسیحی و نّقاش ماهری بود. در سال 

 م وفات کرد. ١٩٢٩را نگاشت و در سال » أشّعة خاّصة بنور اإلسالم«

  عبداالحد داود -٧
ۀ کالم به درجۀ استادی رسید و رئیس طائفۀ وی کاهنی کلدانی بود که در رشت

في  ج محّمد«و نیز » اإلنجیل والّصلیب«های رومی کاتولیک بود و کتاب  کلدانی
 را از خود بر جای گذاشت.» الکتاب المقّدس
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  کشیش ابراهیم خلیل -٨
های فراوانی در  در شھر أسیوط مصر که فّعالّیت» بافور«کشیش کلیسای انجیلی 

های  آوردنش را آشکار کرد و کتاب م اسالم١٩٥٩حّیت داشت و در سال حوزۀ دین مسی
محّمد في الّتوراة واإلنجیل «زیادی در زمینۀ دعوت به دین اسالم نگاشت؛ از جمله: 

محاضرات في مقارنة «، »المستشرقون والمبّشرون في العالم اإلسالمي«، »والقرآن
 هایی دیگر. و کتاب» آنالمسیح في الّتوراة واإلنجیل والقر«، »األدیان

افراد بیشمار دیگری نیز که فقط الله تعالی از تعدادشان باخبر است، مسلمان 
  )١(اند. شده

اند، از  قابل توّجه است که افراد مذکور و تعداد بیشمار دیگری که مسلمان شده
 رفتند های پیشین خویش به شمار می مردم عاّدی نبودند، بلکه از بزرگان و رؤسای مّلت

که برخوردار از گونه  همان و از نظر دنیوی و جایگاه اجتماعی، هیچ کمبودی نداشتند،
آوردن آنان باعث شد که بسیاری از منافع دنیوی  فھم و هوش بودند و بسا اوقات، اسالم

و جایگاه واالی اجتماعی خویش را از دست بدهند و حّتی در برخی موارد، خودشان را 
  رار دادند.در معرض قتل و نابودی ق

با وجود این و پس از دریافت هدایت و رسیدن به دین واقعی، نتوانستند به ماندن بر 
باطل و زندگی در حالت بدبختی و بیھودگی ادامه دهند و در نتیجه، اسالمشان را 
آشکار ساخته و ضررهای جسمی و ماّدی را متحّمل شدند و حّتی به دفاع از اسالم و 

برخاستند تا بخشی از تکلیفی که با ورود به اسالم بر دعوت مردم به سوی آن 
  گردنشان الزم شد را ادا نمایند.

تمامی موارد مذمور دالیلی روشن بر حّقانّیت دین اسالم بوده و قطعًا ادّله و 
  )٢(کمال این دین بسیار است.های صّحت و شرافت و  نشانه
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از اهل کتاب برای  یافته هدایتهای عالمی  گفتار سوم: مختصری از زندگی و تالش
  انتشار دین اسالم

یکی از افراد این گروه مبارک و فرخنده که با اطمینان کامل و یقین و پس از بررسی 
و تحقیق، مسلمان شد، شیخ زیاده بن یحیی نصب راسی بود؛ فردی از رجال دینی و 

کار شدنش را آش عالمان مسیحّیت، که پس از رسیدن به هدایت و دین حق، مسلمان
کرد و با تمام توانی که الله متعال به وی بخشیده بود، مردم را به پذیرش دین اسالم 

األجوبة «و » البحث الّصریح في أّیما هو الّدین الّصحیح«فرا خواند و در نتیجه، دو کتاب 
  )١(را از خود بر جای گذاشت.» الجلّیة في دحض الّدعوات الّنصرانّیة

در شام، » رأس العین«زیست و منسوب به شھر  میهجری  ١١شیخ زیاده در قرن 
یکی از شھرهای جزیره که میان حّران و نصیبین قرار دارد و اکنون در سوریه است، 

  بود.
چاپ نشد، اّما توّسط محّمد بن » األجوبة الجلّیة في دحض الّدعوات الّنصرانّیة«کتاب 

  ھرت رسید.عبدالّرحمان طّیبی دمشقی خالصه گشت و از این طریق، به ش
اخیرا و با تحقیق و بررسی دکتر » البحث الّصریح في أّیما هو الّدین الّصحیح«و کتاب 

  سعود بن عبدالعزیز خلف منتشر گردیده است.
گردد که شیخ زیاد بن یحیی مسیحی بوده و سپس  با توّجه به این کتاب، روشن می

اّما «آورد:  کتابش چنین می الله تعالی وی را به دین اسالم هدایت نمود؛ وی در مقّدمۀ
نیاز؛ زیاده بن یحیی نصب راسی که به دین محّمدی  بعد، بندۀ محتاج به پروردگار بی

گوید: وقتی مشغول تحقیق و مطالعه و در جستجوی دین  مشّرف شده است، می
بردم، تصمیم گرفتم که  صحیح بودم و تمام تالش خویش را در این زمینه به کار می

  )٢(»گر روشن سازم. کارم را بنویسم و آن را برای افراد سرزنشنتیجۀ این 
همچنین مشّخص است که سبب پذیرش دین اسالم از جانب وی، شک و تردیدهای 
او نسبت به دین مسیحی بود که باعث شد دربارۀ دین اسالم تحقیق و مطالعه نماید تا 

الله تعالی وی را هدایت اینکه برایش روشن شد که اسالم، دین واقعی و بر حق بوده و 
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کرد و او مسلمان شد. سپس به بررسی و اثبات بطالن دیانت مسیحی و صّحت اسالم و 
  )١(از این طریق، به دعوت مسیحیان پرداخت.

اش از دین  بینیم که معلومات نویسنده می» البحث الّصریح«با توّجه به کتاب 
ز عھد قدیم و جدید، متنّوع و های وی ا مسیحّیت بسیار خوب و دقیق بوده و استدالل

های متعّددی را به زبان عربی و یونانی و  ها و ترجمه ای که نسخه عمیق است، به گونه
  عبری و سریانی مطالعه و بررسی و مقایسه کرده است.

گاه  بر این اساس، روشن است که وی به خوبی از زبان یونانی و عبری و سریانی آ
ها به عربی ترجمه نموده و حّتی قواعد زبان یونانی و  بوده و مطالبی را از این زبان

  ها را ترجیح داده است. عبری را مطالعه و تصحیح کرده و برخی از ترجمه
شدن، از عالمان و رجال دینی  کند که او پیش از مسلمان این موارد اثبات می

گاهی از این امور، مختّص رجال دینی است و نیز زبا های  نمسیحّیت بوده است، چون آ
روند. به احتمال زیاد، او در اصل  هایی دینی به شمار می یونانی و عبری و سریانی زبان

دانسته، چون زبان مسیحیان سورّیه  مسیحی و سریانی بوده و به خوبی این زبان را می
  است و وی یکی از آنان بود.

  رود. میزبان یونانی نیز زبان عھد جدید و زبان دینی مسیحیان کاتولیک به شمار 
و زبان عبری زبان عھد قدیم و مسیحیان پروتستان بوده و رجال دینی مسیحّیت 

گاهی از آن   ها دارند. نیاز مبرمی به فھم و آ
دانیم که مردم عاّدی  در نتیجه، این مرد از عالمان مسیحّیت بوده؛ بویژه وقتی می

  دین مسیحی از علم دینی نصرانی فاصلۀ بسیاری دارند.
گاهی بر  -خصوصا در زمان نویسنده–در بسیاری اوقات  و حّتی آنان توان اّطالع و آ
های مخصوصی که کلیسا  های دینی مسیحّیت را نداشتند مگر بخش چیزی از کتاب
  )٢(شد. داد و در میان مردم دست به دست می ها را می اجازۀ انتشار آن

های خودشان که  به ابراز مسائلی اساسی از کتاب» البحث الّصریح«نویسندۀ کتاب 
دارد، پرداخته و دالیلی را از سخنان  ج داللت بر صّحت نبّوت پیامبرمان محّمد

خودشان علیه آنان ارائه داده است. بنا به گفتۀ خود نگارنده در مقّدمۀ کتابش، مباحث 
  آن از این قرار است:
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  ÷بطالن اّدعای نصاری مبنی بر الوهّیت مسیح - ١
اسرائیل، فقط پیامبر الھی بوده  ایر پیامبران قبلی بنیو اثبات اینکه او همچون س

 است.

 ÷بطالن استدالل مسیحیان بر الوهّیت مسیح -٢
ها و معجزات او از جنس  با معجزاتی که توّسط وی صورت گرفت و اثبات اینکه نشانه

ها را بر دستان پیامبران قبلی جاری ساخت و حّتی معجزات  آن ـمعجزاتی بود که الله
ها را دلیل  هایشان این نشانه تر و برتری را به آنان بخشید و هرگز اّمت های مھم نهو نشا

همچون آنان فقط پیامبر  إالوهّیت آن پیامبران ندانستند. بنابراین عیسی بن مریم
 الھی بود.

  ج های مسیحیان دربارۀ پیامبرمان؛ محّمد رّد طعنه -٣
پیامبران پیشین اموری همچون موارد و بیان بطالن سخن آنان و نیز اینکه از 

بدین سبب بر آنان ایراد کس  هیچ ها صادر شد و و حّتی فراتر از آن ج منسوب به پیامبر
نیز در این زمینه، همچون پیامبران پیشین بوده و هیچ  ج نگرفت. در نتیجه، محّمد

 طعنه و ایرادی بر ایشان وارد نیست.

  ج رای اثبات نبّوت پیامبر اسالمآوردن دالیلی از تورات و انجیل ب -۴
های فراوانی که در کتاب یھودیان و مسیحیان  و بیان اینکه هدف از وعده و بشارت

 بوده است. ج آمده، محّمد

بیان دالیلی بسیار صریح و روشن از تورات و انجیل دربارۀ تحریف آن دو  -۵
 کتاب

تحقیق مذکور بوده را ترین نتایج  ای که مشتمل بر مھم سپس خاتمه /نویسنده
  )١(آورده است.

ای را در پیش گرفته و دالیل بطالن اّدعاهای  وی در این کتاب، روشی مقایسه
یا اّدعای  ÷مسیحیان را ارائه داده است؛ همچون اّدعای آنان دربارۀ الوهّیت مسیح
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 صّحت تورات و انجیل، و با استفاده از معلومات و مطالب موجود در این دو کتاب، به
  ها پرداخته است. اثبات بطالن و رّد آن

را آورده و با بیان متونی  ج همچنین شبھات و اّدعاهای آنان علیه پیامبرمان؛ محّمد
ها پاسخ داده و ادّلۀ فراوانی را از تورات و انجیل، برای  های خودشان، به آن از کتاب

  ارائه داده است. ج اثبات نبّوت پیامبر اسالم
مرجع اسالمی نویسنده، قرآن کریم بوده و در موارد تاریخی، به ترین منبع و  مھم
» دالئل الخیرات«به کتاب  ،ج های پیامبر و در اثبات نام» الّسیرة الحلبّیة«کتاب 

  اعتماد کرده است.
بوده و در همچنین به » العھد القدیم والجدید«ترین منبع مسیحی او، کتاب  و مھم

؛ موّرخی یھودی، و موّرخی دیگر با »یوسیوس«اریخ و نیز به ت» سعد بن بطریق«کتاب 
های مختصر دربارۀ  رجوع کرده و اشاره نموده که برخی کتاب» الفجانیوس«نام 

ها بھره برده، اّما از  ها به یکدیگر را مطالعه نموده و از آن های مّلت اختالفات و پاسخ
  برد. کتاب خاّصی نام نمی
چنانکه قبال  –یونانی و عبری استفاده کرده و  های ها و کتاب نامه همچنین از لغت

دهد که وی کامال آشنا به زبان یونانی و عبری بوده  این موضوع نشان می -گذشت
  )١(است.

عالوه بر موارد مذکور، در مبحث پیش رو نیز برخی از توضیحات او مبنی بر 
  بیان خواهد شد.و اّمت ایشان  ج های پیشین در مورد محّمد های وارد در کتاب بشارت
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  مبحث دوم:
   ج های پیشین به بعثت پیامبر اسالم تصریح و مژدۀ کتاب

های آسمانی پیشین در مواضع بسیاری، بشارت آمدن دین اسالم و  بدون تردید کتاب
  را داده بودند و شواهد بیشماری در این زمینه وجود دارد. ج ظھور پیامبر
ها و دالیل روشن بر نبّوت  ز نشانههای پیشین، ا های موجود در کتاب گواهی

  )١(رود. و نبّوت پیامبران قبلی به شمار می جمحّمد
قطعی و  إدالیل نبّوت مسیح و محّمد«گوید:  می /شیخ اإلسالم ابن تیمّیه

برد؛ بویژه با  یقینی و غیر قابل انکار از روی گمان است، زیرا گمان، یقین را از بین نمی
با نام مشھور خود در آنچه از پیامبران  ج دهد محّمد نشان میوجود اخبار فراوانی که 

  )٢(»نقل شده، نوشته و ثبت گشته بودند.
عبدالله بن عمرو بن «در صحیح بخاری، از عطاء بن یسار چنین نقل شده است: 

اند؟ او گفت:  در تورات چگونه توصیف شده ج عاص را دیدار کردم و پرسیدم: پیامبر
که ایشان در تورات، با برخی صفاتی که در قرآن بیان شده است،  بله، سوگند به الله

  اند: توصیف گشته

َها ﴿ يُّ
َ
أ ا َونَِذيٗرا ٱلَِّبُّ َيٰٓ ٗ رَۡسۡلَنَٰك َشِٰهٗدا َوُمبَّشِ

َ
   ]٤٥[األحزاب:  ﴾إِنَّآ أ

  »یم.فرستاد دهنده یمدهنده و ب ما تو را گواه و بشارت !ج یامبرپ یا«
ها، تو بنده و فرستادۀ من هستی، تو را  پناهگاهی برای اّمیو [چنین آمده است:] 

زند، بدی را با بدی  خو نیست، در بازارها فریاد نمی متوّکل نامیدم، او تندخو و درشت

                                           
های پیشین  های وارد در کتاب هایی که مژده ؛ و سایر کتاب١٩٧، ص ۵نک: الجواب الّصحیح، ج  -١

والّدولة، ابن ربن طبری؛ إقحام الیھود، ؛ همچون: الّدین اند را ثبت کرده ج در مورد نبّوت محّمد
ری؛ الجواب الّصحیح لمن بّدل دین المسیح، عفمھتدی سموأل؛ تخجیل من حّرف اإلنجیل، ج

في الکتب  ج شیخ اإلسالم ابن تیمّیة؛ هدایة الحیاری في أجوبة الیھود والّنصاری، ابن قّیم؛ محّمد
الّدین  هو هندی؛ البحث الّصریح في أّیماالمقّدس، عبداالحد داود؛ إظھار الحّق، رحمت الله 

 یها های فراوان دیگری که بشارت الّصحیح؛ البشارة بنبّی اإلسالم، احمد حجازی سقا؛ و کتاب
 اند. را بیان کرده ج های پیشین؛ بویژه تورات و انجیل دربارۀ نبّوت پیامبر موجود در کتاب
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برد  بخشد، الله تعالی زمانی وی را [ از دنیا] می کند و می دهد، بلکه عفو می پاسخ نمی
باشد و آنان بگویند: ال إله إّال الله، و نیز  که مّلتی منحرف را بوسیلۀ او اصالح کرده

  )١(»هایی بسته را توّسط وی باز نموده باشد. چشمان و دل
گاهی اوقات، «آورد:  در توضیح روایت فوق، چنین می /شیخ اإلسالم ابن تیمّیه

های آسمانی مشھور است و گاهی هم  مراد از واژۀ تورات و انجیل و قرآن و زبور، کتاب
های آسمانی است، چنانکه  کتاب بوده و مراد از قرآن، زبور یا سایر کتابهدف، جنس 

آن قدر آسان  ÷روایت شده که قرآن [زبور] بر داود ج در حدیث صحیحی از پیامبر
اش تا سوارشدن بر آن،  کردن سواری شده بود که تمام آن را در فاصلۀ زین

  )٢(»خواند. می
نازل کرد،  ج ه الله تعالی آن را بر محّمدهدف از قرآن مذکور، زبور و نه قرآنی ک

  است.
هایشان قرار دارد؛  های آنان در سینه همچنین در توصیف مسلمانان آمده که انجیل

  نامیده شده است.  کنند؛ یعنی قرآن کریم، انجیل مصاحفی که تالوت می
 اسرائیل پیامبری را از بین برادرانشان من برای بنی«در تورات چنین آمده است: 

کتاب دوم نیز » کنم. نازل می ÷فرستم که بر وی توراتی همچون تورات موسی می
  تورات نامیده شد.

؛ احتمال دارد »اند؟ چگونه در تورات توصیف شده ج پیامبر«بنابراین مراد از عبارت: 
ها تورات نامیده شده و  های آسمانی پیشین باشد و همۀ آن هدف از آن، تمامی کتاب

  ها آمده است. در برخی از آن ج توصیف رسول الله
  و شاید هدف از آن، تورات معّین و مشھور باشد.

های  اند، وجود دارد، چون در نسخه هایی که تحریف نشده این صفات در نسخه
  )٣(»شود. ها دسترسی داریم، چنین صفاتی یافت نمی کنونی تورات که ما به آن

                                           
  .٢٨٣٨و  ٢١٢۵مارۀ حدیث: صحیح بخاری، ش -١
  .٣۴١٧صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢
؛ مراد از سخن ١۶۶ - ١۶۵؛ نک: هدایة الحیاری، صص ١۵٧ -١۵۶، صص ۵الجواب الّصحیح، ج  -٣

، و است بشیخ اإلسالم ابن تیمّیه که چیزی در این باره وجود ندارد، همان روایت ابن عمرو
 .آید، دّقت کنید گرنه به بشارت أشعیاء که در ادامه می
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البحث الّصریح في «چھارم کتابش نیز در مقّدمۀ فصل  )١(شیخ زیاده بن یحیی راسی
 ،ج های تورات و انجیل به ظھور پیامبر ؛ یعنی در فصل بشارت»أّیما هو الّدین الّصحیح

  گوید: چنین می
در این فصل، دالیلی روشن و مستحکم از کتاب عھدین؛ یعنی تورات و انجیل «

و پیامبر موعود  ج دهد پیامبر بزرگمان؛ محّمد خواهیم آورد که نشان می
بوده و خواهی دید که این دالیل  ÷شده از جانب پیامبران؛ مانند عیسی داده بشارت

  )٢(»صحیح هستند.
را شرح و توضیح داده و هریک  تا را آورده و ١١ها را بیان نموده و  سپس آن گواهی

  است. ج تحلیل نموده و مرتبط ساخته و ثابت کرده که کامال متناسب با پیامبر
 جهای آسمانی پیشین دربارۀ پیامبر اسالم ها و مطالب کتاب ز مژدهدر ادامه، برخی ا

  شود: برخی توضیحات آورده می را با
شوم،  بندۀ من که با وجود او خوشحال می« در بشارت أشعیاء چنین آمده است: .١

ها آشکار  کنم و او عدالتم را در میان اّمت وحی خویش را بر وی نازل می
زند]،  خندد [قھقھه نمی کند، نمی هایی توصیه می سازد. آنان را به سفارش می

های ناشنوا را  شود، چشمان نابینا و گوش صدای [بلندش] در بازارها شنیده نمی
کس  هیچ دهم را به گشاید، آنچه به وی می های بسته را می کند، دل باز می
ن کند، از دورترین نقطۀ زمی بخشم، او الله تعالی را سپاسی نو [و خوب] می نمی
شوند و ساکنان زمین الله متعال را در  آید، مردم [مخلوقات] خوشحال می می

گویند،  کنند و بر هر محّل مرتفعی تکبیر می هر جای بلندی به یگانگی یاد می
گردد، کمی  شود و متمایل به تمایالت نفسانی نمی سست و مغلوب نمی

ا خوار رنگ است، صالحانی که همچون نی [و چوبی] سست هستند ر سرخ
گاه متواضعان به شمار  کند و رئیس و تکیه سازد، بلکه صّدیقان را تقویت می نمی

                                           
  یکی از عالمان مسیحی که مسلمان شد و در مبحث قبلی، معّرفی گردید. -١
 .١٣٩البحث الّصریح، ص  -٢
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شود و نشانۀ قدرتش بر دو  رود، نور الھی است که هرگز خاموش نمی می
 )١(»اش موجود است. شانه

مفھوم این بشارت بسیار نزدیک به روایت عبدالله بن عمرو بن عاص است. شیخ 
صفات مذکور منطبق و «آورد:  در توضیح نبّوت أشعیاء چنین می /اإلسالم ابن تیمّیه
های پیامبران پیشین  ترین بشارت و اّمت ایشان بوده و یکی از مھم ج متناسب با محّمد
رود و مشھور است که گاهی اوقات، مراد از اصطالح  به شمار می ج به نبّوت پیامبر
این رو شامل زبور و بشارت أشعیاء و های مورد تأیید اهل کتاب بوده و از  تورات، کتاب
  )٢(»شود. ها غیر از انجیل می سایر بشارت

این همان برکتی است که موسی مرد «خوانیم:  در سفر تثنیه چنین می .٢
اسرائیل را به آن بشارت داد و گفت: آن پروردگار  پیش از وفاتش، بنی ÷الھی

 )٥(های فاران و از کوه برایشان تابید )٤(آمد و از سلسله کوه سعیر )٣(از سیناء
 )٦(»درخشید.

