
 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 آنچه هر مسلماني بايد بداند
 

 

 

 نویسندگان:

 دکترعبداهلل مصلح

 و

 دکتر صالح صاوی



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 سنت اهل مجازی کتابخانه – بوک سنی
www.SunniBook.net 

 

 

http://www.sunnibook.net/
http://www.sunnibook.net/


 

 





 

 

 فهرست مطالب

 8 .................................................................................................................... مقدمه

 31 ................................................................................................................... نهیزم

 31 ......................................................................... ایمان اركان :اول فصل

 31 ......................................................................................................... مانیا ارکان

 02 ........................................................................................................ خدا به مانیا

 02 ........................ است یآسمان بخشاتیح یامهایپ یهمه یدهیچک خالص، دیتوح

 02 ............................................................. است عبادات رشیپذ و صحت شرط مانیا

 20 .......................................................................................................... تیربوب دیتوح

 22 ......................................................................................... خدا وجود اثبات ازدالیل

 22 ......................................................................................................... فطرت لیدل

 23 ......................................................................................................... خلقت لیدل

 23 .............................................................................................. ملتها یهمه اجماع

 22 ........................................................................................................... یعقل لیلد

 22 ...................................................................... دارد یفاعل یفعل هر: اول اصل

 23 ......................... است آن فاعل صفات و ییتوانا نشانگر یفعل هر: دوم اصل

 عاجز آن انجام از که داد نسبت یکس به را یکار توانینم هرگز: سوم اصل

 14 .............................................................................................................. است

 11 .......................................................................................................... تیالوه دیتوح

 11 ............................................................................. پرستش و یفرمانبردار دیتوح



   آنچه هر مسلمانی باید بداند   0

 20 ......................................................................... شدن میتسل و اطاعت در دیتوح

 22 .............................................................. یاسالم یزندگ در افتیدر منبع بودن یکی

 65 ....................................................................................................... سنت تیحج

 32 .......................................................................................................... کوین یسرمشق

 32 .................................................................. یاسالم یزندگ در منبع وحدت یالزمه

 58 ........................................... سنت و کتاب از صالح سلف برداشت و فهم تیحج

 33 ................................................................................ (دشمنی) براء و( یدوست) والء

 17 ........................................................................................ صفات و أسماء دیتوح

 31 ................................. صفات لییتعط بدون هیتنز و دادن شکل و لیتمث بدون اثبات

 33 ...................... ستین موصوف و یمسم در تماثل موجب صفت و اسم در اشتراک

 32 ................................................................................. قضیه این مورد در مردم افراط

 24 ............................................................................................................... شرک انواع

 86 ................................................................................................. فرشتگان به مانیا

 23 .................................................................... آنها صفات و فرشتگان یهمه به مانیا

 23 .................................................................................... فرشتگان با یدشمن و محبت

 10 .................................................................................. یآسمان ايهکتاب به مانیا

 32 .................................................... است کرده نسخ را گذشته هایکتاب یهمه قرآن

 32 ............................................................................................ کتب به مانیا اتیمقتض

 320 ................................................................................................ امبرانیپ به مانیا

 420...................................................................... تفصیل و اجمال به پیامبران به ایمان

 423........................................................................................ امبرانیپ به مانیا قتیحق

 444........................................................................................ امبرانیپ به مانیا یالزمه



   2  آنچه هر مسلمانی باید بداند

 336 ........................................................................................... امتیق روز به مانیا

 442.......................................... بیغ یدهایکل از است یدیکل امتیق از یآگاه و علم

 443............................................................................................ نیواپس روز یهانشانه

 402....................................................................................... امتیق دنیفرارس و دجال

 402............................................................................................ میمر پسر یسیع نزول

 402................................................................................. امتیق بزرگ یهانشانه دیگر

 403................................................................................................. قبر یفتنه و عذاب

 422............................................................................................................ نیواپس روز

 422................................................................................................. شدن زنده: اول

 422......................................................................................................... حشر: دوم

 423.................................................................................... یبازرس و حساب: ومس

 423............................. اعمال یپرونده پخش و گواه و کتاب با همراه انسان آمدن

 410................................................................................................................. زانیم

 411................................................................................................................ صراط

 411...................................................................................................... کوثر حوض

 413............................................................................................................. شفاعت

 413..................................................................................................... شفاعت انواع

 413.................................................................................................. جهنم و بهشت

 367 ......................................................................................... قدر و قضاء به مانیا

 423............................................................................................. قدر و قضاء در افراط

 431........................................................ قدر مورد در جماعت و سنت اهل یروانهیم

 351 ....................................................................................... مانیا مراتب و قتیحق



   آنچه هر مسلمانی باید بداند   1

 433............................................................... شوندمی کبیره گناهان مرتکب که کسانی

 422............................................................................. است مانیا نقض موجب ارتداد

 380 ..................................... یمکان و زمان هر يبرا تشیصالح و عتیشر جاودانگی

 386 ........................................................................... است مردود نید در یبدعت هر

 381 ..................... اختالفاتشان مورد در سکوت و اصحاب از يخشنود بودن واجب

 310 .......................................................................................... یاسالم امت وحدت

 315 ............................................... او مقابل در مردم تیمسئول و رهبر نصب وجوب

 432............................................................................................................. ائمه حقوق

 022.................................................................... است عذاب تفرقه و رحمت جماعت

 020 ........................................................................................ سروري به دنیرس راه

 025 ...................................................................................... مسلمان بر مسلمان حق

 030 ...................................................................................................... بتیغ میتحر

 038 ....................................................................................... مسلمانان ریغ با ارتباط

 031 ....................................................................... یاسالم يجامعه در شورا گاهیجا

 003 ............................................................................. منکر از ینه و معروف به امر

 007 ................................................................................... علم طلب در مردم اقسام

 005 .................................................................... است جایز آن در اختالف که چهآن

 001 ...................................................................... اسالم اركان :دوم فصل

 013 ....................................................................................................... اسالم ارکان

 013 ............................................................................................................ شهادتین

 021.......................................................................... دین در شهادتین جایگاه و منزلت



   2  آنچه هر مسلمانی باید بداند

 023.............................................................................................................. نبوت ختم

 022.................................................................................. ج پیامبر رسالت بودن ریفراگ

 012................................................................... است گذشته ادیان ناسخ ج پیامبر دین

 012...........................................................................او رسالت و ج مسیح بودن انسان

 013......................................................... است ترکینزد حیمس به یکس هر از مسلمان

 065 ................................................................................................................... نماز

 023..................................................................................... است مانیا نصف پاکیزگی

 032........................................................................................... حیض از پاکی وجوب

 032........................................................................................... است اسالم ستون نماز

 033............................................................................................................. نماز شروط

 030.............................................................................................................. نماز ارکان

 033................................................................................................ نماز یهاکنندهباطل

 033........................................................................................................... نماز یسنتها

 022............................... نماز اقول و افعال از یبرخ سنت و وجوب مورد در اختالف

 020....................................................................................................... نماز مکروهات

 021......................................................................................................... سهو یسجده

 023.......................................................................................................... جماعت نماز

 022.............................................................................................................. جمعه نماز

 034........................................................................................................... راتبه سنتهای

 034......................................................................... نمازها جمع و قصر یبرا رخصت

 032.............................................................................................................. دهایع نماز

 032................................................................................................................ تیم نماز

 033............................................................................................... گورستان ارتیز



   آنچه هر مسلمانی باید بداند   3

 032................................................... است شده نهی آنها از قبور یدرباره که آنچه

 224..................................................................... تیم بر نفغا و داد و یسراینوحه

 127 .................................................................................................. زکات پرداخت

 223................................................................................................... نقره و طال زکات

 242..................................................................................................... انیچهارپا زکات

 240............................................................................................ حبوبات و وهیم زکات

 242........................................................................................................ زکات مصارف

 243.............................................................................................................. فطر زکات

 131 .................................................................................................. رمضان يروزه

 243....................................................................................... احکامش و روزه قتیحق

 200.......................................................................................................... سنت یروزه

 201................................................................................................. شده ینه هایروزه

 202...................................................................... رمضان در اعتکاف و یدارزندهشب

 101 ................................................................................................................... حج

 224........................................................................................... هاقاتیم و نسک انواع

 220....................................................................................................... احرام محرمات

 223............................................................................................................. حج تیفیک

 212........................................................................................................... ج پیامبر حج

 171 ............................................. اسالم در خانواده لیتشک :سوم فصل

 171 ............................................... لمانمس يخانواده لیتشک شرعی راه تنها ازدواج

 161 ............................................................................................ مردانند يهمتا زنان



   3  آنچه هر مسلمانی باید بداند

 151 ....................................................................................................... يخواستگار

 151 .......................................................................................................... نکاح عقد

 234........................................................................................................ نکاح محرمات

 232..................................................... نیرمؤمنیغ با ازدواج و موقت نکاح بودن باطل

 117 ................................................................................................... نیجزو حقوق

 180 ............................... باشد رممکنیغ آن يادامه که یصورت در ازدواج عقد فسخ

 222........................................................................................... آن انواع و طالق تعداد

 181 .................................................... مرد به زن تشابه از ینه و مسلمان زن پوشش

 112 ........................................................................ کانینزد با ارتباط و رحم يصله

 116 ..................................................................... ج امبرپی اخالقی فضائل از ايشمه

 720 ................................................................ نجاسات میتحر و ها پاک بودن حالل

 122............................................................................................................... ربا میتحر

 122........................................................... است رهیکب گناهان از اینکه و شراب میتحر

 144.......................................................................... وانیح ذبح احکام و مردار میتحر

 143........................ تاس حرام شود،منجر ناحق به مردم مال خوردن به که یزیچ هر

 703 ................................................................................................................ خاتمه

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه

یئات نفسنا و من سأو نعوذ باهلل من شرور  ه،مد هلل نحمده و نستعینه و نستغفرن الحأ

شهد ان ال اله أه ولیاً مرشداً  ن یضلل فلن تجد لو م، من یهده هللا فهو المهتد، عمالناأ

 . شهده أن محمداً عبده و رسولهأو ، اال هللا وحده ال شریک له

عالم الغیب و ، رضفاطر السموات و األ، اللهم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل

اهدنا لما اختلف فیه من الحق ، فیه یختلفون انت تحکم بین عبادک فیما کانوأ، الشهادة

 . لی صراط مستقیمإ دی من تشاءنک تهإ، ذنکإب

مسلمین آشوبهای فکری، عقیدتی و  یی غرب درعقل و اندیشهرفک نفوذ بی گمان

دی ای که میان ما افرابه گونه، اسالمی به جا گذاشته است روحی فراوانی در جوامع

یا فراخواندن ، بینندهیچ تناقضی نمی کمونیسم دعوت بهاسالم و شوند که میانیافت می

مردم را  و یا ،دانندرا منافی دین نمی ی دین با زندگیبردن رابطهبین و از سکوالریسمبه 

دکان والء  ،کنند و بر اساس آنای جاهلی دعوت مینام اسالم به تعصبات ملی و قبیلهبه 

  .اندازند( به راه میشدنجدا ( و براء )تیدوس)

کاری و  اسالم نوعی بیهودهجهانشمول بودن دعوت به فراگیری و ، این قرائت طبق

 .آید!!ریسک به شمار می

و  با زشتیها که به علت خوگرفتن بینیمه که در جوامع غربی افرادی را میهمانگون

حال و روز ، اندهنگام ارتکاب معصیت از دست داده کاری و احساس جرم راپرهیز، گناه

حتی ، زنندیتی دست میشرم به هر گناه و معص ای است که بدون حیاء وآنها به گونه

کند،  زدرا به آنها گوش کارانودن کارها و عواقب وخیم گناهاگر کسی حرام ب

ازدواج مسلمین ، آزادی و برابری ینهایتاً به بهانه!! شوندور میبه او حمله مردانهناجوان

و موجب شده که کیان امت اسالمی در آن !! مسلمین شیوع پیدا کرده استبا غیر

عفن ذوب شود و شخصیت خودش را از دست دهد و کیانی برای خود باقی مت یجامعه

 !!نگذارد
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به ، تهاجم فکری و فرهنگی در دوران معاصر: یمیتوانیم بگوبه عبارت دیگر می

( ها( و شریعت )باید و نبایدهاهست و نیستو ثوابت عقیده ) دشمن اساسی اصول

دنیای کنونی شاهد  چنانکه در، ته و عداوت خود را اعالم کرده اساسالم مبدل گشت

دین و سیاست و حتی ارتباط دین با  با و قانون خدا در ارتباط شریعت رقابتی به زیان

جرم باید معارف ضروری اسالم را که هیچ مسلمانی پس ال ،هستیمتمام مسائل اجتماعی 

قی نباید از شناخت آنها محروم باشد شفاف سازیم و هیچ گرد و غباری بر روی آن با

مومن را از و، ضالل هستند ی اهل حق وگر و جداکنندهبویژه مسایلی که تبیین، نگذاریم

مخصوصاً در امور اعتقادی و مسائل مهم و اساسی حالل و ، دندهمیاهل گمراهی تمییز

را بر مسلمان  ناخت و استقامت و پایداری بر آنهمان چیزی که شرع اسالم ش، حرام

کند و در آخرت را در دنیا تصحیح می شه آنچه که اسالمتا ب، واجب گردانیده است

اشتباه  و مفاهیم، یابدآورد دست و رستگاری را برایش به ارمغان میسعادت  یبرگه

ی که مردم را به یهاو روزنه، شیوع یافته میان امت اسالمی معاصر را اصالح کند

به ، با تمام قوا ای کهگیزدغرب، خوانند برای همیشه مسدود نمایندزدگی فرا میغرب

 است. هجوم آورده اسالم و مفاهیم بنیادی آن ثوابت

ند از نتواد و نمینن باید آنها را فرا گیرناالبر هنگام بحث از علومی که مسلماعبدابن

توانند را بدانند و نمی مسلمین باید آن یچیزی که همه): می فرماید ،آنها غفلت ورزند

دادن ت دامانند شه، ه بر ایشان واجب گشتهاشند فرائضی است کاطالع بنسبت بدان بی

 هیچ موجودنبودن خداوند با  ه وحدانیت پروردگار و شبیه و مانندبا زبان و اقرار قلبی ب

آید و هیچ کسی نمی ود نیامده و کسی هم از او به وجودو اینکه از کسی به وج ،دیگر

کردن و دهنز، گردندمیه به سوی او برآفریننده هر چیزی است و هم، همتای او نیست

اهل سنت و  یمیرد و بنا به عقیدهای که هرگز نمیزنده، دست او است درمیراندن تنها 

ی ندارد و نابودی بر او عارض جماعت همیشه دارای صفات و اسماء بوده و ابتدای

 . و بر روی عرش استقرار یافته است ،شودنمی
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ی خدا و پایان بخش حلقه یفرستاده بنده و> محمد ،همچنین گواهی دادن به اینکه

شدن بعد از مردن و پاداش اعمال و ماندگاری اهل سعادت در باشد و زندهنبوت می

و قرآن کالم ، ناپذیر استت و گمراهی در جهنم حقیقتی انکاربهشت و اهل شقاو

یمان بیاوریم و مفاد آن ا یاست و از طرف پروردگار نازل شده و باید به همه وندخدا

 . مجمالتش را اجرا کنیم

نها شناخت پیدا کردیم باید به آ زهای پنچگانه واجب هستند و اگر برنما و اینکه

 .شودنیم چون نماز بدون آنها کامل نمیتمام طهارات و احکام دیگرش هم علم پیدا ک

یگر ی مبطالت روزه و احکام درمضان واجب شرعی است و باید همه ماه یو روزه 

 . را بداند آن

نوایان بپردازد و قداری از آن را به مستمندان و بیباید م ،و اگر پول و سرمایه داشت

 . احکام مربوط به زکات را یاد گیرد

خدا بشتابد و  یخانه تارداشته باشد باید به زیو اگر فردی مال و ثروت و توانایی 

 . شوده نمیآوردآنها به جای گیرد چون حج بدون یاد گرفتنرا فرا احکام آن یهمه

و حرام بودن شراب و  خواریزنا و سود حرمت و احکام دیگری مانند، این احکام

و رشوه دادن و ، ب کردندیگر و غص نجسهای یخوردن الشه و همهو  گوشت خوک

مگر مالی ، و خوردن اموال مردم به باطل بدون رضایت مالک ،و گواهی دروغ ،گرفتن

و ازدواج با مادر و  دن تمامی انواع ظلمبدان توجهی ندارند و حرام بو که معموالً مردم

های دیگر که امت اسالمی بر وجوب رم دیگر و کشتن نفس مؤمن و نمونهخواهر و محا

شان معذور نمسلمان باید کلیات آنها را بداند و در ندانست، و تحریم آنها اتفاق دارند

  .(نیست

 : ردشناخت این مسائل دو مرحله دا
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ای که د به گونهنشومی مورد خطاب واقع فرد فرد امت اسالمیدر آن : اول یمرحله

توانند بدان جهل د و نمی ننباید به حقایق اسالم از عقیده گرفته تا شریعت اطالع پیدا ک

 . ورزند

کان و گران و پزشه متخصصین هر فنی است مانند صنعتخطاب ب :دوم یمرحله

را که  قیها باید حقایهرکدام از این گروهکه ، گران و مربیانو دعوتسربازان و مرزبانان 

 . ست یاد بگیرند چون در ندانستن آنها معذور نیستندتخصص آنها مرتبط با

ی به هم باشد و بتوانیم با همه دار و پیوستهتحقیق ادامه به این امید که این پروژه و

 . نماییم م و نشررا اعال رسانی صوتی و تصویری آنوسائل اطالع

ایم هر چند بعضی از یا حسن را روایت کرده ،در این تحقیق تنها احادیث صحیح

اما در احادیث صحیح ، دانندیث ضعیف را در ابواب فقه جایز میفقهاء روایت حد

 . نیاز نموده استیم که ما را از هر روایت دیگر بیی پیدا کردیچیزها

 . باشداو راهنما به راه مستقیم میگاه به نیات است و تنها خداوند آ





 

 

 زمینه

امتی که  آور.امت آخرین پیام، بخشی از امت اسالمی استاوهر مسلمانی اعتقاد دارد که 

و شریعت اسالم به عنوان روش و  ،پروردگار رضایت و خوشنودی به خداوندی بر

درخشان ی تاریخ یامتی که سابقه، دارند نظراتفاق >وپیامبری محمدمنهج زندگی 

ل و به دنبا باشدمی >حضرت ختمی مرتبت محمد دار آن،طالیه و ،دارد چهارده قرنی

امت را بر  یعلم و دین و ادب تا قیام قیامت پیشاهنگ ایشان اصحاب و تابعین و بزرگان

 . اندعهده گرفته

خاکی به گشت و گذار بپردازد.... غرب باشد یا  یکرهاین  کجایمؤمن در هر 

 باشد و یا در درون مرز سرببرد،به تبعید باشدودر دور خاک و میهن اسالمیزا ....شرق

یا درهای آن مرز و بوم بر او  چند در خاک و بوم کفر سکنی گزیده .... هر..تحت تعقیب

ای مرتبط ...به هر گروه و حزب و مؤسسه..ای باشد.....از هر جنس و قبیله..بسته باشد

که از این امت اسالمی جدا وآن این و غیر متغیری دارد یقین ثابتدر هرحال .. ..باشد

 . نشده و در صف محکم آنها قرار گرفته است

و از نور هدایت لبیک گفته و بدو ایمان آورده  >بخش محمدامتی که به ندای حیات

  اند.ارج نهادهرا یاری کرده و ایشان را  >و رسول  ایشان تبعیت جسته

بهترین امتی " د در مورد آنها در قرآن مقرر فرمودهکه خداون، امت آقا و سروری

دهند و از بدی اند و به نیکی و معروف فرمان میند که به سود مردم برانگیخته شدههست

 "و به خداوند ایمان دارند. کنندو منکر نهی می

، العین و حاکم خود قرار دادهناپذیر خداوند را نصبامتی که وحی معصوم و خدشه

 . اساس نوید پروردگار تا قیام قیامت از هر گزندی مصون خواهد ماند وحی که بر
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اگر امتی که ، آوردام پیروانش را یک جسد به شمار میامت دوستی و رحمت، که تم

هر چند سرزمین و میهن و ، مانددرد آید دیگر عضوها را قرار نمیبه  از آن عضوی

  جنسیت و رنگ آنها مختلف باشد.

و از افراط و تفریط در هر ، ختی را برداشتهمعتدلی که حرج و سرو و امت میانه

  .است کاری بیزار

 یرا به سمع و نظر همه گری که مشعل هدایت را به دوش گرفته و آنامت هدایت

  ورزد.از بذل جان و مال دریغ نمی و در این راه، جهانیان خواهد رساند

مید امسلمین را نا هرگز ،واقع امروز امت عارض براین ضعف و خسوف فکری 

ضعف و  این داند کهچون می، شودانتساب به امت و افتخار بدان نمیکند و مانع نمی

، گرددسنت بر میرنگ شدن چنگ زدن به قرآن و به کم ی است کهاهعارض رنگیکم

همان امتی است که برای ده قرن متمادی سیادت و رهبری جهان را به دست  امت این

اسالم  بیان قطعی دارند که آینده از آن بخش وحیحقائق حیات و همچنین، گرفته بود

آقا و سرور جهان خواهد شد هر چند برای اهل باطل ، است و بار دیگر اسالم

بختانه دورنمایی از این خوش !!یق بخندندکنندگان بدین حقارهیند باشد و مسخناخوشا

نقاط جهان موج  که در اقصیرکی بیداری اسالمی مبادر این دوره از زمان در  حقیقت

 . ده استو گسترده ش نمایان، زندمی

 : فرمایدمی أخداوند منان

ی  ی    ىئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ      ېئ  ىئ  ىئڇ 

همراه با رهنمون و آئین خدا است که پیغمبر خود را     ٨٢الفتح:  ڇی  ی   

آئینها پیروز  یتا آن را بر همه( روانه کرده است راستین )اسالم به سوی جملگی مردمان

 .( باشدایاین چنین سخن و مسألهگرداند. کافی است که خدا گواه )

 : فرمایدمی >یا پیامبر
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ا إاِلَّ أَْدَخلَهُ هللاُ َهذَ ، َوالَ يَْتُرُك هللاُ بَْيَت َمَدٍر َوالَ َوبَرٍ ، لَيَْبلَُغنَّ َهَذا األَْمُر َما بَلََغ اللَّْيُل َوالنََّهارُ 

ينَ  ا يُِعزُّ هللاُ بِِه اإِلْسالَمَ ، أَْو بُِذلِّ َذلِيلٍ ، بِِعزِّ َعِزيزٍ ، الدِّ  َوُذال ًّ يُِذلُّ هللاُ بِِه اْلُكْفَر. ، ِعز ًّ

ای ای که هیچ خانهبه گونه، تا هر جا که شب و روز باشد این دین هم خواهد رفت

عزیزان را ، روددرون آن می ماند مگر اینکه اسالم بهاز چادر و سنگ و چوب باقی نمی

خداوند اهل اسالم را بدان عزیز و اهل کفر را ذلیل ، زیز و ذلیالن را ذلیل خواهد کردع

 اند[.آن را روایت کردهاحمد و حاکم مام ].خواهد فرمود

 : فرمایدیا در حدیث دیگری می
تِي َسيَْبلُُغ ُمْلكَها َما ُزِوَي ، ِربَهافََرأَْيت َمَشاِرقَها َوَمَغا، إِنَّ هللاَّ قَْد َزَوى لِي اأْلَْرض َوإِنَّ أُمَّ

 لِي ِمْنَها 

امت من ، مشرق و مغرب آن را دیدم اینکه تا، خداوند زمین را برای من جمع کرد

 . خواهند رسیدبود جمع شده برایم زمینی که به آن 

ت براین هر تالشی که برای تجزیه و تقسیم امت اسالمی در عالم معاصر صوربنا

دست  گیرد یاآنچه بهانجام میدست دشمنان دین و شریعت خدا  آنچه بهخواه ، گیردمی

وفریب مکاید  که به سوی کفر فرار کرده ،جاسوسان و فرزندان این مرز و بوم

 ی آنهای ظالمانهعهد و پیمان استعمار و از مانده جا گمان اثر بربی، اندهاراخوردهآن

د که هرگز کشروزگار قدیم را به تصویر می ه جاهلیتچنین وضعیتی بازگشت ب، است

تی کند چه رسد به اینکه آنرا اساس و بنیان دوسرا بپذیرد و بدان افتخار  باید آنمؤمن ن

  !!و دشمنی خود قرار دهد

 

                                 





 

 

 فصل اول

 اركان ايمان





 

 

 اركان ایمان 

اي آسمانی و پیامبران الهی و روز رستاخیز و قضاء و هما به خدا و فرشتگان و کتاب

  ایمان داریم.، که از طرف خداوند است ،چه بد خوب وچه ، قدر

 :فرمایدمیخداوند منان 

ڻ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںڇ  

 ٨٢٢البقرة:  ڇۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ڭ  
پروردگارش بر او نازل شده است  ( معتقد است بدانچه از سویدخدا، محمّفرستاده )

. همگی به خدا ( بدان باور دارند)و شکّی در رسالت آسمانی خود ندارد( و مؤمنان )نیز

:( میان هیچ یک از گویندو میو فرشتگان او و کتابهای وی و پیغمبرانش ایمان داشته )

 .دانیم(رسالت ایشان را یکی می یگذاریم )و سرچشمهپیغمبران او فرق نمی

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ  فرماید:و همچنین می

ڑ  ڑ      ک  ک  ک    ژڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

  ٦٣١النساء:  چک  گ  گ   گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  
محمّد( و کتابی که بر پیغمبر نازل  ! به خدا و پیغمبرش ایدای کسانی که ایمان آورده

تر )از قرآن( نازل نموده است )و که پیش ( و به کتابهائیو قرآن نام داردکرده است )

هرکس که به خدا و . هنوز تحریف و نسیان در آنها صورت نگرفته است( ایمان بیاورید

و یکی از اینها را فرشتگان و کتابهای خداوندی وپیغمبرانش و روز رستاخیز کافر شود )

 . ر گمراهی دور و درازی افتاده است( واقعاً دنپذیرد

 :فرمایدمی > پیامبرو 
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يَمان ِ َوَماَلئَِكته : اإْلِ َوتُْؤِمن بِاْلقََدِر َخْيِرِه ، َواْليَْوم اْْلِخر، َوُرُسله، َوُكتُبه، أَْن تُْؤِمن بِاَّلَلَّ

هِ   متفق علیه. َوَشرِّ

و قدر ، کتابها و پيامبرانش، و روز رستاخيز، ايمان آنست که به خداوند و فرشتگانش

 .[اند]بخاری و مسلم آن را روايت کرده  یخير و شرش باور داشته باش

وتومن بالبعث  وتومن  باَّلل ومالئکته وکتابه ولقائه ورسله منؤان ت»ودرروايت مسلم، 

 «بالقدر کله

پيامبرانش و ايمان آنست که باور داشته باشی به خدا و فرشتگان و کتابها و ديدار او و 

 تمامی تقديرهای او.