گوید:  عبارتی را نزدیک به همین مفھوم آورده و می /شیخ اإلسالم ابن تیمّیه
مانند آنچه در تورات آمده و به زبان عربی چنین ترجمه شده است: "الله از طور سینا «

های فاران  گویند که از طور سینا نمایان شد و از ساعیر تابید و از کوه آمد و برخی می
  )٧(»آشکار گشت.

بنا به گفتۀ بسیاری از «گوید:  شیخ اإلسالم ابن تیمّیه در توضیح بشارت فوق می
آورد: بر کسی که تدّبر و تفّکر نماید هیچ نوع  عالمان و نیز ابومحّمد ابن قتیبه که می

                                           
، ۵؛ نک: الجواب الّصحیح، ج ٨١۵ ص ؛ عھد قدیم،١٠ - ١، فقره ٣۵نک: سفر أشعیاء، إصحاح  -١

 .١۵٨ -١۵٧صص 
 .١۵٨، ص ۵الجواب الّصحیح، ج  -٢
 ۴، ٢٩٢، صص١اسم کوهی در نزدیک آیله؛ نک: معجم البلدان، یاقوت، ج سیناء یا طور سینا: -٣

 .۴٨و
هایی در فلسطین و نیز نام روستای ناصره در میان طبرّیه و عکا؛ نک:  سعیر یا ساعیر: نام کوه -٤

 .١٧١، ص ٣معجم البلدان، ج 
 .٢٠٠، ص ۵های مّکه؛ نک: الجواب الّصحیح، ج  فاران: اسم کوه -٥
  ؛ عھد قدیم.٣ - ١: ٣٣، إصحاح سفر تثنیه -٦
 .١٩٩، ص ۵الجواب الّصحیح، ج  -٧
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کردن  زلپوشیدگی و ابھامی در این باره وجود ندارد، زیرا آمدن الله از طور سینا یعنی نا
  که اهل کتاب و ما معتقد هستیم.گونه  همان از طور سینا، ÷تورات بر موسی

است، چون  ÷کردن انجیل بر مسیح و نیز درخشیدن الله از ساعیر به معنای نازل
سّیدنا عیسی از ساعیر؛ سرزمین خلیل در روستایی با نام ناصره بود که مسیحیاِن پیرو 

  .شوند او، با همین نام شناخته می
بود، باید که  ÷همان گونه که تابیدن الله از ساعیر به معنای نزول انجیل بر مسیح

باشد،  ج کردن قرآن بر محّمد به معنای نازل های فاران آشکارشدن الله متعال از کوه
  های مّکه است. های فاران همان کوه زیرا کوه
گوید: مسلمانان و اهل کتاب موافقند که مراد از فاران، مّکه است و اگر آنان  او می

هایشان، بعید  و با آن همه تحریف و تھمت –اّدعا کنند که هدف شھری غیر از مّکه بوده 
گوییم: مگر در تورات نیامده که  در پاسخ می -نیست که چنین اّدعایی داشته باشند

  )١(»فاران ساکن کرد؟! هاجر و اسماعیل را در ÷ابراهیم
گوییم پس جایی را که  و می«آورد:  در ادامه چنین می /شیخ اإلسالم ابن تیمّیه

الله از آنجا آشکار شد و نامش فاران است و نیز پیامبری که پس از مسیح، بر او کتاب 
  نازل شد را به ما نشان دهید.

دین آشکار و منتشر  آیا غیر از اسالم، دین دیگری را سراغ دارید که همچون این
  شده باشد؟!

از آنجا آشکار  ÷گوید: ساعیر نام کوهی در شام است که نبّوت مسیح ابن ظفر می
  شد.

گویم: در کنار بیت لحم؛ روستایی که سّیدنا عیسی در آنجا متوّلد شد،  من می
روستایی به نام ساعیر قرار دارد که هنوز موجود است و کوهی به نام ساعیر دارد و در 

فرمان داد  ÷تورات آمده که فرزندان عیص ساکن ساعیر بودند و الله تعالی به موسی
  که آنان را اذّیت نکند.

بر این اساس، قطعًا مراد از سومین کوه، کوه حراء بوده که در اطراف مّکه، کوهی 
نازل شد و در  ج بلندتر از آن وجود ندارد و برای اولین بار، وحی در آنجا بر پیامبر

هزار  ١٢شود که در مّکه،  های زیادی وجود قرار گرفته، چنانکه گفته می اطرافش، کوه

                                           
 .٢٠٠ -١٩٩همان، صص  -١
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شود و شروع نزول قرآن در آنجا  کوه وجود دارد و آن مکان، تا به امروز فاران نامیده می
  بود.

تواند اّدعا  شود و کسی نمی صحرای میان مّکه و طور سینا، صحرای فاران نامیده می
یح، در آن سرزمین کتابی نازل شد یا پیامبری مبعوث گشت. در کند که پس از مس

  است. ج های فاران، بعثت محّمد نتیجه، مراد از آشکارشدن الله متعال از کوه
این مطلب را در تورات، به ترتیب زمانی بیان فرمود؛ ابتدا نزول تورات، سپس  ـالله

  انجیل و پس از آن، قرآن کریم.
الھی بوده و دربارۀ اولی، واژۀ آمد یا ظھور کرد و در مورد  ها نور و هدایت این کتاب

  دومی، لفظ اشراق و درخشیدن و دربارۀ سوم، آشکارشدن را به کار برد. 
تر از آن و نزول انجیل مانند درخشش  نزول تورات همچون طلوع فجر یا روشن

  خورشید بود که نور و هدایت را زیاد کرد.
ورشید در آسمان بود و به همین سبب فرمود که: اّما نزول قرآن همچون ظھور خ

نور و هدایت الھی در  ،ج ، چون با بعثت پیامبر»های فاران آشکار گشت. از کوه«
 مشرق و مغرب، بیشتر از ظھور آن هنگام نزول دو کتاب قبلی، آشکار گردید،

ه گیرد. و ب گردد و مشرق و مغرب را در بر می که نور خورشید روشن میگونه  همان
کننده و خورشید را چراغی  را چراغی منّور و روشن ج همین عّلت، الله متعال محّمد

کننده، بیشتر از چراغ فروزان نیاز دارند،  فروزان نامید و مردم به چراغ منیر و روشن
  های خاّصی الزم است. زیرا چراغ فروزان گاهی اوقات و به مناسبت

آشکارا و پنھانی، نیاز به چراغ منیر و  اّما در هر زمان و مکان و در شب و روز و

يُْت «فرمودند:  ج شود. پیامبر گر احساس می روشن
َ
رَْض، فََرأ

َ
إِنَّ اَهللا َزَوى يِل اْأل

يِت َسيَبْلُُغ ُملُْكَها َما ُزوَِي يِل ِمنَْها مَّ
ُ
زمین  أهمانا الله«؛ )١(»َمَشاِرَقَها َوَمَغاِرَبَها، َوإِنَّ أ

هایش را دیدم و قطعًا فرمانروایی [و سلطۀ]  ها و مغرب من مشرقرا برایم جمع کرد و 
  »رسد. اّمتم تا جایی که برایم جمع شد، می

  الله متعال در قرآن کریم، به این سه مکان سوگند خورده است:

                                           
  .٢٨٨٩صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١



  ٧٣٣  های آسمانی پیشین بخش سوم: اسالم در کتاب

 

ۡيُتونِ وَ  ٱّلِيِ وَ ﴿ ِميِ  ٱۡلََلِ َوَهَٰذا  ٢َوُطورِ ِسينِيَ  ١ٱلزَّ
َ
نلََقۡد َخلَۡقَنا  ٣ٱۡل ِفٓ  َسٰنَ ٱۡلِ

ۡحَسِن َتۡقوِيمٖ 
َ
ۡسَفَل َسٰفِلِيَ  ٤أ

َ
َّ  ٥ُثمَّ َرَدۡدَنُٰه أ ِ ِينَ إ ٰلَِحٰتِ َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ٱلَّ فَلَُهۡم  ٱلصَّ

ۡجٌر َغۡيُ َمۡمُنونٖ 
َ
ِ  ٦أ بَُك َبۡعُد ب لَۡيَس  ٧ٱّلِينِ َفَما يَُكّذِ

َ
ُ أ َّ ۡحَكِم  ٱ

َ
 ﴾ٱۡلَحِٰكِميَ بِأ

   ]٨ - ١ین: [التّ 
ما  یقیناً  .ه]شھر امن [مکّ  ینو سوگند به ا ینا.و سوگند به طور سیتون و ز یرسوگند به انج«

مگر  یمفمرحله برگرداند تر یینسپس او را به پا یدیم.] آفریئتصورت [و ه ینانسان را در بھتر
 یپاداش انآن یبرا بنابراینانجام دادند،  یستهشا یها آوردند و کار یمانا که  یکسان
 یبروشن] تو را به تکذ یلهمه دال ینبعد [از ا یز] چه چ!انسان یپس [ا .است ینشدن قطع

  !»یست؟داوران [و حاکم مطلق] ن ینالله بھتر یاآ !دارد؟ ی[روز] جزا وا م

یاد کرد؛ یعنی همان سرزمین مقّدسی که این دو نوع  به انجیر و زیتون قسم أالله
مبعوث گشت و انجیل بر وی نازل  ÷مسیح رویند و از این سرزمین، میوه در آنجا می

  شد.
کوهی که الله متعال در آنجا با همچنین به طور سینا سوگند خورد؛ یعنی 

از آن درخت، وی  کسخن گفت و از جانب راست وادی در آن جایگاه مبار ÷موسی
  را ندا داد.

ابراهیم و نیز به شھر امن قسم یاد کرد که مراد از آن، مّکه است؛ شھری که سّیدنا 
و مادر او را در آنجا ساکن کرد و الله تعالی آن را حرمی امن قرار  إپسرش اسماعیل

که مردم پیرامون آن سرزمین، در معرض دستبرد و غارت هستند. و درحالی  داده
  آن را مکانی امن خواند و برای ساکنانش دعا کرد و گفت: ÷ابراهیم

ۡسَكنُت ِمن ُذّرِيَّ ﴿
َ
ٓ أ ٓ إِّنِ بََّنا َربََّنا ِلُقِيُمواْ  ٱلُۡمَحرَّمِ ِت بَِواٍد َغۡيِ ذِي َزۡرٍع ِعنَد بَۡيتَِك رَّ

لَٰوةَ  ۡف  ٱۡجَعۡل فَ  ٱلصَّ
َ
 ﴾َلَعلَُّهۡم يَۡشُكُرونَ  ٱلََّمَرٰتِ ّمَِن  ٱۡرزُۡقُهمَتۡهوِٓي إَِلِۡهۡم وَ  ٱلَّاِس َدٗة ّمَِن  ِٔأ

   ]٣٧[إبراهیم: 
 یگرام ۀخان کنار علف،آب و  ی[خشک] و ب یرا در واد ] از فرزندانمیپروردگارا! من [برخ«

 ان] از مردم را به آنی[گروه یها دارند، پس تو دلبرپا  پروردگارا! تا نماز را ،تو ساکن ساختم
 )١(».ده، باشد که آنان سپاس گزارند یروز برایشان ها یوهبگردان و از م یلما

                                           
 .٢٠۵ -٢٠٠، صص ۵الجواب الّصحیح، ج  -١
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ۡيُتونِ وَ  ٱّلِيِ وَ ﴿«گوید:  می /شیخ اإلسالم ابن تیمّیه َوَهَٰذا  ٢َوُطورِ ِسينِيَ  ١ٱلزَّ
ِميِ  ٱۡلََلِ 

َ
؛ الله متعال به سه مکان شریف و معّظمی که نور و هدایتش در آنجا ﴾ٱۡل

  آشکار گشت و سه کتاب تورات و انجیل و قرآن را نازل کرد، سوگند یاد کرد.
"الله تعالی از طور  بیان فرمود:گونه  این همان گونه که سه مکان مذکور را در تورات،

  )١(»های فاران، آشکار گشت." سینا آمد و از ساعیر درخشید و از کوه
نبّوت سّیدنا موسی را به آمدن صبح  ـالله«گوید:  دربارۀ این بشارت می /ابن قّیم

و نبّوت سّیدنا مسیح را به درخشش آن و نبّوت خاتم األنبیاء را پس از آن دو، به 
  د در جھان تشبیه کرد.آشکارشدن و ظھور خورشی

 ÷که خبر داد، به طور کامل اّتفاق افتاد؛ الله متعال با نبّوت موسیگونه  همان و
[تاریکی] شب کفر را شکافت و فجر نبّوتش درخشید و این روشنی و درخشش با نبّوت 

تمکیل و آشکار گشت و تمامی زمین را در  ج بیشتر شد و با نبّوت محّمد ÷مسیح
   )٢(»بر گرفت.

و قّدوس از کوه فاران آمد و جالل او  )٣(الله از تیمان« گفت: ÷شمعون پیامبر .٣
ها و زمین را پوشانده و زمین از تسبیح وی ُپر گشته و پرتو او مثل نور  آسمان

 )٤(»تابد. درخشان است و از دستانش که قدرت وی در آنجا نھفته است، نور می
های اهل کتاب موجود است،  در کتاب کهگونه  همان این مژده را /امام ابن تیمّیه

چنین  ج های پیامبران پیشین به نبّوت محّمد آورده و در سیاق سخن از بشارت
بشارت دیگری نیز مانند این، از سوی شمعون نقل شده و مورد قبول اهل «آورد:  می

و های فاران آورد  هایی را از کوه کتاب بوده و آن بشارت چنین است: "الله متعال نشانه
  )٥(»آسمان و زمین از تسبیح او و اّمتش ُپر شد."

                                           
 .٢٠٧همان، ص  -١
 .١١٩هدایة الحیاری في أجوبة الیھود والّنصاری، ص  -٢
ین [سمت راست] یا جنوب یا صحرای جنوبی است؛ نک: تیمان یا تیمن: نامی عبری به معنای یم -٣

 .٢٢٢، ص ۵حاشیۀ الجواب الّصحیح، ج 
، صص ۵؛ الجواب الّصحیح، ج ١٠۴۶؛ عھد قدیم، ص ۴ -٣نک: سفر حبقوق، إصحاح سوم، صص  -٤

٢٢٢ -٢٢١.  
 .٢٢١، ص ۵الجواب الّصحیح، ج  -٥
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در این مژده، صراحتا پیامبری «گوید:  شیخ اإلسالم سپس در توضیح بشارت فوق می
ها و زمین از تسبیح او و اّمتش ُپر  های فاران آورد و آسمان که نبّوت را از کوه ج محّمد

  )١(»گشت، بیان شده است.
های فاران مبعوث نشده که تسبیح وی و اّمتش  از کوه ج هیچ کس غیر از محّمد

  ها و زمین را در بر گرفته باشد. آسمان
قطعًا از سرزمین فاران نبود و سّیدنا موسی در کوه طور با الله متعال  ÷مسیح

صحرای میان طور و سرزمین هرچند  سخن گفت و کوه طور در سرزمین فاران نیست،
  تعالی تورات را در این صحرا نازل نکرد.حجاز، بخشی از فاران است، اّما الله 

و مژدۀ نزول تورات در کوه طور و بشارت نزول انجیل در کوه ساعیر، قبال داده 
  )٢(»شد.
های  الله از تیمن آمد و ُقُدس بر کوه« در کتاب حبقوق نقل شده که او گفت: .٤

 )٣(»فاران آشکار شد و زمین از نورش ُپر گشت و لشکرش در دریا روان شد.
به همین سبب، الله متعال تا « گوید: می)٤( -در مزامیر خود _ یعنی زبور ÷داود .٥

ات بینداز که نکویی از آِن  ابد به او برکت داد، پس ای جّبار! شمشیر را به شانه
تو و حمد غالب برای توست. سخن حق و راه عبادت را در پیش بگیر که احکام 

ها تحت  ر تو تیز و برنده است و اّمتو قوانین تو در گرِو هیبت یمین توست و تی
 »فرمانت هستند.

های اهل  به نقل از کتاب )٥(»الجواب الّصحیح«شیخ اإلسالم این بشارت را در کتاب 
پیامبر دیگری دارای  ج ، غیر از محّمد÷پس از داود«گوید:  کتاب آورده و سپس می

مقرون با هیبت  ج پیامبر ها زیر سلطۀ ایشان قرار گرفتند و احکام شمشیر نبوده و اّمت

                                           
 .٢٢٢همان، ص  -١
 همان. -٢
، ص ۵؛ الجواب الّصحیح، ج ١٠۴۶، عھد قدیم، ص ٧ -٣صص نک: سفر حبقوق، إصحاح سوم،  -٣

 .١۴٧؛ هدایة الحیاری، ص ٢٢٣
  .٢٣٧، ص ۵نک: الجواب الّصحیح، ج  -٤
؛ عبارتی به همین معنا در ترجمۀ ١۵١؛ نک: هدایة الحیاری، ص ٢٣٧، ص ۵الجواب الّصحیح، ج  -٥

 .۶٧٢؛ عھد قدیم، ص ۵ -١: ۴۵کنونی کتاب مقّدس نیز آمده است؛ نک: سفر مزامیر، مزمور 
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؛ "[در )١(َشْهٍر" َمِسرَيةَ  "نرُِصُْت بِالُرّْعِب فرمایند:  می ج و عظمت بود، چنانکه رسول الله
حالی که هنوز دشمن] به فاصلۀ یک ماه [رفتن از من دور بود، از جانب الله تعالی بر 

  )٢(»وی] یاری داده شدم [و الله، ترس از من را در دل دشمن انداخت]."
او مالک این « گوید: داده و می ج در یکی از مزمورهایش بشارت به محّمد ÷داود .٦

شود و ساکنان جزایر زیر  ها تا پایان زمین می دریا تا آن دریا و از کنار رودخانه
کوبد، پادشاهان فارس برایش  گیرند، دشمنانش را بر زمین می سلطۀ او قرار می

روز و  شوند، انسان تیره فرمانبردار و پیرو وی میها  افتند و اّمت بر زمین می
دهد و فرد ضعیف  تر از اوست، نجات می مظلوم را از دست کسی که قوی

رساند، با مساکین و ضعیفان مھربان است و در هر زمان، بر  کمک را یاری می بی
  )٣(»شود. وی درود و برکت فرستاده می

  )٤(ت.متن فوق در ترجمۀ کنونی عھد قدیم موجود اس
این صفات متناسب با «آورد:  شیخ اإلسالم در توضیح بشارت مذکور چنین می

[و  ج کند، چون پیامبر صدق نمی ÷و اّمت ایشان است و بر مسیح جمحّمد
مسلمانان] از دریای روم تا دریای فارس و از کنار رودخانۀ جیحون و سیحون تا 

  سرزمین مغرب را فتح نمودند.

يُْت َمَشاِرَقَها َوَمَغاِرَبَها، َوإِنَّ ": همان گونه که فرمودند
َ
رَْض، فََرأ

َ
إِنَّ اَهللا َزَوى يِل اْأل

يِت َسيَبْلُُغ ُملُْكَها َما ُزوَِي يِل ِمنَْها مَّ
ُ
زمین را برایم جمع کرد و من  أ؛ "همانا الله)٥("أ

برایم هایش را دیدم و قطعًا فرمانروایی [و سلطۀ] اّمتم تا جایی که  ها و مغرب مشرق
  رسد." جمع شد، می

ها، درود و برکت  از نمازهای پنجگانه و سایر نمازهریک  و بر ایشان در هر زمان و در
گوید: پروردگارا! بر محّمد و آل محّمد  می ج از اّمتیان پیامبرهریک  شود و فرستاده می

                                           
 .٣٣۵صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
 .٢٣٨ -٢٣٧، صص ۵الجواب الّصحیح، ج  -٢
 .۴۴۶همان، ص  -٣
 .۶٨٨؛ عھد قدیم، ص ١۵ -٨: ٧٢نک: سفر مزامیر، مزمور  -٤
  .٢٨٨٩صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٥
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کت بر ایشان درود و برگونه  این برکت بده. ج درود بفرست و بر محّمد و آل محّمد
  )١(»شود. فرستاده می
هر عاقلی که به ممالک و اخبار تفّکر «گوید:  در توضیح مژدۀ مذکور می /ابن قّیم

گاه باشد، یقین خواهد کرد که این اوصاف  ج نماید و از سیرۀ محّمد و اّمت ایشان آ
  )٢(»یا پیامبر دیگری است. ÷و مسلمانان و نه بر مسیح ج منطبق بر محّمد

هایی  ای محّمد! با کمان تو جان« گوید: می ج آوردن نام محّمدبا  ÷دانیال .٧
 )٣(»گرفته خواهد شد و به فرمان تو، تیرها سیراب خواهند گشت.

بشارت مذکور به طور صریح و نه کنایه و «دهد:  چنین توضیح می /شیخ اإلسالم
دیگری [غیر به درستی بیان شده و اگر کسی در این زمینه مخالف است، باید از محّمد 

  )٤(»عمل کرده و فرمانش رد نشده باشد.گونه  این نام ببرد که تیرش ]ج از پیامبر
فرزندی عجیب و خوشرو برای ما به « گوید: أشعیای نبی دربارۀ مھر نبّوت می .٨

هایش قرار دارد. ارکون و بزرگ و  آید که نشانۀ نبّوت در میان شانه دنیا می
 )٥(»نشیند. یم ÷سلطان صلح است و بر تخت داود

ارکون در زبان انجیل به معنای بزرگ بوده و اراکنه یعنی «گوید:  ابن تیمّیه می
  )٦(»بزرگان و افراد مورد احترام.

گواهی داده و  ج بدون تردید أشعیاء به صّحت نبّوت محّمد«آورد:  وی چنین می
نموده، و سوگند ترین صفاتشان؛ یعنی مھر نبّوت توصیف  ترین و روشن ایشان را با خاص

  چنین صفتی نداشتند. إبه الله که سلیمان و مسیح
توصیف کرده است؛ یعنی  ÷را به نشستن بر تخت داود ج همچنین پیامبر

اسرائیل را به ارث خواهند برد و ریاستشان را خواهند  نبّوت و پادشاهی بنی جمحّمد
  )١(»گرفت.

                                           
  .٢۴٨ -٢۴٧، صص ۵الجواب الّصحیح، ج  -١
  .١٢۵هدایة الحیاری، ص  -٢
 .١٠٠٠م، ص دی؛ عھد ق١۴ -١٣: ٧؛ سفر دانیال، إصحاح ٢٧۵، ص ۵نک: الجواب الّصحیح، ج  -٣
 .٢٧٧، ص ۵الجواب الّصحیح، ج  -٤
 .٧٩٠؛ عھد قدیم، ص ٧ -۶: ٩؛ نک: سفر أشعیاء، إصحاح ٢۶٠همان، ص  -٥
 .٢۶٠، ص ۵الجواب الّصحیح، ج  -٦
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دنا موسی آمده که به قومش ، به نقل از سیّ ٥، شمارۀ ١٨در سفر اشتراع، إصحاح  .٩
همانا پروردگار پیامبری مانند من را از میان شما و از « اسرائیل گفت: بنی

 »برادرانتان مبعوث خواهد کرد.
پروردگار و معبود شما، پیامبری «بشارت مذکور با این لفظ نیز بیان شده است: 

  )٢(»دهید. گوش میمانند من را از برادرانتان مبعوث خواهد کرد که به [سخنان] او 
قطعًا این بشارت منطبق بر پیامبرمان «گوید:  شیخ زیاده راسی در توضیح آن می

از نسلشان بوده، برادراِن  ج است، زیرا اسماعیل و فرزندانش که محّمد ج محّمد
  شدند. نامیده می –†یعنی اسحاق و فرزندانش –فرزندان ابراهیم 

اسرائیل، برادراِن  دانش؛ یعنی بنیو از آنجا که اسحاق؛ پدر یعقوب و فرزن
شدند، قطعًا اسماعیل برادرشان بوده و از این رو، سّیدنا  خوانده می †اسماعیل

موسی سخنش را با کنایه و ابھام و غیر صریح بیان نمود، چنانکه عادت پیامبران بر 
ه همین است تا برخی اهدافشان را پنھان کنند، و او با رمز و اشاره بیان کرد که ب

زودی الله تعالی برایشان پیامبری را از میان برادرانشان؛ یعنی از بین فرزندان 
بود، زیرا  ج اسماعیل که با آنان تفاوت داشتند، بر خواهد انگیخت. هدف وی محّمد

هرچند  های آسمانی پسرعموها را بودند، و کتاب ÷ایشان پیامبر و از نسل اسماعیل
  نامیدند. برادر می بود، فاصلۀ زیادی در میانشان می

خورد، چنانکه هود و صالح برادران  در قرآن مجید نیز چنین موردی به چشم می
که اجدادشان چندین نسل پیش، پسرعموی درحالی  )٣(عاد و ثمود نامیده شدند

  )٤(»یکدیگر بودند.

                                                                                                       
 .٢۶١همان، ص  -١
 آورده است. ١۴٠کتاب البحث الّصریح، ص شیخ زیاده راسی این مژده را در  -٢

بَۡت ﴿ یعنی آیات: -٣ ُخوُهمۡ  لَُهمۡ  قَاَل  إِذۡ  ١٢٣ٱلُۡمرَۡسلِيَ  َعدٌ  َكذَّ
َ
َ  ُهودٌ  أ

َ
 ]؛١٢۴- ١٢٣: الّشعراء[ ﴾َتتَُّقون أ

] الله از[ آیا: گفت آنان به هود شان برادر که  هنگامی کردند؛ تکذیب را] الله[ پیامبران] نیز[ عاد] قوم«[

بَۡت ﴿ و !»ترسید؟ نمی ُخوُهمۡ  لَُهمۡ  قَاَل  إِذۡ  ١٤١ٱلُۡمرَۡسلِيَ  َثُمودُ  َكذَّ
َ
َ  َصٰلِحٌ  أ

َ
- ١۴١: الّشعراء[ ﴾َتتَُّقونَ  أ

] الله از[ آیا: آنان گفت به صالح شان برادر کردند؛ وقتی تکذیب را] الله[ پیامبران ثمود] قوم«[؛ ]١۴٢
 !»ترسید؟ نمی

  .١۴٢ - ١۴١صص البحث الّصریح،  -٤
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بنابراین «گوید:  شیخ زیاده پس از آوردن چندین دلیل برای اثبات سخنش، می
  )١(»داشته است. ج گیریم که قطعًا سّیدنا موسی اشاره به پیامبرمان محّمد نتیجه می

که پدر وی را به سوی شما  )٢(وقتی بارقلیط« در انجیل یوحّنا چنین آمده است: .١٠
شود، نزد شما آمد، او  فرستد؛ یعنی روح حقیقتی که از نزد پدر خارج می می

 )٣(»دهد و شما نیز شاهد هستید. برای من گواهی می
بدون تردید و به چندین دلیل، هدف از این بشارت، «گوید:  زیاده بن یحیی راسی می

  بوده است: ج پیامبرمان محّمد
 ؛»بارقلیط«با توّجه به اسم  .١
 ؛»دهد او برای من گواهی می«به سبب عبارت:  .٢
 نامیده شد؛ »روح حق«زیرا  .٣
 .»گردد از نزد پدر خارج می«چون گفت که:  .٤

های یونانی و  نامه شود و در لغت پروردگار فرستاده مییعنی اینکه از جانب 
  شود. کلیساهای غربی چنین تفسیری دیده می

  بیان شده است: ج شدن پیامبر در قرآن کریم نیز فرستاده

َها ﴿ يُّ
َ
أ ِ إِّنِ رَُسوُل  ٱلَّاُس قُۡل َيٰٓ َّ    ]١٥٨[األعراف:  ﴾إَِلُۡكۡم َجِيًعا ٱ

  ».شما هستم ۀهم یالله به سو ۀمردم! من فرستاد یبگو: ا«

ِيٓ ُهَو ﴿ رَۡسَل رَُسوَلُ  ٱلَّ
َ
ِ  ۥأ َ  ۥِلُۡظِهَرهُ  ٱۡلَقِّ َودِيِن  ٱلُۡهَدىٰ ب َولَۡو َكرَِه  ۦُكِّهِ  ٱّلِينِ َ

   ]٩ف: [الّص  ﴾ٱلُۡمۡشُِكونَ 
غالب  یاناد ۀحق فرستاد تا آن را بر هم ینو د یتاست که رسول الله را با هدا ذاتیاو «
  ».مشرکان خوش نداشته باشندهرچند  اند،گرد

  )٤(»است. ج های شریف محّمد "روح حق" [روح الله] هم یکی از نام
دهنده،  ای یونانی و به معنای: تسلیت نام "بارقلیط" واژه«گوید:  وی در ادامه می

  ناصر، منذر و داعی آمده و از همه بھتر، همان داعی است.

                                           
 .١۴٨همان، ص  -١
 شود. فارقلیط نیز گفته می -٢
 .١۵١البحث الّصریح، ص  -٣
  .١۵٢ -١۵١همان، صص  -٤
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ایمان آوردند و مسلمان شدند، قطعًا فھمیدند که مسیحیانی که در دوران قدیم 
  است. ج مفھوم این نام مرتبط به قرآن کریم و سرور بزرگ رسوالن؛ محّمد

  در قرآن کریم، مّتصف به چنین صفاتی شدند؛ از جمله: ج زیرا پیامبر

َ  ٱۡجَعلوَ ﴿ نَك نَِصًيا الَّ ُ    ]٧٥ساء: [النّ  ﴾ِمن لَّ
   ».کن ّررما مق یبرا یو مددکار یار ،و از جانب خود«

َها ﴿ يُّ
َ
أ ا َونَِذيٗرا ٱلَِّبُّ َيٰٓ ٗ رَۡسۡلَنَٰك َشِٰهٗدا َوُمبَّشِ

َ
َ  ٤٥إِنَّآ أ ِ ِ َوَداِعًيا إ َّ اٗجا  ۦبِإِۡذنِهِ  ٱ َوِسَ

نِٗيا    ]٤٦-٤٥[األحزاب:  ﴾مُّ
 یکننده به سو دعوتو  یم.فرستاد دهنده یمدهنده و ب ما تو را گواه و بشارت !ج یامبرپ یا«

  »یم.بخش قرار داد یروشن یالله به فرمان او و چراغ
اّما مسیحیان متاّخر و بعدی این معنا را از روحی که بر حوارّیون آشکار گشت، 

شده از  و نیز روح حق و خارج» بارقلیط«فھمیدند، با وجود اینکه این روِح اّدعایی آنان، 
شد، بلکه خود  نامیده نمی - وعده داده بود ÷سیکه سّیدنا عیآنگونه  –نزد پروردگار 

  حوارّیون وی را روح و قدرت و ... نامیدند.
رسد هدف  گویم که به نظر می دهد." می "بارقلیط برای من گواهی می:دربارۀ عبارت

سّیدنا عیسی فرد دیگری بوده که به نفع او شھادت دهد و هدفش حوارّیون هم نبوده 
گوید که شما نیز شاهد  دهد، می نکه بارقلیط برایش گواهی میاست، زیرا پس از بیان ای

  هستید.
ای که به نفع او گواهی  دهنده و آماده بر این اساس باید گفت دو فرد تسلیت

دهند، با دو شاهد همیشگی و همراه انسان تفاوت دارند، زیرا اگر مرادش آن دو  می
گفت که او برایم  نمی -چنانکه در زبان یونانی آمده است –بود، با صیغۀ زمان آینده  می

دهید را با صیغۀ زمان  دهد [هو یشھد لي]، و شما به نفع من شھادت می شھادت می
  )١(»حال [شاهدون] گفت.

نام بارقلیط بر قرآن شریف «گوید:  شیخ زیاده بن یحیی در توضیح بشارت قبلی می
جانب الله متعال و با عنایت و توّجه او نازل و  گردد، زیرا این کتاب از نیز اطالق می

و مسلمانان  ج صادر شد و الفاظ محکم و استوارش باعث تسّلی و آرامش خاطر پیامبر
  است.

                                           
 .١۵۵ - ١۵٢البحث الّصریح، صص  -١
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  فرماید: الله متعال پیامبرش را تسّلی داده و می

َ َيُۡزنَك ﴿ ِينَ َو    ]١٧٦عمران:  [آل ﴾ٱۡلُكۡفِرۚ يَُسٰرُِعوَن ِف  ٱلَّ
  ».نسازد ینتو را اندوهگ کنند، ی] کفر شتاب میاریدر [ هک ی و کسان«

ٰ َما َيُقولُونَ  ٱۡصِبۡ وَ ﴿ َ    ]١٠ل: مّ [المّز  ﴾َ
  ».باش یباشک گویند، یو بر آنچه [مشرکان] م«

   ]٧ر: ثّ [المّد  ﴾ٱۡصِبۡ َولَِرّبَِك فَ ﴿
  ».باش یبا] پروردگارت شکی[خوشنود یو برا«

  فرماید: می ج همچنین خطاب به یاران پیامبر

واْ َوَتتَُّقواْ فَإِنَّ َذٰلَِك ِمۡن َعۡزِم ﴿ ُمورِ ن تَۡصِبُ
ُ
   ]١٨٦عمران:  [آل ﴾ٱۡل

  ».مھم و سترگ است ایاز کاره ینکه] ا ید[بدان ید،ساز یشهو تقوا پ یدو اگر صبر کن«

َصَٰبُكۡمۗ وَ ﴿
َ
َ َمآ أ ٰ َما فَاتَُكۡم َو َ َ َ َتَۡزنُواْ  ُ ّلَِكۡي َّ عمران:  [آل ﴾بُِيۢ بَِما َتۡعَملُونَ خَ  ٱ

١٥٣[   
 یناندوهگ است، یده رس ماو بر آنچه به ش یدا بود که بر آنچه از دست دادهسبب  ینبد ینا«
گاه است کنید، یو الله از آنچه م یدنشو   ».آ

بینی که بیشتر معانی و مفاهیمش  به طور خالصه، اگر به آیات قرآن دّقت کنی، می
  )١(شود. و دلداری و امثال آن می مربوط به تسّلی

اگر گفته شود که وعدۀ آمدن بارقلیط به حوارّیون داده شد و سّیدنا عیسی به آنان 
سال پس از حوارّیون نازل  ٦٠٠و قرآن کریم » فرستد. او را به سویتان می«گفت که: 

گاه باشید که من در تمامی«گفت:  گویم: مرادش این بود که می شد، در پاسخ می اّیام  آ
  »و تا ابد با شما هستم.

ماندن  و حوارّیون تا ابد باقی نماندند و بلکه پس از آنان کسانی آمدند که تا باقی
  بر زمین، زنده ماندند. ÷عیسی

                                           
های پیشینیان است و در این قصص، درس عبرتی برای  قرآن کریم متضّمن بسیاری از قّصه -١

هایی که در راه دعوت مردم  برابر مشکالت و مصیبت و مؤمنان وجود دارد و آنان را در ج پیامبر
 دهد. بینند، تسّلی و دلداری می به دین الھی می
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همچون این » به زودی برای شما [پیامبری] مبعوث خواهد کرد.«بنابراین عبارت: 
هردو  و مخاطب وی در» فرستد. او را به سویتان می«است که گفت:  ÷سخن عیسی

  )١(»حالت، یکسان بود.
ها برافراشته  ای برای اّمت از دور نشانه« گفت: ج اشعیای نبی با اشاره به محّمد .١١

 آیند گردد و فورا سبکبال می شود و از سرزمین دور، وجودش اعالم می می
که خسته و رنجوری در میانشان نیست. او خواب و ُچرت ندارد. اراده درحالی 

گردد. تیرهایش تیز و  عزمی استوار دارد و رفتنش [در راه خیر] قطع نمیو 
کمانش آماده است. ُسم اسبانش مانند سنگ چخماق و شترهایش همچون 

گیرد و  تندبادند. صدایش مانند صدای شیر بوده و با اشتیاق تمام شکار را می
، بر آن بانگ تواند از دستش فرار کند و همچون آواز دریا در آن روز چیزی نمی

که تاریک و تنگ است و نور و روشنایی، بر اثر ِمه و درحالی  زند و به زمین می
 )٢(»نگرد. غبارش از بین رفته، می

چنانکه قبال گفتیم، بدون «گوید:  زیاده بن یحیی راسی در توضیح این بشارت می
از «عبارت: کند، زیرا  صدق می ج تردید مژدۀ مذکور از هر جھت، بر پیامبرمان محّمد

ها و  ؛ یعنی او نشانۀ برافراشته برای اّمت»شود. ها برافراشته می ای برای اّمت دور نشانه
نخستین بار برای  ج راهنمای هدایتگر به سوی نور دیِن بر حّق الھی است و پیامبر

تمامی مردم مبعوث گشتند، اّما سّیدنا عیسی ابتدا برای یھود برانگیخته شد و پس از 
  تش را به دیگران تعمیم دادند.وی، نبوّ 
اشاره دارد که این نشانه از سرزمین اسرائیل که اشعیاء در آن سخن » از دور«قید 

  گردد. خیزد، بلکه از سرزمین دور آشکار می گفت، برنمی
و از سرزمین دور، وجودش «گردد و با آوردن  این مطلب از جملۀ بعدی روشن می

دهد  نشان می» از سرزمین دور« :برطرف کرد. عبارت ، ابھام موجود را»گردد اعالم می
شود، بلکه از دورترین نقطۀ زمین  که نشانۀ مذکور از سرزمین اسرائیل برافراشته نمی

گردد، و سخنش را مبھم بیان کرد؛ گویی که چنین گفته شده است: پایان و  آشکار می
در آنجا  ج ّمددورترین منطقۀ سرزمین اسرائیل آن جایی است که پیامبرمان مح