 ایمان به خدا 

 است بخش آسمانیپیامهای حیات یی همهچکیده ،توحید خالص

همان فطرتی است که خداوند انسان را بر آن آفریده ، ایمان داریم که توحید خالص

و هر ، خواندنداصلی بوده که مردم را بدان فرا می، پیامبران یو در دعوت همه، است

  یا نسبت، خداغیر  عارض گشته مانند شرک و عبادتچیزی که بر آن 

انحرافی است  دادن فرزند به خدا، یا اعتقاد به حلول او در یکی از موجودات، شرک و

 اند.که تمام پیامبران از آن بیزاری جسته

 : فرمایدیه به فطری بودن توحید اشاره میخداوند در این آ

  ڃڄ  ڃ  ڄٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڇ 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        ڎ   ڈ   چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ   ڃڃ

  ٦٧٣ - ٦٧٨األعراف:  ڇک  ک   گ   گ  گ    کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک

( هنگامی را که پروردگارت فرزندان آدم را از پشت ن! برای مردم بیان ک)ای پیغمبر 

آدمیزادگان )در طول اعصار و قرون( پدیدار کرد و )عقل و ادراک بدانان داد تا عجائب 

انگیز هستی، خدای را دریابند و از روی قوانین و سنن منظّم و شگفت و غرائب گیتی

 یخود را بشناسند و باالخره با خواندن دالئل شناخت یزدان در کتاب باز و گسترده

جهان، انگار خداوند سبحان( ایشان را بر خودشان گواه گرفته است )و خطاب بدانان 
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؟ آنان )هم به زبان حال پاسخ داده و( فرموده است( که: آیا من پروردگار شما نیستم

دهیم )توئی خالق باری. ما دالئل و براهین جهان را موجب اند: آری! گواهی میگفته

ایم( تا روز قیامت نگوئید ما از این )امر خداشناسی و اقرار و اعتراف شما مردمان کرده

ما پیش از ما شرک ایم. یا این که نگوئید: نیاکان خبر بودهیکتاپرستی( غافل و بی

ورزیدند و ما هم فرزندان آنان بودیم )و چون چیزی در دست نداشتیم که با آن حق را 

دانیم. پروردگارا!( آیا گناه میاز باطل بشناسیم، از ایشان پیروی کردیم. لذا خویشتن را بی

اند( پرستی بودهبه سبب کاری که باطلگرایان )یعنی نیاکان مشرک ما که بنیانگذاران بت

  ؟گردانیکنی و در روز رستاخیز با عذاب خود( نابودمان میاند ما را )مجازات میکرده

ربوبیت و  پشت آدم بیرون آورده تا به ازانسانها را  یفرماید که همهخداوند بیان می

پروردگاری خداوند شهادت دهند و گواه باشند که تنها او خداوند است و فطرت 

 . ناپذیر آفریده استاصل خدشهانسانها را بر این 

  ېۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ۋۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۇڭ  ڭ  ڭ       ۇچ 

  ٣٣الروم:  چې  ې  ې  ى  ى  ائ             ائ  ەئ  ەئ  

روی خود را خالصانه متوجّه آئین )حقیقی خدا، اسالم( کن. این سرشتی است که 

ا تغییر داد )و آن را از خداوند مردمان را بر آن سرشته است. نباید سرشت خدا ر

دینی، و از راستروی به کجروی کشاند(. این خداگرائی به کفرگرائی، و از دینداری به بی

اهل دانند. ( نمیچنین چیزی رااست دین و آئین محکم و استوار، و لیکن اکثر مردم )

 . یه اسالم استدارند که منظور از فطرت در این آ نظر اتفاق علم

َرانِِه أَْو : ایدمی فرم >پیامبر َدانِِه أَْو يُنَصِّ َما ِمْن َمْولُوٍد إاِلَّ يُولَُد َعلَى اْلفِْطَرِة فَأَبََواهُ يَُهوِّ

وَن فِيَها ِمْن َجْدَعاءَ  َسانِِه َكَما تُْنتَُج اْلبَِهيَمةُ بَِهيَمةًّ َجْمَعاَء َهْل تُِحسُّ  .يَُمجِّ
هستند  پدر و مادرش این، است یمسلمان برفطرت پاک آیدی که به دنیا میهر کودک

همانطور که حیوان سالم ، آورندمیدر یاو را به کیش یهودی یا مسیحی یا آتش پرست که

ای به دنیا بیاورد که گوش آیا ممکن است حیوانی بچه، آوردی سالم به بار میبچه
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سپس  [اند. لفظ از آن مسلم است.]بخاری و مسلم آن را روایت کرده نداشته باشد؟

 .یه را بخوانیدتوانید این آخواهید میاگر می: ابوهریره فرمود

   ٣٣الروم:  چەئ     ېۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ۋۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋچ 

  فرماید:خداوند می: فرمایدمی ییا در حدیث دیگر

َمْت َعلَْيِهْم إِنِّي َخلَْقُت ِعبَاِدي ُحنَفَاَء ُكلَُّهْم َوإِنَُّهْم أَتَْتُهْم الشَّيَاِطيُن فَاْجتَالَتْ  ُهْم َعْن ِدينِِهْم َوَحرَّ

 .َما أَْحلَْلُت لَُهمْ 

و ، دنکند و آنها را گمراه مینآین به سوی آنها میاطیشی، اممن بندگانم را پاک آفریده

 ]مسلم آن را روایت کرده است.[ .دنکنام برای آنها حالل میکردهی که من حرام یچیزها

بیان ، در دعوت کردن به توحید و عبادترا بران خداوند اینگونه همبستگی پیام

 : فرمایدمی

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  چ 

  ٨٢األنبیاء:  چ
ایم که: ، مگر این که به او وحی کردهایمدهما پیش از تو هیچ پیغمبری را نفرستا 

  .معبودی جز من نیست، پس فقط مرا پرستش کنید

ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    چ 

  ٨٦األحقاف:  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ   ٹ  ٹ      ڤ   ڤ  
( برادر )دلسوز و مهربان قوم مشرکان مکّه بیان کن سرگذشت هود ای محمّد! برای) 

 یواقع در جنوب جزیرهاه که در سرزمین ریگستان احقاف )گ خود( عاد را. بدان

: جز خداوند یگانه ( بیم داد و گفتعربستان و نزدیکی یمن( قوم خود را )از عذاب خدا

های را نپرستید، چرا که از عذاب روز بزرگ، بر شما هراسناکم. پیش از او هم در گذشته

نزدیک و دور پیغمبرانی آمده بودند )و مردمان را از عذاب استیصال دنیوی و عقاب 

 . اخروی ترسانده بودند(
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 انذارهای هود و پیامبران قبل و بعد از او در جهت دعوت یهمهفرماید که بیان می

 . بوده است یکتا مردم به عبادت خداوند

 چگ     ڇڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇچ 

  ٣١النحل: 
پیغمبران این  یایم )و محتوای دعوت همهما به میان هر ملّتی پیغمبری را فرستاده 

شیطان، بتان، ستمگران، و غیره( دوری که خدا را بپرستید و از طاغوت ) (ستبوده ا

 . کنید

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ 

ڌ  ڌ  ڎ    ڍڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

  ١٦آل عمران:  چڎ  ڈ      ڈ  ژ  
ما و شما مشترک است  ای که میانگو: ای اهل کتاب! بیائید به سوی سخن دادگرانهب

رانیم، بیائید بدان عمل کنیم، و آن این( که جز خداوند یگانه را )و همه آن را بر زبان می

نپرستیم، و چیزی را شریک او نکنیم، و برخی از ما برخی دیگر را، به جای خداوند 

د که ، بگوئید: گواه باشیتابندی نپذیرد. پس هرگاه )از این دعوت( سر بری، به خدایگانه

 ما منقاد )اوامر و نواهی خدا( هستیم.

یهود و مسیح و هر گروهی  :عمومی است و شامل اهل کتاب، خوانیاین دعوت و فرا

خواند و برای ی که خداوند آنها را بدان فرا میاو کلمه، باشدا هستند میکه مانند آنه

ینکه گروهی از توحید خداوند منان است و ا، همه مساوی است و بر آن اختالف ندارند

 . مردم گروه دیگر را به عنوان خدا پرستش نکنند

 : فرمایدمی >پیامبر
َهاتُُهْم َشتَّى َوِدينُُهْم َواِحدٌ  ٍت أُمَّ  اأْلَْنبِيَاُء إِْخَوةٌ لَِعالَّ

نها آدین  اما ،مادرشان یکی نیست .باشندمی ران همه برادر هستند که از یک اصلپیامب

 اند.[م آن را روایت کرده. ]بخاری و مسلیکی است
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 : فرمایدمی أخداوند

ڦ  ڦ      ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چ 

چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ              ڎ  ڎ      ڈ  ڈ            

گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ    گژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک   ک  گ

  ٢٣ - ٧٧آل عمران:  چڳ  ڱ   
سی )از پیغمبران( را نسزد که خدا بدو کتاب و حکمت و نبوّت بخشد، آن گاه هیچ ک 

کنندگان( من باشید. بلکه )به او به مردمان بگوید: به جای خدا، بندگان )و پرستش

اید و درسی که اید و یاد دادهبا کتابی که آموخته( گوید که:مردمان این چنین می

و )هیچ کسی از جز او را بندگی نکنید و نپرستید(  و، مردمانی خدائی باشید )ایدخوانده

دهد که فرشتگان و پیغمبران را به پروردگاری خود گیرید. پیغمبران( به شما فرمان نمی

( شما را به کفر فرمان دهد، بعد از آن که )مخلصانه رو به خدا معقول است کهمگر )

 !اید؟اید و( مسلمان شدهکرده

ه برای هیچ پیامبری نسزد که مردم را به سوی خود فرا فرماید کخداوند بیان می.

تر ی افرادی که از پیامبران پاییناگر برای پیامبران چنین چیزی سزاوار نباشد برا، خواند

  .هستند هرگز جایز نیست

فرماید که می یان در مورد عیسی و مادرش را نفیگمان مسیح ی زیرخداوند درآیه

 : خود و مادرش فرا خوانده است عبادتعیسی مردم را به : گویندمی

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ 

  ڱڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱ  ڳڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ژژ

ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ    ہں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ
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ۉ  ې        ۉ  ۅۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۆڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

  ٦٦٧ - ٦٦١المائدة:  چى  ائ  ائ           ەئ  ەئ  وئ    ىې  ې      ې
گوید: ای عیسی پسر مریم! آیا تو به خاطرنشان ساز( آن گاه را که خداوند میو ) 

ای که جز اهلل، من و مادرم را هم دو خدای دیگر بدانید )و ما دو نفر را نیز مردم گفته

دانم که دارای شریک و انباز باشی. وید: تو را منزّه از آن میگپرستش کنید؟(. عیسی می

مرا نسزد که چیزی را بگویم )و بطلبم که وظیفه و( حق من نیست. اگر آن را گفته باشم 

، ولی بیگمان تو از آن آگاهی. تو )عالوه از ظاهر گفتار من( از راز درون من هم باخبری

 یخبرم. زیرا تو دانندهداری بیمن پنهان می( از آنچه بر من )چون انسانی بیش نیستم

ام مگر (. من به آنان چیزی نگفتهو از خفایا و نوایای امور باخبریرازها و نهانیهائی )

ای )و آن( این که جز خدا را نپرستید که پروردگار آنچه را که مرا به گفتن آن فرمان داده

ه است و همه بندگان اوئیم(. من من و پروردگار شما است )و همو مرا و شما را آفرید

تا آن زمان که در میان آنان بودم از وضع )اطاعت و عصیان( ایشان اطاّلع داشتم، و 

)و اعمال و افکارشان را  ایهنگامی که مرا میراندی، تنها تو مراقب و ناظر ایشان بوده

 .ای( و تو بر هر چیزی مطّلع هستیپائیده

که مندی است او ثروت که داردمیو بیان  کندنفی میبت دادن فرزند به خود را  نس و

 : فرمایدمی آنگاه که، ستآن او آسمان و زمین از

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ۓھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ہہ  ہڻ  ۀ  ۀ  ہچ 

 - ٦٦١البقرة:  چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۆڭ  ۇ  ۇ

٦٦٧  
د فرزندی برای خویش گویند: خداونهودیان و مسیحیان و مشرکان هر سه( مییو )

)که نیازمند زاد و ولد و نسل و فرزند  -خدا برتر از این چیزها است -برگزیده است! 

وی و(  یبندهاز آن او است و همگان )باشد( بلکه آنچه در آسمانها و زمین است 
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بخش آسمانها و زمین، او است. و هنگامی که فرمان وجود هستی فروتن در برابر اویند

 شود. گوید: باش! پس میصادر کند، تنها بدو می چیزی را

ۅ       ۋۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۇڭ  ڭ  ڭڭ   ۓھ  ے  ے  ۓچ 

  ١٢یونس:  چې  ې  ى  ى    ائ  ائ  ەئ    ېۅ  ۉ  ۉ  ې

گویند: خداوند فرزندی برای خود برگزیده است )که فرشتگانند. عجب )مشرکان( می 

بقای نام و نشان نیاز به فرزند دارد. خدا که جاودانه و بدبختی! این انسان است که برای 

نیاز سرمدی است کی نیاز به فرزند دارد( او منزّه )از این عیبها و نقصها( است. او بی

است. چرا که آنچه در آسمانها و زمین است از آن او است. شما )ای مشرکان!( هیچ 

دهید که یا چیزی را به خدا نسبت میگونه دلیل و برهانی بر این )ادّعای خود( ندارید. آ

ٹ  ٹ  ڤ     ٹٹ  ٿٺ  ٿ  ٿ  ٿچ ؟  از آن آگاهی ندارید

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ڌ  ڌ    ڍڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  

 چک           ک  ک  گ    کڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ

 ٨٧ - ٨١األنبیاء: 
گویند: خداوند رحمان فرزندانی )برای خود، به نام ب( میبرخی از کفّار عر) 

فرشتگان( برگزیده است )چرا که مالئکه دختران خدایند!(. یزدان سبحان پاک و منزّه )از 

( بلکه بندگان گرامی و فرشتگان فرزندان خدا نبوده واین گونه نقصها و عیبها( است. )

و اجرا فرمان یزدان سرپیچی  محترمی هستند )که به هیچ وجه از طاعت و عبادت

کنند(. آنان )آن قدر مؤدب و فرمانبردار یزدانند که هرگز( در سخن گفتن بر او نمی

خداوند  )نه به فرمان کس دیگری( کنندگیرند، و تنها به فرمان او کار میپیشی نمی

یش از داند )و از دنیا و آخرت و از وجود و پاعمال گذشته و حال و آینده ایشان را می

کنند مگر وجود و بعد از وجودشان آگاه است( و آنان هرگز برای کسی شفاعت نمی
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برای آن کسی که )بدانند( خدا از او خوشنود است و )اجازه شفاعت او را داده است. به 

خاطر همین معرفت و آگاهی( همیشه از خوف )مقام کبریائی( خدا ترسان و هراسانند. 

ان و مأموران اجرا فرمان یزدانند، به فرض( بگوید غیر از هرکس از ایشان )که فرشتگ

ظالمان )دیگری را گردانیم. سزای خدا من هم معبودی هستم، سزای وی را دوزخ می

 ربوبیّت و شرک به خویشتن ستم کنند( همین خواهیم داد.  یهم که با ادّعا

است که آسمان را فرماید: چنین دروغی نزدیک خداوند در آیات سوره مریم بیان می 

  :فرمایدمی، ها فرو ریزندو زمین چاک خورد و از شدت آن کوهبشکافد 

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ 

ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې   ې  ى  ى  

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  

 ٧٢ – ٢٢مریم:  چيئ   ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  
خداوند مهربان فرزندی برای خود : گویندمی( یهودیان و مسیحیان و مشرکان) 

نزدیک است آسمانها به  .گوئیدای را میواقعاً چیز بسیار زشت و زننده! برگرفته است

و کوهها به شدّت درهم فرو ، و زمین بشکافد، خاطر این سخن از هم متالشی گردد

دهند برای خداوند مهربان سزاوار فرزندی نسبت می، که به خداوند مهرباناز این  !ریزد

خداوند  یبنده، تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند. نیست که فرزندی برگیرد

و دقیقاً ، آنان را سرشماری کرده است یاو همه .باشندمی( و فرمانبردار یزدان) مهربان

بدون یار و یاور و اموال و ) آنان روز رستاخیز تک و تنها یو همه .داندتعدادشان را می

 . شونددر محضر او حاضر می( اوالد و محافظ و مراقب
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 ایمان شرط صحت و پذیرش عبادات است

 یاعتقاد داریم که شرط صحت و پذیرش عبادات ایمان است و کفر و شرک همه

رفته ه که نماز بدون وضو پذینسازد، همانگونتیجه میبی طاعات و عبادات را نابود و

. آب است شود عبادات هم بدون ایمان نقش برنمی  
 : فرمایدخداوند می

  گڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گچ 

  ٧٧النحل:  چڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
( در این دنیا) بدو، هرکس چه زن و چه مرد کار شایسته انجام دهد و مؤمن باشد

کارهای خوب و متوسّط ) پاداش( در آن دنیا) بخشیم وایندی میزندگی پاکیزه و خوش

ڇ   ڇ  ڇ  چ  .آنان را بر طبق بهترین کارهایشان خواهیم داد( و عالی

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

 ٦٨٦النساء:  چک  ک  

چنان کسانی  -خواه مرد و خواه زن- کسی که اعمال شایسته انجام دهد و مؤمن باشد 

 و کمترین ستمی بدانان نشود.، اخل بهشت شوندد

 . یه داخل شدن بهشت را به ایمان و عمل نیکو مشروط فرموده استخداوند در این آ

 ٦٦٨طه:  چېئ  ېئ     ىئ  ىئ   ىئ    ی  ی   ی  ی  جئ   حئ  مئ  چ 

نه از ظلم و ستمی ، در حالی که مؤمن باشد، و هر کس کارهای نیکو انجام دهد 

 هراسدو نه از کم و کاستی می( و مثالً بر گناهانش افزوده شود، بر او رودکه ) ترسدمی

 . (چرا که حساب خدا دقیق است. که گریبانگیر کارهای نیک و پاداشش شود)

 شرط امنیت در روز قیامت منوط شده است به ایمان همراه عمل صالح. 
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ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  چ 

  ٦٧اإلسراء:  چڦ  ڦ  
، آن( فراچنگ آوردن) آخرت را بخواهد و برای( یدنیای جاودانه) و هر کس که 

، این چنین کسانی، در حالی که مؤمن باشد، تالش سزاوار آن را از خود نشان دهد

 .دماننمی( اجرو بی) سپاستالششان بی

 نهمراه آ د ونگیرد که ایمان داشته باششناسی قرار میتالش آنها وقتی مورد حق

 . دند و برای آن تالش کننقیامت را در نظر بگیر

ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ     ڃ  ڃ    چ 

هرکس چیزی را از کارهای شایسته و بایسته انجام  ٧٦األنبیاء:  چڃ  چ  

تالش او ، (یآسمان یبه خدا و پیغمبران و برنامه) در حالی که ایمان داشته باشد، دهد

ما ( اعمالش یو توسّط فرشتگان در نامه، ماندناسپاس نمی) ود وشنادیده گرفته نمی

  .تقطعاً آن را خواهیم نوش

اعمال و گرفتن پاداش نیکو  خداوند ایمان وعمل صالح راشرط شکران)قبولی( سعی و

 . استداده  قراردر روز رستاخیز 

 : گرددکه شرک موجب تباه شدن اعمال می :فرمایدذیل بیان می ییهخداوند در آ

ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ 

  ١١ - ١٢الزمر:  چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
 ورزی کردارتبه تو و به یکایک پیغمبران پیش از تو وحی شده است که اگر شرک

پس در . و از زیانکاران خواهی بود، شودهیچ و نابود می( گردد وپاداش میباطل و بی)

 . سپاسگزاران باش یرت تنها خدا را بپرست و از زمرهاین صو

 : فرمایدی پیامبران میخداوند خطاب به همه
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ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ                 ےہ  ہ  ہ  ہ       ھ  ھ  ھ  ھ  ےچ 

توفیق بزرگی که چنین شایستگان و برگزیدگانی بدان ) این  ٢٢األنعام:  چۇ  ۇ  

ست و خداوند هر کس از بندگانش را بخواهد بدان نائل توفیق خدائی ا( نائل آمدند

هر آنچه ، ورزیدندشرک می( -چه رسد به دیگران -این چنین شایستگانی) اگر. سازدمی

خرمن طاعتشان به آتش شرک شد و ع مییو اعمال خیرشان ضا) رفتکردند هدر میمی

 . (سوختمی

 : فرمایدمی یا در مورد اعمال کافران

  ٨٣الفرقان:  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ    ڄ  ڄ    چ 
رویم و اند میآنان انجام داده( به ظاهر نیک بوده و در دنیا) ما به سراغ تمام اعمالی که 

و ایشان را از اجر و پاداش آن ) سازیمهمه را همچون ذرّات غبار پراکنده در هوا می

اعتبار شدن و بی، بودی احسانموجب محو و نا، چرا که نداشتن ایمان. کنیممحروم می

  .(گردداعمال خوب انسان می

ڃ  ڃ  ڃ   ڃ      چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  چ 

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک    ک           ک    ڈڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ      ڱک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ

  ٦٣ - ٣٧النور:  چے   ۓ     ۓ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ہڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀ

ای آن را آب و علفی شخص تشنهماند که در بیابان بیکافران اعمالشان به سرابی می

او را ) مگر خدا را که، اصالً چیزی نیابد، امّا هنگامی که به سراغ آن رود. آب پندارد

خداوند در . دوی را به تمام و کمال بده( عمل) به حساب او برسد و سزای( بمیراند و

 (.داردنمیدیگر باز یبنده یای او را از محاسبهبنده یو محاسبه) حسابرسی سریع است

بسان تاریکیهائی در دریای ژرف موّاجی است که امواج عظیمی آن را ( اعمال آنان) یا
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و ) امواج عظیم دیگری قرار گرفته باشد، فرا گرفته باشد و بر فراز آن امواج عظیم

خوفناک ) و بر فراز امواج( کوه پیکر بر یکدیگر دوند و به باالی همدیگر روندموجهای 

و آن چنان ) تاریکیها یکی بر فراز دیگری جای گرفته. ابرهای تیره خیمه زده باشند( دریا

و ) هرگاه دست خود را به در آورد( ظلمتی و وحشتی پدید آمده باشد که مسافر دریا

ممکن ( حشتزای بیرون و هراس دل از جای کنده درونبه سبب تاریکی و، بدان بنگرد

نور حقیقی در زندگی انسانها فقط نور ایمان است و بدون ! آری. )نیست که آن را ببیند

( گرددنور ایمان هم تنها از سوی خدا عطاء می. آن فضای حیات تاریک و ظلمانی است

تا وی را به راه راست ) او نوری ندارد، او نکرده باشد یو کسی که خدا نوری بهره

 ( رهنمود کند و بر راستای راه بدارد

: هر کس در حال ارتداد بمیرد در دنیا و فرمایددیگر بیان می همچنین در جای و

 : شود و برای همیشه در آتش خواهد ماندآخرت اعمالش تباه می

ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  

 ٨٦٧البقرة:  چھ  ھ  ھ  ے     ھہ  ہ  ہ  ہۀ  ۀ

چنین کسانی اعمالشان در ، کسی که از شما از آئین خود برگردد و در حال کفر بمیرد 

باشند و در آن جاویدان می( دوزخ) و ایشان یاران آتش، روددنیا و آخرت بر باد می

 .مانندمی

بر اساس  دعوت یهنگام فرستادن معاذ به یمن اینگونه نقشه > حضرت ختمی مرتبت

 : فرمایدترسیم می برایش توحید را
ُ َوأَنِّي  ا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب فَاْدُعُهْم إِلَى َشَهاَدِة أَْن اَل إِلَهَ إاِلَّ هللاَّ فَإِْن ُهْم  هللارسولإِنََّك تَأْتِي قَْومًّ

َ اْفتََرَض َعلَْيِهْم َخْمَس َصلََواٍت فِي ُكلِّ  روایت )   يَْوٍم َولَْيلَةٍ  أَطَاُعوا لَِذلَِك فَأَْعلِْمُهْم أَنَّ هللاَّ

 ( مسلم
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آنها را به گواهی  باید ابتدا، روی که اهل کتاب هستندای معاذ تو به سوی قومی می

اگر از تو پیروی کردند به آنها یاد بده که ، دن به خدا و نبوت محمد فرا خوانیدا

 . خداوند در هر شب و روز پنچ نماز بر آنها واجب فرموده است

 یتتوحید ربوب

، ي هر چیزي استو ایمان داریم که او آفریننده، به وجود خداوند منان ایمان داریم

 ي عالم است.و مدبر همه، موجودات است يو مالک همه

 : فرمایدخداوند می

ڃ  ڃ    ڃڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃچ 

  ٣١ - ٣٢الطور:  چچ  چ  

بدون هیچ گونه خالقی آفریده ( اند وآوردهبرهمین جوري از عدم سر ) آیا ایشان 

یا ؟ خودشان آفریدگارند( اند وخودشان خویشتن را آفریده) و یا این که؟ اندشده

 . بلکه ایشان طالب یقین نیستند! ؟انداین که آنان آسمانها و زمین را آفریده

  ٢٦األعراف:  چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ڻں  ں  ڻ   ڻ

بزرگوار و جاویدان و دارای . دهدآفریند و تنها او فرمان میمی آگاه باشید که تنها او

 .خداوندی است که پروردگار جهانیان است، خیرات فراوان

و بر حکم  ناپذیراستدستور پروردگار برگشت، یعنی خداوند مالک و متصرف است

 به خاطر، ضعف دوست و یاوریو ، در ملک هیچ همبازی ندارد، ای نیستاو بازدارنده

 . گزیندنمی

  ٢٣طه:  چمت  ىت  يت  جث   مث   ىث  يث  حج   مج  جح  چ 
پروردگار ما آن کسی است که هر چیزی را وجود بخشیده است و : گفت( موسی) 

 . رهنمودش کرده است( در راستای آن چیزی که برای آن آفریده شده است) سپس
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نها نها بخشیده و آو توانایی الزم بداموجودات را آفریده  یخداوند کسی است که همه

ی چیزی که در خورش او به هر آفریده، است ت کردهرا همانگونه که اراده فرموده هدای

 . ساخته است ی اوستی آنچه شایستهمهیا دهد و هر چیزی راباشد میهست و الزم می

 ات وجود خدال اثبدالیاز

، ای در این جهانیدههر آفر! باشندهایش میهآفرید یل اثبات وجود خدا به اندازهدالی

 امور در خلق، مالکیت و تدبیر وحدانیت او لیل است بر وجود خداوند وترین دبزرگ

 ! ترین کهکشان فضاگرفته تا بزرگ از کوچکترین ذره درزمین عالم،

 دلیل فطرت

چون اذعان به ربوبیت پروردگار، ، برهان فطرت است ،اولین دلیل دال بر وجود خداوند

، شودفاجر و فاسقی یافت میکه در درون هر انسان  ری استی فطری و ضروامر

اش درون انسان را پر کرده تا اعالم دارد که به آفریننده یی فراگیر است که همهاحساس

 ندارد که این حقیقت را را آنتواند و قدرت ند و هرگز نمیداه میال کند و او رااقرار می

 . فراموشی بسپارد و یا به رد

ل از این فطرت همان عهد و میثاقی است که خداوند قب ،ریناز مفس سیاریب به باور

ناپذیر قرار را حجتی انکار و آن، گرفته تا بر ربوبیتش گواه باشند از آنها آفریدن انسانها

را انکار کنند یا زیر نقاب  آن ،داده تا هرگز نتوانند با بهانه و عذر پیروی از آباء و اجداد

 . ی نمایندخود را مخف، نادانی

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  چ : فرمایدمی أخداوند

چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ    ڃڃ  ڃڄ  ڃ  ڄڦ  ڄ  ڄ

ک  ک     کڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک

  ٦٧٣ - ٦٧٨األعراف:  چگ   گ  گ  
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فرزندان آدم را از پشت  هنگامی را که پروردگارت( برای مردم بیان کن! ای پیغمبر) 

ب یعقل و ادراک بدانان داد تا عجا) پدیدار کرد و( در طول اعصار و قرون) آدمیزادگان

خدای ، انگیز هستیب گیتی را دریابند و از روی قوانین و سنن منظّم و شگفتیو غرا

 یل شناخت یزدان در کتاب باز و گستردهیبشناسند و باالخره با خواندن دالخود را 

و خطاب بدانان ) ایشان را بر خودشان گواه گرفته است( انگار خداوند سبحان، انجه

( هم به زبان حال پاسخ داده و) آنان؟ آیا من پروردگار شما نیستم: که( فرموده است

ل و براهین جهان را موجب یما دال. توئی خالق باری) دهیمگواهی می! آری: اندگفته

امر خداشناسی و ) تا روز قیامت نگوئید ما از این( ایمدهاقرار و اعتراف شما مردمان کر

نیاکان ما پیش از ما شرک ورزیدند : ایم یا این که نگوئیدخبر بودهغافل و بی( یکتاپرستی

و چون چیزی در دست نداشتیم که با آن حق را از باطل ) و ما هم فرزندان آنان بودیم

آیا به ( پروردگارا!. دانیمگناه میرا بی لذا خویشتن. از ایشان پیروی کردیم، بشناسیم

( اندپرستی بودهیعنی نیاکان مشرک ما که بنیانگذاران بت) سبب کاری که باطلگرایان

 ؟ گردانینابودمان می( کنی و در روز رستاخیز با عذاب خودمجازات می) اند ما راکرده

یا ، ی درونی باشدین نداحجابی بر ا، طلبیشاید بعضی مواقع روکردن به گناه و رفاه.

، د و سختیهااما خیلی سریع به هنگام شدای های فراموشی و غفلت گم شوددر گوشه

به سوی در نهایت کافر ملحد ، شوندهای محقر غفلت ویران میحجابها زدوده و کلبه

 نهد!. ه خداوند میابر درگ گردد و سر ذلتمیخدا بر

 : فرمایدخداوند می

ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڦڦ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ چ 

چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

  چڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گ  گ    ڈڎ

  ٨٨یونس:  
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ها و و امکان سیر و حرکت در قاره) برداو است که شما را در خشکی و دریا راه می 

گیرید و کشتیها با چه بسا هنگامی که در کشتیها قرار می. ند(کآبها را برای شما میسّر می

و سرنشینان بدان ، دهندحرکت می( آرام آرام به سوی مقصد) باد موافق سرنشینان را

گیرد و از هر سو موج به سویشان به ناگاه باد سختی وزیدن می، گردندشادمان می

در . و راه گریزی نیست) انده شدهاحاط( توسّط مرگ از هر سو) پندارند کهدود و میمی

خوانند و طاعت و عبادت و فرمانبرداری و دین را تنها از خدا را به فریاد می( این وقت

بینند تر و ناتوانتر از آن میچیز را بسی ضعیف کس و همه چرا که همه) دانندآن او می

کنند ن هنگام عهد میبدی. که کاری از دست آنان برآید و از این ورطه رستگارشان نماید

و دیگر به کسی و ) سپاسگزاران خواهیم بود یاز زمره، اگر ما را از این حال برهانی( که

 . (مپرستیانیم و نمیخوآوریم و هرگز این و آن را به فریاد نمیچیزی جز تو روی نمی

ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  چ 

  ٣٨لقمان:  چہ  ہ        ہ    ڻ  ڻ  ڻ        ۀ  ۀ       ڻں
ی همچون کوه آنان را فرا یموجها( شوند وسوار کشتی می) هنگامی که( منکران خدا) 

ولی هنگامی . دانندخوانند و عبادت را خاصّ او میخالصانه خدا را به فریاد می، گیردمی

وی را در پیش ربرخی از ایشان میانه، که آنان را نجات داده و سالم به خشکی رساندیم

و تعداد زیادی دوباره خدا را ، مانندو بر ایمان خود وفادار و پایدار می) گیرندمی

های ما را هیچ کسی جز خیانت پیشگان آیه .(گیرندکرده و راه کفر در پیش می فراموش

 . کندانکار نمی، ناسپاس

 ونی را سرکوباین ندای در، ندریخ هم نتوانستتا انو ملحد انترین مشرکبزرگحتی 

کردند ولی م و تکبر با زبان بدان اقرار نمیهر چند از روی ظل، را انکار نمایند و آن

 : فرمایدفرعون می ی قومبارهداشت، همانگونه که خداوند دردلهایشان به آن یقین 

 چپ  پ              ڀ         ڀ  ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ 

  ٦٦النمل: 
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هر چند که در دل بدانها یقین و ، رانه معجزات را انکار کردندستمگرانه و مستکب

مگر در دریا غرق )؟ بنگر سرانجام و سرنوشت تباهکاران چگونه شد. اطمینان داشتند

 . (؟نشدند و به دوزخ واصل نگشتند

  چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ چ 

  ٧الزخرف: 
قطعاً خواهند ، و زمین را آفریده استاگر از مشرکان بپرسی که چه کسی آسمانها  

اند دانند بتهای ایشان چنین کاری را نکردهچرا که می. )خداوند باعزّت و بس آگاه: گفت

 .(دهندو آنان به معبودان خود حقّ خالقیّت نمی

ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې  ې  چ 

 چېئ   ۈئ  ۈئ  ېئ   ۆئۇئ  ۆئ   ۇئى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ

  ٣٦یونس: 

فعل و  يبه وسیله) و از زمین( اشعّه و باران يبه وسیله) چه کسی از آسمان: بگو 

یا ؟ رساندبه شما روزي می( آنها يانفعاالت خاک و رویش گیاهان و درختان و میوه

آفریند و بدانها نیروي شنوائی و آنها را می) چه کسی بر گوش و چشمها توانا است

و ) آوردو مرده را از زنده بیرون می، یا چه کسی زنده را از مرده(؟ دهدی مییو بینا

را ( جهان و جهانیان) یا چه کسی امور(؟ حیات و ممات در دست او است

چرا که آفریدگار ، )آن خدا است: خواهند گفت( پاسخ خواهند داد و؟ )گرداندمی

خداوند ، قرار وجدان بیداربه ا، رسان مردمان و مدبّر کار و بار هستیجهان و روزي

 ؟ شویدترسید و پرهیزگار نمیآیا نمی: پس بگو (.دادار است

 دلیل خلقت

 يتعدد این دلیل به اندازه، دلیل خلقت است، دومین دلیل بر اثبات وجود خدا

دال ، فریده شدهکه در آسمان و زمین آهر چیزي ، مخلوقات است يهمه يشماره
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طرف اي را برگري که هر شک و شبههآیات روشن ،بر وجود خداوند خالق است

متکبرین و دشمنان را ناچار  و، گرداندپوشی را الل میو هر منکر و حق، سازندمی

نی بر ربوبیت و الوهیت ل متقن و روشدالی يبردارندهچون در، کندبه اعتراف می

 . اشدبخداوند می

دارند عبث و بیهوده آفریده رگی و هماهنگی که این مخلوقات با آن همه عظمت و بز

این چیزی است که فطرت بدان ، نیستند ی خودشانهمچنین خودشان آفریننده، اندنشده

ای باقی هیچ فرضیه و گزینهپس ، بردبدان پی می و به ضرورت و بداهت، اذعان دارد

، اندآفریده شده پذیر و داناناشکستا دست توانمند خداوند ماند مگر اینکه بگوییم بنمی

 گیری کرد و رهنمون ساخت.خشید و اندازهب یخداوندی که آفرید و هماهنگ

صورت گرفته که در آن هستند مانند اثبات  آیاتی اثبات آفریننده در قرآن با همان

دن همچنین با شنی ،بریمیعنی ضرورتاً با دیدن نور به خورشید پی می، خورشید با نورش

 . نیستیم پس نیازمند قیاس و غیر آن، بیمیاآیات قرآن به وجود خدا دست می

  ٣٢الطور:   چڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ 

گونه خالقی آفریده  بدون هیچ( اند وآوردههمین جوری از عدم سربر) آیا ایشان

  ؟خودشان آفریدگارند( اند وخودشان خویشتن را آفریده) و یا این که ؟اندشده

 ملتها ياجماع همه

ها از روزگاران ي ملتع همهاتفاق و اجما، ل اثبات وجود خداوندگر از دالییکی دی

اي منکر اي که هیچ گروه و طایفهبه گونه، باشدبر وجود خداوند می گذشته تا حال

ملل و  يمگر افراد معدودي که آن هم اجماع منعقده، وجود خدا نبوده و نیست

 . شودنمی یسخن آنها توجه و به عقیده و، دسازدار نمیرا خدشه اقوام
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ب بشری و الهی تحقیق و تفحص بزرگان و محققینی که در مورد ادیان و مذاه

کدام از اند و هیچمؤمن بودهامتها به خالقیت خداوند  یاند که همهبیان داشته، اندکرده

 . اندل نبودهآنها در ربوبیت خداوند به شریک و انبازی قائ

 : فرمایدخداوند می

 ٦٣إبراهیم:  چېئ     ۈڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  چ 

بدون ، آسمانها و زمین یآفریننده، وجود خدا یمگر درباره: پیغمبرانشان بدیشان گفتند

مگر عقل شما کتاب باز هستی ؟ )شکّ و تردیدی در میان است، پیشین یمُدِل و نمونه

 .؟(بردنگرد و به مؤلف آن راه نمیرا نمی

کدام از آنها هیچ، اندخود را مخاطب قرار دادههای بران در این مورد امتشک پیام بدون

چون هر کس در آن ، وجود ندارد برای شک و تردید البته جایی ،انددر آن شک نکرده

 . شک و گمان ورزد باید به محسوسات اطرافش ابتدا شک کند

 دلیل عقلی

و ، ها هستندآفریده ه تعدادل بر وجود خداوند بل دادر گذشته بیان کردیم که دالی

ل به صراحت به صحت آنها گواهی اند که عقاین دالیل بر سه اصل بنا شده يهمه

از هر قوم  اي که انسانهابه گونه، کنندقرآن و سنت هم بر آنها داللت می و، دهدمی

 ند.نرا انکار ک د آننتواند نمینباش که و قبیله و رنگ و جنسی

 : از اصول مذکور عبارتند 

 هر فعلی فاعلی دارد :اصل اول
هر عقلی ، شرعی است یعقلی و حقیقت یاین ضرورت، آفریندچیزی را نمی عدم و نیستی

 . است را اثبات فرموده یرد و کتاب خداوند هم آنپذرا می آن
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 : فرمایدخداوند می

ڃ  ڃ    ڃڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃچ 

 ٣١ – ٣٢الطور:  چچ  چ  

گونه خالقی آفریده بدون هیچ( اند وآوردههمین جوري از عدم سربر) آیا ایشان

یا  ؟خودشان آفریدگارند( اند وخودشان خویشتن را آفریده) و یا این که ؟اندشده

 . بلکه ایشان طالب یقین نیستند! ؟انداین که آنان آسمانها و زمین را آفریده

تن کرده و کند در حالی که لباسی که به نکار میاقل چگونه این حقیقت را اانسان ع

حتی ، کندداری میای که او را از گرمی خورشید نگهو سایه شودماشینی که سوار آن می

اند بر این حقیقت یزی که گرداگرد انسان قرار گرفتهخالصه هر چ، غذا و آشامیدنی

شمار ی این اشیاء بیمه! اصالً معقول و ممکن نیست که ه؟دهندناپذیر گواهی میخدشه

 . بدون خالق و سازنده ایجاد شوند

را ببینیم که در این  مخلوقات گرداگرد خود یو همه، اگر این اصل را به کار گیریم

 .کنیم که الجرم هر فعلی فاعلی داردیقین پیدا می، اندایجاد شده پهناورجهان 

 است آن هر فعلی نشانگر توانایی و صفات فاعل :اصل دوم
هر فعلی که صورت ، چون میان فعل و فاعل عالقه و ارتباط ناگسستنی وجود دارد

مثالً اگر المپ الکتریکی را مشاهده ، است آن ای از قدرت و توانایی فاعلگیرد آیینهمی

های گوناگونی بوده و به هر ی آن دارای شیشه و سیمشویم که سازندهکنیم متوجه میمی

و چنین توانایی در او وجود دارد که بتواند ، هی کافی داشتهکدام از آنها علم و آگا

 ها باید به الکتریسیته هم علم و آگاهیجدا از این، گونه از شیشه و سیم استفاده کنداین

 . کافی داشته باشد
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شویم که میان فعل و فاعل ارتباط تنگاتنگی بر توانایی و صفات گونه متوجه میینبد

 . بینیمعده را در هر موجودی آشکارا میفاعل حاکم است و این قا

و ما را تشویق فرموده که به ، ما را به این اصل متقن راهنمایی کرده استقرآن کریم 

 . در خالل آن بسیاری از صفات خداوند را بشناسیم مخلوقات جهان خیره شویم تا

 : فرمایدمی أخداوند 

ۋ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ   چ 

ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ          ېۅ  ۅ  ۉ   ۉ

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  

  ٢٣ - ٦٢الروم:  چجت  حت  خت         مت  ىت  يت     يبحب  خب  مب  ىب  جبمئ  ىئ    يئ
سپس خدا آن . انگیزندسازد و بادها ابرها را برمیخدا کسی است که بادها را وزان می

ی یهاتراند و آنها را به صورت تودهگسآسمان می( یپهنه) گونه که بخواهد ابرها را در

بینی که از تو می( ای انسان، پس از تلقیح) دارد وباالی یکدیگر انباشته و متراکم می

را بر کسانی از ( بخشباران حیات) و هنگامی که آن، باردالبالی آنها بارانها فرو می

پیش از نزول ( لحظاتی) آنان قطعاً .گردندآنان خوشحال و مسرور می، باراندگانش میبند

رحمت الهی بنگر که چگونه زمین ( باران یعنی) به آثار. اندناامید و سرگردان بوده، باران

که زمین مرده را این چنین با نزول باران زنده ) آن کس. کندرا پس از مردنش زنده می

 . است و او بر همه چیز توانا است( در رستاخیز) مردگان یکنندهزنده ( کندمی

همه دال بر وجود و ، بر زمین مرده و زنده کردن آن شو باریدن چگونگی ایجاد باران

، پایی قیامتزنده کردن مردگان و بر مخصوصاً قدرت، توانایی آفریننده هستند

 . رسدداد مردم می کند که چگونه بهبه رحمت خداوند اشاره می کههمچنان
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ی افعال و آثارش روشی خالصه، شناخت بعضی از صفات فاعل از خالل مشاهده

کند، و نصوص شرعی نیز بر درک میعقلی و شرعی است که عقل به ضرورت آن را 

 . اندق ایمان قرار دادهو آنرا اساس مهمی برای شناخت حقای آن مهر تأیید زده

شویم که این جهان خالقی دارد و خالق آن دارای میکارگیری این اصل متوجه با به

عظمت و  در تدبر با، کندمخلوقی به بخشی از آنها اشاره میصفات فراوانی است که هر 

وجودات به حیات م دقت در و با ،نهایت خداوند عزیزبی بزرگی مخلوقات به قدرت

ه حکمت و علم ها بنظم و دقت در آن یبریم و با مشاهدهمیحیات مطلق پروردگار پی

به وحدانیت و قوانین ثابتش ها آفریده در نظام کنیم و با وحدتخداوند دست پیدا می

 . کنیمخداوند علم پیدا می

با دستان توانا و  این مخلوقات ییم که همهیتوانیم بگویبنا به قواعد و بیانات گذشته م

شود آفریده او چیره نمیزنده که هیچ چیز بر  پایان خداوند همیشهحکمت و علم بی

 . اندشده

 ان کاري را به کسی نسبت داد که از انجام آن عاجزتوهرگز نمی: اصل سوم

 است 
دهد و شریعت هم بر اهی میاین هم یکی دیگر از اصول عقلی است که عقل بدان گو

ممکن نیست بتوان به فردی که الل است و لکنت زبان دارد فصاحت ، کندآن داللت می

دارد یا انسان و عقالً ممکن نیست به حیوانی که عقل و اراده ن، غت نسبت دادو بال

و داشتن معلومات فراوان را نسبت فضایی  ایساختن سفینه، داندجاهلی که چیزی نمی

 نشین و گوسفندچرانیرا به فرد دهاتی صحرا جراحی مغز توان عملیاتیا نمی داد!!

 به او منسوب کرد. کتابی در مورد اتم را توان نوشتنهمچنانکه نمی! نسبت داد
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قدرت آفریدن و روزی دادن و زنده کردن و  توان به صخره سنگیهمچنین نمی

 . نسبت دادرا میراندن و سود و زیان رساندن 

 : فرمایدند میخداو

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ 

ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ     ڭھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ

ې    ېٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ۈ

ۆئ  ۈئ  ۈئ     ۆئى  ى  ائ       ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ

جب  حب    يئی  جئ  حئ   مئ  ىئ  یىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ېئېئ  ېئ

  ٦٧٢ - ٦٧٦األعراف:  چخب  مب  ىب       يب  جت  حت   
توانند چیزی را بیافرینند و بلکه خودشان سازند که نمیآیا چیزهائی را انباز خدا می

توانند توانند ایشان را یاری دهند و نه میانبازهای آنان نه می ؟شوندآفریده می هم

شما اگر انبازهای خود را به فریاد خوانید تا ( !پرستانای بت). خویشتن را کمک نمایند

. شما را برآورده کنند یتوانند بدهند و خواستهپاسخ شما را نمی، شما را هدایت کنند

و آنها را ) و خواه خاموش باشید، خواه آنها را به فریاد خوانید، ستبرای شما یکسان ا

ی را که بجز ی. بتها(دبینیت تکانی و کمکی از آنها نمیدر هر دو صور. به یاری نطلبید

و کاری از آنان ) بندگانی همچون خود شما هستند، پرستیددارید و میخدا فریاد می

از ایشان ) آنان را به فریاد خوانید و. باشند(توانند فریادرس شما ساخته نیست و نمی

باید که به شما ( که کاری از ایشان ساخته است) گوئیداگر راست می( استمداد جوئید

ی هستند که با آنها راه یآیا این بتها دارای پاها. و نیاز شما را برآورده کنند() پاسخ دهند

و دفع بال از شما و ) ا برگیرندی هستند که با آنها چیزی رییا دارای دستها ؟بروند

ی دارند که با آنها ییا گوشها ؟ی دارند که با آنها ببینندییا چشمها؟( خویشتن کنند
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در این . ترندبلکه از شما هم کمتر و ناتوان، پس آنها نه تنها با شما برابر نیستند) ؟بشنوند

ی را که یاین بتها: بگو. (؟پرستیدکنید و آنها را میصورت چگونه آنها را انباز خدا می

من نیرنگ و  یدانید فراخوانید و سپس شما و آنها همراه یکدیگر دربارهشریک خدا می

. کنید و نابودم گردانید غضبمتوانید و اگر می) ی کنید و اصالً مرا مهلت ندهیدیجوچاره

شما ین تأثیری در وضع من و مؤثّری هستند و کمترمّا بدانید که اینها موجودات غیرا

 . (دندارن

  :فرمایدمی أخداوند

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  چ 

  ٣الفرقان:  چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  
و به پرستش اصنام و کواکب و ) اندی را برگرفتهیمعبودها، سوای خدا( مشرکان) 

، ی بیش نیستندیهافریدهآفرینند و بلکه خودشان آکه چیزی را نمی( انداشخاصی پرداخته

و بر مرگ و زندگی و رستاخیز اختیار و توانی ، و مالک سود و زیانی برای خود نبوده

 . ندارند

 : فرمایدخداوند می

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ          ڎچ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ           ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

  ٦٣فاطر:  چک  ک  

خوب ، خوانیدانبازهای خود که عالوه از خدا آنها را هم به فریاد می یآیا درباره: بگو 

کدام ) و یا در آفرینش؟ اندنشانم دهید آنها کدام چیز زمین را آفریده؟ ایددقّت کرده

م ایدر اختیار مشرکان گذارده( آسمانی) یا شاید کتاب؟ اندآسمانها مشارکت داشته( چیز

اصالً ایشان دلیل )! ؟دارند( پرستی خودبر کار شرک و بت) و ایشان حجّت روشنی از آن
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و ) دهندهای دروغ به یکدیگر نمیو بلکه ستمگران جز وعده( عقلی و دلیل نقلی ندارند

  (.زنندفقط همدیگر را گول می

توان به ها نمیآفریده یشویم که در میان همهاگر این اصل را به کار گیریم متوجه می

کمت، علم، ح صفات کدام از آنها بهچون هیچ، کدام از آنها آفریدن را نسبت دادهیچ

پس وقتی ! ..... متصف نیستند..و بقاء بودن، دوام زنده ی، سیطره، هدایت،بزرگ آگاهی،

شود که خالق ، معلوم مینسبت داد توانکه آفریدن را به هیچ کدام از مخلوقات نمی

 از هستی و طبیعت مخلوق است.هستی غیر 

 

 توحید الوهیت

  توحید فرمانبرداري و پرستش

از هر معبود دیگري و ، عبادت کردن است يایمان داریم که تنها خداوند شایسته

ر و ایمان داریم که عبادت اسم جامعی است براي ه، جوییممی غیر از او بیزاري

 ،خواه گفتار باشد یا کردار، است و بدان راضی چیزي که خداوند از آن خشنود

خدا باشد منافی توحید است و و هر عبادتی که براي غیر، ظاهري باشد یا باطنی

 . شودموجب شرک و کفر می

 : فرمایدخداوند می

ۅ    ۅڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋچ 

  ٦١٣ - ٦١٨األنعام:  چۉ  ۉ  ې  ې     ې  
 مردن من از آن خدا است که پروردگار جهانیان استنماز و عبادت و زیستن و : بگو 

کنم و کارهای این جهان خود را در مسیر و این است که تنها خدا را پرستش می)

، میرمکوشم و در این راه میاندازم و بر بذل مال و جان در راه یزدان میرضایت او می
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همین دستور داده و به ، خدا را هیچ شریکی نیست( مماتم شود یتا حیاتم ذخیره

 یترین فرد در میان همهو مخلص، در میان امت خود) و من اوّلین مسلمان، امشده

 . هستم( انسانها برای خدا

کنند و به رکینی که غیرخداوند را عبادت میدهد به مشخداوند به پیامبرش دستور می

در هر بری است و  کنند اعالم کند که از آنهاخدا حیوانات خود را قربانی می اسم غیر

  .به خاطر خداوند است ی کارهایشآورد و همهکاری به خداوند منان رو می

  ٨الكوثر:  چژ  ژ  ڑ     ڑ   چ 
 . حال که چنین است تنها برای پروردگار خود نماز بخوان و قربانی بکن 

د و کننها را عبادت میچون مشرکین بت، یعنی نماز و قربانیت تنها برای خدا باشد

مخالف دهد که بنابراین به پیامبرش دستور می، نمایندحیوانات را برای آنها قربانی می

 . آورد روش و منهج آنها عمل کند و روی به توحید خداوند

و توضیح ، کندخدا را بیان می خواستن از غیرده بودن فایی ذیل بییهخداوند در آ

توانند خودشان را یاری کنند حتی نمی ندال شدهیقا خداوند ی که براییدهد که شرکامی

  اینکه کسی به آنها پناه جوید و از آنها یاری طلبد.چه رسد به 

 : فرمایدخداوند می

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ 

ڱ  ڱ     ڳڑ  ک  ک   ک  ک  گ   گ  گ   گ     ڳ  ڳ  ڳ

  ٦٦ - ٦٣فاطر:  چں  ڻ  ڻ       ڻ   ڻ    ںڱ  ڱ
درازی و کوتاهی شبها و روزها و نظام نور و ظلمت و حرکات دقیق ماه ) ن کسی کهآ 

و مالکیّت و ، اهلل است که خداوندگار شما است( و خورشید را سر و سامان داده است

و ) خوانیدو بجز او کسانی که به فریاد می. از آن او است( جهان هستی) حاکمیّت
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 اگر آنها را ی را ندارندینازک خرما یکمیّت پوستهحتی مالکیّت و حا( نمائیدپرستش می

صدای شما را ، به فریاد بخوانید( برای حل مشکالت و رفع گرفتاریهای خود)