                                           
 .١۵٧ - ١۵۶البحث الّصریح، صص  -١
 .١۶٩ -١۶٨همان، صص  -٢
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گردد؛ یعنی مّکۀ مکّرمه که در دورترین نقطۀ سرزمین اسرائیل قرار دارد و  مبعوث می
  ای نیست. در میان اقلیم عرب و سرزمین موعود فاصله

متن مذکور مشتمل بر قرینه و عالمت دیگری نیز است تا آن نشانه پوشیده نماند و 
که به معنای نداداده شدن و اعالم » بهُیصفر «بودنش آشکار گردد؛ یعنی عبارت:  عربی

حضور اوست. در زبان عبری بدین معناست که الله متعال در میان مردم، حضور وی را 
اعالم نمود، و قوم عرب هنگام بیان اغراض و اهداف پنھانی خویش، آواز سر 

  )١(»دهند. می
 آیند میو فورا سبکبال «آورد که گفت:  این سخن أشعیاء را می /سپس شیخ زیاده

که خسته و رنجوری در میانشان نیست. او خواب و ُچرت ندارد. اراده و عزمی درحالی 
گردد. تیرهایش تیز و کمانش آماده  استوار دارد و رفتنش [ در راه خیر] قطع نمی

  »است.
با لشکریانش سبکبال آمدند و هرگز  ج بدون تردید محّمد«گوید:  و در توضیح آن می

کرد، بلکه در راه پرستش الله  د، و ایشان را خواب غافل نمیاحساس خستگی نکردن
 ج تعالی و انتشار دین وی کامال بیدار و هوشیار بودند، چنانکه روایت شده که پیامبر

ای که پاهایشان متّورم  ماندند و مشغول عبادات بودند، به گونه تمام شب را بیدار می
  و گرامیداشت ایشان، فرمود: گشت و الله متعال از روی مھربانی و محّبت می

َها ﴿ يُّ
َ
أ ّمُِل َيٰٓ َۡل قُِم  ١ٱلُۡمزَّ ٗ  ٱلَّ َّ قَلِي ِ وِ  ۥٓ نِّۡصَفهُ  ٢إ

َ
ً  ٱنُقۡص أ ۡو زِۡد َعلَۡيهِ  ٣ِمۡنُه قَلِي

َ
أ

ً  ٱۡلُقۡرَءانَ َوَرتِِّل     ]٤ - ١ل: مّ [المّز  ﴾تَۡرتِي
 یارا،  شباز  ای یمهن. [و عبادت کن] یزبپا خ یشب را جز اندک یچیده!خود په جامه ب یا«
  ».بخوان ]لو تأمّ [ یلو قرآن را با ترت یفزا.بر [نصف] آن ب یاندک یا از آن کم کن یاندک

سپس بیان شد که اراده و عزمی استوار دارد و دو پای شریفش از رفتن در راه خیر 
 ج رهمچون پیامبکس  هیچ مانند. همچنین شوند و باز نمی و عبادت سست نمی

  تواند از جانب الله، تیرهایی را به سمت دشمنان افکند که هرگز به خطا نرود.  نمی
مفاهیم مذکور با بیان اینکه ُسم اسبانش همچون سنگ چخماق است، تأکید 

  فرماید: ها می شود، چنانکه قرآن کریم در توصیف آن اسب می

   ]٢ - ١[العادیات:  ﴾قَۡدٗحا ٱلُۡمورَِيٰتِ فَ  ١َضۡبٗحا ٱۡلَعِٰدَيٰتِ وَ ﴿
                                           

 .١٧١ - ١۶٩همان، ص  -١
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و سوگند به  رفتند. یم یش] پیدانم یزنان [به سو دونده که نفس یها سوگند به اسب«
  )١(».کردند یجاد[آتش] ا ۀها] جرق سنگ شان با که [در اثر اصطکاک سم ییها اسب

و  ج اشعیاء با این بشارتش روشن ساخت که صفات فوق را دربارۀ پیامبرمان محّمد
اسبان   اسب نداشت و بلکه ُسم ÷کار برده است، چون عیسینه کس دیگری به 

  فرماید: کرد، زیرا الله متعال می همچون سنگ چخماق آتش منتشر می ج پیامبر

   ]٢[العادیات:  ﴾َقۡدٗحا ٱلُۡمورَِيٰتِ فَ ﴿
 یجاد[آتش] ا ۀها] جرق سنگ شان با که [در اثر اصطکاک سم ییها و سوگند به اسب«
  ».کردند

سپس اشعیاء گفت که شترانش همچون طوفان و «گوید:  در ادامه میشیخ زیاده 
 ج کند که مرادش محّمد مصطفی تندباد هستند و مطلب مزبور به روشنی اثبات می

  شتر نداشت. ÷بوده، چون عیسی
 ٢١در ادامه، اشعیای نبی غّرش او را مانند نعرۀ شیر معّرفی کرد و در إصحاح 

از لحاظ  ج تشبیه بسیار زیبایی است، چون پیامبر ؛»شیر فریاد زد.«گوید که:  می
که شیر نیز از این لحاظ، سلطان گونه  همان دلیری و شجاعت، سلطان بشر بودند،

  حیوانات است.
و همچون آواز دریا در آن «کند:  را بیان می ج اشعیاء در پایان، این صفات پیامبر

است و نور و روشنایی، بر اثر ِمه که تاریک و تنگ درحالی  زند و به زمین روز، بانگ می
  »نگرد. و غبارش از بین رفته، می

همچون آواز و موج دریا، بر کفر فریاد و بانگ زدند و  به راستی که پیامبر گرامی ما
که بر اثر کفر، تاریک و تنگ شده و درحالی  کافران را ترساندند و به زمین نگاه کردند

  کردند. ین مخلوقات را پرستش میبود و [ساکنان] زمگونه  این در حقیقت
؛ یعنی نور اعتقاد و ایمان به الله »ِمه و غبارش نور را از بین برده بود.«عبارت: 

متعال که قبال در نزد مسیحیان و یھودیان قدیم و بر روی زمین وجود داشت را پوشش 
گرفته بودند را رها  إالحاد و انکار فرا گرفت زمانی که آنچه از موسی و عیسی

                                           
 .١٧٣همان، ص  -١
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های شریفی همچون مّکه و قدس و  کردند و در حقیقت مراد نوری است که در مکان
  )١(»های مقّدس وجود داشت. دیگر سرزمین

  بیان گردید. ج های آسمانی پیشین دربارۀ محّمد های کتاب مختصری از بشارت
   

                                           
 .١٧۴ -١٧٣همان، صص  -١
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  مبحث سوم:
  های آسمانی پیشین مّکه و کعبه در کتاب توصیف

پیشین و در دسترس اهل کتاب، صراحتا از مّکۀ مکّرمه و های  بدون تردید کتاب
ای که تردیدی در صداقت  اند، به گونه و آن دو را توصیف کرده  کعبۀ مشّرفه نام برده

اند و نیز مردم را به  و اینکه از مّکه مبعوث گشتند، باقی نگذاشته ج نبّوت محّمد
ها  هایی که در این کتاب ایر ویژگیاند، و س گرامیداشت کعبه و حّج بیت الله فرا خوانده

  بیان شده است.
ها را انکار نمایند،  اگر اهل کتاب در مورد آیات روشن قرآن کریم مجادله کنند و آن

های مقّدسشان دربارۀ مّکه و کعبه وارد شده است را رّد  توانند آنچه در کتاب هرگز نمی
  و انکار کنند.

  گردد. ه بیان میدر ادامه، برخی از صفات بیت الله و مکّ 
ها بازگو  عین عبارات اهل کتاب و برخی با آوردن مفھوم آنبیشتر این صفات با 

  ها بیان خواهد شد. و پس از آن، برخی از بشارت شود می

  گفتار اول: صفات مّکه و کعبه در کتاب مقّدس
  های فراوانی برای مّکه و کعبه بیان شده است؛ از جمله: در کتاب مقّدس، ویژگی

 یافته و موعود؛ اورشلیم جدید و اورشلیم دوران مسیح و نجات .١
در آنجا زندگی کردند و الله  إهای فاران که اسماعیل و مادرش صحرا یا کوه .٢

 تعالی برایشان چشمۀ آبی را به وجود آورد؛
 نگریست؛ با شوق و اشتیاق به آن می ÷شھری که ابراهیم .٣
 ستند؛ساکنانش بنوقیدار؛ از نسل سّیدنا اسماعیل ه .٤
 شھر امانتدار صادق و رئیس خالیق؛ .٥
 مجّسمه [بتی] در آن نیست؛ .٦
 با آن همه بزرگی، در برابر خانۀ جدید، هیچ است؛ ÷مجّسمۀ سلیمان .٧
 خانۀ جدید به شکل مکعب [و چھار گوش] است؛ .٨
 در آنجا، سنگی شریف وجود دارد؛ .٩

 گردد؛ همچون عروس، با تاج و زیورآالت آراسته می .١٠
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 شود؛ به آن ضرری برساند و ترس نزدیک به آن نمی تواند هیچ کس نمی .١١
 در کنار کعبه، آب حیات [زمزم] به صورت مّجانی جریان دارد و مایۀ شفاست؛ .١٢
 شود؛ روز باز است و هرگز بسته نمی درهایش شبانه .١٣
 افتد؛ ای] در آنجا به زانو و سجده می هر سواره [و جنبنده .١٤
 کند؛ که فرد نجس از آن عبور نمیدر آنجا راهی به نام راه مقّدس وجود دارد  .١٥
 شود؛ شیء نجس واردش نمی .١٦
 فرزندانش بیشتر از فرزندان قدس هستند؛ .١٧
 شوند]؛ گنجایش ساکنان و داعیانش را ندارد [افراد زیادی در این مکان ساکن می .١٨
 کنند؛ فرشتگان در روبرویش سجده نموده و گرد و غبارش را پاک می .١٩
 شود؛ اّما احسان و نعمت الھی از آنجا برداشته نمی روند، ها از بین می ها و تّپه کوه .٢٠
 رود؛ ها به این مکان می ثروت دریا و اّمت .٢١
 شوند؛ های دور آمده و در آنجا جمع می مردم از راه .٢٢
سبأ، مدین، فاران -این سرزمین گنجایش شتر و گوسفندانی که از غرب و شرق  .٢٣

 ؛آید را ندارد و مردان مأرب خادمانش هستند می -و قیدار
روند تا الله متعال را در آنجا  کوهی مبارک [عرفات] دارد که مردم به سویش می .٢٤

 عبادت کنند؛
تمامی مردم در کنار آن خانه، از لحاظ آزادی و برای تقّرب به الله متعال با  .٢٥

 یکدیگر یکسانند؛
عالمت آنان بر اثر سجده، در -نام الله بر پیشانی اهلش نوشته شده است  .٢٦

 ؛- مشّخص استهایشان  چھره
 اند؛ کردن منع شده مردم در اطراف خانه، از ادرار و مدفوع .٢٧
پوشد و مردان محّل بستن ازار  سر مرد در آنجا لخت است و زن سرش را می .٢٨

کنند [احرام  پوشند و موهای سرشان را کوتاه می [شکم] تا دو ران خویش را می
 شدن از احرام]. و بیرون

زده کرده است،  راِن تورات را دربارۀ این شھر حیرتهای مّکه که مفّس  برخی از ویژگی
ها همچون خورشید  خواهند حقیقت را بپذیرند. این ویژگی بیان گردید، زیرا آنان نمی

گیرند و به تفسیرهای متناقضی روی  ها را نادیده می روشن است، اّما مفّسران تورات آن
ارۀ شھری آسمانی بیان شده و کنند که این صفات درب آورند؛ گاهی اوقات، گمان می می
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در برخی موارد، اّدعا دارند که مراد از آن، اورشلیم خیالی بوده و گاهی اوقات، گمان 
  کنند که اورشلیم کامل مسیحّیت در دورۀ طالیی آنان خواهد بود. می

اند که  دانند که با آوردن توضیحات مذکور، علیه خودشان گواهی داده این افراد نمی
  اسرائیل نیستند. ن قدس معروف نیست و ساکنانش بنیأورشلیم، آ

  این گونه صبح برای فرد بینا روشن گشت و سپاس معبودی که حقیقت را آشکار ساخت.
هر کس از روشنفکران غربی که در این باره تردید نماید، باید به پخش زندۀ نماز تراویح 

بیند، مقایسه  خوانده را با آنچه میهایی که  و مراسم حج از طریق ماهواره بنگرد و ویژگی
  فرماید: کند تا بداند که چرا الله متعال دانشمندان مّلتش را مورد خطاب قرار داده و می

ۡهَل ﴿
َ
أ ِ  ٱۡلَقَّ لَِم تَۡلبُِسوَن  ٱۡلِكَتٰبِ َيٰٓ نُتۡم َتۡعلَُمونَ  ٱۡلَقَّ َوتَۡكُتُموَن  ٱۡلَبِٰطلِ ب

َ
 ﴾َوأ

   ]٧١عمران:  [آل
 کهدرحالی  کنید یو حق را کتمان م آمیزید یرا حق را به باطل ماهل کتاب! چ ای«

  »دانید؟! یخودتان م
از دو یک  کدام را به یاد آورد که به زنی سامری وقتی پرسید ÷و نیز سخن مسیح

ای زن! بدان زمانی خواهد آمد که پروردگار نه در «اسرائیل بھتر است، گفت:  قبلۀ بنی
  )١(» این کوه سامره و نه در اورشلیم، بلکه در جایی دیگر پرستش خواهد شد.

شود که انسان عاقل دوباره  بر این اساس، امانتداری علمی و آزادی تحقیق باعث می
همۀ تفسیرها شک کند و در این حالت، به  ها و اخبار دّقت نماید و به به تمامی بشارت

شده به نصرت الھی را خواهد شناخت. ما مسلمانان  داده آسانی، قبلۀ اّمت مختار و وعده
ها و اخبار به  های موجود را برای حّل رموز و اسرار بشارت حل امیدواریم که این قوم راه
  )٢(.را که بخواهد، هدایت گرداندهرکس  کار گیرند تا الله متعال

نماید، بیان  هایی که مطالب قبلی را تأکید و تأیید می در گفتار بعدی، برخی از بشارت
  گردد. می

  های پیشین دربارۀ مّکه و کعبه کتاب بشارتگفتار دوم: 
های آسمانی قبلی در مورد مّکه و  در گفتار قبلی، بعضی از صفات موجود در کتاب

  ها آورده خواهد شد؛  برخی از آن بشارتکعبه بیان گردید و در این گفتار، متن 

  

                                           
 .٢١: ۴یوحّنا  -١
 - ۵١لنبوآت الّتوراة عن نھایة دولة إسرائیل، سفر الحوالی، صص نک: یوم الغضب؛ قراءة تفسیرّیة  -٢

 های موجود در مبحث پیشین و نیز در گفتار پیش رو را بررسی کن. ؛ نمونه۵۴
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ترین  هایی که اوصاف مذکور را تأیید و تأکید نموده و حّتی برای افرادی که از کم بشارت
  بصیرت و عقل برخوردار باشند، دلیل و حّجت خواهد بود.

به اطرافت نگاه کن که خوشحال و شادمان « گوید: أشعیای نبی در توصیف مّکه می .١
هایی از مردم برای حج نزد تو  آید و گروه ذخایر دریا به سویت می خواهی شد وقتی

هایشان تمام سرزمینت را در بر خواهند گرفت و  ای که مرکب خواهند آمد، به گونه
های مدین  شوند را ندارد. قوچ سرزمینت گنجایش چیزهایی که در کنارت جمع می

آیند و گوسفندان فاران به  نزدت می )١(شود و ساکنان سبأ به سوی تو آورده می
 )٣(»کنند. برایت خدمت می )٢(شوند و مردان مأرب طرف تو رانده می

تمامی این «دهد:  بشارت مزبور را چنین توضیح می /شیخ اإلسالم ابن تیمّیه
هایی از مردم  ها در مّکه واقع شد؛ ذخایر و معادن بحرین به آنجا برده شد، گروه ویژگی

به سمت مّکه رانده  - به عنوان قربانی و هدیه –گوسفندان فاران کنند،  در آنجا حج می
شد. فاران صحرایی وسیع است که مّکه در میان آن قرار دارد. سرزمین مّکه گنجایش 

آورند، ندارد. و اهل سبأ؛ یعنی ساکنان  هایی که مردم و اموالشان را با خود می مرکب
   )٤(»یمن نیز به آنجا آمدند.

برو و خوشحالی کن و تسبیح  !ای نازا« آورد: دربارۀ مّکه چنین می ÷أشعیای نبی .٢
  )٥(»شوی، زیرا ساکنان تو بیشتر از افراد من هستند. بگو و شاد باش که آبستن نمی

 –مراد از اهلش، بیت المقّدس و هدف از ناز، مّکه «گوید:  شیخ اإلسالم ابن تیمّیه می
پیامبر دیگری در آنجا  ،ج است، چون پیش از پیامبرمان - الله تعالی او را گرامی بدارد

  مبعوث نگشت.
امکان ندارد که مراد از نازا، بیت المقّدس باشد، چون خانه و قبلۀ پیامبران و معدن 

  )٦(»شد. وحی بود و همواره پیامبری از آنجا برانگیخته می

                                           
 در یمن. یسرزمیننام سبأ:  -١
 .÷خادمان کعبه و فرزندان مأرب بن اسماعیل -٢
  .٨۴٠؛ عھد قدیم، ص ٧ -۴: ۶٠ح ؛ و نیز سفر أشعیاء، إصحا٢۵۵، ص ۵نک: الجواب الّصحیح، ج  -٣
 .١۵۵؛ نک: هدایة الحیاری، ص ٢۵۶، ص ۵الجواب الّصحیح، ج  -٤
؛ همچنین نگاه کنید به ترجمۀ کنونی این بشارت در سفر أشعیاء، ٢۵٩، ص ۵الجواب الّصحیح، ج  -٥

 .٨٣۵؛ عھد قدیم: ص ٣ - ١: ۵۴إصحاح 
 .١۵۶ص  ؛ نک: هدایة الحیاری،٢۵٩، ص ۵الجواب الّصحیح، ج  -٦
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من تو را با دستانم ساختم و « ، چنین گفت:که هدفش مّکه بوددرحالی  أشعیاء .٣
به زودی فرزندانت به سرعت نزدت خواهند آمد و کسی که قصد ایجاد ترس و 

گردد. پس به اطرافت نگاه کن  وحشت در تو را داشته باشد، از آنجا اخراج می
که به زودی آنان خواهند آمد و در کنارت جمع خواهند شد. سپس مسّمی به 

ام و از این رو، با حلی و زیورآالت پوشانده  و من ّحی و زندهشوی  نام من می
 )٢([تاج] مزّین خواهی گشت و خرابات )١(خواهی شد و همچون عروس، با اکلیل

[مواضع] تو گنجایش ساکنان و داعیان فراوانت را نخواهند داشت. کسی 
شد که تواند در تو ایجاد ترس و وحشت کند. فرزندانت آن قدر زیاد خواهند  نمی
که من تنھا درحالی  دهد تواند این همه انسان را روزی  گویی چه کسی می می

بینند، پس ای پروردگارم! چه  فرزند] را می [شخصی بی )٣(هستم. آنان رقوب
 )٤(»کند؟! کسی ضمانت این افراد را می

دربارۀ کعبه بسیار روشن است؛ الله  ÷سخن أشعیاء«گوید:  می /ابن تیمّیه
های دیبای فاخر پوشانده و خلفا و پادشاهان را  خانه را با زیور و پارچهمتعال این 

مسؤول خدمت به آن قرار داده و در سرزمین مّکه نیز افراد زیادی از حاجیان و 
  ساکنان را مستقر کرده است.