 و، ی به شما را ندارندیی پاسخگویتوانا، اگر هم بشنوند( به فرض) و، شنوندنمی

: گویندو می) کنندورزی شما را رد میدر روز قیامت انبازگری و شرک( گذشته از این)

از ) آگاه( خداوند) و هیچ کسی همچون. گوئید(اید و بیخود میشما ما را پرستش نکرده

 . سازدتو را باخبر نمی( از چنین مطالبی، قطع و یقین یگونهبه، احوال آخرت

مشرکین را ، ها و شرک ورزیدن به خداند در آیات ذیل به خاطر پرستش بتخداو

  :آنها عاجز و ناتوان هستند یلههفرماید که آن میو بیا، کندسرزنش می

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ 

ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ     ڭھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ

ې    ېۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې

ۆئ  ۈئ  ۈئ     ۆئى  ى  ائ       ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ

جب  حب    يئىئی  جئ  حئ   مئ    یىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ېئېئ  ېئ

  ٦٧٢ - ٦٧٦األعراف:  چخب  مب  ىب       يب  جت  حت   
توانند چیزی را بیافرینند و بلکه خودشان سازند که نمیی را انباز خدا مییآیا چیزها 

توانند توانند ایشان را یاری دهند و نه میانبازهای آنان نه می ؟شوندهم آفریده می

شما اگر انبازهای خود را به فریاد خوانید تا  (!پرستانای بت) .خویشتن را کمک نمایند

. شما را برآورده کنند یتوانند بدهند و خواستهپاسخ شما را نمی، شما را هدایت کنند

و آنها را ) و خواه خاموش باشید، خواه آنها را به فریاد خوانید، برای شما یکسان است

ی را که بجز یبتها. بینید(میدر هر دو صورت تکانی و کمکی از آنها ن. به یاری نطلبید

و کاری از آنان ) بندگانی همچون خود شما هستند، پرستیددارید و میخدا فریاد می
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از ایشان ) آنان را به فریاد خوانید و. (توانند فریادرس شما باشندساخته نیست و نمی

ه شما باید که ب( که کاری از ایشان ساخته است) گوئیداگر راست می( یدیاستمداد جو

ی هستند که با آنها راه یآیا این بتها دارای پاها .و نیاز شما را برآورده کنند() پاسخ دهند

و دفع بال از شما و ) ی هستند که با آنها چیزی را برگیرندییا دارای دستها؟ بروند

ی دارند که با آنها ییا گوشها؟ ی دارند که با آنها ببینندییا چشمها؟( خویشتن کنند

در این . ترندبلکه از شما هم کمتر و ناتوان، پس آنها نه تنها با شما برابر نیستند) ؟بشنوند

ی را که یاین بتها: بگو (.؟پرستیدکنید و آنها را میصورت چگونه آنها را انباز خدا می

من نیرنگ و  یدانید فراخوانید و سپس شما و آنها همراه یکدیگر دربارهشریک خدا می

. توانید غضبم کنید و نابودم گردانیدو اگر می) و اصالً مرا مهلت ندهیدی کنید یجوچاره

امّا بدانید که اینها موجودات غیر مؤثّری هستند و کمترین تأثیری در وضع من و شما 

 . ندارند(

ها ورزند و همراه او بتکینی که به خدا شرک میخداوند در این آیات خطاب به مشر

سود و زیان ، شما مالک چیزی نیستند یلههآ: فرمایدپرستند میو مخلوقات دیگر را می

خود را  توانند پرستندگانو نمی، بینندشنوند و نمینمی، دست آنها نیست به رساندن

پس چگونه ، تر هستندتر و تواناتر و بینا و شنواحتی بندگان از آنها کامل، یاری کنند

 !؟ز است که پرستش شوندیجا

 : یدفرمامی أخداوند

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  چ 

 ٣الفرقان:  چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  
و به پرستش اصنام و کواکب و ) اندی را برگرفتهیمعبودها، سوای خدا( مشرکان) 

، ی بیش نیستندیهاآفرینند و بلکه خودشان آفریدهکه چیزی را نمی( انداشخاصی پرداخته
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و بر مرگ و زندگی و رستاخیز اختیار و توانی ، ود و زیانی برای خود نبودهو مالک س

 . ندارند

! اگر ؟کنندتوانند به خود سودی رسانند چگونه بندگان خود را یاری میاگر شرکاء نمی

 ! ؟عبادت هستند یندارند چگونه شایسته را کاریهیچ ناتوان هستند و قدرت 

 : فرمایدمی أخداوند

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ            ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ې    ۇ  ۇ  ۆچ 

ې  ې     ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  

  ٢٧ - ٢١اإلسراء:  چۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ          ېئ  ېئ     ۆئۇئ  ۇئ

 پنداریدمی( پرستش یشایسته) کسانی را که به جز خدا: بگو( به مشرکان! ای پیغمبر) 

ی دفع زیان و رفع بال از ینه توانا( خواهید دید که) امّا، بخوانید( به کمک، به هنگام بال)

و ناخوشیها را به خوشیها تبدیل کنند ) توانند آن را دگرگون سازندو نه می، شما را دارند

و ) خوانندآن کسانی را که به فریاد می .و یا این که از اندوه دردها بکاهند(

همچون عیسی و ، به درگاه یزدان) آنان که از همه مقرّبترند( دانندهایشان میخداگونه

که طاعات و عبادات ) جویندبرای تقرّب به پروردگارشان وسیله می( عُزَیر و فرشتگان

 چرا که عذاب پروردگارت. و به رحمت خدا امیدوار و از عذاب او هراسناکند( است

 . باید از آن خویشتن را دور و برحذر داشت( چنان شدید است که)

توانند زیانی را نمی، پروردگار هستند، ی خداروغین که گمان دارید به جای دههاین آل 

اینکه  ترانگیزو از این شگفت !؟اندپس چگونه مستحق عبادت، از بندگان دور نمایند

از عبادت اما مشرکین ، کردندبعضی از این آلهه به خداوند ایمان آوردند و او را عبادت 

 . شدندکردن آنها دست بردار ن

گروهی از جنیان با شنیدن قرآن : روایت شده که فرمود ط مسعوداز ابنصحیحین  در

کسانی  ،لمان شدند و به عبادت خداوند پرداختند اما خود مورد پرستش قرار گرفتندمس
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 آنها به پروردگار هر چند معبودان کردند همچنان بر آن باقی ماندندکه آنها را عبادت می

 .دندایمان آورده بو

سانها بعضی از جنیان را عبادت که گروهی از ان است ایت امام مسلم آمدهدر رو

ن ایمان آوردند ولی انسانها همچنان به پرستش آنها چنگ با شنیدن قرآ، جنیان، کردندمی

  :دپس آیه نازل ش، زدند

 ٢٧اإلسراء:  چې  ې     ې  ى  ى  ائ  ائ   ېئ   چ 

آنان که از همه ( دانندهایشان میونهو خداگ) خوانندآن کسانی را که به فریاد می

برای تقرّب به ( همچون عیسی و عُزَیر و فرشتگان، به درگاه یزدان) مقرّبترند

 .(که طاعات و عبادات است) جویندپروردگارشان وسیله می

 فرماید:در جای دیگری می

 چخب  مب  ىب  يب  جت    حت  خت     حبی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ   يئ  جبچ 

 ٦٣١یونس: 
و به جای خدا کسی و چیزی را پرستش مکن و به فریاد مخوان که به تو نه سودی  

و دعا و عبادت خود را به جای آفریدگار متوجّه ) اگر چنین کنی. رساند و نه زیانیمی

 . از ستمکاران و مشرکان خواهی شد( آفریدگان سازی

 : فرمایدمی ی شرک محبتدرباره همچنین

ڈ  ژ     ڈڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎ چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ چ 

  ٦١٢البقرة:  چں       کژ  ڑ  ڑ

گزینند و آنان را همچون خدا ی برمییهاگونهخدا، رخی از مردم هستند که غیر از خداب

و باالتر از ) دارنداند خدا را سخت دوست میو کسانی که ایمان آورده، دارنددوست می

 . ورزند(هر چیز بدو عشق می
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او دوست داشته باشد در  یبه اندازه و خدا را به جای س دیگریه کک هر کس

باید خوب بدانیم که این شرک در آفریدن و ، حقیقت برای خدا شرک ورزیده است

یه مشرکین را خداوند در این آ، ربوبیت نیست بلکه در محبت و دوست داشتن است

مؤمنین مخلص  کند چون شرکاء را مانند خداوند دوست دارند و همچوننکوهش می

 . نیستند

 : فرمایدخداوند می

  ١الجن:  چڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ       ک  ک   ک  ک  گ  چ 

و بدین وسیله بر گمراهی و ، آوردندها پناه میو کسانی از انسانها به کسانی از پری 

 . افزودندسرکشی ایشان می

که آیات فراوانی در قرآن به آن امر  یکی از عبادات بزرگی استپناه بردن به خداوند 

شریک خدا قرار داده ، هر کس به کسی جز خدا پناه جوید او را در عبادت، کنندمی

به بزرگ  ندرسیدمی ناکیمکان ترس ای یاهر گاه به دره اعراب دوران جاهلیت ،است

چنین  وقتی که جنیان، دند تا از گزند و زیان مصون بماندنبرآنجا که جن بود پناه می

افزودند تا بیشتر بدیشان دیدند با ایجاد ترس و رعب به وحشت آنها میمی ای راصحنه

 . پناه جویند

 (روایت مسلم)  اللَّهِ لِغَیْرِ ذَبَحَ مَنْ اللَّهُ لَعَنَ: فرمایدمی >پیامبر

 . کندنفرین خدا بر کسی باد که برای غیر خدا قربانی می

میان قوم نوح  در ی کهیهابت، شرک انسانها بوده است اساس ،و و افراط در نیاکانغل

شیطان آنها را فریب ، بودند در اصل صورتهای مردان صالح نیاکان آنها، شدندپرستش می

 : فرمایدخداوند می، مردان را برای آنها مزین کرد این داد و عبادت کردن

نوح:  چۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  چ 

٨٣ 
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و نَسر را ، یعوق، یَغوث، سُواع، و وَدّ، معبودهای خود را وامگذارید: انده آنان گفتهب 

 . رها نسازید

ها منسوب به هر کدام از این بت: کند که فرمودمی روایت ط عباسبخاری از ابن امام

، بودندافراد صالح قوم نوح اسامی ها قبالً سماین ا، کردندقومی بود که آنرا پرستش می

وقتی که دار فانی را وداع گفتند شیطان در درون بازماندگان آنها وسوسه کرد که شکل و 

سم یکی از این ها از مجسمهصورت آنها را در مجالس خود نصب کنند و بر هر کدام ا

و  ندتا نسل بعدی آمد، شیطان را عملی کردند یآنها هم وسوسه، دبزرگان را قرار دهن

 . را فراموش کردند و به عبادت آنها پرداختند عملهدف نسل قبلی از این 

 : فرمایداز غلو و افراط نهی می اینچنین > بدین علت رسول خدا

ِ َوَرُسولُهُ  مسلم ) اَل تُْطُرونِي َكَما أَْطَرْت النََّصاَرى اْبَن َمْريََم فَإِنََّما أَنَا َعْبُدهُ فَقُولُوا َعْبُد هللاَّ

 و بخاری(

و تمجید من غلو و افراط نکنید همانگونه که نصاری مرتکب آن بیش از حد در مدح 

 . خدا است ید بنده و فرستادهیشدند بلکه بگوی

 : فرمایدمی یدر حدیث دیگر

يِن   يِن فَإِنََّما أَْهلََك َمْن َكاَن قَْبلَُكْم اْلُغلُوُّ فِي الدِّ نسائی و احمد و ابن ) َوإِيَّاُكْم َواْلُغلُوَّ فِي الدِّ

 (هماج

نابود و  در دین همانا اقوام گذشته بر اثر غلو و افراط، بپرهیزید در دین از غلو و افراط

 . گمراه شدند

 که به او علم غیب نسبت داد او را نهی فرمود:  و هنگامی که از کنیزکی شنید
ِمنِّي فََجَعلَْت ُجَوْيِريَاٌت لَنَا  فََدَخَل ِحيَن بُنَِي َعلَيَّ فََجلََس َعلَى فَِراِشي َكَمْجلِِسكَ   >َجاَء النَّبِيُّ 

َما فِي َغٍد  يَْضِرْبَن بِالدُّفِّ َويَْنُدْبَن َمْن قُتَِل ِمْن آبَائِي يَْوَم بَْدٍر إِْذ قَالَْت إِْحَداُهنَّ َوفِينَا نَبِيٌّ يَْعلَمُ 

 ( فَقَاَل َدِعي َهِذِه َوقُولِي بِالَِّذي ُكْنِت تَقُولِيَن  )روايت بخاری

رسول ، مدن پیامبر به مناسبت ازدواج من بودآ، دبر ما وارد ش > پیامبر :گویدمی راوی

آن کنیزکها  بعد از، ایشان هم در همان جا نشستند ایستهخدا آمد و همانگونه که تو نش

رسیده  شهادت که در جنگ بدر به اممدح خانواده آواز خوانی و زنی وبه دف شروع
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 که ما قومی هستیم که میان ما پیامبری است: ینگونه خواندیکی از آنها ا کردند ،بودند

  .داند فردا چه چیزی رخ خواهد دادمی

 . ها کن و سخنان گذشته را ادامه بدهاین سخن را ر ،نه :فرمود >پیامبر

 توحید در اطاعت و تسلیم شدن

چون کسی که ، دست خداوند است به ایمان داریم که آفریدن و هدایت تنها

حالل و ، ستتیار اوتنها در اخ ایت و ارسال پیامکائنات است حق هد يآفریننده

تنها دین و دستوري پذیرفته ، ستوا و رسول حق انحصاري خداوند ،حرام کردن

 . شود که از طرف خدا و رسول آمده باشد و تشریع دین تنها دست آنها استمی

 : فرمایدیگانگی آفرینش خود می خداوند در تبیین

 ١٨الزمر:  چگ   گ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ    گک  گ ک   ک چ 
 . نمایدپاید و مراقبت میخدا آفریدگار همه چیز است و همه چیز را می 

 :فرمایدمی به خودش امر اختصاص در مورد

 ٦٢٦آل عمران:  چۀ    ڄڦ  ڦ   ڄ  ڄ        ڄ   ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٹ

نصیب ما ( و نصرتی که پیغمبر به ما وعده داده بود پیروزی) آیا چیزی از کار: گفتندمی

  .در دست خدا است( اعم از پیروزی و شکست) کارها یهمه: بگو؟ شودمی

 : فرمایدمی یدیگر ییهدر آ

 ٢٦األعراف:  چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ڻں  ں  ڻ   ڻ  ڱ

ویدان و دارای بزرگوار و جا. دهدآفریند و تنها او فرمان میآگاه باشید که تنها او می 

  .خداوندی است که پروردگار جهانیان است، خیرات فراوان

  ٢٣طه:  چمت  ىت  يت  جث   مث   ىث  يث  حج   مج  جح  چ 
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پروردگار ما آن کسی است که هر چیزی را وجود بخشیده است و : گفت( موسی) 

 . رهنمودش کرده است( در راستای آن چیزی که برای آن آفریده شده است) سپس

  ٣ - ٦األعلى:  چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ   ھ   ھ   ں  ڻ چ 
( چیزها را) همان خداوندی که. تسبیح و تقدیس کن پروردگار واالمقام خود را 

کند گیری میخداوندی که اندازه .آرایدمی( کند وآنها را هماهنگ می) آفریند و سپسمی

( و آن گاه آن را به کاری، آفریندیهرچیزی را آن گونه که شایسته و بایسته است م) و

 . که باید بکند() نمایدرهنمود می

 در زندگی اسالمی یکی بودن منبع دریافت

حجت قاطع و دلیل محکم  > معتقدیم که تنها کتاب خدا و سنت رسول اکرم

اگر خدا و ، خدا و رسول است، و مرجع اصلی مسلمین هنگام اختالف، هستند

و بعد از ، ردند هیچ کس حق اعتراض و اختیار نداردرسول در موردي قضاوت ک

را از خطا  خداوند تنها اجماع امت، معصوم نیست مگر اجماع امت پیامبر هیچ کس

 يهمه که چون امکان ندارد است و بدان عصمت بخشیده و لغزش مصون فرموده

ی این اجماع هم بدون مستند شرع اما، امت اسالمی بر گناهی اتفاق داشته باشند

ی یهمچنین ایمان داریم که نقل احکام خدا، حجت و اعتباري ندارد ،قرآن یا سنت

 سکوالرها کهآنچنانوحی به سوي انسانها بر اساس هوا و آرزو  ياز سرچشمه

  .آیدشرک است و با وحدانیت خداوند جور درنمی کنندترویج می

 : فرمایدخداوند می

 چڱ     ڱ  ڱ  ں  ں     ڱڳ   ڳ  ڳک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳچ 

  ٦الحجرات: 
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و ، بر خدا و پیغمبرش پیشی مگیرید و پیشدستی مکنید! ایدای کسانی که ایمان آورده 

( از کردارتان) آگاه( و، گفتارتان) چرا که خدا شنوای، از خدا بترسید و پروا داشته باشید

 . باشدمی

ن و سخن انه زدبه چ > داهد که در حضور رسول خدخداوند به مسلمین دستور می

  د و. بر او دروغ نبندند.گفتن نپردازن

 : فرمایدخداوند می

ىت    متجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  خت  یچ

  ٢٧النساء:  چيت  جث  مث  ىث   

آن را به ( و در امری از امور کشمکش پیدا کردید) و اگر در چیزی اختالف داشتید

تا در پرتو قرآن ) برگردانید( با رجوع به سنّت نبوی) و پیغمبر او( عرضه به قرآن با) خدا

و پیغمبر آن را بیان و روشن ، چرا که خدا قرآن را نازل. حکم آن را بدانید، و سنّت

 این کار. اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید( باید چنین عمل کنید. داشته است

 . تر استبرای شما بهتر و خوش فرجام( تیعنی رجوع به قرآن و سنّ)

باشد و ایمان بدان ایمان منوط به برگرداندن اختالفات به سوی خدا و رسولش می

بنابراین اگر کسی اختالفات را به سوی آنها برنگرداند در حقیقت ، مشروط گشته است

 . به خدا و روز قیامت ایمان ندارد

 : فرمایدمی همچنین

  ٺٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٱ  ٻ         ٻچ 

  ٣١األحزاب:  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  
و آن را مقرّر ) در کاری که خدا و پیغمبرش داوری کرده باشند، هیچ مرد و زن مؤمنی 

خدا و  یایشان باید تابع اراده یو اراده) اختیاری از خود در آن ندارند( نموده باشند
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گرفتار گمراهی ، هر کس هم از دستور خدا و پیغمبرش سرپیچی کند. ل باشد(رسو

 . گرددکامالً آشکاری می

و اختیار  ادر کردند هیچ کس حق مخالفتاگر خدا و رسول در مورد چیزی حکم ص

است که نظر و دیدگاه  مسلمین واجب یبر همه در انتخاب رأی و سخن خود ندارد و

 . نمایند > ولقضاوت حضرت رس وحی الهی و خود را تابع

 : فرمایدخداوند می

ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  چ 

 ١٣النور:  چڳ

در برابر عصیانی ) ییباید از این بترسند که بال، کنندآنان که با فرمان او مخالفت می 

عم از ا) یا این که عذاب دردناکی دچارشان شود، گریبانگیرشان گردد( ورزندکه می

  .(های اخرویو دوزخ و دیگر شکنجه، ب دنیوییقحطی و زلزله و دیگر مصا

تار خود را باید کردار و گف ،سنت و شریعت و منهج رسول خدا هستند یعنی مخالف

شود و اگر مخالف باشد پذیرفته می اگر موافق آن باشد، سنجیدبا کردار و گفتار او 

 شک و کفر و بدعت به سراغ دلهای مخالفان یو اگر چنین نباشد فتنه، مردود است

 . خواهد آمد

 : فرمایدخداوند می

ۈ    ۈ    ۆھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆچ 

  ٨٦الشورى:  چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     ۅٴۇ  ۋ  ۋ

اند که خدا ی دارند که برای ایشان دینی را پدید آوردهیشاید آنان انبازها و معبودها 

، خدا) اگر این سخنِ قاطعانه و داورانه؟( خبر استو از آن بی) نداده است بدان اجازه

با اهالک کافران ) میانشان، نبود( مبنی بر مهلت کافران و تأخیر قیامت تا وقت معیّن آن
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گشت و و دستور عذاب دنیوی یا اخروی صادر می) گردیدداوری می( و ابقاء مؤمنان

قطعاً ( ین حال آنان نباید این حقیقت را فراموش کنند کهدر ع. دادمجالی به کافران نمی

 . ستمگران عذاب دردناکی دارند

اطین و زنند و به دنبال شریعت شیکه از دین خدا سر باز می را ییآنها خداوند

فرماید کند و بیان میسرزنش می گردندمی و تابع حرام و حالل آنها روندمی هاطاغوت

بود عذاب دردناک خدا به ند منان بر جهان هستی حاکم نمیاگر قضاء و تقدیر خداو

 . آمدسراغ آنها می

 : فرمایدخداوند می

گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ    گڑ  ک  ک  ک        ک   ڑڈ     ڈ    ژ  ژ  ڎچ

  ٦٣یوسف:  چڳ  ڱ  ڱ  

فرمان جز براى خدا نیست دستور داده که جز او را نپرستید این است دین درست ولى 

 . دانندر مردم نمىبیشت

فرماید توحید و بیان می، خواند که در حکم تنها به خدا گوش فرا دهیدمردم را فرا می

و دین چیزی جز این نیست ولی بسیاری از مردم ، شودخدا اینگونه به جای آورده می

 . اطالع هستندبی آناز

 حجیت سنت

ی دین یضرورت را ه آنو ایمان آوردن ب، ایمان داریم > ابه حجیت سنت رسول خد

این حقیقت به حدي آشکار و بدیهی ، شوداسالم بدون آن استوار نمی دانیم کهمی

است که شایسته نیست کسی در آن توقف کند یا در مورد آن به مناقشه و منازعه 

 . بپردازد
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و هرگز  در ابالغ پیام خدا معصوم است > امت اسالمی اجماع دارند که رسول خدا

ما رسیده بنابراین هر خبر صادقی که از طرف رسول به ، شودو اشتباه نمی مرتکب گناه

 . سر باز زد و باید بدان تمسک جستست و نمی توان از آن باشد دستور و فرمان خدا

  :فرمایدند میوخدا

 ٦ - ٣النجم:  چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  چ   

چیزي که با خود آورده است و با ) آن .گویدو از روي هوا و هوس سخن نمی 

وحی و ( از سوي خدا بدو) جز وحی و پیامی نیست که( شما در میان نهاده است

 . گرددپیام می

 فرماید:همچنین می

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ       گ  گ  چ ه

  ٦٧ - ٦٦الحاقة:  چڳ     ڳ   ڳ   ڳ     ڱ  ڱ  

ما دست راست او را  .بستاي سخنان را به دروغ بر ما میر پارهاگر پیغمب 

این ) توانست مانعو کسی از شما نمی .کردیمسپس رگ دلش را پاره می .گرفتیممی

 . و مرگ را از او باز دارد() او شود( يبارهکار ما در

داد ر میکرد و به امت هشدامردم را به پیروی از سنت خود تشویق می > رسول خدا 

و در ، در امتثال سنت ایشان کمر همت بستند صحاب نیزا، که با آن مخالفت نورزند

ا در این عمل هم راه صواب ر، کردار و گفتار و تقریرات از او پیروی کردند یهمه

ن کار بودند و خداوند به روش و شد و آنها هم بر آپیمودند چون وحی خدا نازل می

 یهر سکوتی از طرف خداوند در دوران نزول وحی به مثابه، منهج آنها اقرار فرمود

 . حجیت است

 : فرمایدخداوند می
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چ  چ  چ     ڃڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃچ 

  ٣٦آل عمران:   چچ  

از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و ، داریداگر خدا را دوست می: بگو 

 . مهربان است یداوند آمرزندهو خ، گناهانتان را ببخشاید

 : فرمایدپیامبر می

 ( مسلم و بخاری) فََمْن َرِغَب َعْن ُسنَّتِي فَلَْيَس ِمنِّي 

  .هر کس به سنت من پشت کند از امت من نیست

اش امر فرموده، و اطاعتش را بر جهانیان واجب گردانیده خداوند به ایمان به فرستاده

  باشد.زند میبر و هر آنچه از او سر میو این مقتضی عصمت پیاماست، 

 :فرمایدمی أخداوند

  ٢التغابن:  چائ  ەئ   ەئ  وئ    وئ    ائې  ې   ې  ې     ى     ىچ 
قرآن نام دارد و آن را برای روشن ) ایمان بیاورید به خدا و پیغمبرش و نوری که 

کامالً آگاه از هر آن خداوند . ایمنازل کرده( کردن راه سعادت دنیا و آخرت شما انسانها

 . دهیدچیزی است که انجام می

 : فرمایدمی یدیگر ییهدر آ

ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  چ 

  ٨٦ - ٨٣األنفال:  چڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ  ڱ   ں   ں    ڻ  
در ، و از پیغمبر روگردان نشوید، از خدا و پیغمبرش فرمانبرداری کنید! ای مؤمنان 

بینید که آشکارا امر به وجوب اطاعت از و می) شنویدمی( آیات قرآن را) ه شماحالی ک

و حال ، امّا در گوش نگرفتیم() شنیدیم: گفتندو مانند کسانی نباشید که می .کنند(او می

 . روند(چون به دنبال آن نمی) شنوندآن که آنان نمی
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 فرماید:و می

  ٣٨آل عمران:  چژ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇچ 
ایشان به ) و اگر سرپیچی کنند، از خدا و از پیغمبر اطاعت و فرمانبرداری کنید: بگو 

 . داردخداوند کافران را دوست نمی( خدا و پیغمبر ایمان ندارند و کافرند و

  ٧الحشر:  چۓ      ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ  ںچ

ی یو از چیزها، آورده است اجرا کنید( احکام الهیاز ) ی را که پیغمبر برای شمایچیزها

 .دست بکشید، که شما را از آن بازداشته است

آنرا بر  یخبر داده که خداوند قرآن و نمونه _که از هر دروغی معصوم است _پیامبر

نماید از سوی شریع میفرماید یا تو هر چیزی که بیان می ،ایشان نازل فرموده است

پیروی از ایشان پیروی از خداوند است و  و اینکه، شودحی میبه او و خدای بزرگ

 . باشدنافرمانی ایشان سر باز زدن از دستور خداوند می

  فرمود: > ب روایت شده است که پیامبریکر معد بناد از مقد

َعلَْيُكْم بِاْلقُْرآِن  :َكتِِه يَقُولُ َعلَى أَِري َشْبَعاناَل يُوِشُك َرُجٌل أأاََل إِنِّي أُوتِيُت اْلِكتَاَب َوِمْثلَهُ َمَعهُ 

ُموهُ  َم ما َحرَّ  إنَّ ََ و، فََما َوَجْدتُْم فِيِه ِمْن َحاَلٍل فَأَِحلُّوهُ َوَما َوَجْدتُْم فِيِه ِمْن َحَراٍم فََحرِّ

َم هللا. >هللاِ َرسولُ   ()احمد و ترمذی و ابو داود َکما َحرَّ

نزدیک است اینکه مردی ، ن داده شده استآن به م یکه قرآن و نمونه دهان اگاه باشی

را حالل و حرامش را حاللش ، مواظب قرآن باشید: و بگوید بنشیندبر روی تختش 

همانند آن چیزی است که خدا حرام کند گاه باشید آنچه رسول حرام میو آ، حرام بدانید

  کند.می

 : و آنگاه فرموددر میان ما برخاست  > از عرباض بن ساریه روایت شده که رسول خدا
ْم َشْيئًّا إاِلَّ َما فِي َهَذا اْلقُ  َ لَْم يَُحرِّ ْرآِن أاََل ايَْحَسُب أََحُدُكْم ُمتَِّكئًّا َعلَى أَِريَكتِِه قَْد يَظُنُّ أَنَّ هللاَّ

ِ قَْد َوَعْظُت َوأََمْرُت َونََهْيُت َعْن أَْشيَاَء إِنََّها لَِمْثُل اْلقُْرآِن أَوْ   ( ابو داود) أَْكثَرُ  َوإِنِّي َوهللاَّ
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کند خداوند چیزی را غیر قدرت نشسته گمان میآیا کسی از شما که بر روی صندلی 

من مانند قرآن یا بیشتر از  آگاه باشید که، ؟استحرام شده، حرام نکرده  در قرآن از آنچه

 . امام و مردم را موعظه دادهآن امر و نهی کرده

 : یا حدیث
َ َمْن أَطَاَعنِي فَقَ  َ َوَمْن َعَصانِي فَقَْد َعَصى هللاَّ  ( مسلم و بخاری)  ْد أَطَاَع هللاَّ

مرا نافرمانی کند  کس هرکس از من پیروی کند در حقیقت از خدا پیروی کرده و هر

 . در حقیقت خدا را نافرمانی کرده است

عدم امکان عمل کردن به قرآن در بعضی ، ل دال بر حجیت سنتییکی دیگر از دال

آنها باید  که برای اجرای چون قرآن بعضی احکام را مجمل بیان کرده است، ع استمواق

ى  ائ  ائ    : فرمایدمثالً خداوند می، از سنت امداد و یاری بجوییم

 یه وجوب نماز و زکات را استنباط کرد اما چگونگیتوان از این آتنها می  ەئ

ه کسانی واجب است، همچنین ادای نماز، اوقات آن، تعداد رکعات نماز و اینکه بر چ

زکات در آنها واجب است، حد نصاب، مقادیر و شرطهای ماهیت زکات، اموالی که 

 . غیر از سنت وجود ندارد تن آنهاهیچ راهی برای شناخ وجوب آن،

 شقی نیکوسرم

و سنت او بر ، است ج ایمان داریم که الگوي نیکوي این امت حضرت ختمی مرتبت

سخن  و اگر سنت ایشان به صحت رسید، اکم استي حهر سنت و روش دیگر

 هیچکس را یاراي مقابله با آن نیست.