که قصد ایجاد وحشت و تخریب در مّکه را داشته باشد، از آنجا هرکس  همچنین
شود و مّکه همواره گرامی و محترم باقی  مّوفق به این کار نمیگردد و هرگز  اخراج می

تواند آن را خوار و خراب سازد و زمانی که اصحاب فیل چنین  ماند و کسی نمی می
آن عذاب مشھور را بر آنان نازل کرد و این سرزمین از زمان  ألقصدی کردند، الله

  آباد و محّل اجرای مراسم حج بوده است. ÷ابراهیم خلیل
ر خالف بیت الَمقَدس که چندین بار تخریب و خالی از سکنه شد و دشمن بر آن و ب

  ساکنانش مسّلط گشت.

                                           
همچون دستاری که مزّین با جواهر است و تاج را نیز اکلیل گویند؛ نک: مختار الّصحاح، ص  -١

۵٧٧. 
 .١٧١هاست؛ نک: مختار الّصحاح، ص  خرابات به معنای مواضع و مکان -٢
  .٢٣۴رقوب یعنی کسی که فرزندی ندارد؛ نک: المصباح المنیر، ص  -٣
  .٢۶٣، ص ۵الجواب الّصحیح، ج  -٤
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تواند در آنجا ایجاد رعب و وحشت کند، دربارۀ کعبه و نه  بشارت به اینکه کسی نمی
  فرماید: بیت المقّدس است، چنانکه الله تعالی می

ِۢ بُِظۡلٖم نُّ ﴿ ِلمٖ َوَمن يُرِۡد فِيهِ بِإِۡلَاد
َ
   ]٢٥[الحج:  ﴾ِذۡقُه ِمۡن َعَذاٍب أ

[و انحراف از حق را] بخواهد، از عذاب دردناک  یستم در آنجا کجرو یاز رو که  یو کس«
  »چشانیم. میبه او 

روند و  زیادی فرزندانش؛ یعنی کسانی که به حج می«آورد:  وی در ادامه چنین می
چندین برابر ساکنان بیت الَمقَدس آورند،  در هنگام نماز، به سمت آن روی می

  )١(»هستند.
باهم  گرگ و شتر در آنجا« گوید: در کتاب خود دربارۀ حرم می ÷أشعیاء .٤

  )٢(»کنند]. چرند [و زندگی می می
مژدۀ مذکور اشاره به «گوید"  در توضیح این بشارت می /طبیب القلوب؛ ابن قّیم

ها، به این سرزمین  تمامی سرزمینامنّیت [حرم مّکی] دارد که الله متعال از میان 
  چنین امنّیتی بخشید و به همین سبب، آن را شھر امن [البلد األمین] نامید و فرمود:

ُف ﴿ نَّا َجَعۡلَنا َحَرًما َءاِمٗنا َوُيَتَخطَّ
َ
َو لَۡم يََرۡواْ أ

َ
   ]٦٧[العنکبوت:  ﴾ِمۡن َحۡولِِهمۚۡ  ٱلَّاُس أ
شان مردم از اطراف که درحالی  یم،] قرار دادیشان[برا یکه همانا ما حرم امن یدندند آیا«

  !»شوند؟ یمربوده 
  فرماید: شمارد، می هایش را بر ساکنان آنجا بر می که نعمتدرحالی  و

﴿ ِ َتآءِ رِۡحلََة  ۦَلٰفِِهمۡ إ ۡيِف وَ  ٱلّشِ ْ َربَّ َهَٰذا  ٢ٱلصَّ ِيٓ  ٣ٱۡلَۡيتِ فَۡلَيۡعُبُدوا ۡطَعَمُهم ّمِن  ٱلَّ
َ
أ

   ]٤ -٢[قریش:  ﴾اَمَنُهم ّمِۡن َخۡوفِۢ ُجوٖع َوءَ 
 یدپس با .[به شام] ی] و تابستانیمن[به  ی] زمستانی[تجار یها در سفر شان[همان] الفت«

[نجات  یرا از گرسنگ ان] که آنیهمان [پروردگار .[کعبه] را پرستش کنند ۀخان ینپروردگار ا
  )٣(».شان داشتیمناِ  ،و] طعام داد، و از ترس و خوف

های آسمانی پیشین دربارۀ مّکه و حرم و کعبه آمده  مختصری از آنچه در کتاب
    است، بیان گردید.

                                           
 .٢۶۵ -٢۶٣همان، صص  -١
 از سفر أشعیاء. ۶١؛ نک: إصحاح ١۵٧هدایة الحیاری، ص  -٢
 .١۵٧هدایة الحیاری، ص  -٣
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  مبحث چهارم:
  های آسمانی پیشین توصیف مسلمانان در کتاب

ای آمده که  های پیشین به گونه در کتاب ج توصیف اّمت اسالم؛ یعنی اّمت محّمد
همان اّمت مختار و برگزیده و مورد گذارد که آنان  تردیدی در این زمینه باقی نمی

  های پیامبران قبلی هستند. توصیف در بشارت
ها در مباحث و مطالب قبلی بیان گردید و در ادامه، موارد  برخی از آن ویژگی

های رایج میان اهل کتاب،  بیشتری آورده خواهد شد و با بیان اوصاف موجود در کتاب
  د قرار خواهد گرفت.ها بیشتر مورد تأکید و تأیی این ویژگی

صحراها و روستاهایش « دهد: در یکی از مزمورهایش چنین بشارت می ÷داود .١
آسوده و آرام خواهند شد و سرزمین [قیدار] سرسبز خواهد گشت و ساکنان 

ها شکر و سپاس پروردگار را  و بلندای کوه )١(غارها تسبیح خواهند گفت و از قّله
 )٢(»جزایر منتشر خواهد شد.سر خواهند داد و تسابیح آن در 

آن صحراها غیر از «دهد:  مژدۀ فوق را چنین توضیح می /شیخ اإلسالم ابن تیمّیه
، إبرای چه کسانی است؟! و غیر از فرزند اسماعیل؛ جّد رسول الله ،ج اّمت محّمد

ها  چه کسی قیدار است؟! و غیر از قوم عرب، چه افرادی ساکنان آن غارها و کوه
  )٣(»هستند؟!

الله متعال را به « کند: توصیف میگونه  این در زبور، اّمت اسالم را ÷داود .٢
گویند و باید فردی که الله تعالی اّمتش را برگزیده و وی را  ای نو تسبیح می شیوه

 یاری رسانده و صالحانشان را با کرامت و استوار و پابرجا ساخته، خوشحال باشد
 .)٤(»گویند صداهایی بلند، تکبیر میکه آنان در بستر هم تسبیح گفته و با 

                                           
 .۵۴٩شود؛ نک: مختار االّصحاح، ص  ، ُقَلل میشقّله یعنی باالی کوه و جمع -١
و إصحاح  ٢٨ -٢۶: ۵؛ همین مفھوم را در سفر أشعیاء، إصحاح ٢۴۵، ص ۵الجواب الّصحیح، ج  -٢

 نگاه کنید. ٨٢۶ - ٨٢۵و  ٧٨٧و عھد قدیم، صص  ١٧ - ١: ۵۴

  .٢۴۵، ص ۵الجواب الّصحیح، ج  -٣
 .٧٣۶از سفر مزامیر؛ عھد قدیم، ص  ١۴٩؛ نک: مزمور ٢٢۶، ص ۵الجواب الّصحیح، ج  -٤
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کند؛ آنان در اذانی که  و اّمتش صدق می ج بدون تردید صفات مذکور بر محّمد
گویند و  های مرتفع، با صدای بلند تکبیر می دهند و در مکان برای نمازهای پنجگانه می

ام منی و نیز در نماز و خطبۀ عید فطر و قربان و هنگام رفتن برای نماز و حاجیان در ایّ 
ساکنان سایر شھرها پس از نمازها و همچنین هنگام رمی جمرات و بر صفا و مروه و 

  دهند. هنگام طواف و نیز در برابر رکن تکبیر سر می
شود و تکبیر با این شیوه، از  در تمامی موارد فوق، تکبیر با صدای بلند گفته می

  رود. شعائر مسلمانان به شمار می
تکبیر و تحمید و تسبیح و تھلیل و سایر اذکار مشروعی است که  تکبیر مذکور غیر از

دهند. اّمت اسالم در هیچ حالتی ذکر الھی را ترک  ها را آهسته انجام می مسلمانان آن
  کنند. را یاد می أکنند و بلکه در تمامی حاالت و شرایط، الله نمی

نیز همین بوده  ÷ترین تسبیح است و مفھوم سخن داود عالوه بر این، نماز بزرگ
  »گویند. ای نو الله متعال را تسبیح می به شیوه«که گفت: 

و   ها را مشروع ساخت همچون نمازهای پنجگانه تسبیحات جدیدی که الله متعال آن
  ها را برای مسلمانان مقّرر کرد. آن ـجدیدی است که الله

  )١(صدق کند. ج امکان ندارد که صفات مزبور، بر غیر اّمت محّمد
روشن گشت و  ج بدون تردید آسمان از درخشش محّمد« گوید: می ÷حبقوق .٣

 )٢(»زمین از حمد ایشان ُپر شد.
اّما ُپرشدن زمین از «آورد:  در توضیح جملۀ فوق چنین می /شیخ اإلسالم
بر اثر انوار ایمان و قرآنی که از ایشان و اّمتشان آشکار گشت و نیز  ج درخشش احمد

آورند، امری روشن و  یشان و اّمتشان در نمازهایی که به جای میُپرشدن زمین از حمد ا
ای، حمد  ستایشگرانند و باید که در هر نماز و خطبه ج آشکار است، زیرا اّمت محّمد

ِ َرّبِ  ٱۡلَۡمدُ ﴿گوید:  الھی را به جای آورند و هر نمازگزاری در هر رکعتی می َّ ِ
  .﴾ٱۡلَعٰلَِميَ 

                                           
 .١۵٠ -١۴٩؛ هدایة الحیاری، صص ٢۶۶ - ٢۶۵، صص ۵نک: الجواب الّصحیح، ج  -١
؛ ٧ - ٣: ٣؛ سفر حبقوق، إصحاح ١۴٧؛ نک: هدایة الحیاری، ص ٢۶٧، ص ۵الجواب الّصحیح، ج  -٢

 .١٠۴۶عھد قدیم، ص 
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ِ َرّبِ  ٱۡلَۡمدُ ﴿هر گاه بنده بگوید:  َّ ِ «فرماید:  الله متعال می ،﴾ٱۡلَعٰلَِميَ ِ َد مَحِ
 ،﴾ٱلرَِّحيمِ  ٱلرَّ﴿و چون بنده بگوید: » ام حمد مرا به جای آورد. بنده«؛ »َقبِْدي

َّ َقبِْدي«فرماید:  پروردگار عالم می ْعىَن يلَعَ
َ
و هنگامی که » ام مرا ثنا گفت. بنده«؛ »أ

ِ َقبِْدي«فرماید:  می ألالله ،﴾ٱّلِينِ لِِك يَۡوِم َمٰ ﴿بگوید:  ام مرا تمجید  بنده«؛ )١(»جَمََّد
   »کرد.

قیام در نماز را با تحمید شروع نموده و آن را با تحمید به پایان  ج اّمت محّمد

َسِمَع اّب ُلَِمْن «گوید:  میبرند و زمانی که سرهایشان را از رکوع بلند کنند، امامشان  می
َدهُ  باهم  و همگی» شنود. ستاید، می الله متعال ستایش فردی که او را می«؛ »مَحِ

همچنین نمازشان را با » پروردگارا! ستایش از آِن توست.«؛ »احْلَْمدُ  َرَبَّنا لََك «گویند:  می
ها را مخصوص الله متعال  ها و پاکی ها و نماز ستایشکنند و تمامی  حمد الھی تمام می

  دانند. می
  )٢(»کشد. بیان و توصیف انواع حمد الھی توّسط آنان، به درازا می

به زودی « گوید: داده و می ج گواهی به صالح و دیانت اّمت محّمد ÷أشعیاء .٤
برای تمامی ساکنان این زمین، از دور، َعَلم و نشانۀ [نبّوت] را برپا خواهم کرد و 

اند و آنان شتابان به خو مردم را از دورترین نقاط زمین فرا می ]ج [پیامبر
 )٣(»روند. سویش می

گفتنی است که  نداء همان لّبیک«گوید:  در توضیح این بشارت می /ابن تیمّیه
آن را در مراسم حج مشروع ساختند. مسلمانان هم کسانی هستند که الله  ج پیامبر

ربوبّیت را تعالی را ستایش نموده و وی را یگانه دانستند و پروردگار را عبادت نمودند، 
  پرستی را از بین بردند. ها را شکستند و بت مخصوص او دانستند، بت

  مراد از علم و نشانۀ برافراشته، پیامبری است.

                                           
 .٣٩۵نک: صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١
  .٢٧١ -٢٧٠، صص ۵الجواب الّصحیح، ج  -٢
؛ عھد قدیم، ص ٣٠ - ٢۶: ۵؛ برای اّطالع از متن کامل، نک: سفر أشعیاء، إصحاح ٢۵٨همان، ص  -٣

٧٨٧. 
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صفیر و بانگ زدن یعنی فراخواندن آنان به سوی بیت الله و مشعرها، که در نتیجۀ 
  )١(»روند. آن، با اطاعت و فرمانبرداری کامل به سمت آن می

به زودی این صحرا و شھرها از « گوید: چنین می ج توصیف اّمت محّمدأشعیاء در  .٥
ها ندا سر  گویند و از باالی کوه فرزندان قیدار ُپر خواهد شد. آنان تسبیح می

دهند؛ این افراد همان کسانی هستند که الله تعالی را به بزرگی یاد نموده و  می
  )٢(»ستایند. او را در خشکی و دریا به پاکی می

به اّتفاق «دهد:  توضیح میگونه  این بشارت مذکور را /اإلسالم ابن تیمّیه شیخ
تمامی مردم، قیدار پسر اسماعیل بود که قبیلۀ ربیعه و مضر از نسل وی هستند و 

  از قبیلۀ مضر بودند. ج محّمد
  )٣(»به وقوع پیوست. ج ُپرکردن این صحرا و تسبیح الھی فقط با مبعث محّمد

کند،  ه یھودیان را تھدید نموده و مسلمانان را توصیف میکدرحالی  ÷حزقیال .٦
گرداند و  قطعًا الله تعالی آنان را بر شما آشکار و پیروز می« گوید: چنین می

کند و بر آنان کتابی نازل نموده و  پیامبری را در میانتان مبعوث می
بوسیلۀ کنند و  سپارد و آنان بر شما غلبه می هایتان را به این افراد می گردن

های مردم  قیدار در میان گروه سازند. مردان بنی حق، شما را خوار و ذلیل می
روند درحالی که فرشتگانی سوار بر اسبانی سفید و مسّلح همراهشان  می

شوند و پایان کارتان، آتش [دوزخ] است. از این  هستند و آنان بر شما مسّلط می
 )٤(»بریم. آتش به الله متعال پناه می

 های اهل کتاب بیان گردید و های موجود در کتاب ها و گواهی از بشارتبرخی 
  است. ج بینی، بیانگر صالح و رستگاری و برتری اّمت محّمد که میگونه  همان

                                           
 همان. -١

؛ ١٣ -١٠: ۴٢؛ نگاه کنید به چنین متنی در ترجمۀ موجود سفر أشعیاء، إصحاح ٢۶٢همان، ص  -٢
 . ٨٢٣عھد قدیم، ص 

  .٢۶٢، ص ۴همان، ج  -٣
 .٩۴٩؛ عھد قدیم، ص ۴٩ -۴۵: ٢٠؛ نک: سفر حزقیال، إصحاح ٢٧٢، ص ٢همان، ج  -٤





 

 

 

  سخن پایانی

نعمت و احسان او، امور شایسته تکمیل شده و به پایان سپاس معبودی را که با 
  رسند؛ اّما بعد: می

  گردد. ای از آنچه در متن اصلی بیان شد، ارائه می در پایان، چکیده
و فرمان الله متعال به فرشتگان برای سجده به  ÷داستان بشر با آفرینش آدم .١

به زمین و سّیدنا آدم و تکّبر و انکار ابلیس و راندن وی و فرستادنش 
نمودن او با  و نیرنگ شیطان برای گمراه إدادن آدم و همسرش سکونت

خوردن از آن درخت و سقوط وی به زمین و ایجاد دشمنی میان ابلیس و 
از یک سو و میان سّیدنا آدم و فرزندانش از سویی دیگر، شروع  ÷فرزندان آدم

 شد.
 ها عبارتند از: آناسالم از لحاظ لغوی، چندین معنا دارد که مشھورترین  .٢

 شدن، اطاعت، اخالص، قبول و اظھار خشوع. فرمانبرداری، تسلیم
شدن بنده و خضوع و فروتنی برای الله تعالی و پایبندی  یعنی تسلیم اسالم عام:

به احکام و دستوراتی که یکی از پیامبران آورده و تقویت و انتشار و 
  آشکارساختن آن.

فرمانبرداری برای الله متعال و پایبندی به  شدن و یعنی تسلیم و اسالم خاص:
  اند. آورده ج آنچه پیامبر

ای آفرید که فطرتا وی  یعنی الله متعال مخلوقات را به گونه مفھوم لغوی فطرت: .٣
 شناسند. را می

فطرت همان دین اسالم بوده و مفھوم خلقت مردم بر دین  و در اصطالح شرع،
برازنده و شایستۀ احکام این دین آفرید و آنان را  أاسالم یعنی اینکه الله

  هایش را متناسب با آفرینش و سرشتشان گرداند. آموزه
و نیکی از الفاظ مھّم شرعی است که در بسیاری از آیات قرآن و احادیث  ِبرّ  .٤

 نبوی بیان شده است.
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این واژه دارای مفاهیمی جامع و نتایجی عمیق بوده و شامل هر نوع خیر و 
  .شود فالحی می

از دیدگاه اسالم، ارزش و جایگاه واالیی دارد و در مبحث مربوط به آن،  اخالق .٥
ماهّیت اخالق، مفھوم اخالق پسندیده و ُخلق عظیم و اسباب دستیابی به آن 

 بیان گردید.
گاه به  أالله .٦ پروردگار و مالک هر چیزی، آفریدگار یگانه، مدّبر تمامی هستی، آ

دهنده، توانا، مّتصف به تمامی کماالت،  روزی کننده، میراننده، هر چیز، زنده
 منّزه از همۀ نواقص و عیوب و تنھا معبود مستحّق پرستش است.

 صفتی از صفات ثابت برای او و قدرتی تام و کامل است. قدرت الھی .٧
روند و عقاید،  در اسالم به شمار میگذاری  قانون [صحیح] منبع قرآن و سّنت .٨

 شود. ها گرفته می امور اسالم از آنشرایع، احکام، آداب و سایر 
نازل شده و به صورت تواتر  ج کالم اعجازآور الھی است که بر پیامبر قرآن کریم .٩

 شود. نقل گشته و به قصد عبادت، تالوت می
حفاظتش را  ألمحفوظ از افزایش و کاهش و تحریف بوده و الله قرآن مجید .١٠

 تضمین نموده است.
یعنی هر سخن، عمل، تقریر و تأیید، صفت فطری و اخالقی یا روش  سّنت نبوی .١١

 کند که قبل یا بعد از بعثت باشد. فرقی نمی ؛ج منقول از پیامبر
در مبحث مربوط به سّنت نبوی، حّجیّت آن و توّجه فراوان مسلمانان به این  .١٢

 مورد بیان شده است.
گواهی  ا شده، بر پنج نوع است:ها بن هایی که این دین بر آن ارکان اسالم یعنی پایه .١٣

فرستادۀ او هستند،  ج به اینکه الله متعال تنھا معبود یگانه است و محّمد
برپاداشتن نماز، دادن زکات، روزۀ رمضان، حّج بیت الله برای کسی که توان 
[بدنی و مالی] دارد. در همان مبحث مرتبط به این موارد، ارکان مذکور توضیح 

  داده شده است.
همان ارکان ششگانۀ ایمان از این قرار است: ایمان به  های اعتقاد یعنی پایه .١٤

های آسمانی، ایمان به رسوالن، ایمان  ، ایمان به فرشتگان، ایمان به کتابالله
 به روز آخرت و ایمان به تقدیر؛ خیر باشد یا شر.



  ٧٥٩  سخن پایانی

 

بیان و شرح ارکان مذکور در مبحثی که بدین منظور تنظیم گشته بود، آورده 
  شد.

و سیرۀ ایشان و بشارت  ج در ادامه، برخی از مقّدمات نبّوت محّمد مصطفی .١٥
 بیان گردید. ج به بعثت پیامبر إموسی و عیسی

همچنین در همان مبحث، بعضی از سخنان افراد منصف غیرمسلمان دربارۀ 
  آورده شد. ج رسول الله

و شیاطین، در مبحث بعدی، علم غیب و موارد مربوط به آن؛ همچون عالم جّن  .١٦
 های قیامت مورد بررسی قرار گرفت. موت، برزخ و نشانه

 در ادامۀ مباحث، مطالبی دربارۀ گناهان و توبه و دعا بیان شد. .١٧
مبحثی به تبیین نظام سیاسی اسالم؛ از لحاظ ماهّیت آن و نیز به سخن در  .١٨

 مورد قضاوت و مشورت از دیدگاه اسالم، اختصاص داده شد.
 و مباحث مرتبط به آن، در مبحثی جداگانه روشن گشت. نظام اقتصادی اسالم .١٩
مبحث بعدی، به بیان نظام اجتماعی در اسالم و موارد مربوط به آن؛ مانند  .٢٠

مفھوم اجتماع؛ زندگی اجتماعی، جایگاه همسایه از دیدگاه اسالم، صلۀ رحم، 
کرامت انسان، معیار عدالت و اکرام در اسالم، اصول اخالقی اسالم، دوستی و 

 محّبت و نظام خانوادگی اختصاص یافت.
در ادامه، موضع اسالم نسبت به برخی مسائل معاصر؛ همچون عقل و علم و کار  .٢١

 و سالمتی و نظافت روشن گردید.
ها وجود دارد، و دیدگاه  در این مبحث، مسائلی که اختالفات فراوانی دربارۀ آن .٢٢

صلح، همزیستی،  مسائل بررسی شد؛ همچون مسألۀگونه  این اسالم در مورد
 تسامح و مدارا، اجبار، خشونت، تروریست و جھاد.

و درمبحث پایانی، دالیلی برای اثبات حّقانّیت اسالم ارائه گشت و بدین منظور،  .٢٣
های آسمانی پیشین که  اعجاز قرآن کریم و سّنت نبوی، معّرفی اسالم در کتاب

و مسلمانان را  ج امبرها بیان شده و دین اسالم و پی های فراوانی در آن بشارت
 اند، مورد بررسی قرار گرفت. توصیف و تحسین کرده

ای از آنچه در البالی این تحقیق بیان شده، ارائه گشت، و از الله قادر  چکیده
  درخواست داریم که این کتاب را مفید و خالص برای رضایت خویش قرار دهد.

 واحلمد هللا رّب العاملني ،ج وصّلی اهللا وسّلم علی نبّينا حمّمد
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البیان والّتبیین، جاحظ، تحقیق و شرح: عبدالّسالم هارون، مکتبة الخانجي،  -٥٩
 قاهره.
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 تاریخ الّطبري، ابوجعفر محّمد بن جریر طبری، دار الکتب العلمّیة، بیروت. -٦٠
تاریخ الکنیسة الّشرقّیة، میشل یتیم و ارشمندریت أغناطیوس دیک، المکتبة  -٦١

 م. ١٩٩٩، ٤البولیسّیة، لبنان، چ 
تاریخ مدینة الّسالم، خطیب بغدادی، تحقیق و بازبینی و تعلیق: بّشار عّواد  -٦٢

 م. ٢٠٠١هـ/  ١٤٢٢، ١معروف، دار الغرب اإلسالمي، چ 
تأویل مشکل القرآن، ابن قتیبه، شرح و انتشار: سید احمد صقر، المکتبة  -٦٣

 العلمّیة، بیروت.
ر، دار إحیاء الّتبیان في أقسام القرآن، ابن قّیم، تحقیق: محّمد ش -٦٤ ریف ُسکَّ

 هـ. ١٤٠٩، ١العلوم، بیروت، چ 
 ١٤٠٦، ٢مھدی، چ  الّتحفة المھدّیة شرح الّرسالة الّتدمرّیة، فالح بن مھدی آل -٦٥

 هـ.
تحفة المودود في أحکام المولود، ابن قّیم، تحقیق: بشیر عیون، مکتبة دار  -٦٦

 هـ. ١٤٠٧، ٢البیان، توزیع: مکتبة المؤّید، چ 
قیق اإلثبات لألسماء والّصفات وحقیقة الجمع بین القدر والّشرع، الّتدمرّیة؛ تح -٦٧

 هـ. ١٤٠٥، ١شیخ اإلسالم ابن تیمّیه، تحقیق: محّمد بن عوده سعوی، چ 
تذکرة الّسامع والمتکّلم في أدب العالم والمتعّلم، ابن جماعه کنانی، تعلیق:  -٦٨

 ١٤١٦، ٢، چ سید محّمد محّمد هاشم ندوی، رمادی للّنشر، المؤتمن للّتوزیع
 م. ١٩٩٥هـ/ 

 الّتذکرة في أحوال الموتی وأمور اآلخرة، قرطبی، دار الفکر، لبنان، بیروت. -٦٩
 .٩تربّیة األوالد في اإلسالم، عبدالله ناصح علوان، دار الّسالم، چ  -٧٠
تعریف عام بدین اإلسالم، علی طنطاوی، دار الوفاء للّطباعة والّنشر، منصوره، چ  -٧١

 م. ١٩٨٧هـ/  ١٤٠٨، ١١
تعریف عام بدین اإلسالم المسّمی: رسائل الّسالم ورسل اإلسالم، یوسف  -٧٢

 بیروت. –دار القادري، دمشق  -دجوی، دار ابن کثیر
الّتعریفات، شریف علّی بن محّمد جرجانی، دار الکتب العلمّیة، بیروت، لبنان،  -٧٣

 م. ١٩٩٥هـ/  ١٤١٦
ق: أسعد محّمد تفسیر ابن أبی حاتم، عبدالّرحمان بن ابی حاتم رازی، تحقی -٧٤

 طّیب، المکتبة العصرّیة، صیدا.



  ٧٦٥  فهرست منابع

 

، ابوالّسعود »إرشاد العقل الّسلیم إلی مزایا القرآن العظیم«تفسیر أبي الّسعود  -٧٥
 محّمد بن محّمد عماد، دار اإلحیاء والّتراث العربي، بیروت.

، امام بغوی، تحقیق: محّمد بن عبدالله نمر، »معالم الّتنزیل«تفسیر بغوی  -٧٦
 م. ١٩٨٩هـ/  ١٤٠٩، ١ضمیرّیه و سلیمان حرش، دار طّیبة، چ  عثمان جمعه

تفسیر الّتحریر والّتنویر، عّالمه محّمد طاهر بن عاشور، دار سحنون للّنشر  -٧٧
 والّتوزیع، تونس.

، محّمد جمال الّدین قاسمی، دار الفکر، »محاسن الّتأویل«تفسیر قاسمی  -٧٨
 م. ١٩٧٨هـ/  ١٣٩٨، ٢بیروت، چ 

 م. ١٩٨٨هـ/  ١٤٠٨، ١یم، ابن کثیر، دار الجیل، بیروت، چ تفسیر القرآن العظ -٧٩
الّتنبیھات الّلطیفة علی ما احتوت علیه العقیدة الواسطّیة من المباحث المنیفة،  -٨٠

عّالمه عبدالّرحمان بن سعدی، تعلیق: عبدالعزیز بن باز، تخریج: علّی بن حسن 
 هـ. ١٤٠٩، ١بن عبدالحمید حلبی، دار ابن قّیم، چ 

ألفاضل علی ما ورد في زیادة العمر ونقصانه من الّدالئل، امام شوکانی، تنبیه ا -٨١
 ١٤١٠، ١تعلیق و تخریج: مشھور بن حسن سلمان، دار ابن حزم، بیروت، چ 

 هـ.
تھذیب األخالق، جاحظ، بازبینی و تعلیق: ابوحذیفه ابراهیم بن محّمد، دار  -٨٢

 م. ١٩٨٩هـ/  ١٤٠٠، ١الّصحابة للّتراث، طنطا، چ 
األحکام من بلوغ المرام، عبدالله بّسام، مکتبة األسدي، مّکۀ مکّرمه، چ  توضیح -٨٣

 م. ٢٠٠٣هـ/  ١٤٢٣، ٥
 م. ٢٠٠٠هـ/  ١٤٢١، ١الّتوبة وظیفة العمر، محّمد حمد، دار ابن خزیمه، چ  -٨٤
تیسیر العزیز الحمید شرح کتاب الّتوحید، سلیمان بن عبدالله بن محّمد بن  -٨٥

 هـ. ١٤٠٩، ٨چ عبدالوّهاب، المکتب اإلسالمي، 
هـ/  ١٤٠٧، ٧تیسیر العّالم شرح عمدة األحکام، عبدالله بّسام، مکتبة جّدة، چ  -٨٦

 م. ١٩٨٧
تیسیر الکریم الّرحمن في تفسیر کالم المّنان، عبدالّرحمان سعدی، بازبینی:  -٨٧

 ه. ١٤٢٦، ٢سعد بن فواز صمیل، دار ابن جوزی، دّمام، چ 
لقرآن، ابن سعدی، مکتبة األقصی، تیسیر الّلطیف المّنان في خالصة تفسیر ا -٨٨

 هـ. ١٤٠٩، ٢عنیزه، چ 



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ٧٦٦

 

تیسیر الوصول إلی علم األصول، عبدالّرحیم یعقوب، مکتبة العبیکان، ریاض، چ  -٨٩
 هـ. ١٤٢٤، ١

 جامع بیان العلم وفضله، ابن عبدالبّر، دار الفکر. -٩٠
جامع الّرسائل، شیخ اإلسالم ابن تیمّیه، تحقیق: محّمد رشاد سالم، مطبعة  -٩١

 هـ. ١٤٠٥، ١ني، چ المد
 الجامع الّصحیح في القدر، مقبل بن هادی وادعی، مکتبة ابن تیمّیه، قاهره. -٩٢
جامع العلوم والحکم، ابن رجب حنبلی، تحقیق: شعیب أرناؤوط و ابراهیم  -٩٣

 م. ١٩٩١هـ/  ١٤١٢، ٢باجس، مؤّسسة الّرسالة، چ 
ار المصرّیة جذوة المقتبس في ذکر والة األندلس، محّمد بن فتوح أزدی، الّد  -٩٤

 م.  ١٩٦٦للّتألیف والّترجمة، 
الجراحة الّصغری، رضوان بابولی و أنطوان دولی، منشورات جامعة حلب،  -٩٥

 هـ. ١٤٠٧دانشکدۀ حلب، 
جالء األفھام في الّصالة والّسالم علی خیر األنام، ابن قّیم، دار الکتب العلمّیة،  -٩٦

 بیروت، لبنان.
 م. ٢٠٠٢هـ/  ١٤٢٣، ١٢ئس، اردن، چ الجّنة والّنار، عمر أشقر، دار الّنفا -٩٧
الجواب الّصحیح لمن بّدل دین المسیح، شیخ اإلسالم ابن تیمّیه، تحقیق: علی  -٩٨

 هـ. ١٤١٤، ١حسن ناصر و همکاران، دار العاصمة، ریاض، چ 
الجواب الکافي لمن سأل عن الّدواء الّشافي؛ الّداء والّدواء، ابن قّیم، تحقیق و  -٩٩

 .١یاسین، دار ابن خزیمة، ریاض، چ تعلیق: عامر بن علی 
، ١جوامع الّسیرة الّنبوّیة، ابن حزم اندلسی، دار الکتب العلمّیة، بیروت، چ  - ١٠٠

 م. ١٩٨٣هـ/  ١٤٠٣
 جوامع اآلداب في أخالق األنجاب، جمال الّدین قاسمی، مؤّسسة قرطبة. - ١٠١
جواهر اإلکلیل شرح مختصر خلیل مذهب مالک، صالح بن عبدالّسمیع األبی،  - ١٠٢

 إحیاء الکتب العربّیة، قاهره. دار
حاشیة رّد المحتار علی الّدّر المختار شرح تنویر األبصار، خاتمة المحّققین  - ١٠٣

 م. ١٩٦٦هـ/  ١٣٨٦، ٢محّمد امین مشھور به ابن عابدین علی، دار الفکر، چ 
حاشیة الّسندي علی الّنسائي، ابوالحسن سندی، تحقیق: عبدالفّتاح ابوغّده،  - ١٠٤

 م. ١٩٨٦هـ/  ١٤٠٦، ٢اإلسالمّیة، حلب، چ مکتب المطبوعات 



  ٧٦٧  فهرست منابع

 

 ١٤٠٥، ١الحبائک في أخبار المالئک، سیوطی، دار الکتب العلمّیة، بیروت، چ  - ١٠٥
 م. ١٩٨٥هـ/ 

 م. ١٩٩٢هـ/  ١٤١٢، ١الحج، عبدالله طّیار، مکتبة الّتوبة، ریاض، چ  - ١٠٦
حدائق األنوار ومطالع األسرار في سیرة الّنبيّ المختار، ابن دیبع شیبانی  - ١٠٧

افعی، تحقیق: عبدالله بن ابراهیم انصاری، انتشار با هزینۀ: خلیفه بن حمد ش
 آل ثانی؛ امیر دولت قطر.

 الحّرّیة في اإلسالم، محّمد خضر حسین، دار اإلعتصام. - ١٠٨
حقوق اإلنسان في الیھودّیة والمسیحّیة واإلسالم مقارنة بالقانون الّدولي، خالد  - ١٠٩

بن عبدالعزیز للّدراسات اإلسالمّیة بن محّمد شنیبر، کرسيّ األمیر سلطان 
 م. ٢٠٠٩هـ/  ١٤٣٠، ١المعاصرة، چ 

، ١حقوق غیر المسلمین في الّدولة اإلسالمّیة، علّی بن عبدالّرحمان طّیار، چ  - ١١٠
 م. ٢٠٠٤هـ/  ١٤٢٥

الحکمة والّتعلیل في أفعال الله، محّمد بن ربیع مدخلی، مکتبة لینة للّنشر  - ١١١
 هـ. ١٤٠٩والّتوزیع، دمنھور، 

 لیة األولیاء، ابونعیم اصفھانی، دار الکتب العلمّیة، بیروت.ح - ١١٢
الحوار؛ آدابه وتطبیقاته في الّتربّیة اإلسالمّیة، خالد بن محّمد مغامسی، مرکز  - ١١٣

 م. ٢٠٠٧هـ/  ١٤٢٨، ٣الملک عبدالعزیز للحوار الوطني، ریاض، چ 
 ٢٠١٠ة، کویت، الحوار في الّسیرة الّنبوّیة، محّمد حمد، إدارة الّثقافة اإلسالمیّ  - ١١٤

 م.
الخصائص الکبری؛ کفایة الّطالب الّلبیب في خصائص الحبیب، حافظ جالل  - ١١٥

الّدین سیوطی، تحقیق: محّمد خلیل هراس، دار الکتب الحدیثة، خیابان 
 جمھوری در شھر عابدین.

خطوات في فقه الّتعایش والّتجدید، هانئ احمد فقیه، دار الفتح للّدراسات  - ١١٦
 م. ٢٠١٠هـ/  ١٤٣١، ١والفتح، چ 

خالصة الّسیرة الّنبوّیة و حقیقة الّدعوة اإلسالمّیة، محّمد رشید رضا، تصحیح و  - ١١٧
 م. ١٩٨٠هـ/  ١٤٠٠تعلیق: عبدالله سید احمد حجاج، 

دائرة المعارف الکتابّیة، تالیف: گروهی از متکّلمان، دار الّثقافة، مصر،  - ١١٨
 ت.های متفاوتی منتشر شده اس های هفتگانۀ آن، با چاپ بخش
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درء تعارض العقل والّنقل، شیخ اإلسالم ابن تیمّیه، تحقیق: محّمد رشاد سالم،  - ١١٩
 م. ١٩٨١هـ/  ١٤٠١، ١جامعة اإلمام محّمد بن سعود اإلسالمّیة، چ 

دراسات في األدیان: الیھودّیة والّنصرانّیة، سعود بن عبدالعزیز خلف، مکتبة  - ١٢٠
 م. ٢٠٠٢هـ/  ١٤٢٢، ١أضواء الّسلف، چ 

زهیر محّمد عفانه، دار الّنقاش، چ  ،ج ن سیرة خیر البشر محّمددروس وعبر م - ١٢١
 م. ٢٠٠٥هـ/  ١٤٢٥، ١

، ٣أخطاء تقع فیه، محّمد حمد، دار ابن خزیمة، چ  -أحکامه -الّدعاء؛ مفھومه - ١٢٢
 م. ٢٠٠٩هـ/  ١٤٣٠

دع القلق وابدأ الحیاة، دیل کارنگی، ترجمۀ عربی: عبدالمنعم محّمد زیادی،  - ١٢٣
 م. ١٩٨٠قاهره، مکتبة الخانجي، 

الّدعوة إلی اإلسالم، توماس آرنولد، ترجمۀ عربی: حسن ابراهیم حسن، مکتبة  - ١٢٤
 م. ١٩٧٠، ٣الّنھضة المصرّیة، چ 

الّدعوة إلی اإلصالح، محّمد خضر حسین، تحقیق: علی رضا حسینی، الّدار  - ١٢٥
 م. ١٩٩٠هـ/  ١٤١٠، ٣الحسینّیة للکتاب، چ 

مشاهیر دعاتھا، محّمد خلیل  - تي مّرت بھااألدوار الّ  -دعوة الّتوحید؛ أصولھا - ١٢٦
 هراس، مکتبة الّصحابة، طنطا.

دفع إیھام اإلضطراب عن آیات الکتاب، محّمد امین شنقیطی، مطابع الّریاض،  - ١٢٧
 هـ. ١٣٧٥، ١چ 

الّدالئل القرآنّیة في أّن العلوم الّنافعة داخلة في الّدین اإلسالمي، عبدالّرحمان  - ١٢٨
 م. ١٩٨٣هـ/  ١٤٠٣، ٢بة الّرشد، چ سعدی، مؤّسسة الّرسالة، مکت

دالئل الّنبّوة ومعرفة أحوال صاحب الّشریعة، ابوبکر احمد بن حسین بیھقی،  - ١٢٩
بازبینی و تخریج و تعلیق: عبدالمعطی قلعجی، دار الکتب العلمّیة، بیروت، 

 م. ١٩٨٥هـ/  ١٤٠٥، ١لبنان، چ 
بة دار األقصی، الّدین الّصحیح یحّل جمیع المشاکل، عبدالّرحمان سعدی، مکت - ١٣٠

 م. ١٩٨٦هـ/  ١٤٠٦، ١کویت، چ 
دیوان األعشی الکبیر، میمون بن قیس، شرح و تحقیق: محّمد محّمد حسین،  - ١٣١

 مکتبة اآلداب، جمامیز.