 : فرمایدخداوند می

وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی      ی  چ 

  ٨٦األحزاب:  چی  ی          جئ   
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بر خدا برای شما پیغم( پندار و گفتار و کردار یشیوه) ی دریسرمشق و الگوی زیبا 

و جویای قیامت ، امید به خدا داشته( دارای سه ویژگی باشند:) برای کسانی که. است

 . و خدای را بسیار یاد کنند، باشند

دیگر پیروی و اتباع از پیامبر عزیز را نشانه و عالمت محبت خداوند قرار  یآیه در

 . داده است

 چچ  چ  چ   چ    ڃڃ    ڃ ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ چ 

  ٣٦آل عمران:  

از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و ، داریداگر خدا را دوست می: بگو 

 . مهربان است یو خداوند آمرزنده، گناهانتان را ببخشاید

فتنه و  یاو وعده دیگر به مخالفت با او هشدار داده است و به مخالفین ییهدر آ

 : فرمایدمی خداوند، دهدمی اکدردن عذاب

ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  چ 

 ١٣النور:    چڳ
در برابر عصیانی که ) ییباید از این بترسند که بال، کنندآنان که با فرمان او مخالفت می

اعم از قحطی ) یا این که عذاب دردناکی دچارشان شود، گریبانگیرشان گردد( ورزندمی

 . های اخروی(و دوزخ و دیگر شکنجه، ب دنیوییله و دیگر مصاو زلز

وحی  یاند و هرگز فقه خود را به مثابهبزرگ اسالمی این حقیقت را درک کرده یفقها

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

گان هر کدام از بزر، انداندهی خالف حدیث صحیح بر زبان نرو هرگز سخن، اندنداده

باری دارند که در هر عصر و زمان و مکانی قابل تدبر و علم در این مورد بیانات گوهر

 . تأمل هستند
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ید و شما بگوی انداگر من بگویم خدا و رسول چنان فرموده :فرمایدمی ط ابن عباس

  ببارد.ن دارد که از آسمان بر شما سنگ امکا ،گویندابوبکر و عمر چنین می

توانیم دانیم و نمیست که از آن بهتر نمیاین فتوا رأی و دیدگاه ما :فرمایدحنیفه میابو

سخن او از دیدگاه ما بهتر ، اگر سخنی بهتر از آن از سوی فردی روایت شود، میبگوی

 . است

حقیقت دارد و هیچ شک و گمانی ، ایداین چیزی که بدان فتوا داده: حنیفه گفتندبه ابو

در بطالن آن  که ای باشددانم، شاید به گونهبه خدا سوگند نمی :فرمود ؟آن نیستدر 

 ....!باشدن شکی

ن حسن بودیم و از ابوحنیفه یوسف و محمد بما در حالی که همراه ابو: گویدزفر می

ای یعقوب وای : روزی به ابو یوسف گفت، کردیممخالفت می آموختیم با ویعلم می

گویم و فردا از آن چون امروز چیزی می، شنوی ننویسمی مناز  هر چه! به حالت

 . و روز بعد شاید از دومی هم پشیمان شوم، شومپشیمان می

یگر رد شود و بعضی دهر انسانی بعضی از سخنانش پذیرفته می: فرمایدامام مالک می

  شود.که کامالً پذیرفته می ج گردد مگر کالم رسول خدامی

حکم صادر کردن و جواب دادن در مورد  یهیچ چیزی به اندازه :فرمایددوباره می

من ، ستدر مورد حکم خدا کند چون پاسخالل و حرام بر دوش من سنگینی نمیح

ترجیح  را بر جواب مسئلهمرگ ، آنها یهمه، امان علم و فقاهت دیار خود را دیدهبزرگ

کردند و اگر به آینده فکر می، کننداما در این دوران مردم با آرزو فتوا صادر می، دادندمی

 زدند.بودند هرگز دست به چنین کاری نمیاندیش میعاقبت

از  در مورد سخن فردی که از شافعی پرسیده و گفته بود: :گویدربیع بن سلیمان می

 ؟گوییعبداهلل تو در مورد آن چه میای ابو، رسول خدا چنین و چنان روایت شده است

 یچه زمینی مرا جا :د و صورتش قرمز گشت و گفتشان ششنیدم که شافعی پری
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ندازد اگر از رسول خدا چیزی روایت شود و من ادهد و چه آسمانی بر من سایه میمی

 . گذارمبله سخن حضرت رسول را بر سر و چشم می، خالف آن فتوا بدهم

کند می انسانی سخن پیامبر را فراموش گفت هراز شافعی شنیدم که می: گویدربیع می

هرگاه من سخنی گفتم یا اصلی ، آگاه استخورد و از آن بییا حدیثی به گوش او نمی

خن مرا رها کنید و به کالم س، داما خالف آن از حضرت روایت ش، را تدوین کردم

 . چند بار این سخن را تکرار کرد. یدبچسب ج پیامبر

یثی که به صحت برسد هر حد: اند که فرمودز شافعی روایت کردهبیهقی و حاکم ا

 . مذهب من هم مطابق همان حدیث است

 . سخنم را به دیوار بکوبید، اگر سخن من خالف کالم حضرت بود: و به روایتی فرمود

بلکه خوب فکر ، در هر سخنی از من تقلید نکن، ای اباابراهیم :روزی به مزنی گفت

  .موضوع دین است، چون موضوع .کن

 . تواند در مقابل کالم خدا و رسول سخن بگویدچ انسانی نمیهی: فرمایدامام احمد می

من باش و نه مالک و اوزاعی و نخعی و  نه مقلد :گویددر جایی دیگر به مردی می

 . بلکه مانند آنها احکام را از کتاب خدا و سنت رسول خدا استخراج کن، دیگران

 وحدت منبع در زندگی اسالمی یالزمه

مان داشته باید ای، در زندگی وحی خدا به عنوان تنها منبعی بنا به اصل گذشته یعن

حکم و حاکمی که در فرهنگ قرآن طاغوت است با ایمان باشیم که اعتقاد به هر

ي وسیع رهرا جایز بداند از دای و هر کس آن، یدآمنافات دارد و نفاق به شمار می

مخصوص خداوند و و اطاعت و پیروي مطلق تنها ، رفته و کافر است اسالم بیرون

خالصه هر اسمی با هر نام  و پیروي از حاکم یا ولی یا مرد یا پدر، رسول خدا است

 و نشانی به شرطی جایز و رواست که موجب نافرمانی پروردگار نشود و اال هرگز
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سخن هر انسانی قابل قبول و رد است مگر کالم ، شودجایز نیست و موجب گناه می

و ایمان داریم که پیروي از ، د بر کالم ایشان مهر رد بزندتوانپیامبر که کسی نمی

تنها در  و شورا، دي شناخت پیام خدا باشاهل علم وقتی درست است که وسیله

یی که خداوند از گفتن آنها چیزها) هال اجتهادي و عفو شدهیمباحات و مسا يرهدای

فات داشته باشد ع مناو مصلحتی که با شر، مشروعیت دارد( است پوشی کردهچشم

 . قبول استمردود و غیرقابل

 : فرمایدخداوند می

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ         ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

  ١٣النساء:  چڤ    ڤ  ڦ  ڦ  
تو نازل گویند که آنان بدانچه بر کنی از کسانی که میآیا تعجّب نمی( ای پیغمبر!) 

، ولی با وجود تصدیق کتابهای آسمانی) شده و بدانچه پیش از تو نازل شده ایمان دارند

و حکم او را به جای ) خواهند داوری را به پیش طاغوت ببرندمی( به هنگام اختالف

به خدا ایمان ) و حال آن که بدیشان فرمان داده شده است که. (!؟حکم خدا بپذیرند

 خواهد که ایشان را بسی گمراهو اهریمن می. یمان نداشته باشندبه طاغوت ا( داشته و

 . کند( و از راه حق و حقیقت بدر)

یه بعد و درچند آ، داندیش نمیکه وابسته به طاغوت هستند گمانی ب را ایمان افرادی

 : کند که چنین افرادی ایمان ندارندسوگند یاد می

ې        ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ېچ 

  ١٢النساء:  چى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ   
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آیند تا تو را در اختالفات و به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن بشمار نمی! نه، امّا 

درگیریهای خود به داوری نطلبند و سپس ماللی در دل خود از داوری تو نداشته و 

 . باشند( قضاوت تو) کامالً تسلیم

 : فرمایدمی ی فرزند با والدینشهرابطخداوند در مورد 

ڳ  ڳ    گڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گچ 

  ٦٢لقمان:  چہ      ڻڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڱڳ  ڳ
تالش و کوشش کنند که چیزی را شریک من قرار دهی که کمترین ، هر گاه آن دو 

ایشان فرمانبرداری  از، سراغ نداری( کوچکترین دلیل بر اثبات آن) آگاهی از بودن آن و

و ، ز نیستید و کفر و ایمان همگامی و همراهی جایعقا یچرا که در مسأله. )مکن

و اعتقاد مکتبی برتر از عواطف ، انسان با پدر و مادر است یمقدّم بر رابطه، رابطه با خدا

 یبا ایشان در دنیا به طرز شایسته و به گونه( ولی در عین حال. خویشاوندی است

با یکتاپرستی و طاعت ) ای رفتار کن و راه کسانی را در پیش گیر که به جانب منهبایست

 .اندرو کرده( و عبادت

و مزین کردن  که در آن معصیت خداوند باشدبرداری از پدر و مادر و فرمان اطاعت

 . شرک توسط آنها جایز نیست

 : فرمایدخداوند می

مئ  ىئ  يئ  جئ  حئ     یۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یچ 

  ٢٧النساء:  چىث       متجب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  خت
خدا محمّد ) و از پیغمبر( با پیروی از قرآن) از خدا! ایدای کسانی که ایمان آورده

و از کارداران و فرماندهان مسلمان خود ، اطاعت کنید( مصطفی با تمسّک به سنّت او

( ه دادگر و حقّگرا بوده و مجری احکام شریعت اسالم باشندمادام ک) یدیفرمانبرداری نما
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 آن را به خدا( و در امری از امور کشمکش پیدا کردید) و اگر در چیزی اختالف داشتید

تا در پرتو قرآن و ) برگردانید( با رجوع به سنّت نبوی) و پیغمبر او( با عرضه به قرآن)

و پیغمبر آن را بیان و روشن داشته ، نازل چرا که خدا قرآن را. حکم آن را بدانید، سنّت

  .اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید( باید چنین عمل کنید. است

کند تا بیان کند که پیروی از رسول مستقل است لفظ طاعت را همراه رسول تکرار می

اعت از کند چون اطاعت از اولواالمر تابع اطاالمر لفظ طاعت را تکرار نمیاما همراه اولی

اطاعت خدا  یرهیخدا و رسول است یعنی وقتی جایز است از آنها پیروی شود که در دا

 . شوددر غیر این صورت پیروی از آنها گناه محسوب می، و رسول قرار گیرند

 : فرمایدمی ج پیامبر

يُْؤَمْر بَِمْعِصيٍَة فَإَِذا أُِمَر بَِمْعِصيٍَة  السَّْمُع َوالطَّاَعةُ َعلَى اْلَمْرِء اْلُمْسلِِم فِيَما أََحبَّ َوَكِرهَ َما لَمْ 

 (فاََل َسْمَع َواَل طَاَعةَ  )مسلم و بخاری

آید در آنچه دوست دارد و آنچه بدش میگوش دادن و پیروی بر انسان مسلمان 

واجب است تا وقتی که به گناه مکلف نشود وقتی که او را به گناه کردن دستور دادند 

 . ی نیستن و اطاعتدگوش دا

 : ایدمرفیا در حدیث دیگری می

ِ إِنََّما الطَّاَعةُ فِي اْلَمْعُروفِ   ( )مسلم و بخاری  اَل طَاَعةَ فِي َمْعِصيَِة هللاَّ

تنها در کار نیک و معروف اطاعت ، پیروی و اطاعتی وجود ندارد خداوند در نافرمانی

 . کردن مشروع و جایزاست

امام و خلیفه در امور مباح و اجتهادی با اهل  :ایدفرمامام بخاری در صحیح خودش می

، را مبنای عمل قرار دهند نترین دیدگاه دست یابند وآبه آسانکنند تا علم مشورت می

بزرگان مشهور ، شودرو آورده نمی مسائل را توضیح دادند به غیر آنها اگر کتاب و سنت

در مقابل کتاب خدا سکوت  بودند در حالیکهعمر  ، جوان و پیر، طرف مشورتاهل علم

 . رفتندکردند و از آن فراتر نمیمی
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چیزی هوا و هوس  به جز فرماید که در مقابل پیام خدایه بیان میخداوند در این آ

  نیست.جاهلیت  ی جزدارد و در مقابل حکم خدا حکمنوجود 

 : فرمایدخداوند می

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ    وئې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئچ 

  ٢٣القصص:  چجئ       ىئېئ  ېئ  ېئ      ۈئ   
بدان که ایشان فقط از هواها ، پاسخت نگفتند( این پیشنهاد تو را نپذیرفتند و) پس اگر

تر از آن کسی است تر و سرگشتهآخر چه کسی گمراه! کنندو هوسهای خود پیروی می

 خدا بدون این که رهنمودی از جانب، از هوی و هوس خود پیروی کند( در دین) که

 !؟باشد( بدان شده)

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ 

  ٦٢الجاثیة:  چۀ

تو و  یخدا که برنامه) بر آئین و راه روشنی از دین( مبعوث کردیم و) سپس ما تو را 

ین پیروی کن یاز این آ، پس. قرار دادیم( انبیاء پیشین بوده است و اسالم نام دارد یهمه

و از هوا و هوسهای ( ین رستگاری و راه نجات استیچرا که آ) راه روشن برو و بدین

 .آگاهی ندارند( خبرند و از راه حقاز دین خدا بی) کسانی پیروی مکن که

 ٢٣المائدة:  چمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب     حئی   ی  جئچ  
چی آن فاسقان از پذیرش حکم تو بر طبق آنچه خدا نازل کرده است سرپی) آیا 

آیا چه کسی برای ؟ هستند( ناشی از هوی و هوس) جویای حکم جاهلیّت( کنند ومی

  ؟کندافراد معتقد بهتر از خدا حکم می

 کند به پرسیدن از عالمان به شریعت:و در جای دیگری جاهالن را امر می

  ٦٦ - ٦٣النحل:  چڦ       ٿڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  پچ
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روشن  یلهمراه با دال .ددانینمی( این را) اگر، بپرسید از آگاهان( گریبرای روشن) پس

  .آشکار و

ها آشنا ل آشکار و نوشتهاست چون با دالی اهل ذکر را بدین علت مسئول قرار داده

ن و سنت و استقامت بر آعلم ایشان به قر اساس پیروی از آنها بدین خاطر، هستند

 . پیروی از آنها است

 از كتاب و سنت برداشت سلف صالحفهم و  حجیت

در نقل نصوص دین مرجع قابل اعتمادي  آنگونه که ایمان داریم که سلف صالح ما

قطعی در جایگاه شامخی هستند همچنین در مورد فهم و درک نصوص محکم و 

ر از اجماع آنها سر باز زد؛ و د تواناي اجماع کردند نمیه؛ اگر بر مسئلقرار دارند

 . را نادیده گرفت آنها توانوص وحی نمیفهم و درک نص

  :فرمایدخداوند می

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ 

  ٦٦٢النساء:  چڇ   ڍ  ڍ    ڇچ  چ  ڇ  ڇ
( از راه ضاللت برای او) هدایت( راه) بعد از آن که، کسی که با پیغمبر دشمنانگی کند 

به ) او را به همان جهتی که، ان در پیش گیردجز راه مؤمن( راهی) و، روشن شده است

و با همان کافرانی ) گردانیمدوستش داشته است رهنمود می( شود ودوزخ منتهی می

گردانیم و با و به دوزخش داخل می( یم که ایشان را به دوستی گرفته استینماهمدم می

 ! و دوزخ چه بد جایگاهی است، سوزانیمآن می

 : رمایدفمی ج پیامبر اکرم

)ابو  ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وعضوا عليها بالنواجذ)

 (داود و ترمذی
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با چنگ و  و من پیروی کنید یبر شما الزم است از سنت من و جانشینان هدایت یافته

 . را بگیرید دندان آن

 : فرمایدمی همچنین 

تِي َستَْفتَِرُق َعلَ ....   َوَسْبِعيَن فِْرقَةًّ ُكلَُّها فِي النَّاِر إاِلَّ َواِحَدةًّ َوِهَي اْلَجَماَعةُ  الثثى إِنَّ أُمَّ

 (ابن ماجه)

آنها در آتش هستند مگر  یشوند همهامت و پیروان من به هفتاد و سه فرقه تقسیم می

 . گروهی که پیرو من و اصحاب من هستند

و اصحاب ، دین هدایت یافتهء راشاه و روش مؤمنین و سنت خلفابنابراین پیروی از ر

 . ی نجات از بدعت و گمراهی استحضرت وسیله

 (یو براء )دشمن( والء )دوستی

 جا و هر کس به خدا و رسول خد، ایمان داریم که اساس والء و براء تنها اسالم است

و ، دگیرباید محبش در قلب مؤمن جای، اشته باشد هرکجا و از هر جنسی باشددایمان 

و هر ، هر جا که باشد جستبه خدا و رسول ایمان نداشته باشد باید از او تبرا  هر کس

 شایمان یهم گناه را در دل خود جا کرده باشد باید به اندازهو  هم ایمان کس که

 که ایمان داریم هرهمچنان، داشته باشیم ش نسبت به او دوریگناه یمحبت و به اندازه

ستی اهل اسالم ترجیح دهد ایمان و توحیدش کس دوستی غیرمسلمانان را بر دو

  شود.دار میخدشه

 : فرمایدخداوند می

ٺ  ٺ    ٺڀ   ڀ  ڀ  ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ٱچ 

  ٢٦المائدة:  چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ    ٿٺ  ٿ  ٿ
و به طریق اوّلی آنان را به ) یهودیان و مسیحیان را به دوستی نگیرید! ای مؤمنان 

و در دشمنی با شما یکسان و ) ایشان برخی دوست برخی دیگرند. ی نپذیرید(سرپرست
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بیگمان او ( و آنان را به سرپرستی بپذیرد) هرکس از شما با ایشان دوستی ورزد. برابرند(

( به سوی ایمان) و شکّ نیست که خداوند افراد ستمگر را. ایشان بشمار است یاز زمره

 . کندهدایت نمی

یعنی ، گردندآنها به محبت و یاری برمی یشود که همهد معنی اطالق میمواالت بر چن

، بعضی دیگر هستند معاشرت نکنید چون بعضی از آنها دوستانبا آنها مانند دوستان 

آرایی در مقابل آنها با هم متحد هستند پس چگونه بنابراین در دشمنی مؤمنان و صف

 ! ؟کند معاشرتتواند با آنها مانند دوستان می فرد مؤمن

 : فرمایدخداوند می

ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ 

  ٢١ - ٢٢المائدة:  چۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  
تنها خدا و پیغمبر او و مؤمنانی یاور و دوست شمایند که خاشعانه و خاضعانه نماز را  

و هرکس که خدا و پیغمبر او و مؤمنان را . کنندآورند و زکات مال به در میبه جای می

 . اهلل پیروز استتردید حزببی( اهلل است وحزب یاز زمره) به دوستی و یاری بپذیرد

برای آنها تعیین  کند از طریق قصرنهی میوقتی خداوند آنها را از دوستی با دشمنان 

، آنها را به دوستی نگیرید :رمایدفمثل اینکه می، که چه کسانی دوستان آنها هستند کندمی

خدا و  تنها بلکه دوست و ولی شما، اصالً دوستی آنها برای شما ممکن و متصور نیست

علت حصر والیت با وجود ، کندوالیت را در آنها حصر می، باشدو مؤمنین می رسول

با دوستان فراوان این است که والیت اصالتاً برای خدا است و والیت رسول و مؤمنین 

 . کندشود و مشروعیت پیدا میتبعیت از والیت خداوند ایجاد می

 : فرمایدخداوند می
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  چ 

  ٦الممتحنة:  چٺ  ٺ  ٺ    ڌ  
شما نسبت بدیشان . دشمنان من و دشمنان خویش را به دوستی نگیرید! ای مؤمنان

در حالی که آنان به حق و حقیقتی ایمان ندارند که ، دورزیکنید و مودت میمحبت می

 . برای شما آمده است

 : فرمایدمی و

ې   ې  ې  ى  ى    ېۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ 

  چېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ېئۆئ  ۈئ  ۈئ  ۆئائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ   ۇئ

  ٨٢آل عمران: 

و هر که ، دوستی گیرند مؤمنان نباید مؤمنان را رها کنند و کافران را به جای ایشان به 

خدا ( رحمت) وی را در چیزی از( ایاو با خدا گسسته است و بهره یرابطه) چنین کند

 ایشان مصون دارید و( اذیّت و آزار) خویشتن را از( ناچار شوید و) مگر آن که- ستنی

خود برحذر ( نافرمانی) و خداوند شما را از -(به خاطر حفظ جان خود تقیه کنید)

 . به سوی او است( همگان) د و بازگشتدارمی

دهد که ابراهیم پیامبر را در دشمنی با کافران ذیل به ما دستور می ییهخداوند در آ

 : و و سرمشق خود قرار دهیمالگ

ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ          ھ  ھ  ھ  ھ  ے        ے    ۓ  ۓ  چ 

ۅ  ۅ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ      ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  

 ٦الممتحنة:  چۉ  ۉ     ىئ  
الگوی خوبی برای شما ، ابراهیم و کسانی که بدو گرویده بودند( رفتار و کردار) 

، پرستیدی که بغیر از خدا مییما از شما و از چیزها: بدانگاه که به قوم خود گفتند، است
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دشمنانگی و و ، یمیاعتناو شما را قبول نداریم و در حق شما بی، بیزار و گریزانیم

تا زمانی که به خدای یگانه ایمان ، توزی همیشگی میان ما و شما پدیدار آمده استکینه

 . پرستیدآورید و او را به یگانگی میمی

 : فرمایدمی در جای دیگری

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ 

ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ         ڄڦ      ڦ  ڄ

ڍ  ڌ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   

ڌ  ڎ  ڎ      ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

ڳ  ڳ  ڱ   ڱ    ڳک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ

  ٨٦ - ٨٣التوبة:  چڱ  ڱ  
را ( و همسران و فرزندان و هر یک از خویشاوندان دیگر) پدران و برادران! ای مؤمنان 

 جیح دهنداگر کفر را بر ایمان تر( گاه و دوست خود ندانیدو تکیه) یاوران خود نگیرید

کسانی که از شما ایشان را . تر باشد(دینی از دینداری در نزدشان عزیزتر و گرامیو بی)

اگر پدران و فرزندان و برادران و : بگو .یاور و مددکار خود کنند مسلّماً ستمگرند

و بازرگانی و تجارتی ، ایدو اموالی که فراچنگش آورده، شما یهمسران و قوم و قبیله

اینها در ، شما است یو منازلی که مورد عالقه، ترسیدرونقی آن میبازاری و بیکه از بی

در انتظار باشید که خداوند ، نظرتان از خدا و پیغمبرش و جهاد در راه او محبوبتر باشد

به ) خداوند کسان نافرمانبردار را. فرستد(و عذاب خویش را فرو می) کندکار خود را می

 . نمایدهدایت نمی( راه سعادت

و از ، باشند ان یا فرزندانپدر از هر چند دهدخداوند به دوری از کفار دستور می

سپس به پیامبر دستور ، بر ایمان ترجیح دهند فرماید اگر کفر رادوستی با آنها نهی می
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رسول و جهاد در راه خدا ترجیح دهد به افرادی که اهل و نزدیکان را بر خدا و می

 . عذابی دردناک بدهد یدهند مژدهمی

 : فرمایدخداوند می

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ 

ٹ  ٹ  ٹ    ٹٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

    ٨٨المجادلة:  چڈ      ڦڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

ولی کسانی را به ، مردمانی را نخواهی یافت که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشند

یا ، هرچند که آنان پدران، خدا و پیغمبرش دشمنی ورزیده باشند دوستی بگیرند که با

خدا بر دلهایشان رقم ، چرا که مؤمنان. ایشان باشند یو یا قوم و قبیله، یا برادران، پسران

 .ربانی خود یاریشان داده است و تقویتشان کرده است یو با نفخه، ایمان زده است

، تی که پدرش را در روز بدر به قتل رساندد وقعبیده نازل شاین آیه در مورد ابی

یه بیان می فرماید که ممکن نیست ایمان با دوستی اهل کفر قابل جمع خداوند در این آ

گرداند را در قلبش ثابت می ایمان خداوند ی بری باشداباشد و هر کس از چنین دوستی

 . دانگردمزین می و درونش را به آن

آشکارا و با صدای  شنیدم که ج که گفت: از پیامبر است دهاز عمر بن عاص روایت ش

 : فرمودمی ندبل

ُ َوَصالُِح اْلُمْؤِمنِينَ   - يَْعنِي فاَُلنًّا -  أاََل إِنَّ آَل أَبِي   (مسلم)  لَْيُسوا لِي بِأَْولِيَاَء إِنََّما َولِيَِّي هللاَّ

نها خداوند و دوست و ولی من ت گاه باشید فالنی دوست و ولی من نیست بلکههان آ

 . مؤمنان صالح هستند

 نامش را با کنایه بیان کرده است ج پیامبرگویند فردی که می :گویدقاضی عیاض می

 بندی کرده است:امام نووی حدیث را اینگونه عنوان، حکم بن عاص بن وائل بوده است

 . و دوری از آنها، باب دوستی با مؤمنین و قطع ارتباط با کافرین
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 ء و صفاتتوحید أسما

 صفات یاثبات بدون تمثیل و شکل دادن و تنزیه بدون تعطیل

است بدون تمثیل و  دهقرآن یا سنت براي خداوند ثابت ش صفاتی که در يبه همه

چون سخن گفتن و قضاوت کردن در مورد صفات بعد از قول ، ایمان داریم تعطیل

ون بیان کیفیت ثابت گیرد؛ همانگونه که ذات خداوند را بدبه ذات الهی صورت می

این حقیقتی است که ، نماییمثابت می ا هم با همان شیوه براي اوت راصف، کنیممی

دور از  هرو و بمیانهروشی است ، اندح امت بر آن اتفاق و اجماع داشتهسلف صال

لوقات چون افراط در تثبیت موجب تشبیه و تمثیل خداوند به مخ، غلو و افراط

  شود.زیه هم به تحریف صفات یا تعطیل آنها منجر میشود و غلو در تنمی

 : فرمایدخداوند می

  ٦٦الشورى:  چٿ     ٹ  ٹ  ٹ     ٿٺ  ٿٿ  ٺچ

و نه او در ذات و صفات به چیزی از چیزهای آسمان ) هیچ چیزی همانند خدا نیست 

و ( دمانو نه چیزی از چیزهای آسمان و زمین در ذات و صفات بدو می، ماندو زمین می

و از جمله زاد و ولد ، نمایدو پیوسته بر کارگاه جهان نظارت می) او شنوا و بینا است

 . پاید(انسانها و حیوانها را می

تحریف و تبدیل ، یهآشود و با قسمت دوم تمثیل و تشبیه رد می، یهآاول  یبا جمله

 . دنمایصفات را غیرمعقول و نفی می

سماء و کسانی که در مورد ا، با اسماء نیکویش بخوانیمرا  دهد که اوخداوند دستور می

 . روند رها کنیممی به کژراهه

ڇ  ڇ    ڇڃ  چ  چ  چ   چ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ 

 ٦٢٣األعراف:  چڇ         ڍ  ڍ  
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که بر بهترین معانی و کاملترین صفات داللت ) خدا دارای زیباترین نامها است

( ن و درخواست حاجات خویش از خدای سبحانپس به هنگام ستایش یزدا. نمایندمی

ید که در نامهای خدا به یبگو و به ترک کسانی، او را بدان نامها فریاد دارید و بخوانید

منافی ذات ، برند که از نظر لفظ یا معنیی به کار مییهاو واژه) یازندتحریف دست می

 . آنان کیفر کار خود را خواهند دید، یا صفات خدا است(

  ٧٦النحل:  چٹ    ٹ  ٹ   ٹ  ڤ   ڤ  ڤ     ٿٿ  ٿ  ٿ ٺ چ 
پرستش ، و با قیاسهای تباه و تشبیهات ناروا) پس برای خدا شبیه و نظیر قرار مدهید 

سرنوشت ) داند و شمامی( اعمال شما را) گمان خداوندبی. بتان را توجیه و تعبیر نکنید(

  .دانیدنمی( کردار بدتان را

 ٢طه:  چڑ   ڈ     ژ  ژ  ڑ چ  

جهان  یمجموعه) است که بر تخت سلطنت( قرآن را فرو فرستاده) خداوند مهربانی 

 . نات را احاطه کرده است(یو قدرتش سراسر کا) قرار گرفته است( هستی

 : استواءفرمایدمی ردان سلف صالح است در مورد استواءامام مالک که یکی از رادم

ایمان بدان واجب و سؤال در موردش بدعت معلوم است و کیفیت آن نامشخص و 

 . است

 : فرمایدخود بر مخلوقات اشاره می تسلط و چیرگیذیل به  ییهخداوند در آ

  ٦٢األنعام:  چخب  مب  ىب  يب     حبمئ  ىئ     يئ  جبچ 
است و کارهایش را از روی حکمت ) او بر سر بندگان خود مسلّط است و او حکیم 

 . بس آگاه است( اوضاع و از احوال و، دهدانجام می

 : فرمایدمی ج پیامبر

ُ اْلَخْلَق َكتََب فِي ِكتَابِِه فَُهَو ِعْنَدهُ فَْوَق اْلَعْرِش إِنَّ َرْحَمتِي تَْغلُِب َغَضبِي )مسلم  ا َخلََق هللاَّ لَمَّ

 (و بخاری
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رحمت من برخشمم پیشی  :وقتی خداوند آسمان و زمین را آفرید در کتابی نوشت

 . است نوشته نزد خودش بر روی عرشهنوز هم آن ، گرفته است

 ت موجب تماثل در مسمی و موصوف نیستاشتراک در اسم و صف

ایمان داریم اشتراک خداوند در اسماء و صفات با مخلوقات مستلزم  همانگونه که

در مورد مسمی و موصوف هم صدق  آنها نیست همچنین این قاعده شابهتماثل و ت

شود مثالً الیه روشن میو تحدید معانی و صفات توسط مضافن یچون تعی، کندمی

دهیم اما میان ما براي مورچه و فیل که دو حیوان هستند جسم و قدرت نسبت می

قدرت مورچه کجا و قدرت فیل  .است تفاوت بسیارجسم و قدرت این دو حیوان 

واقعی بنابراین اگر تماثل در اسماء و صفات به نسبت حیوانات و عالم ! ؟کجا

اشتراک میان خالق و مخلوق آشکارتر و  نفی، مستلزم اشتراک دو موصوف نباشد

 . تر استبدیهی

دهد. مثالً این و دیدن را به خدا نسبت می خوانیم که شنیدنما در قرآن آیاتی را می

 ٢٢النساء:  چوئ    ۇئ  ۇئ           ۆئ   ۆئ  ۈئ    وئچ :ی خداوندفرموده

داند و می) باشدبوده و می( ی کردارتان) بینا( سخنان و) نوایبیگمان خداوند دائماً ش 

کند یا و چه کسی دادگری می، دارددارد یا نمیچه کسی در امانت خیانت روا می

  .(کندنمی

 : ی زیرآیه شود مثلده میدر آیات دیگر همین صفت به انسان هم نسبت دا

ن: اإلنسا چى    ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  چ 

٨  

با ) و چون او را، ایمآفریده( از اسپرماتوزوئید و اوول) آمیخته یما انسان را از نطفه 

( به عبارت دیگر عاقل و دانا) ،وی را شنوا و بینا، یمیآزمامی( بعدها، ف و تکالیفییوظا

 . ایمکرده
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 آنجا که ،کندگونه تشبیه و تمثیلی را میان خدا و بنده نفی میدیگر هر  ییهو در آ

 : فرمایدمی

 ٦٦الشورى:  چٿ     ٹ  ٹ  ٹ     ٿٺ  ٿ        ٿ  ٺچ

و نه او در ذات و صفات به چیزی از چیزهای آسمان ) هیچ چیزی همانند خدا نیست 

و ( ماندو نه چیزی از چیزهای آسمان و زمین در ذات و صفات بدو می، ماندو زمین می

و از جمله زاد و ولد ، نمایداه جهان نظارت میو پیوسته بر کارگ) او شنوا و بینا است

  .(پایدانسانها و حیوانها را می

 : فرمایدیا در مورد اثبات صفت علم خداوند می

  ٨٣٢البقرة:  چچ  چ  چ  ڇ        ڻ    چچ

  .دانست شما آنان را یاد خواهید کردخداوند می

 : کندابت میممتحنه صفت علم را برای بنده هم ث یسوره 01 ییهدر آ

 ٦٣الممتحنة:  چمب      ۈڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  چ 

 . آنان را به سوی کافران برنگردانید، هرگاه ایشان را مؤمن یافتید 

خداوند در مورد علم خود ، ه نیستان هرگز با علم خداوند قابل مقایساما علم انس

 : فرمایدمی

  ٧٢طه:  چىب  يب   جت  حت  خت     مبچ
و آنچه بوده است و ، و از گذشته و حال و آینده) ز را فرا گرفته استچیدانش او همه

 . (باخبر است، هست و خواهد بود

 : فرمایدمی د علم انساناما در مور

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی    ۇئوئ  وئ  ۇئچ 

  ٢٢اإلسراء:  چی
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است که  روح چیزی: بگو. که چیست() پرسندروح می یدرباره( ای محمّد!) از تو 

و خلقتی اسرارآمیز و ساختمانی مغایر با ساختمان ماده ) تنها پروردگارم از آن آگاه است

ی شگفت نیست اگر به حقیقت روح بنابراین جا. جهان آفرینش است یدارد و اعجوبه

و علم شما انسانها با توجّه ) ،چرا که جز دانش اندکی به شما داده نشده است. نبرید(پی

 . قطره به دریا هم نیست(، کلّ جهان و علم الیتناهی خداوند سبحان یبه گستره

 این قضیهمورد  افراط مردم در

 : مردم دوران ما در مورد این موضوع سه اتجاه دارند

ي اختالفات گذشته و حال را از همه، اندبعضی در این مورد افراط کرده

با اصطالحات ، اندر فتنه کردهموم مردم را دچاوع آشوب به راه انداخته، اندسرگرفته

ي مردم عامه يفاهمه و پردازند که در خور عقلو تفصیالتی به این موضوع می

 يت جدال و منازعهبدین عل، آیدي علم و درک آنها درنمینیست و به حیطه

از این ، رسدبه کجا می داند نهایت آنست که تنها خداوند میا فراوانی ایجاد شده

قرار  ین ابهامات و مسائل اختالفی را اساس دوستی و دشمنی با دیگراني ابدتر همه

  !!اندداده

ارزش و قیق در این مورد را بیبحث و تح، اندوهی دیگر راه تفریط را پیمودهگر

مشروع ارزش و غیررا بیو حتی مشغول شدن به این مسائل ، پندارندنتیجه میبی

نمایند بنابراین داخل شدن به آنها را معرفی می نگیزای فتنهکنند و آنرا مسائلاعالم می

شوند گسیل که بدانها مشغول میاند و باران لعنت خود را بر سر افرادي منع نموده

 معادل اخالص که يچون سوره، است البته این هم ظلم و جفایی آشکار، دارندمی

  کند.ن است تنها از این موضوع بحث میدو سوم قرآ
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ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  چ 

  ٦ - ٦اإلخالص:  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   

 یامیدها و برطرف کننده یسَرورِ واالی برآورنده، خدا .یکتا است یگانه، خدا: بگو 

 . باشدو کسی همتا و همگون او نمی .نزاده است و زاده نشده است .نیازمندیها است

قرآن است تنها اسماء و صفات خداوند را  ییهترین آکه بزرگ الکرسیةآیهمچنین 

 : کشددهد و بحث آنرا به میان میتوضیح می

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ    ۓھ  ھ  ھ  ے  ے  ھڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہچ 

ى    ىۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ۅۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۆۇ

ېئ     ېئ       ېئۆئ  ۆئ           ۈئ  ۈئ  ۇئائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ    ۇئ

  ٨٢٢البقرة:  چىئ  ی   ی  ی     ىئىئ
او را . نگهدار است( و جهان هستی را) خدائی بجز اهلل وجود ندارد و او زنده پایدار 

و همواره بیدار است و سستی و رخوت بدو راه ) گیردنه چرتی و نه خوابی فرا نمی

او را ، ملک کائناتو در ) از آنِ او است آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است. ندارد(

داند می؟ او یکیست آن که در پیشگاه او میانجیگری کند مگر با اجازه. انبازی نیست(

و مطلع بر ) آنچه را که در پیش روی مردمان است و آنچه را که در پشت سر آنان است

زمانها و مکانها  یو آگاه بر بود و نبود جهان است و اصالً همه، گذشته و حال و آینده

آورند جز آن چیزی از علم او را فراچنگ نمی( مردمان. پیشگاه علم او یکسان است در

پایان و پرتوی از علم بی، علم و دانش محدود دیگران. )مقداری را که وی بخواهد

و ، گرفته استی او آسمانها و زمین را دربریفرماندهی و فرمانروا. کران او است(بی

سازد و او بلندمرتبه و وی را درمانده نمی( یست وبرای او گران ن) نگاهداری آن دو

 . سترگ است
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روی د دارد که به اهل اعتدال و میانههم وجو یگروه سومان این دو طایفه میاما 

اند در آن موضوع غرق نشدهمانند گروه اول  که روش آنها اینگونه است، معروف هستند

بلکه آنها را برای عموم ، پندارندیمشروع و خشک نممانند گروه دوم کامالً آنرا غیر و

که همه آنرا درک  به طوری کنندعنی بیان میمساده و مختصر و پر مردم با جمالت

کنند که تنها خودشان وارد جزئیات و تفصیالتی شوند نمایند و به اهل علم توصیه میمی

 و بحث تحقیق پس، را ندارند آید و قدرت درک آنی مردم جور درنمیکه با عقل عامه

مردم در  یعامه چون به فتنه و مصیبت آن برای، دانندرا مخصوص علماء و بزرگان می

دهند ر نمیای مخالفان را مورد هجوم قرابر این اساس به گونه، این دوران واقف هستند

و کامالً هم در این باره ، نگ بکشند و با آنها دست به گریبان شوندکه آنها را به میدان ج

بلکه ، و حقیقت روشن نشود باقی بگذارندابهام  یرا در هاله اند تا آندهنکر سکوت

برای هر  را خالصه گروه سوم مسئله، دانندحق موضوع می را و بیان مسئله مدارا و الفت

 . تناسب داشته باشد ک اوکنند که با عقل و درای بیان میکسی به گونه

 ی دادگری توسط مردمزان با هدف اقامهه ارتباط میان کتاب و میب خداوند با اشاره

 ٦٧الشورى:  چڦ      ڤٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹچ : فرمایدمی

و ) است که مشتمل بر حق و حقیقت استرا نازل کرده( قرآن) خدا است که کتاب 

و ( ضوابط و قواعد، برای ارزیابی ارزشها، و در قرآن، ذهنی و پنداری ندارد یجنبه

 .ده استمعیار و میزان ایجاد کر

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  چ : فرمایدمی و

 ٨٢الحدید:  چڦ      ڀپ  ڀ  ڀ
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روانه ( به میان مردم) ل متقن و معجزات روشنیما پیغمبران خود را همراه با دال

( ی حق و عدالتیشناسا) و موازین( آسمانی و قوانین) و با آنان کتابهاي، ایمکرده

  .دادگرانه رفتار کنند( رابر آن در میان خودب) ایم تا مردماننازل نموده

 انواع شرک

 دانیم که شرک دو نوع است:این را می

بخشد ترین ظلمها و بزرگترین گناهان است، و خداوند آنرا نمیشرک اکبر که عظیم

 مگر کسی که از آن توبه کند، و آن 

این موارد باشد: در  تواند در یکی ازی تمام اعمال انسان است. این شرک مینابودکننده

 باب فرمانبرداری و شعائر، 

درخواست و طلب کمک از غیر خدا و قربانی کردن برای غیر او، و یا اطاعت و 

 کجی و ادعای حق تشریع برای گردن

 .خداغیر 

شرک اصغر مانند: ریا، سوگند خوردن به غیر خدا در بعضی صورتهای آن، آویزان 

 آنهاجات و مانند دعا و نوشتهکردن 

  ی اعمالند.که از گناهان کبیره محسوب شده و نابودکننده

 : فرمایدخداوند می

  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  چ 

  ٢٨األنعام:  
( پرستش چیزی با خدا) کسانی که ایمان آورده باشند و ایمان خود را با شرک 

( راه حق و حقیقت) یافتگانآنان راهو ، امن و امان ایشان را سزا است، نیامیخته باشند

 . هستند
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نازل شد بر  آیه اند. هنگامی که اینبه شرک تعبیر کرده آیه ظلم را در این ج پیامبر

گران آمد و چنین گفتند: مگر کسی از ما هست که بر خود ظلم نکرده  ج اصحاب پیامبر

در اینجا منظور شرک ، ظلم کنیدگونه نیست که شما گمان میباشد. پیامبر فرمود: آن

اید که گفت: پسرم چیزی را برای خدا است، مگر سخن لقمان به پسرش را نشنیده

  را روایت کرده است(. )بخاری آن شریک قرار مده چرا که شرک ظلم بزرگی است.

 فرماید:خداوند در باب فرمانبرداری غیر خدا می

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڇچ

ڱ  ڱ     ڳک   ک  ک  گ   گ  گ   گ     ڳ  ڳ  ڳڑ  ک  

   ٦٦ - ٦٣فاطر:  چں  ڻ  ڻ       ڻ   ڻ    ںڱ  ڱ

درازی و کوتاهی شبها و روزها و نظام نور و ظلمت و حرکات دقیق ماه ) آن کسی که 

و مالکیّت و ، اهلل است که خداوندگار شما است( و خورشید را سر و سامان داده است

و ) خوانیدو بجز او کسانی که به فریاد می. از آن او است( ستیجهان ه) حاکمیّت

اگر آنها  .ی را ندارندینازک خرما یحتی مالکیّت و حاکمیّت پوسته( یدینماپرستش می

صدای شما را ، به فریاد بخوانید( برای حل مشکالت و رفع گرفتاریهای خود) را

 و، ی به شما را ندارندیاسخگوی پیتوانا، اگر هم بشنوند( به فرض) و، شنوندنمی

: گویندو می) کنندورزی شما را رد میدر روز قیامت انبازگری و شرک( گذشته از این)

از ) آگاه( خداوند) و هیچ کسی همچون. ید(یگواید و بیخود میا پرستش نکردهشما ما ر

 . سازدتو را باخبر نمی( از چنین مطالبی، قطع و یقین یبه گونه، احوال آخرت

 فرماید:ر جای دیگری مید

الشورى:  چې      ۆھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆچ 

٨٦   
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اند که خدا ی دارند که برای ایشان دینی را پدید آوردهیشاید آنان انبازها و معبودها

 . (؟خبر استو از آن بی) بدان اجازه نداده است

 و این سخن خداوند که:

ژ  ڑ  ڑ  ک          ژڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌچ 

 ٦٨٦األنعام:  چگ  گ  گ  گ  ڳ     کک  ک

و ) نام خدا بر آن برده نشده است( به هنگام ذبح عمداً) از گوشت حیوانی نخورید که 

چرا که خوردن از چنین . یا به نام دیگران و یا به خاطر بتان سر بریده شده است(

مطالب ، بیگمان اهریمنان و شیاطین صفتان. است( ر خدااز دستو) نافرمانی، گوشتی

کنند تا این که با شما منازعه و انگیزی به طور مخفیانه به دوستان خود القاء میوسوسه

اگر از . و بکوشند که شما را به تحریم آنچه خدا حالل کرده است وادارند() مجادله کنند

 . خواهید بود مشرک( مثل ایشان) آنان اطاعت کنید بیگمان شما

یان و میان یهود، ی حرام بودن گوشت مرداربارهازعه دریه در مورد مجادله و مناین آ

کنید چگونه حیوانی را که با دستان خود ذبح می: گفتندمی یهودیان، دمسلمانان نازل ش

خوردن  دانید؟ روشن است کهولی حیوانی که خداوند آنرا کشته حرام می، خوریدمی

منجر  است که حالل دانستن آن بلکه این، موجب شرک نیست به تنهایی گوشت مرده

  شود.به شرک می

 : فرمایدتباه شدن اعمال نیکو توسط شرک میخداوند در مورد 

ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ 

 ١١ - ١٢الزمر:  چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
 ورزی کردارت از تو وحی شده است که اگر شرک به تو و به یکایک پیغمبران پیش 

پس در  .و از زیانکاران خواهی بود، شودهیچ و نابود می( گردد وپاداش میباطل و بی)
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در مورد شرک  ج پیامبر . سپاسگزاران باش یاین صورت تنها خدا را بپرست و از زمره

  :فرمایداصغر می

ْرُك اأْلَْصَغُر يَا  إِنَّ أَْخَوَف َما أََخاُف َعلَْيُكمْ  ْرُك اأْلَْصَغُر قَالُوا َوَما الشِّ يَاُء  هللارسولالشِّ قَاَل الرِّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ لَُهْم يَْوَم اْلقِيَاَمِة إَِذا ُجِزَي النَّاُس بِأَْعَمالِِهْم اْذَهبُوا إِلَى الَِّذيَن ُكنْ  تُْم تَُراُءوَن يَقُوُل هللاَّ

ْنيَا فَاْنظُرُ   ( )امام احمد و بیهقیوا َهْل تَِجُدوَن ِعْنَدُهْم َجَزاءًّ  فِي الدُّ

ای رسول خدا شرک اصغر  :گفتند. چیزی که من از آن هراس دارم شرک اصغر است

 ؟ چیست

بروید پاداش : فرمایدپاداش اعمال خطاب به ریاکاران میخداوند هنگام ، ریا :فرمود

پاداش به  ببینید آیا نزد آنها، ایدت کردهیرید که به خاطر آنها عبادخود را نزد کسانی بگ

 ؟ آوریددست می

 : فرمایدمی ییا در حدیث دیگر

ْرِك َمْن َعِمَل َعَمالًّ أَْشَرَك فِيِه َمِعي َغْيِري َرَكاِء َعْن الشِّ ُ تَبَاَرَك َوتََعالَى أَنَا أَْغنَى الشُّ  قَاَل هللاَّ

 ()مسلمتََرْكتُهُ َوِشْرَكهُ  

هر کس در کاری برای ، تر از شریک هستمنیاز: من از هر کسی بیدفرمایخداوند می

 . کنمرها می با شرکشرا  او، شریک قرار دهدمن 

 : فرمایدمی به غیر خدا در حدیث دیگری در مورد سوگند

ِ فَقَْد َكفََر أَْو أَْشَرَك     ( )احمد و ترمذی و حاکمَمْن َحلََف بَِغْيِر هللاَّ

 . ده استمرتکب کفر یا شرک ش، گند یاد کندهر کس به غیر خدا سو

در صورتی است که قصد تعظیمی همانند تعظیم خداوند برای چیزی که به البته این و 

  شود در میان نباشد.آن سوگند خورده می

 : فرمایدمی و در مورد آویزان کردن افسون

 (احمد و حاکم) َمْن َعلََّق تَِميَمةًّ فَقَْد أَْشَركَ 

 . شرک ورزیده است وندبه خدا همانا آویزان کند نیهر کس افسو
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 ایمان به فرشتگان

، پروردگار هستند يشدهآنها بندگان تکریم، ما به فرشتگان خداوند ایمان داریم

هرگز بر سخن ، آنها را به اطاعت خود گماشته استخداوند آنها را از نور آفریده و 

..... هرگز ..ورزندخداوند مخالفت نمیی با گیرند و در هیچ امر و نهیخدا پیشی نمی

 . انددهند که بدان دستور داده شدهان کار را انجام میکنند و همخدا را نافرمانی نمی

 : فرمایدمیخداوند در این مورد 

ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںچ 

  ٨٢٢البقرة:  چۀ    ڭ  
 چه از سوی پروردگارش بر او نازل شده استمعتقد است بدان( محمّد، خدا) فرستاده

همگی به خدا و فرشتگان او و ( نیز) و مؤمنان( و شکّی در رسالت آسمانی خود ندارد)

 دارند.ن کتابهای وی و پیغمبرانش ایما

 : فرمایدمی ج پیامبر

ا ُوِصَف لَُكْم  ُخلِقَْت اْلَماَلئَِكةُ ِمْن نُوٍر َوُخلَِق اْلَجانُّ ِمْن َماِرٍج ِمْن نَاٍر َوُخلِ   ( )مسلمَق آَدُم ِممَّ

د و انسان از همان چیزی آفریده اندهآتش آفریده ش یفرشتگان از نور و جنیان از شعله

 . شده است )یعنی خاک( شده که برایتان وصف

 : فرمایدنحل می یسورهآیاتی از خداوند در 

ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  چ 

  ٢٣ - ٦٧النحل:  چڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۓ  ڭ  ڭ  
برند و خدای را سجده می، آنچه در آسمانها و آنچه در زمین جنبنده وجود دارد 