  ٧٦٩  فهرست منابع

 

ذیل طبقات الحنابلة، ابن رجب حنبلی، مطبعة الّسّنة المحّمدّیة، تحقیق:  - ١٣٢
 هـ. ١٣٧٢محّمد حامد فقی، 

، ١وّیة، محّمد حمد، دار ابن خزیمة، ریاض، چ الّرحمة والعظمة في الّسیرة الّنب - ١٣٣
 م. ٢٠٠٧هـ/  ١٤٢٨

الّرّد علی البکری، شیخ اإلسالم ابن تیمّیه، تحقیق: محّمد علی عجال، مکتبة  - ١٣٤
 هـ. ١٤١٧، ١الغرباء األثرّیة، مدینۀ منّوره، چ 

الّرّد علی من قال بفناء الجّنة والّنار، وبیان األقوال في ذلک، شیخ اإلسالم ابن  - ١٣٥
 ١٤١٥، ١تیمّیه، بررسی و تحقیق: محّمد بن عبدالله سمھری، دار بلنسّیة، چ 

 م. ١٩٩٥هـ/ 
 رسائل اإلصالح، محّمد خضر حسین، دار اإلصالح، سعودی، دّمام. - ١٣٦
 م. ٢٠٠٢هـ/  ١٤٢٣، ١رسائل في العقیدة، محّمد حمد، دار ابن خزیمة، چ  - ١٣٧
 ١٤٠٦، ٢ریاض، چ  رسائل في العقیدة، محّمد بن صالح عثیمین، دار طّیبة، - ١٣٨

 هـ.
 ، تحقیق: احمد محّمد شاکر، دار الکتب العلمّیة.الّرسالة، امام شافعی - ١٣٩
رسالة إبن القّیم إلی أحد إخوانه، ابن قّیم، تحقیق: عبدالله بن محّمد مدیفر، چ  - ١٤٠

 هـ. ١٤٢٠، ١
 ١٣٨٣، ٢الّرسالة المحّمدّیة، سید سلیمان ندوی، مکتبة دار الفتح، دمشق، چ  - ١٤١

 م. ١٩٦٣هـ/ 
 م. ١٩٨٥هـ/  ١٤٠٥، ٣الّرسل والّرساالت، عمر أشقر، مکتبة الفالح، کویت، چ  - ١٤٢
 ١٤٢٢، ٢رمضان؛ دروس وعبر تربّیة وأسرار، محّمد حمد، دار ابن خزیمة، چ  - ١٤٣

 م. ٢٠٠٣هـ/ 
 روائع الّطّب اإلسالمي، محّمد نزار دقر، موجود در اینترنت. - ١٤٤
 م. ١٩٧٥هـ/  ١٣٩٥الّروح، ابن قّیم، دار الکتب العلمّیة، بیروت،  - ١٤٥
الّروض األنف في تفسیر الّسیرة الّنبوّیة البن هشام، ابوالقاسم عبدالّرحمان بن  - ١٤٦

عبدالله بن ابی الحسن خثعمی سھیلی، به همراه الّسیرة الّنبوّیة از معافری، 
نویسی: مجدی بن منصور بن سید شوری، منشورات محّمد  تعلیق و حاشیه

 م. ١٩٩٧هـ/  ١٤١٨، ١، بیروت، لبنان، چ علی بیضون، دار الکتب العلمّیة
 هـ. ١٤٠٥روضة الّطالبین وعمدة المفتین، نووی، المکتب اإلسالمي، بیروت،  - ١٤٧
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ریاض الّصالحین، ابوزکرّیا یحیی نووی، تحقیق: حّسان عبدالمّنان، دار طّیبة،  - ١٤٨
 هـ. ١٤١٢، ١المکتبة اإلسالمّیة، چ 

العقائد والفنون المتنّوعة الفاخرة، الّریاض الّناضرة والحدائق الّزاهرة في  - ١٤٩
عبدالّرحمان سعدی، تصحیح و بازبینی و تعلیق: اشرف بن عبدالمقصود بن 

 عبدالّرحیم، مؤّسسة قرطبة.
هـ/  ١٤٠٧، ٤زاد المسیر في علم الّتفسیر، ابن جوزی، المکتب اإلسالمي، چ  - ١٥٠

 م. ١٩٨٧
: شعیب أرناؤوط و زاد المعاد في هدي خیر العباد، ابن قّیم، تحقیق و تعلیق - ١٥١

 م. ١٩٨٧هـ/  ١٤٠٧، ١٥عبدالقادر أرناؤوط، مؤّسسة الّرسالة، چ 
 ١٩٦٠هـ/  ١٣٧٩، ٤سبل الّسالم، صنعانی، مکتبة مصطفی البابي الحلبي، چ  - ١٥٢

 م.
سبل الھدی والّرشاد في سیرة خیر العباد، محّمد بن یوسف صالحی شامی،  - ١٥٣

د معوض، توزیع: مکتبة تحقیق و تعلیق: عادل احمد عبدالموجود و علی محّم 
 ١٤١٤، ١عّباس احمد الباز، مّکۀ مکّرمه، دار الکتب العلمّیة، بیروت، لبنان، چ 

 م. ١٩٩٣هـ/ 
الّسّنة، ابن ابی عاصم، تحقیق: محّمد ناصر الّدین آلبانی، المکتب اإلسالمي، چ  - ١٥٤

 هـ. ١٤٠٠، ١
ر المعرفة، الّسّنة ومکانتھا في الّتشریع اإلسالمي، مصطفی سباعی، مکتبة دا - ١٥٥

 م. ١٩٦١هـ/  ١٣٨٠، ١قاهره، چ 
 سنن الّترمذی، احمد شاکر و دیگران، دار إحیاء الّتراث العربي، بیروت. - ١٥٦
 .٢سنن الّترمذی، دار الّدعوة، دار سحنون، چ  - ١٥٧
 م. ٢٠٠٠هـ/  ١٤٢١، ١سنن الّدارمي، امام دارمی، دار المغني، ریاض، چ  - ١٥٨
 .٢سنن أبي داود، دار الّدعوة، دار سحنون، چ  - ١٥٩
 سنن أبي داود، محّمد محیي الّدین عبدالحمید، دار الفکر. - ١٦٠
گذاری: محّمد عبدالباقی، دار الّدعوة، دار سحنون، چ  سنن ابن ماجة، شماره - ١٦١

٢. 
 سنن ابن ماجة، محّمد فؤاد عبدالباقی، دار الفکر. - ١٦٢
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سنن الّنسائي، تحقیق: عبدالفّتاح ابوغّده، مکتب المطبوعات اإلسالمّیة، حلب،  - ١٦٣
 هـ. ١٤٠٦، ٢چ 

، ٢سوء الخلق؛ مظاهره، أسبابه، عالجه، محّمد حمد، دار ابن خزیمة، چ  - ١٦٤
 م. ١٩٩٦هـ/  ١٤١٧

سیرة عمر بن عبدالعزیز علی ما رواه مالک بن أنس وأصحابه، ابومحّمد  - ١٦٥
عبدالله بن عبدالحکم، گردآوری و تصحیح و تعلیق: احمد عبید، عالم الکتب، 

 هـ. ١٤٠٤، ٦چ 
لّصحیحة محاولة لتطبیق قواعد المحّدثین في نقد روایات الّسیرة الّنبوّیة ا - ١٦٦

 الّسیرة الّنبوّیة، اکرم عمری، مکتبة العلوم والحکم، مدینۀ منّوره.
شرح أصول إعتقاد أهل الّسّنة والجماعة، اللکائی، تحقیق: احمد بن سعد بن  - ١٦٧

 حمدان غامدی، دار طّیبة، ریاض.
 م. ١٩٦٨، ١قافّیة، بیروت، چ شرح دیوان زهیر بن أبي سلمی، المکتبة الثّ  - ١٦٨
شرح الّزرکشي علی مختصر الخرقي، عبدالله بن عبدالّرحمان جبرین، مکتبة  - ١٦٩

 م. ١٩٩٣هـ/  ١٤١٣، ١العبیکان، چ 
شرح الّسّنة، بغوی، تحقیق: شعیب أرناؤوط و زهیر شاویش، المکتب  - ١٧٠

 اإلسالمي.
: محّمد شرح الّسّنة، امام ابومحّمد حسن بن علی بن خلف بربھاری، تحقیق - ١٧١

 هـ. ١٤٠٨، ١بن سعید قحطانی، دار ابن قّیم، چ 
شرح العقیدة الّطحاوّیة، تحقیق و بازبینی: گروهی از عالمان، تخریج احادیث:  - ١٧٢

 هـ. ١٤٠٤، ٨شیخ محّمد ناصر الّدین آلبانی، المکتب اإلسالمي، بیروت، چ 
شرح العقیدة الواسطّیة لشیخ اإلسالم ابن تیمّیه، محّمد خلیل هراس، بازبینی  - ١٧٣

، ١ثقبه، چ  –و تخریج احادیث: علوی سقاف، دار الھجرة للّنشر والّتوزیع، ریاض 
 هـ. ١٤١١

شرح فتح القدیر البن همام مع تکملة نتائج األفکار في کشف رموز األسرار،  - ١٧٤
 هـ. ١٣١٥، ١األمیرّیة، بوالق، چ قاضی زاده، المطبعة الکبری 

 الّشرح الکبیر، ابن قدامه، المکتبة الّسلفّیة، مکتبة المؤّید. - ١٧٥
شرح الکوکب المنیر، ابن نّجار، تحقیق: محّمد زحیلی و نزیه حّماد، مکتبة  - ١٧٦

 م. ١٩٩٧هـ/  ١٤١٨، ٢العبیکان، چ 
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 ١٩٩٣هـ/  ١٤١٤، ١شرح منتھی اإلرادات، منصور بھوتی، دار عالم الکتب، چ  - ١٧٧
 م.

شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والّتعلیل، ابن قّیم، نگارش:  - ١٧٨
 حّسانی حسن عبدالله، مکتبة دار الّتراث، قاهره.

الّشفا بتعریف حقوق المصطفی، قاضی عیاض، تحقیق: علی محّمد بجاوی،  - ١٧٩
 مطبعة عیسی البابي الحلبي و شرکاؤه، قاهره.

ه وفضائله وخصائصه، ابن کثیر، تحقیق: طه شمائل الّرسول ودالئل نبّوت - ١٨٠
 م. ١٩٨٢هـ/  ١٤٠٢، ١عبدالّرؤوف سعد، المکتبة األدبّیة العربّیة، چ 

الّشمائل المحّمدّیة، امام ترمذی، گردآوری و تعلیق: محّمد عفیف زعبی، دار  - ١٨١
 م. ١٩٨٦هـ/  ١٤٠٦، ٢المطبوعات الحدیثة، جّده، چ 

ونکه، ترجمۀ عربی: فاروق بیضون، شمس العرب تسطع علی الغرب، زیگرید ه - ١٨٢
 .٨دار صادر، دار اآلفاق الجدیدة، بیروت، چ 

 ١٤٣١، ١الّشوری فریضة إسالمّیة، علی صّالبی، دار المعرفة، بیروت، لبنان، چ  - ١٨٣
 م. ٢٠١٠هـ/ 

 هـ. ١٤٠٤، ١الّشوری، محمود خالدی، دار الجیل، بیروت، چ  - ١٨٤
نة، عبدالحمید انصاری، المکتبة الّشوری وأثرها في الّدیموقراطّیة؛ دراسة مقار - ١٨٥

 هـ. ١٤٠٠، ٣العصرّیة، بیروت، چ 
الشبیخ عبدالّرحمن سعدی وجھوده في توضیح العقیدة، عبدالّرّزاق عباد،  - ١٨٦

 هـ. ١٤١١، ١مکتبة الّرشد، چ 
صحیح األدب المفرد لإلمام بخاری، نگارش: محّمد ناصر الّدین آلبانی، دار  - ١٨٧

 م. ١٩٩٤هـ/  ١٤١٤، ١الّصدیق للّنشر والّتوزیع، چ 
صحیح البخاري، امام بخاری، به اهتمام: ابوصھیب کرمی، بیت األفکار  - ١٨٨

 م. ١٩٩٨هـ/  ١٤١٩الّدولّیة، 
 .٢صحیح البخاري، امام بخاری، دار سحنون، دار الّدعوة، چ  - ١٨٩
صحیح الجامع الّصغیر وزیادته، محّمد ناصر الّدین آلبانی، تحت نظارت: زهیر  - ١٩٠

 هـ. ١٤٠٦، ٢چ  شاویش، المکتب اإلسالمي،
صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، شعیب أرناؤوط، مؤّسسة الّرسالة، بیروت،  - ١٩١

 م. ١٩٩٣هـ/  ١٤١٤، ٢چ 
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صحیح سنن الّترمذي، شیخ محّمد ناصر الّدین آلبانی، مکتب الّتربّیة العربي،  - ١٩٢
 م. ١٩٨٨هـ/  ١٤٠٨، ١ریاض، چ 

 صحیح مسلم بشرح اإلمام النووي، دار الفکر. - ١٩٣
هـ/  ١٤١٩م، به اهتمام: ابوصھیب کرمی، بیت األفکار الّدولّیة، صحیح مسل - ١٩٤

  م. ١٩٩٨
گذاری: عبدالباقی، داراآلفاق الجدیدة،  صحیح مسلم، امام مسلم، شماره - ١٩٥

 بیروت، و نیز چاپ دار الّدعوة و دار سحنون.
هـ/  ١٤٢٧، ٢الّطریق إلی اإلسالم، محّمد حمد، دار ابن خزیمة، ریاض، چ  - ١٩٦

 م. ٢٠٠٦
الھجرتین وباب الّسعادتین، ابن قّیم، بازبینی و تخریج احادیث: عمر بن طریق  - ١٩٧

 هـ. ١٤٠٩، ١محمود ابوعمر، دار ابن القّیم، چ 
هـ/  ١٤٢٣، ١٥عالم الجّن والّشیاطین، عمر أشقر، دار الّنفائس، اردن، چ  - ١٩٨

 م. ٢٠٠٢
 م. ٢٠٠٢هـ/  ١٤٢٣، ١٣عالم المالئکة األبرار، عمر أشقر، دار الّنفائس، چ  - ١٩٩
العبودّیة، شیخ اإلسالم ابن تیمّیه، تحقیق: علّی بن حسن بن عبدالحمید، دار  - ٢٠٠

 هـ. ١٤١٢، ١األصالة للّنشر والّتوزیع، چ 
، ١عبودّیة الکائنات لرّب العالمین، فرید اسماعیل تونی، مکتبة الّضیاء، جّده، چ  - ٢٠١

 م. ١٩٩٢هـ/  ١٤١٣
، ٣الجامعة اإلسالمّیة، چ العقل والّنقل عند ابن رشد، محّمد امان جامی،  - ٢٠٢

 هـ. ١٤٠٤
عقیدة أهل الّسّنة والجماعة، محّمد بن ابراهیم حمد، تقدیم: شیخ عبدالعزیز  - ٢٠٣

 م. ١٩٩٨هـ/  ١٤١٩، ٢بن باز، دار ابن خزیمة، ریاض، چ 
عقیدة ختم الّنبّوة بالّنبّوة المحّمدّیة، احمد بن سعد غامدی، دار طّیبة، ریاض،  - ٢٠٤

 م. ١٩٨٥هـ/  ١٤٠٥، ١چ 
 م. ١٩٨٤، ٥لعقیدة في الله، عمر أشقر، مکتبة الفالح، کویت، چ ا - ٢٠٥
العقیدة والّشریعة في اإلسالم، گلدزیھر، ترجمۀ عربی: محّمد یوسف موسی و  - ٢٠٦

 .٢دیگران، دار الکتب الحدیثة، مصر، چ 
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العلم یدعو لإلیمان، کریسی موریسون، ترجمۀ عربی: محّمد صالح فلکی، دار  - ٢٠٧
 م. ١٩٨٦، ١القلم، بیروت، چ 

العمل عند المسلمین رؤیة حضارّیة، ابراهیم مزینی، وزارة العمل والّشؤون  - ٢٠٨
 م. ٢٠٠٣هـ/  ١٤٢٤، ١اإلجتماعّیة، ریاض، چ 

أحکامه، عّز الّدین خطیب  -قیمه -مفاهیمه -العمل في اإلسالم: أخالقه - ٢٠٩
 تمیمی، دار الفیحاء، عّمان، اردن.

 العربي، بیروت، لبنان.عیون األخبار، ابن قتیبه دیَنوری، دار الکتاب  - ٢١٠
، ٢غذاء األلباب شرح منظومة اآلداب، محّمد سفارینی، مؤّسسة قرطبة، چ  - ٢١١

 م. ١٩٩٣هـ/  ١٤١٤
العالج، محّمد  -سبل الوقایة - األسباب -الفاحشة عمل قوم لوط؛ األضرار - ٢١٢

 م. ١٩٩٤هـ/  ١٤١٥، ١حمد، دار ابن خزیمة، چ 
تحقیق و تعلیق و تقدیم: محّمد الفتاوی الکبری، شیخ اإلسالم ابن تیمّیه،  - ٢١٣

، ١عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، دار الّرّیان للّتراث، قاهره، چ 
 هـ. ١٤٠٨

فتح الباري بشرح الّصحیح البخاري، حافظ ابن حجر عسقالنی، مکتبة ابن  - ٢١٤
 هـ. ١٤٠٧، ١تیمّیة، چ 

اإلمام  فتح رّب البرّیة بتلخیص الحموّیة، محّمد بن صالح عثیمین، جامعة - ٢١٥
 هـ. ١٤١٠، ٤محّمد بن سعود اإلسالمّیة، چ 

فتح القدیر الجامع بین فّني الّروایة والّدرایة في علم الّتفسیر، محّمد بن علی  - ٢١٦
عالم الکتب، و نیز چاپ دار الکتاب  شوکانی، تحقیق: عبدالّرّزاق مھدی،

 م. ١٩٩٩هـ/  ١٤٢٠، ١چ  العربي، بیروت، لبنان،
، ١الحدیث، سخاوی، دار الکتب العلمّیة، لبنان، چ فتح المغیث شرح ألفّیة  - ٢١٧

 هـ. ١٤٠٣
 الفروق، شھاب الّدین قرافی، عالم الکتب، بیروت. - ٢١٨
حافظ ابن کثیر، توزیع: دار الباز للّنشر والّتوزیع،  ،ج الفصول في سیرة الّرسول - ٢١٩

 دار الکتب العلمّیة، بیروت.
 م. ٢٠٠٨هـ/  ١٤٢٩، ١فقه األسماء الحسنی، عبدالّرّزاق بدر، چ  - ٢٢٠
 هـ. ١٤٠٧، ٨فقه الّسّنة، سید سابق، دار الکتب العربّیة، بیروت، چ  - ٢٢١



  ٧٧٥  فهرست منابع

 

فقه الّسیرة، شیخ محّمد غزالی، تخریج احادیث: محّمد ناصر الّدین آلبانی، دار  - ٢٢٢
 م. ١٩٧٦، ٧إحیاء الّتراث العربي، چ 

فقه الّشوری؛ دراسة تأصیلّیة نقدّیة، علّی بن سعید غامدی، دار طّیبة، ریاض،  - ٢٢٣
 هـ. ١٤٢٢، ١چ 

الفوائد، ابن قّیم، تحقیق: محّمد عثمان الخشت، دار الکتاب العربي، بیروت، چ  - ٢٢٤
 هـ. ١٤٠٦، ١

 هـ. ١٤٠٧، ٢القاموس المحیط، فیروزآبادی، مؤّسسة الّرسالة، چ  - ٢٢٥
القدر، ابوبکر جعفر بن محّمد فریابی، تحقیق: عمرو عبدالمنعم سلیم، دار ابن  - ٢٢٦

 م. ٢٠٠٠هـ/  ١٤٢١، ١حزم، چ 
القضاء والقدر في اإلسالم، فاروق احمد دسوقی، المکتب اإلسالمي، بیروت،  - ٢٢٧

 هـ. ١٤٠٦، ٢مکتبة الخاني، ریاض، چ 
القضاء والقدر في ضوء الکتاب والّسّنة، ومذاهب الّناس فیه، عبدالّرحمان بن  - ٢٢٨