فرشتگان از  .ورزندبرند و تکبّر نمیو فرشتگان نیز خدای را سجده می، کنندکرنش می
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به ) ر داده شودترسند و آنچه بدانان دستوپروردگار خود که حاکم بر آنان است می

 . دهندانجام می( خوبی و بدون چون و چرا

  :فرمایدانبیاء می یسوره و در

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ 

 - ٨٧األنبیاء:  چڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  

٨٢ 
در سخن گفتن بر او پیشی ( آن قدر مؤدب و فرمانبردار یزدانند که هرگز) آنان 

خداوند اعمال . نه به فرمان کس دیگری() کنندو تنها به فرمان او کار می، گیرندینم

و از دنیا و آخرت و از وجود و پیش از ) داندایشان را می یگذشته و حال و آینده

کنند مگر و آنان هرگز برای کسی شفاعت نمی( وجود و بعد از وجودشان آگاه است

. شفاعت او را داده است یاجازه) او خوشنود است وخدا از ( بدانند) برای آن کسی که

خدا ترسان و ( ییمقام کبریا) همیشه از خوف( به خاطر همین معرفت و آگاهی

 . هراسانند

 و صفات آنهافرشتگان  یایمان به همه 

ایمان  است صفاتی که در قرآن و سنت صحیح براي فرشتگان ثابت شده يبه همه

ایمان ، یا بیشتر هستندو هار بال فرشتگان داراي دو، سه، یا چان داریم که ایم، داریم

و برخی دیگر مانند ، داریم که بعضی از آنها مانند جبریل مأمور ابالغ وحی هستند

ر صور مسئول باران است و بعضی دیگر مانند اسرافیل مسئول دمیدن دمیکاییل 

و بعضی گیرد می ، ارواح موجودات زنده راالموتاست و بعضی دیگر مانند ملک

نویسند و بعضی دیگر مانند نکیر و منکر در قبر به دیگر اعمال انسانها را می

جهنم  اي درباناندازند و بعضی دیگر نگهبان بهشت و عدّهپري انسان میمحاسبه

 ....و برخی حامالن عرش پروردگارند و .د که رئیس آنها مالک استهستن
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 : کندبیان میصفات فرشتگان را اینگونه خداوند 

  ھں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھچ 

  ٦فاطر:  چڭ    ڭ  ڭ  ۇ         ۇ  ۆ  ۆ    ڭھ  ے  ے  ۓ  ۓ

و فرشتگان را ، آسمانها و زمین است يستایش خداوندي را سزا است که آفریننده 

قدرتمند  ورانمأم)، ی که دارندیو چهارتا چهارتا، تاتا سهو سه، با بالهاي دوتا دوتا

او هر چه بخواهد  .(کرد هاي مختلف تکوینی و تشریعیاجراي فرمان خود در زمینه

چرا که خدا بر . افزایدمی( فرشتگان و مردمان و سایر موجودات جهان) بر آفرینش

 . هر چیزي توانا است

 : کنداشاره می و به جبرئیل چنین

  ٦٧٦ - ٦٧٣الشعراء:  چڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ 

 . دهندگان باشیبیم یتا از زمره، بر قلب تو .جبرئیل آن را فرو آورده است 

 : فرمایدمی الموتیت ملکمسئول مورددر 

 ٦٦السجدة:  چی  ی    ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب     چ 

ان شما را آید و جبه سراغتان می، مرگ که بر شما گماشته شده است یفرشته: بگو 

 . شویدسپس به سوی پروردگارتان بازگردانده می، گیردمی

 : فرمایدالموت اشاره میبه یاوران ملکدر جای دیگری  و

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ        ڤٹ  ڤ    ڤ  ڤچ 

  ١٦األنعام:  چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
ان را برای حسابرسی از فرشتگ) او مراقبانی. خداوند بر بندگان خود کامالً چیره است 

و آنان به کار خود با دقّت تمام تا ) گماردفرستد و میبر شما می( و نگارش اعمال شما

فرستادگان ، و چون مرگ یکی از شما فرا رسید( گردندمشغول می، دم مرگِ یکایک شما
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وه فرشتگان گر) و، گیرندجان او را می( آیند واز میان فرشتگان دیگر به سراغ او می) ما

 . کنندکوتاهی نمی( اوّل و فرشتگان گروه دوم هیچ کدام در مأموریّت خود

 : فرمایداشاره می چنین مأمور نوشتن اعمال انسان فرشتگان آیاتی دیگر به در

  چٺ  ٿ   ٿ ٿ  ٿ  ٹ    ٹ        ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ 

 ٦٢ - ٦٧ق: 
اند و اعمال ت راست و در طرف چپ انسان نشستهای که در سمبدانگاه که دو فرشته 

به او  -فرشته حتی از این دو-ما از همه چیز و همه کس دارند )ریافت میاو را د

 ای، مراقب و آمادهراند مگر این که فرشتهانسان هیچ سخنی را بر زبان نمینزدیکتریم(. 

 . رای دریافت و نگارش( آن سخن استب)

  :فرمایدگهبانان جهنم اشاره میزمر به ن یسوره در 

ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک    ڈڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ 

ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

  ٧٦الزمر:  چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ    ںڱ   ڱ
شوند و هنگامی که بدانجا رسیدند و کافران به سوی دوزخ گروه گروه رانده می 

آیا پیغمبرانی  :گویندگردد و نگهبانان دوزخ بدیشان میمیدرهای آن به رویشان گشوده 

شما بخوانند و شما  های پروردگارتان را برایآیه اند تااز جنس خودتان به میانتان نیامده

پیغمبران برانگیخته شدند و ! )گویند: آریوزی بترسانند؟ میی چنین ریرا از رویارو

عذاب آخرت بیممان دادند( ولیکن فرمان  اوامر و نواهی خدا را به ما رساندند و از

عذاب بر کافران ثابت و قطعی است )و ما راه کفر در پیش گرفتیم و باید هم تاوان آن را 

 بپردازیم و چنین سرنوشت شومی داشته باشیم(. 

 : فرمایداشاره میچنین  زخرف به بزرگ آنها یسوره 77 ییهو در آ

  ٧٧الزخرف:  چڦ  ڦ  ڤ  ڤ          ڤٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤچ 
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تا بیش از را بمیراند و نابودمان گرداند ) ! پروردگارت مانند: ای مالکزآنان فریاد می 

( اینجاگوید: شما )و از این عذاب دردناک آسوده شویم. او بدیشان( میاین رنج نبریم 

 (. یر و نیستی و نابودی در کار نیستو مرگ و ممانید )می

 : اینگونه آمده است نگهبانان بهشتی ای دیگر دربارهجدر 

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۈڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆچ 

  ٧٣الزمر:  چۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   
گروه گروه به سوی ، پرهیزندپروردگارشان می( عذاب و خشم) و کسانی که از 

برای ) نبهشتی که درهای آ، رسندشوند تا بدان گاه که به بهشت میبهشت رهنمود می

: گویندبدین هنگام نگاهبانان بهشت بدیشان می. باز است( احترامشان به رویشان

پس خوش باشید و داخل بهشت شوید ، ایداید و به نیکی زیستهخوب بوده! درودتان باد

 . و جاودانه در آن بمانید

 : فرمایدمی ی حامالن عرشو درباره

  ٦٧حاقة: ال چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک    ڈڎ  ڎ  ڈچ 
و در آن ، گیرندقرار می( جدید آن روزی) های آسمانو فرشتگان در اطراف و کناره 

 . دارندمیپروردگارت را بر فراز سر خود بر عرش، هشت فرشته، روز

 محبت و دشمنی با فرشتگان

آنها را  یفرشتگان را دوست داشته باشد و همه یبر هر مسلمانی واجب است که همه

آنها  یو میان هیچکدام از آنها فرق نگذارد؛ چون بنا به نص صریح قرآن همهارج نهد 

کنند و آنچه را که بدان امر انی نمیو هرگز خدا را نافرم، بندگان محترم خداوند هستند

 هستند و هرگز از هم ها و صفات مشترکهمه در این ویژگی، دهندنجام میااند شده

واجب است از هر چیزی  همچنین بر مسلمان، کنندشوند و اختالف پیدا نمیجدا نمی
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یا الفاظی ، دشود دوری کنکردن شخصیت آنها می دارخدشهاحترامی و که موجب بی

که چنین الفاظی موجب چرا مانند شرک و کفر و گناه و بوی بد و غیره را به کار نگیرند 

 گردند.توسط فرشتگان می فرستادن نفرین

 : فرمایدبقره می یهسور آیاتی از خداوند در

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ   ژ   ژ  ڑ چ 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

  ٧٢ - ٧٧البقرة:  چڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  
قرآن را برای محمّد ، دشمن ایشان، چون جبرئیل: گویند کهبعضی از آنان می) 

: بگو( بدیشان! ای پیغمبر. را قبول ندارند کتابشورزند و آنان با او دشمنی می، آوردمی

زیرا که او به فرمان خدا ( در حقیقت دشمن خدا است) کسی که دشمن جبرئیل باشد

نه این که خودسرانه دست به چنین امری زده ) قرآن را بر قلب تو نازل کرده است

برای و هدایت و بشارت ، کندکتابهای آسمانی پیشین را تصدیق می قرآنی که (.باشد

 کسی که دشمن خدا و فرشتگان و فرستادگان او و جبرئیل و میکائیل باشد. مؤمنان است

 . چه خداوند دشمن کافران است (.خداوند دشمن او است)

، کردند که بعضی از فرشتگان دوست و گروهی دیگر دشمن آنان هستندود گمان مییه

و بیان ، کردرد  را ادعای آنهاخداوند ، دشمن ماستل دوست و جبریل یمیکائ: گفتندمی

ی دشمن خداوند و بعضی از فرشتگان باشد در حقیقت با همه فرمود که هر کس

 . نگ و دشمنی کرده استفرشتگان اعالن ج

 : فرمایدمی ج پیامبر

 اَل تَْدُخُل اْلَماَلئَِكةُ بَْيتًّا فِيِه َكْلٌب َواَل ُصوَرةٌ  )مسلم و بخاری(

 . شوندباشد وارد نمیو مجسمه در آن سگ ه کی افرشتگان به خانه
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شود که فرشتگان موجب می حرام است وتصویر و آویزان کردن  سگ نگهداری

 . رحمت بدانجا وارد نشوند

 : فرمایدمیدر حدیث دیگری 

اَث فاََل يَْقَربَنَّ َمْسِجَدنَا فَإِنَّ اْلَماَلئَِكةَ تَ  ا يَتَأَذَّى ِمْنهُ بَنُو َمْن أََكَل اْلبََصَل َوالثُّوَم َواْلُكرَّ تَأَذَّى ِممَّ

 ()مسلم و بخاریآَدَم  

؛ چون بوی بد مانند انسانها نیاید خورد به مسجدفرنگی ر کس پیاز و سیر و ترهه

 . کنداذیت می نیز فرشتگان را

 . باید از مصرف آنها اجتناب کردکند پس ت میاین چیزها فرشتگان را اذی

 : فرمایدپیامبر می

ُجُل اْمَرأَتَهُ إِلَى فَِراِشِه فَأَبَْت فَبَاَت َغْضبَاَن َعلَْيَها لََعنَْتَها اْلَماَلئَِكةُ َحتَّى تُْصبَِح   إَِذا َدَعا الرَّ

 ()مسلم و بخاری

دم سپیدهتا ، زن اجتناب کندبیاید ولی  بسترش از زنش بخواهد که به یهرگاه مرد

 . فرستندفرشتگان بر او نفرین می

 پس الزم است که زن چنین نکند تا، شوداز مرد موجب نفرین فرشتگان میزن دوری 

 . نشود واقع نفرین مورد

 : فرمایدمی ج پیامبر

  هِ َمْن أََشاَر إِلَى أَِخيِه بَِحِديَدٍة فَإِنَّ اْلَماَلئَِكةَ تَْلَعنُهُ َحتَّى يََدَعهُ َوإِْن َكاَن أََخاهُ أِلَبِيِه َوأُمِّ 
 ()مسلم

ستند تا وقتی که فره او نفرین میبا چاقو برادرش را تهدید کند فرشتگان ب هر انسانی

 . گذاردچاقو را کنار می

 . پس تهدید کردن مؤمن با چاقو موجب لعنت فرشتگان است
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 آسمانی هايایمان به كتاب

همچنین در میان آنها ، ایمان داریم است دهیی که بر پیامبران نازل شهاي کتاببه همه

تورات و انجیل و زبور و  به آنها اشاره شده است مانندقرآن  یی که درهابه کتاب

آنها از طرف خداوند نازل  يمعتقدیم که همه، ایمان داریم یم وموسیصحف ابراه

هر چند در بعضی از ، متفقند ر دعوت به توحیدهاي خدا دي کتابو همه، انددهش

 . ات جزئی دارندبا هم اختالف فروع شریعت

 : فرمایدمی خداوند

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  چ 

ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ    ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

 ٦٣١النساء:  چگ   گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  

و کتابی که بر پیغمبر نازل ( محمّد) به خدا و پیغمبرش! ایدای کسانی که ایمان آورده 

و ) نازل نموده است( از قرآن) تری که پیشیو به کتابها( و قرآن نام دارد) کرده است

هرکس که به خدا و . ایمان بیاورید( هنوز تحریف و نسیان در آنها صورت نگرفته است

و یکی از اینها را ) فرشتگان و کتابهای خداوندی وپیغمبرانش و روز رستاخیز کافر شود

 . واقعاً در گمراهی دور و درازی افتاده است( نپذیرد

 فرماید:همچنین می

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ  ڦ    چ

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  

 ٦٣١البقرة:  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   
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، و آنچه بر ابراهیم، بر ما نازل گشته( به نام قرآن) ایمان داریم به خدا و آنچه: یدیبگو 

و به آنچه ، نازل شده است (یعنی نوادگان یعقوب) و اسباط، یعقوب، اسحاق، اسماعیل

پیغمبران از طرف ( یهمه) و به آنچه برای، برای موسی و عیسی آمده است

نه این که مثل ) اندازیمی نمییمیان هیچ یک از آنان جدا. پروردگارشان آمده است

پیغمبران را  یبلکه همه. بعضیها را بپذیریم و بعضیها را نپذیریم، یهودیان یا عیسویان

و ما ( پذیریمدانیم و کتابهایشان را به طور اجمال میبشریّت در عصر خود میراهنمای 

 . خدا هستیم( فرمان) تسلیم

 : فرمایدعمران میلی آسوره آیاتی ازدر و 

ٻ  ٻ     ٻ    پ      پ   پ        پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ 

ڦ  ڄ  ڄ     ڦ    ڦ  ڦ       ڤٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ

ی نیست و او یخدا، جز خدا  ٦ - ٨آل عمران:  چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    ڃڄ  ڄ

را ( قرآن) کتاب( همان کسی که) .است( در کار و بار جهان) و متصرّف( به خود) زنده

و متضمّن اصول رسالتهای آسمانی ) بر تو نازل کرده است که مشتمل بر حق است

اند برای پیغمبران فرستاده شده) ی است که قبل از آنیکتابها یکنندهتصدیق( و، پیشین

( برای عیسی) و انجیل را( برای موسی) تورات را، و خداوند پیش از آن. اندبوده( و

جهت رهنمود ( تورات و انجیل را نازل کرده است، قرآن) پیش از .نازل کرده است

را فرو فرستاده ( باطلحق از ) جدا سازنده( قرآن یعنی، چون منحرف گشتند) و، مردمان

و خداوند ، عذاب سختی دارند، بیگمان کسانی که نسبت به آیات خدا کفر ورزند. است

 . توانا و انتقام گیرنده است

 :فرمایددر جای دیگر می

  ٦١٣النساء:  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ٹچ
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  .و به داود زبور دادیم

  و یا این آیات که:

  ٦٧ - ٦٢األعلى:  چٿ   ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ٿ  چ 
( نیز آمده و) در کتابهای پیشین( بلکه، چیزها منحصر به این کتاب آسمانی نیست) این 

 . کتابهای ابراهیم و موسی( از جمله در). بوده است

 : فرمایداشاره می که همانا توحید است چنین به وحدت دین انبیاء و 

ڎ  ڎ  ڈ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  چ 

  ڳگ گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  گڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  ژڈ  ژ

 ٦٣الشورى:  چڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

بیان داشته و روشن نموده است که آن را به نوح ( مؤمنان) ینی را برای شمایخداوند آ 

توصیه کرده است و ما آن را به تو وحی و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش 

دین را پابرجا دارید و در آن تفرّقه ( ایم که اصولآنان سفارش کرده یبه همه) ماینموده

که پابرجا ) خوانیداین چیزی که شما مشرکان را بدان می. نکنید و اختالف نورزید

خداوند هر که را . آیدبر مشرکان سخت گران می( داشتن اصول و ارکان دین است

به ( از دشمنانگی با دین دست بکشد و) ر کهگزیند و هبخواهد برای این دین برمی

 . گرداندبدان رهنمودش می، سوی آن برگردد

 : فرمایدمی پیامبران هایی اختالف شریعتو درباره

 ٦٢المائدة:  چۆ       ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں چ 

جهت ) ایو برنامه( قیبرای رسیدن به حقا) برای هر ملّتی از شما راهی!( ای مردم)

  .ایمقرار داده (بیان احکام

 : فرمایدمی ج پیامبر

َهاتُُهْم َشتَّى َوِدينُُهْم َواِحٌد   ٍت أُمَّ  (ي)بخاراأْلَْنبِيَاُء إِْخَوةٌ لَِعالَّ
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نها دین آ، باشند اما مادرشان یکی نیستبرادر هستند که از یک پدر می ی پیامبرانهمه

 . تنها در فروع اختالف دارند و یکی است

 گذشته را نسخ کرده است یهابکتا یقرآن همه

ی بعد از تحریف و تغییر و تمام شدن زمان آنها های آسمانبکتا یایمان داریم که همه

های گذشته سه نوع و قانون روایت شده در کتاب و شریعتاند، دهتوسط قرآن نسخ ش

 : است

 . ـ قسمتی که قرآن به صحت آن گواهی داده است0

 . است آن شهادت داده ـ قسمتی که قرآن به بطالن2

 . ـ قسمتی که قرآن در مورد آن سکوت اختیار فرموده است3

دست انسان  یدهشیم و قسمت دوم را باطل و تحریفبه قسمت اول ایمان دار

نه  و کنیمنماییم نه آنرا تصدیق میدر مورد قسمت سوم سکوت اختیار میپنداریم و می

 . تکذیب

 : فرمایدهای گذشته میو کتاباوند در مورد ارتباط قرآن خد 

   ژڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژچ 

  ٦٢المائدة:  چۆ  

احکام و  یدر همه) را نازل کردیم که( کامل و شامل قرآن) کتاب( ای پیغمبر) و بر تو

بر صحّت ) و شاهد(، آسمانی) و موافق و مصدّق کتابهای پیشین، مالزم حق( اخبار خود

  .آنها است( اصول مسائل) حافظ و( و سقم

مدح  یی که در برگیرندهیهاکتاب، های گذشته استی کتابنزول قرآن تصدیق کننده

بنابراین ، بودند جخاتم پیامبران ی بر یو ستایش ونزول قرآن به عنوان آخرین پیام خدا

ه های گذشتن و اعتقاد حامالن معرفت و بصیرت کتابنزول قرآن موجب افزایش ایما
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بر  قرآن فرماید کهبیان می خداوند، امر خدا شدند و به دین او گرویدندتسلیم  پس،دش

فق قرآن باشد حقیقت دارد و موا هرآنچه، های گذشته حاکم و امین و گواه استکتاب

 . است باطلباشد منافات داشته  با قرآن هرآنچه

 کرده اشاره کردندریف تح کسانی از یهود که به او دروغ بستند وکتابش را به خداوند

 : فرمایدمی

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ 

البقرة:  چڃ  ڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ     ڃڄ  ڄ

٧٧  
به ) گویندنویسند و آن گاه میکه کتاب را با دست خود می( از احبار) وای بر کسانی 

 آمده است تا به بهای کمی آناز جانب خدا ( توراتی است که) این(: بیسوادان

و ! نویسندی را با دست خود مییوای بر آنان چه چیزها! را بفروشند( هاشدهتحریف)

ایشان را به ، ها و کارهااین گونه نوشته)! آورندی را به چنگ مییوای بر آنان چه چیزها

  (.کشاندسوی هالک و عذاب می

 : فرمایدمی و

پ  پ  ڀ  ڀ   ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    چ 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

  ٧٢آل عمران:  چڤ      ڤ  ڤ  ڦ  
پیچند زبان خود را می( خدا) و در میان آنان کسانی هستند که به هنگام خواندن کتاب 

( خدا) از کتاب( خوانندآنچه را که می) کنند تا شما گمان بریدو آن را دگرگون می

( نازل شده) آن از نزد خدا: گویند کهو می. نیست( خدا) حالی که از کتابدر ! است

بندند و حال آن که است و با این که از سوی خدا نیامده است و به خدا دروغ می

  (.گویندکه دروغ می) دانندمی
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 : فرمایدو پاداش مضاعف آنها میدر مورد انتخاب این امت  جپیامبر 

ُكْم فِيَمْن َسلََف ِمْن اأْلَُمِم َكَما بَْيَن َصاَلِة اْلَعْصِر إِلَى ُغُروِب الشَّْمِس أُوتَِي أَْهُل قَاَل إِنََّما بَقَاؤُ 

وتَِي التَّْوَراِة التَّْوَراةَ فََعِملُوا بَِها َحتَّى اْنتََصَف النََّهاُر ثُمَّ َعَجُزوا فَأُْعطُوا قِيَراطًّا قِيَراطًّا ثُمَّ أُ 

ْنِجيلِ  ْنِجيَل فََعِملُوا بِِه َحتَّى ُصلِّيَْت اْلَعْصُر ثُمَّ َعَجُزوا فَأُْعطُوا قِيَراطًّا قِيَراطًّا ثُمَّ  أَْهُل اإْلِ اإْلِ

تَاِب أُوتِيتُْم اْلقُْرآَن فََعِمْلتُْم بِِه َحتَّى َغَربَْت الشَّْمُس فَأُْعِطيتُْم قِيَراطَْيِن قِيَراطَْيِن فَقَاَل أَْهُل اْلكِ 

ُ َهْل ظَلَْمتُُكْم ِمْن َحقُِّكْم َشْيئًّا قَالُوا اَل قَاَل فَُهَو فَْضلِي  َهُؤاَلِء أَقَلُّ  ا قَاَل هللاَّ ِمنَّا َعَمالًّ َوأَْكثَُر أَْجرًّ

 (بخاریرواه ال) أُوتِيِه َمْن أََشاُء 

میان نماز عصر و  یفاصله یشما نسبت به اقوام گذشته به اندازه ی زمانیفاصله

سپس از اداء مسئولیت ، آمدند مهلت ایشان تا نماز ظهر بود مغرب است؛ اهل تورات

نها هم تا آ، سپس اهل انجیل آمدند، به آنها پاداش داد عاجز شدند و خداند قیراط قیراط

بخش انجیل عمل کردند سپس عاجز شدند و قیراط قیراط نماز عصر به مفاد حیات

شما هم تا غروب خورشید د سید و قرآن نازل شسپس نوبت به شما ر، پاداش گرفتند

 به زباناهل کتاب ، گرفتدو قیراط دو قیراط پاداش خواهید  کرد و دبدان عمل خواهی

؟ گیرندتر است ولی از ما بیشتر پاداش میاعمال آنها از ما کم: گفتند گشوده، اعتراض

فضل و بخششی این : فرموده. ن :گفتنداست؟  ده: آیا در حق شما ظلم شخداوند فرمود

  )بخاری آن را روایت کرده است(.. بخشمکه بخواهم میهر کس  که بهاست 

 : فرمایدمی یدر حدیث دیگرو 

ِ َوَما أُْنِزَل إِلَْينَا َوَما أُْنِزَل إِ  بُوُهْم َوقُولُوا آَمنَّا بِاَّللَّ قُوا أَْهَل اْلِكتَاِب َواَل تَُكذِّ َ َو إ  لَْيُكمْ اَل تَُصدِّ  لهنُا

 بخاری(رواه ال) نَْحُن لَهُ ُمْسلِمون َو إلهُُكم واِحٌد وَ 

 نازل فرموده وندبه آنچه خدا: دیبلکه بگوی .نه تکذیب و اهل کتاب را نه تصدیق کنید

 . هستیم در مقابل او تسلیم ایمان داریم و پروردگار ما و شما یکی است و ما است

 : است که فرمود دهعباس روایت شاز ابن

تَْقَرُءونَهُ  ؟!أَْحَدثُ  ج هللارسولِكتَاِب َعْن َشْيٍء َوِكتَابُُكْم الَِّذي أُْنِزَل َعلَى َكْيَف تَْسأَلُوَن أَْهَل الْ 

ِ َوَغيَُّروهُ َوَكتَبُوا بِأَْيِديِهمْ  ا لَْم يَُشْب َوقَْد َحدَّثَُكْم أَنَّ أَْهَل اْلِكتَاِب بَدَّلُوا ِكتَاَب هللاَّ  اْلِكتَاَب َمْحضًّ

ِ لِيَْشتَُروا بِِه ثََمنًّا قَلِيالًّ أاََل يَْنَهاُكْم َما َجاَءُكْم ِمْن اْلِعْلِم َعْن َمْسأَلَتِِهْم اَل َوقَالُوا ُهَو ِمْن ِعنْ  ِد هللاَّ

ِ َما َرأَْينَا ِمْنُهْم َرُجالًّ يَْسأَلُُكْم َعْن الَِّذي أُْنِزَل َعلَْيُكمْ   ()بخاری  َوهللاَّ



   آنچه هر مسلمانی باید بداند   32

ی که بر رسول سید در حالی که کتابپرکتاب می اهل ل ازچگونه در مورد بعضی مسای

و همین  ،است از تحریف نیز مصون ماندهو  ؟!تر استنزدیک نازل شده به شما جخدا 

 و است دهکنند که تحریف شیی را بیان میاهل کتاب چیزهاگوید که قرآن به شما می

تا  .از طرف خدا نازل شده است: گویندمی به دروغ و خود آنان است ی دستنوشته

نیاز که ما را از اهل کتاب بیگاه باشید ما علمی داریم ، آارزشی را به چنگ آورندول بیپ

با آن همه علم پرسد پس چرا شما قرآن شما چیزی نمیهیچ کدام از آنها از ، گرداندمی

  )بخاری آن را روایت کرده است(.. آوریدو حکمت به آنها رو می

 مقتضیات ایمان به کتب

قرآنی را معتبر و  ها و مثلهايداستان، هاي خدا ایمان داریمکتاب به حالل و حرام

سر تسلیم  آن تادر مقابل متشابهو ، کنیمعمل می ، به محکماتشپنداریمواقعی می

آوریم را به جاي می آن حق تالوت، کنیمآوریم و از حدود آنها تجاوز نمیفرود می

 . هستیم ج رسول خداو مطیع اوامر و نواهی 

 : فرمایدوند میخدا

ۆئ  ۆئ    ۇئې  ې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ   وئ  ۇئچ 

  ٦٣٢النساء:  چۈئ  ۈئ  ېئ   
به حق بر ( قرآن را که مشتمل بر حق و بیانگر هر آن چیزی که حق است) ما کتاب 

میان مردمان طبق آنچه خدا به تو ( مشعل راه هدایت باشد و بدان) ایم تاتو نازل کرده

 . و مدافع خائنان مباش، داوری کنی نشان داده است

ردم قضاوت کند و او دهد که بر اساس کالم خدا میان مبه پیامبرش دستور می خداوند

  فرماید:ی بعضی از آنها شود، آنجا که میدا دچار فتنهدارد که مبارا بر حذر می
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ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  چ 

ېئ  ىئ       ىئ  ىئ    ېئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ    ېئەئ  وئ  وئ    ەئى  ى  ائ  ائ

  ٦٧المائدة:  چی  ی  
در میان آنان طبق چیزی حکم کن که ( دهیم به این کهبه تو ای پیغمبر فرمان می) و 

و از آنان برحذر ، و از امیال و آرزوهای ایشان پیروی مکن، خدا بر تو نازل کرده است

ی که یتو را از برخی چیزها( ورزیرضپوشی و خیانت و غبا کذب و حق) باش که

و احکامی را پایمال هوی و هوس ) خدا بر تو نازل کرده است به دور و منحرف نکنند

پشت ( از حکم خدا رویگردان شدند و به قانون خدا) پس اگر (.باطل خود نسازند

ای از گناهانشان ایشان را دچار بال و خواهد به سبب پارهبدان که خدا می، کردند

بیگمان بسیاری  (.پیش از عذاب اخروی گرفتار کند، و به عذاب دنیوی) مصیبت سازد

و از حدود قوانین الهی تخطّی ) کنندسرپیچی و تمرّد می( از احکام شریعت) از مردم

 : فرمایدمی همچنین (.نمایندمی

 چڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڤٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤچ 

  ٣األعراف: 
و جز خدا از ، از چیزی پیروی کنید که از سوی پروردگارتان بر شما نازل شده است 

اوامر و نواهی ) کمتر متوجّه (.و فرمان مپذیرید) اولیاء و سرپرستان دیگری پیروی مکنید

  (.گیریدو کمتر پند می) هستید( خدا

کریم را آورده، امر به پیروی از پیامبر امّی و بیسوادی که این قرآن  آیه خداوند در این

ی آن عدول از حکم ای که نتیجهفرموده و از سرپیچی از او نهی کرده است. نافرمانی

 خدا به سوی غیر اوست.