 م. ١٩٩٧هـ/  ١٤١٨، ٢صالح محمود، دار الوطن، چ 
للّنشر والّتوزیع، کویت، مکتبة الفالح  القضاء والقدر، عمر أشقر، دار الّنفائس - ٢٢٩

 هـ. ١٤١٠، ١للّنشر والّتوزیع، چ 
القطاع الخیري ودعاوی اإلرهاب، محّمد سلومی، سلسله مقاالتی که از مجلۀ  - ٢٣٠

 هـ. ١٤٢٤، ١شود، ریاض، چ  البیان مننشر می
قواعد الحرب في الّشریعة اإلسالمّیة؛ دراسة مقارنة، عواض وذینانی، مکتبة  - ٢٣١

 م. ٢٠٠٥هـ/  ١٤٢٦، ١عربستان سعودی، ریاض، چ  الّرشد،
القواعد المثلی في صفات الله وأسمائه الحسنی، محّمد بن صالح عثیمین،  - ٢٣٢

 ١٤١٦تخریج احادیث: اشرف بن عبدالمقصود، أضواء الّسلف، أصداء المجتمع، 
 م. ١٩٩٦هـ/ 

 م. ٢٠٠٠هـ/  ١٤٢٣، ١٣القیامة الّصغری، عمر أشقر، دار الّنفائس، اردن، چ  - ٢٣٣
 م. ٢٠٠٠هـ/  ١٤٢٣، ١٣القیامة الکبری، عمر أشقر، دار الّنفائس، اردن، چ  - ٢٣٤
الکافي في فقه أهل المدینة، ابن عبدالبّر، مکتبة الّریاض الحدیثة، ریاض،  - ٢٣٥

 م. ١٩٨٠هـ/  ١٤٠٠، ٢عربستان سعودی، چ 
کشف األستار عن زوائد البزار، حافظ نورالّدین هیثمی، تحقیق: حبیب  - ٢٣٦

 هـ. ١٤٠٤، ٢ی، مؤّسسة الّرسالة، چ الّرحمان اعظم



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ٧٧٦

 

 کفایة األخیار، محّمد حسینی، الّشؤون الّدینّیة، قطر. - ٢٣٧
سازی برای چاپ: عدنان درویش و  الکّلّیات، ابوالبقاء کفوی، بازبینی و آماده - ٢٣٨

 م. ١٩٩٨هـ/  ١٤١٩، ٢محّمد مصری، مؤّسسة الّرسالة، چ 
ن علی مّتقی بن حسام الّدین کنز العّمال في سنن األقوال واألفعال، عالء الّدی - ٢٣٩

هـ/  ١٤١٩هندی، تحقیق: محمود دمیاطی، دار الکتب العلمّیة، بیروت، 
 م. ١٩٩٩

 لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بیروت. - ٢٤٠
الله یتجّلي في عصر العلم، گروهی از دانشمندان امریکایی به مناسب سال  - ٢٤١

عربی: دمرداش المللی فیزیک، نگارش: جان کلوفر مونسیما، ترجمۀ  بین
عبدالمجید سرحان، بازبینی و تعلیق: محّمد جمال الّدین فندی، دار القلم، 

 بیروت.
 م. ١٩٩٢، ١لماذا انتحر هؤالء، گردآوری و تصحیح: هانی خّیر، دار دمشق، چ  - ٢٤٢
لمعة اإلعتقاد الھادي إلی سبیل الّرشاد، ابن قدامه، شرح: شیخ محّمد بن  - ٢٤٣

اشرف بن عبدالمقصود بن عبدالّرحیم،  عثیمین، تحقیق و تخریج احادیث:
 هـ. ١٤١٢، ٢مکتبة اإلمام بخاری، الّدار الّسلفّیة، چ 

لوامع األنوار البھّیة، وسواطع األسرار األثرّیة؛ شرح الّدّرة المضّیة في عقیدة  - ٢٤٤
الفرقة المرضّیة، عّالمه محّمد بن احمد سفارینی، المکتب اإلسالمي، بیروت، 

 هـ. ١٤٠٥، ٢مکتبة أسامة، ریاض، چ 
هـ/  ١٤٣٢، ١مباحث في إعجاز القرآن، مصطفی مسلم، دار الّتدمرّیة، چ  - ٢٤٥

 م. ٢٠١١
مباحث في العقل، محّمد نعیم یاسین، دار الّنفائس للّنشر والّتوزیع، اردن، چ  - ٢٤٦

 م. ٢٠١١هـ/  ١٤٣٢، ١
المبسوط، سرخسی، بررسی و تحقیق: خلیل محیی الّدین المیس، دار الفکر  - ٢٤٧

 م. ٢٠٠٠هـ/  ١٤٢١، ١شر والّتوزیع، بیروت، لبنان، چ للّطباعة والنّ 
 ١٤٠٢، ٢مجمع الّزوائد، ومنبع الفوائد، هیثمی، دار الکتاب العربي، بیروت، چ  - ٢٤٨

 م. ١٩٨٢هـ/ 
المجموعة الکاملة لمؤّلفات الّشیخ عبدالّرحمان بن سعدی، مرکز فرهنگی  - ٢٤٩

 هـ. ١٤١١صالح بن صالح، عنیزه، 



  ٧٧٧  فهرست منابع

 

آوری و ترتیب: عبدالّرحمان بن  ابن تیمّیة، جمعمجموع فتاوی شیخ اإلسالم  - ٢٥٠
 قاسم و فرزندش محّمد.

آوری و  مجموع فتاوی ورسائل فضیلة الّشیخ محّمد بن صالح عثیمین، جمع - ٢٥١
 هـ. ١٤١٢، ١ترتیب: فھد سلیمان، دار الوطن، چ 

عبدالّرؤوف محّمد عثمان، مکتبة  بین اإلّتباع و اإلبتداع، ج محّبة الّرسول - ٢٥٢
 م. ١٩٩١هـ/  ١٤١٢، ١جّده، چ الضّیاء، 

 المحّلی، ابن حزم، تحقیق: احمد شاکر، المکتب الّتجاري، بیروت. - ٢٥٣
 محّمد رضا، دار الفکر للّطباعة والّنشر والّتوزیع. ،ج محّمد رسول الله - ٢٥٤
محّمد رسول الله؛ خالصة سیرته ومقاالت نادرة فیھا، محّمد حمد، دار ابن  - ٢٥٥

 م. ٢٠٠٦هـ/  ١٤٢٧، ١خزیمة، ریاض، چ 
 ١٤٢٤، ١عّالمه احمد تیمور پاشا، در اآلفاق العربّیة، چ  ،ج محّمد رسول الله - ٢٥٦

 م. ٢٠٠٣هـ/ 
المثل الکامل، محّمد احمد جاد المولی بک، مکتبة ومطبعة محّمد  ج محّمد - ٢٥٧

 م. ١٩٦٨هـ/  ١٣٨٨، ٦علی صبیح، چ 
ان، مختصر األسئله واألجوبة األصولّیة علی العقیدة الواسطّیة، عبدالعزیز سلم - ٢٥٨

 هـ. ١٤٠٣، ١٠چ 
 م. ١٩٦٨هـ/  ١٣٨٨مختصر المزني؛ حاشیة کتاب األم، چاپ کتاب الّشعب،  - ٢٥٩
مختصر منھاج القاصدین، ابن قدامه، تحقیق: زهیر شاویش، المکتب  - ٢٦٠

 م. ١٩٨٩هـ/  ١٤٠٩، ٨اإلسالمي، چ 
المختصر الوجیز في علوم الحدیث، محّمد عجاج خطیب، مؤّسسة الّرسالة، چ  - ٢٦١

 م. ١٩٨٧هـ/  ١٤٠٧، ٣
مدارج الّسالکین بین منازل إّیاک نعبد وإّیاک نستعین، ابن قّیم، تحقیق و  - ٢٦٢

 هـ. ١٤١٠، ١تعلیق: المعتصم بالله بغدادی، توزیع: دار الّنفائس، ریاض، چ 
المذاهب المعاصرة وموقف اإلسالم منھا، عبدالّرحمان عمیره، دار الّلواء،  - ٢٦٣

 م. ١٩٨٤هـ/  ١٤٠٤، ٥ریاض، چ 
 وحید، محّمد بن قاسم، به صورت نسخۀ خّطی.مذّکرة في التّ  - ٢٦٤
 المذّکرات، محّمد کرد علی، دار أضواء الّسلف، ریاض. - ٢٦٥
 هـ. ١٤٠٧، ١مرض اإلیدز الّطاعون الجدید، خالص جلبی، دار الھدایة، چ  - ٢٦٦



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ٧٧٨

 

 ١٩٥٣هـ/  ١٣٧٢، ١مزیل الّداء عن أصول القضاء، عبدالله بن مطلق فھید، چ  - ٢٦٧
 م.

 حاکم، مکتبة الّنصر الحدیثة، ریاض.المستدرک علی الّصحیحین،  - ٢٦٨
 .٢مسند اإلمام احمد بن حنبل، دار الّدعوة، دار سحنون، چ  - ٢٦٩
نویسی: احمد محّمد شاکر،  المسند، امام احمد بن حنبل، شرح و فھرست - ٢٧٠

 .٢مکتبة دار الکتاب اإلسالمي، قاهره، چ 
مسند الجعد، حافظ ابوالحسین علّی بن جعد بن عبید جوهری، تحقیق:  - ٢٧١

 ١٤٠٥، ١لمھدی بن عبدالقادر بن عبدالھادی، مکتبة الفالح، کویت، چ عبدا
 م. ١٩٥٨هـ/ 

مسند أبي یعلی الموصلي، تحقیق: حسین سلیم اسد، دار المأمون للّتراث،  - ٢٧٢
 م. ١٩٨٨هـ/  ١٤٠٤، ١دمشق، چ 

مسؤولّیة األب المسلم في تربّیة الولد في مرحلة الّطفولة، عدنان باحارث، دار  - ٢٧٣
 م. ١٩٩٣هـ/  ١٤١٤، ١ر والّتوزیع، چ المجتمع للّنش

المسؤولّیة في اإلسالم، عبدالله قادری أهدل، دار العمیر للّثقافة والّنشر،  - ٢٧٤
 م. ١٩٩٢هـ/  ١٤١٢

مشکاة المصابیح، تبریزی، تحقیق: شیخ محّمد ناصرالّدین آلبانی، المکتب  - ٢٧٥
 هـ. ١٤٠٥، ٢اإلسالمي، بیروت، چ 

علم األصول في الّتوحید، حافظ معارج القبول لشرح سّلم الوصول إلی  - ٢٧٦
 هـ. ١٤٠٤، ٢حکمی، مکتبة شیخ اإلسالم ابن تیمّیة، چ 

معجم مقاییس الّلغة، احمد بن فارس، تحقیق و بازبینی: عبدالّسالم هارون،  - ٢٧٧
 هـ. ١٤٢٠دار الجیل، بیروت، 

 هـ. ١٤٠٤، ٢المعجم الکبیر، طبرانی، چ  - ٢٧٨
 ١٤١٠، ٢الّسلفّیة، قاهره، چ  مع الّرعیل األّول، محّب الّدین خطیب، المکتبة - ٢٧٩

 هـ.
 ١٩٩٧هـ/  ١٤١٧، ٣المغني، ابن قدامه، وزارة الّشؤون اإلسالمّیة واألوقاف، چ  - ٢٨٠

 م.
مغني المحتاج إلی معرفة معاني ألفاظ المنھاج، محّمد خطیب شربینی،  - ٢٨١

 م. ١٩٥٨هـ/  ١٣٧٧مکتبة مصطفی البابي الحلبي، قاهره، 



  ٧٧٩  فهرست منابع

 

 الکتب العلمّیة، بیروت. مفتاح دار الّسعادة، ابن قّیم، دار - ٢٨٢
المفردات في غریب القرآن، راغب اصفھانی، بازبینی: هیثم طعیمی، دار إحیاء  - ٢٨٣

 م. ٢٠٠٢هـ/  ١٤٢٣، ١الّتراث العربي، چ 
 مقامات حریری، دار صادر، بیروت. - ٢٨٤
مقّدمة ابن خلدون، عبدالّرحمان بن محّمد بن خلدون، تحقیق: علی  - ٢٨٥

 هـ. ١٣٧٦، ١العربي، قاهره، چ عبدالواحد وافی، چاپ: لجنة البیان 
مکارم األخالق، خرائطی، تحقیق: أیمن عبدالجابر بحیری، دار اآلفاق العربّیة،  - ٢٨٦

 هـ. ١٤١٩مصر، 
 م. ١٩٩٩هـ/  ١٤١٩، ١من أخطاء األزواج، محّمد حمد، دار ابن خزیمة، چ  - ٢٨٧
مناهل العرفان، محّمد زرقانی، دار إحیاء الکتب العلمّیة، عیسی البابي الحلبي  - ٢٨٨

 و شرکاؤه.
، ١من صفات الّداعیة الّلین والّرفق، فضل الھی، مکتبة المعارف، ریاض، چ  - ٢٨٩

 م. ١٩٩١هـ/  ١٤١١
من صفات الّداعیة مراعاة أصول المخاطبین في ضوء الکتاب والّسّنة وسیر  - ٢٩٠

هـ/  ١٤١٩، ٢الّصالحین، فضل الھی، إدارة ترجمان اإلسالم، پاکستان، چ 
 م. ١٩٩٨

وّیة، شیخ اإلسالم ابن تیمّیه، تحقیق: محّمد رشاد سالم، چ منھاج الّسّنة الّنب - ٢٩١
 هـ. ١٤٠٦، ١

المھدي حقیقة ال خرافة، محّمد بن احمد اسماعیل مقدم، مکتبة الّتربّیة  - ٢٩٢
 م. ١٩٩٠هـ/  ١٤١١، ١اإلسالمّیة إلحیاء الّتراث، چ 

: المواهب الّرّبانّیة من اآلیات القرآنّیة، شیخ عبدالّرحمان سعدی، به اهتمام - ٢٩٣
 هـ. ١٤١٦، ١سمیر ماضی، رمادی للّنشر، المؤتمن للّتوزیع، چ 

آوری و بازبینی: علی رضا  موسوعة األعمال الکاملة، محّمد خضر حسین، جمع - ٢٩٤
 م. ٢٠١٠هـ/  ١٤٣١، ١حسینی، دار الّنبّوة، چ 

گردآوری: گروهی  ،ج موسوعة نضرة الّنعیم في مکارم أخالق الّرسول الکریم - ٢٩٥
وح، دار از متخّصصان با نظا رت: صالح بن حمید و عبدالّرحمان بن محّمد َملُّ

 م. ١٩٩٨هـ/  ١٤١٨، ١الوسیلة للّنشر والّتوزیع، جّده، عربستان سعودی، چ 



  های آن دین اسالم؛ ماهّیت، شرایع، عقاید و نظام        ٧٨٠

 

موقف ابن تیمّیه من األشاعرة، عبدالّرحمان محمود، مکتبة الّرشد، ریاض، چ  - ٢٩٦
 م. ١٩٩٥هـ/  ١٤١٦، ٢

قیق: محّمد عبدالّرحمان النّبوات، شیخ اإلسالم ابن تیمّیه، بررسی و تح - ٢٩٧
هـ؛ أضواء الّسلف، تحقیق:  ١٤٠٥، ١عوض، دار الکتاب العربي، بیروت، چ 

 م. ٢٠٠٠هـ/  ١٤٢٠، ١عبدالعزیز طویان، چ 
الّنظام الّسیاسي في اإلسالم؛ الّنظرّیة الّسیاسّیة نظام الحکم، عبدالعزیز خّیاط،  - ٢٩٨

 م. ٢٠٠٤هـ/  ١٤٢٥، ٢دار الّسالم، مصر، چ 
، ٥لّسیاسي في اإلسالم، سعود آل سعود و دیگران، مدار الوطن، چ الّنظام ا - ٢٩٩

 م. ٢٠٠٩هـ/  ١٤٣٠
نظام الّشوری في اإلسالم ونظم الّدیموقراطّیة، زکرّیا خطیب، مطبعة الّسعادة،  - ٣٠٠

 هـ. ١٤٠٥
، ٤الّنظام اإلقتصادي في اإلسالم، عمر مرزوقی و همکاران، مکتبة الّرشد، چ  - ٣٠١

 م. ٢٠٠٩هـ/  ١٤٣٠
، ٢المالي واإلقتصادي في اإلسالم، محمود خطیب، مکتبة الّرشد، چ الّنظام  - ٣٠٢

 م. ٢٠٠٥هـ/  ١٤٢٦
، ١نظرات األسرة المسلمة، محّمد بن لطفی صباغ، المکتب اإلسالمي، چ  - ٣٠٣

 م. ١٩٨٥هـ/  ١٤٠٥
نقض المنطق، شیخ اإلسالم ابن تیمّیه، تحقیق: محّمد بن عبدالّرّزاق حمزه و  - ٣٠٤

 محّمد حامد فقی، مکتبة الّسّنة المحّمدّیة.سلیمان الّصنیع، تصحیح: 
الّنھایة في غریب الحدیث واألثر، ابن اثیر، تحقیق: خلیل مأمون شیحا، دار  - ٣٠٥

 هـ. ١٤٢٢، ١المعرفة، بیروت، لبنان، چ 
نیل األوطار شرح منتقی األخبار من أحادیث سّید األخیار، عّالمه محّمد بن  - ٣٠٦

، توزیع: دار الّصمیعي، ریاض، و دار علی شوکانی، تقدیم و تقریظ: وهبه زحیلی
 م. ١٩٩٨هـ/  ١٤١٨، ٢الخیر، دمشق، چ 

الھدایة اإلسالمّیة، محّمد خضر حسین، گردآوری و تحقیق: علی رضا تونسی،  - ٣٠٧
 هـ. ١٣٩٤، ١چ 

 ١٤٢٧، ٧الھّمة العالّیة؛ معّوقاتھا ومقّوماتھا، محّمد حمد، دار ابن خزیمة، چ  - ٣٠٨
 م. ٢٠٠٥هـ/ 



  ٧٨١  فهرست منابع

 

الکلم الّطّیب، امام ابن قّیم، بررسی و تحقیق: محّمد  الوابل الّصّیب من - ٣٠٩
 م. ١٩٨٥هـ/  ١٤٠٥، ١عبدالّرحمان عوض، دار الکتاب العربي، بیروت، چ 

وجوب الّتعاون بین المسلمین، عبدالّرحمان سعدی، مؤّسسة الّرسالة، مکتبة  - ٣١٠
 م. ١٩٨٣هـ/  ١٤٠٣، ٢الّرشد، چ 

و مقایسه و اصالح: سلیمان بن  الوجوه والّنظائر في القرآن الکریم، بررسی - ٣١١
 م. ١٩٩٠هـ/  ١٤١٠، ١صالح قرعاوی، مکتبة الّرشد، چ 

الوجوه والّنظائر في القرآن الکریم، دامغانی، تحقیق و ترتیب و تکمیل و  - ٣١٢
 تصحیح: عبدالعزیز سّید األهل.

الوجوه والّنظائر في القرآن الکریم، هارون بن موسی، کّلّیة الّتربّیة، جامعة  - ٣١٣
 هـ. ١٤٠٢عود، ریاض، الملک س

 وحي القلم، مصطفی صادق رافعی، دار الکتاب العربي، بیروت. - ٣١٤
 ومضات فکر، محّمد فاضل ابن عاشور، الّدار العربّیة للکتاب. - ٣١٥
یاقوتة الّصراط في تفسیر غریب القرآن، ابوعمر محّمد بن عبدالواحد بغدادی  - ٣١٦

ترکستانی،  زاهد معروف به غالم ثعلب، تحقیق و تقدیم: محّمد بن یعقوب
  م. ٢٠٠٢هـ/  ١٤٢٣، ١مکتبة العلوم والحکم، مدینۀ منّوره، چ 
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