 : فرمایدمی در جای دیگری
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ڇ  ڇ        ڇ   ڇ    چڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چچ 

  ٦٨٦البقرة:  چڍ  ڍ  ڌ  
ایم و آن را از روی دقّت و چنانچه آنان داده کسانی که کتاب آسمانی به( ای ازدسته) 

نمایند و سره را از ناسره جدا و تورات و انجیل را محقّقانه وارسی می) خوانندباید می

و کسانی که بدان ایمان نیاورند ، آورنداین چنین افرادی به قرآن ایمان می( سازندمی

 . گمان ایشان زیانکارانندبی

و تحریف و  رت است از رعایت حالل و حرام آنقرآن عبا آوردن حق تالوتجایبه

 . تأویل نکردن ناروای آیات خداوند

 : فرمایدمی در تعامل با آنها و روش اهل علم محکم و متشابه قرآن یدربارهخداوند 

ۀ    ۀڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻچ 

 ڭ  ڭ  ڭ   ڭہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ

ې  ې     ې   ى  ى    ېۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ   ۆۇ  ۇ

  ٧آل عمران:  چائ  
« مُحْکَمَات»های آیه ،بخشی از آن. را بر تو نازل کرده است( قرآن) او است که کتاب 

، آنها اصل و اساس این کتاب هستند( و معانی مشخّص و اهداف روشنی دارند و) است

و معانی دقیقی دارند و احتماالت مختلفی در ) ،است« مُتَشَابِهَات»های آیه و بخشی از آن

زوایای وجودشان ، و گریز از حق) و امّا کسانی که در دلهایشان کژی است (.رودآنها می

در . افتندبه دنبال متشابهات می( نادرست) انگیزی و تأویلبرای فتنه( گرفته است را فرا

( قدمانو ثابت) دانند که راسخانا را جز خدا و کسانی نمیآنه( درست) حالی که تأویل

آنها ایمان  یما به همه: گویندمی( این چنین وارستگان و فرزانگانی). در دانش هستند

همه از سوی خدای ما ( دانیم که محکمات و متشابهاتو در پرتو دانش می) داریم
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، برندهوس فرمان نمیسلیمی که از هوی و ) جز صاحبان عقل( این را) و. است

 . شوندمتذکّر نمی( دانند ونمی

 : فرمایدمی و

ۆئ  ۈئ              ۈئ  ېئ  ېئ    ۆئائ  ەئ        ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئچ 

  چېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ      مئ  ىئ   

  ٦٦٦یوسف:  
یعنی یوسف و برادران و دیگر پیغمبران و اقوام )، به حقیقت در سرگذشت آنان 

آنچه گفته ) .اندیشمندان است یعبرت برای همه( درسهای بزرگِ، ایمانماندار و بیای

یک وحی ) و بلکه، نبوده( و داستان خیالی و دروغین) ساختگی ییک افسانه( شد

( راستین) پیشین را تصدیق و پیغمبران( اصیل انبیای) کتابهای( بزرگ آسمانی است که

انسانها در سعادت و ) ی است کهیچیزها یانگر همهبی( به عالوه) و، کندرا تأیید می

( یهمه) هدایت و رحمت برای( یو به همین دلیل مایه، تکامل خود بدانها نیاز دارند

 . آورندکسانی است که ایمان می

 : است ج اطاعت از اوامر و نواهی پیامبر از موارد ایمان به قرآن

 ٧الحشر:  چۓ       ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ  ںچ

و از ، کنید آورده است اجرا( از احکام الهی) ی را که پیغمبر برای شمایچیزها 

  .دست بکشید، ی که شما را از آن بازداشته استیچیزها

 : فرمایدمی جپیامبر 

ْنبِيَائِِهْم فَإَِذا نََهْيتُُكْم َدُعونِي َما تََرْكتُُكْم إِنََّما َهلََك َمْن َكاَن قَْبلَُكْم بُِسَؤالِِهْم َواْختاَِلفِِهْم َعلَى أَ 

 )بخاری(َعْن َشْيٍء فَاْجتَنِبُوهُ َوإَِذا أََمْرتُُكْم بِأَْمٍر فَأْتُوا ِمْنهُ َما اْستَطَْعتُْم  

ات و ختالفچون علت هالک امتهای پیشین ا، ام دست برداریداز هر آنچه سکوت کرده

اگر شما را از کاری نهی کردم آنرا ، اندکردههای فراوانی بوده است که از انبیاء میپرسش
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)بخاری آن را . وریدرا به جای آ ستور دادم در حد توان آنترک کنید و اگر به چیزی د

 روایت کرده است(.

 ایمان به پیامبران

 ایمان به پیامبران به اجمال و تفصیل

یمان ـ اشناسیمنمی و چه آنها کهشناسیم آنهایی که می چهپیامبران ـ يبه همه

ترین نزدیک، ی که در قرآن یادي از ایشان رفته استیمخصوصاً به آنها، داریم

ون یعت و قانل شرول این است که رسوو رس دیدگاه به قرآن در مورد تفاوت نبی

ابت ند اما نبی بر شریعت پیامبر قبل از خودش ثکجدیدي را از خداوند دریافت می

 . خواندمانده و مردم را بدان فرا می

 : فرمایدمیبه سوی تمامی امتها  انبیاء روانه کردن خداوند در مورد

ڇ    ڇڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇچ 

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک            ڈڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ

  ٣١النحل:  چک  ک  ک  گ  

 پیغمبران این یو محتوای دعوت همه) ایمما به میان هر ملّتی پیغمبری را فرستاده 

دوری ( و غیره، ستمگران، بتان، شیطان) که خدا را بپرستید و از طاغوت( بوده است

خداوند  (.پیغمبران دعوت به توحید کردند و مردمان را به راه حق فرا خواندند) .کنید

( به راه راست، مرحمت خدا شدند یشایسته، که بر اثر کردار نیک) گروهی از مردمان را

 گمراهی بر آنان واجب گردید( بر اثر کردار ناشایست) ایشانو گروهی از ، هدایت داد

در ( بروید، اگر در این باره در شکّ و تردیدید) پس( و سرگشتگی به دامانشان چسبید)

بنگرید و ببینید که سرانجام ( روزگار یآثار گذشتگان را بر صفحه) زمین گردش کنید و
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و بر سر اقوامی ) کجا کشیده است اند بهتکذیب کرده( که آیات خدا را) کار کسانی

  (.چون عاد و ثمود و لوط چه آمده است

تا آنها را به  ه استفرستاد وران پیامبرانی را به سوی مردمخداوند منان همیشه در هر د

گیر از روزی که شرک دامن این روند ،خوانند پرستی و کفر به طاغوت فراتوحید و یکتا

 . است هادامه داشت نقاط عالم یدر همه آور الهیرین پیامآمدن آخ ه تاانسانی شد یجامعه

 : فرمایدی دیگری میآیه خداوند در

  ٨٦فاطر:  چڇ  ڇ   ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    چڃ  ڃ  چ  چ  چچ 

 و بیم دهنده( مؤمنان به بهشت) دهندهبه عنوان مژده، حقّ( دین) ما تو را همراه 

بوده هم ن( از ملّتهای پیشین) هیچ ملّتی. ایمفرستاده( نبه میان مردما، کافران به دوزخ)

 . ای به میانشان فرستاده نشده باشددهندهاست که بیم

 فرماید:و می

  ٧الرعد:  چڃ  ڃ  ڃ   ڃ    ڄڄ     ڄ  ڄ  ڦچ
 ییو هر ملّتی راهنما،( و بس و بر رسوالن پیام باشد، و پیغمبری) ایدهندهتو تنها بیم

  (.باشیای نمیسابقهو تو چیز نوظهور و بی) دارد( پیغمبران ریاز میان سا)

ی آنها آمده است و کند که پیامبرانی هستند که در قرآن قصهما را آگاه میخداوند 

 : فرمایدمی همچنین رسوالنی هستند که داستان آنها در قرآن نیامده است،

ٺ    ڀ  ٺ   ڀٻ     ٻ   ٻ    ٻ       پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  چ 

ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ٹٹ

ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڃڃ  ڃ
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 - ٦١٣النساء:  چژ  ژ  ڑ  ڑ   ک    ڈڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

٦١٢  
همان گونه که پیش از تو به ، وحی کردیم( قرآن و شریعت را، ای پیغمبر) ما به تو 

، یعقوب، اسحاق، به ابراهیم( همان گونه که) و، ان بعد از او وحی کردیمنوح و پیغمبر

و ، هارون، یونس، ایّوب، عیسی(، او که برخی از آنان پیغمبران خدا بودند) نوادگان

ایم که و ما پیغمبران زیادی را روانه کرده. و به داود زبور دادیم، سلیمان وحی کردیم

به میان مردم ) زیادی را( دیگر) و پیغمبران، ایمیان کردهسرگذشت آنان را قبالً برای تو ب

وحی به موسی  یو شیوه) .ایمکه سرگذشت آنان را برای تو بیان نکرده( ایمروانه کرده

ما . با موسی سخن گفت( از پشت حجاب بدون واسطه) تاًخداوند حقیق( این بود که

دهنده بیم( کافران را به عقاب) و، رسانمژده( مؤمنان را به ثواب) پیغمبران را فرستادیم تا

و ) و بعد از آمدن پیغمبران حجّت و دلیلی بر خدا برای مردمان باقی نماند، باشند

آوردیم و راه طاعت و عبادت ایمان می، فرستادینگویند که اگر پیغمبری به سوی ما می

ت و حکمت و کارهایش از روی قدر) حکیم است یو خدا چیره (.گرفتیمدر پیش می

  (.پذیردانجام می

 : فرمایدو می

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ 

   ٧٢غافر:  چڄ  ٺٺ

سرگذشت بعضیها را برای . ایمفرستاده( برای رهنمود مردمان) پیش از تو پیغمبرانی را

 .ایمتو بازگو کرده و سرگذشت برخیها را برای تو بازگو نکرده

 ماید:فردر جای دیگر می

ڃ  چ    ڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ 

 ٦١٦النساء:  چچ   چ  چ  
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، ایمایم که سرگذشت آنان را قبالً برای تو بیان کردهو ما پیغمبران زیادی را روانه کرده 

که سرگذشت آنان را برای تو ( ایمبه میان مردم روانه کرده) زیادی را( دیگر) و پیغمبران

از پشت حجاب ) تاًخداوند حقیق( وحی به موسی این بود که یو شیوه) .ایمبیان نکرده

 . با موسی سخن گفت( بدون واسطه

برای ما ایمان به آنها را و بدین وسیله برد در آیاتی دیگر تعدادی از پیامبران را اسم می

 : مایدنمشخص می

ٹ    ڤ  ڤ    ٹٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ    ٿچ 

  چڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄڦ  ڦ  ڤ   ڤ   ڦ  ڦ

ڌ  ڌ    ڍچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ

ڑ            ک  ک  ک   ک    ڑڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ

  ٢١ - ٢٣األنعام:  چڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ    گگ  گ  گ
به کارشان ) در برابر قوم خود( تا) کردیم ا بود که آنها را به ابراهیم عطال میاینها دال 

او با . رگان و خورشید و ماه را دلیل بر الوهیّت و وحدانیّت ما داندو غروب ستا، گیرد

و این سنّت ما است که با علم و ، لِ کَوْنی بر آنان پیروز شد و برتری یافتیهمین دال

پروردگار تو !( ای پیغمبر). بریمهر کس را بخواهیم او را درجاتی باال می( حکمت

آگاه ( و، کنددهد و به جای خود میار میاست و هر چیزی را در جای خود قر) حکیم

ما به  (.داند چه کسی مستحقّ رفعت است و چه کسی مستوجب ذلّتو می) است

و افتخار این دو تن هم تنها ) نمودیم را عطا( فرزند اسحاق) اسحاق و یعقوب، ابراهیم

( خوبی به سوی حقیقت و) آن دو را( بلکه مانند پدرشان، پیغمبرزادگی نبود یدر جنبه

و از . ارشاد نمودیم( دستگیری و به سوی حق و نیکی) پیشتر نیز نوح را. رهنمود کردیم

قبالً ) موسی و هارون را، یوسف، ایّوب، سلیمان، داود( هم کسانی همچون) نژاد نوح
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( این پیغمبران را پاداش دادیم یکه ابراهیم و همه) و همان گونه( هدایت و ارشاد کردیم

و الیاس ، عیسی، یحیی، و زکریّا .دهیمپاداش می( یز بدانچه مستحقّ باشندن) محسنان را

و  .بودند( ما یو بندگان شایسته) صالحان یآنان از زمره یهمه( نیز هدایت دادیم و) را

را بر ( از اینان) و هر کدام( نیز رهنمود کردیم) و لوط را، یونس، الیَسَع، اسماعیل

 . تری دادیمبر( زمان خود) جهانیان

 ٢١مریم:  چچ       ڇ           ڇ  ڇ  ڇ     چڃ  ڃ  چ   چچ : فرمایدو می

او بسیار راستکار و راستگو و پیغمبر . از ادریس بگو( آسمانی قرآن) و در کتاب 

 . بزرگی بود

هود:  چۅ      ۈۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ       ۆ  ۓھ  ھ    ے  ےچ 

٢٣  
هود ) .هود را به سوی قوم عاد فرستادیم که از خودشان بود( رما به عنوان پیغمب)

  .خدا را بپرستید که جز او معبودی ندارید! ای قوم من: گفت( بدیشان

 ١٦هود:  چيب       ىئۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ۇئەئ  ەئ  وئ  وئ  چ 

م فرستادیم که صالح نا( به عنوان پیغمبر) به سوی قوم ثمود یکی از خودشان را 

خدا را بپرستید که معبودی جز او برای شما وجود ! ای قوم من: گفت( به آنان). داشت

  (.باشدو کسی غیر او مستحقّ پرستیدن نمی) ندارد

 چڎ       ڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڤٹ  ڤ  ڤ   ڤ  چ 

  ٢٦هود: 
( یشانشعیب بد). به سوی قوم مدین فرستادیم که از خود آنان بود( نیز) شعیب را

  .جز او معبودی ندارید( و بدانید که) خدا را بپرستید! ای قوم من: گفت

  ٦٢ص:  چڈ  ژ  ژ  ڑ    ڈڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ 
 . آنان جملگی از خوبان و نیکانند. از اسماعیل و الیسع و ذالکفل یاد کن!( ای پیغمبر) 
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 حقیقت ایمان به پیامبران

 و راسخ به نبوت و رسالت و عصمت ایشان ازایمان به پیامبران یعنی اعتقاد جازم 

ن و پیام خدایی را بدو، دهنده هستندیافته و هدایتهدایت و اینکه همه، گناهیهر 

و در راه خدا  اندنصیحت کردهرا  و مردمشان، اندکم و کاست به مردم ابالغ نموده

ایشان را هو خداوند امت، نداهند تالش و مجاهدت کرداههر آنچه در توان داشت

که آنها را تصدیق نمایند و سر تسلیم در مقابل آنها فرود  است مکلف فرموده

  آنها که این امر را به جاي نیاورده باشد مؤمن نبوده است.هر کس از امت  و ،آورند

  :فرمایداوند در مورد انتخاب پیامبران میخد

 چڌ     ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڍچ  چ   ڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍچ 

  ٧٢الحج: 
 و به سوی انبیا) گزیندرا برمی( همچون جبرئیل) آورانیخداوند از میان فرشتگان پیام 

 را( همچون موسی و عیسی و محمّد) و هم از میان انسانها پیغمبرانی( داردگسیل می

چرا که ( آنان باخبر است یو از کار همه، فرستدگزیند و به سوی مردم میبرمی)

 . تخداوند شنوا و بینا اس

 فرماید:و می

 ٦٨٦األنعام:  چۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  مئ     ۇئچ
رسالت خویش را به ( )چه کسی را برای پیامبری انتخاب وداند که خداوند بهتر می

داند که چه کسی را برای رسالت انتخاب کند و خداوند می دارد.حوالت می چه کسی

گان شایسته را یدر تنها برگزخداوند برای این کا ،رسالت را بر دوش چه کسی بگذارد

 گزیند. میبر
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ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ 

چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  

  ٦٢ - ٦٢ص:  چڈ  ژ  ژ  ڑ    ڈڎ
آنان که دارای ، از بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب سخن بگو!( ای پیغمبر) 

ما آنان . بودند( ین یزدانییامور زندگانی و رموز آ یدرباره کافی و قوی) قدرت و بینش

. سرای آخرت بود( همیشگی ایشان از) را با صفت خاصّی ویژگی بخشیدیم که یاد

از !( ای پیغمبر) .برگزیدگان بس نیک و نیکوکارند یایشان در پیشگاه ما از زمره

 . بان و نیکانندآنان جملگی از خو. اسماعیل و الیسع و ذالکفل یاد کن

حقیقت و عمل برای  خداوند آنها را به قوت در اطاعت و فقه در دین و بصیرت در

و آنان  .کند که هیچ هم و غمی غیر از آخرت ندارندبیان می، فرمایدآخرت توصیف می

  برگزیدگان نیکویی هستند.

 : رمایدفاشاره می در ابالغ وحی و امانت آنها در گفتار چنین به عصمت آنهاو 

  ٦ - ٣النجم:  چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  چ 
چیزی که با خود آورده است و با ) آن هرگز. گویدو از روی هوا و هوس سخن نمی 

وحی و پیام ( از سوی خدا بدو) جز وحی و پیامی نیست که( شما در میان نهاده است

 . گرددمی

خداوند منان را بدون کم و کاست به  بلکه پیامرانند خن نمیبر اساس هوا و هوس س 

 نمایند.غ میمردم ابال

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ       گ  گ  چ 

  ٦٧ - ٦٦الحاقة:  چڳ     ڳ   ڳ   ڳ     ڱ  ڱ  
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 گرفتیمما دست راست او را می. بستای سخنان را به دروغ بر ما میاگر پیغمبر پاره 

این کار ما ) توانست مانعو کسی از شما نمی .کردیمسپس رگ دلش را پاره می

  (.و مرگ را از او باز دارد) او شود( یدرباره

از او انتقام  آنچنان که شما میپندارید دزمی یعنی اگر کوچکترین خیانتی از پیامبر سر

ی نیکو و صادق و داو فر ولی، دفاع کند توانست از اوگرفتیم و هیچ کس نمیمی

ل واضح و ه اوست و با معجزات روشنگر و دالیچون خداوند همرا، ته استیافهدایت

 . نمایدرا تأیید می قاطع او

، 013، 051، 011، 030، 021، 001، 011 ییهدر آیات فراوان دیگر مانند آ

 : فرمایدبه وجوب پیروی از آنها اشاره می شعراء یسوره 071

  ٦٣٢الشعراء:  چمئ  ىئ  يئ  جب  چ 
 . از خدا بترسید و از من اطاعت کنید 

داوند به حساب خنساء پیروی از انبیا را پیروی از  یسوره 11 ییهآو حتی در 

 : آوردمی

 چپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ 

  ٢٣النساء: 
که پیغمبر  چرا) در حقیقت از خدا اطاعت کرده است، هر که از پیغمبر اطاعت کند 

و جز از چیزی نهی ، دهد که خدا بدان دستور داده باشدجز به چیزی دستور نمی

 پشت کند( به اوامر و نواهی تو) و هر که( کند که خدا از آن نهی کرده باشدنمی

 و نگهبان( احوال) ما شما را به عنوان مراقب( خودش مسؤول است و باک نداشته باش)

  (.بلکه بر رسوالن پیام باشد و بس) مایآنان نفرستاده( اعمال)

    ٧الحشر:  چۓ    ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ  ںچ
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ی یو از چیزها، کنید آورده است اجرا( از احکام الهی) ی را که پیغمبر برای شمایچیزها

 .دست بکشید، که شما را از آن بازداشته است

 : فرمود جامبر که پیاست ده ح مسلم و بخاری از علقمه روایت شدر صحی
( ِ َصاِت َواْلُمتَفَلَِّجاِت لِْلُحْسِن اْلُمَغيَِّراِت َخْلَق هللاَّ ُ اْلَواِشَماِت َواْلُموتَِشَماِت َواْلُمتَنَمِّ  فَبَلََغ لََعَن هللاَّ

َعْنَك أَنََّك لََعْنَت َكْيَت  َذلَِك اْمَرأَةًّ ِمْن بَنِي أََسٍد يُقَاُل لََها أُمُّ يَْعقُوَب فََجاَءْت فَقَالَْت إِنَّهُ بَلََغنِي

ِ فَقَالَْت لَقَْد قََرْأُت َما بَْيَن  ج هللارسولَوَكْيَت فَقَاَل َوَما لِي أَْلَعُن َمْن لََعَن  َوَمْن ُهَو فِي ِكتَاِب هللاَّ

 (ِه أََما قََرْأتِ اللَّْوَحْيِن فََما َوَجْدُت فِيِه َما تَقُوُل قَاَل لَئِْن ُكْنِت قََرْأتِيِه لَقَْد َوَجْدتِي

  چۓ    ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ  ںچ
شوند و آنان که ابروهایشان زنانی که خالکوبی می و کنندی میخالکوب ی کهزنانخداوند 

که ـ اندازندفاصله می زیبایی یشان جهتهادارند و آنان که میان دندانرا برمی

: یعقوب آمد و گفتزنی به نام ام !دهندگان خلقت خداوندی هستندـ را لعنت کندتغییر

من چرا بر کسی لعنت  :مسعود گفتابن ؟ایدام که چنین و چنان لعنت کردهخبردار شده

نکنم که پیامبر او را لعنت کرده است و در کتاب خدا هم بر او لعنت فرستاده شده 

د مسعوابن. امولی چنین چیزی ندیده اممن کتاب خدا را خوانده :زن گفت! ؟است

 : فرمایدند در قرآن نمیخواهی دید مگر خداوبخوانی،  اگر خوب: فرمود

ی یو از چیزها، کنید آورده است اجرا( از احکام الهی) ی را که پیغمبر برای شمایچیزها

  .دست بکشید، که شما را از آن بازداشته است

 : فرمایدخداوند می

  چچ    چ  چ  چ   ڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃچ 

  ٣٦آل عمران:  
از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و ، داریداگر خدا را دوست می: بگو 

 . مهربان است یو خداوند آمرزنده، گناهانتان را ببخشاید

کند ا دوست دارم ولی از او پیروی نمیر جپیامبر : گویدیه برای هر کسی که میاین آ

 این ادعا، گردددارد محبت رسول با پیروی روشن میان میچون بی، میزان و محک است
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، کندپیروی  جدر اقوال و کردار از محمد  پوشد مگر اینکهی عمل به تن نمیجامه

یه آنها را آزمایش خداوند با این آ .ول را دوست دارندکردند که رسگروهی گمان می

 . کرد

ل شدن به بهشت قلمداد دیثی پیروی از خودش را تنها راه داخدر ح جپیامبر 

 : فرمایدمی

تِي يَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ إاِلَّ َمْن أَبَى قَالُوا يَا  َوَمْن يَأْبَى قَاَل َمْن أَطَاَعنِي َدَخَل اْلَجنَّةَ  هللارسولُكلُّ أُمَّ

 (بخاری) َوَمْن َعَصانِي فَقَْد أَبَى

: عرض کردند، ه باشدشوند مگر کسی که دوست نداشتامتم به بهشت وارد می یهمه

 ؟ مگر چه کسی دوست ندارد

مرا نافرمانی کند وارد  شود و هر کسکس از من پیروی کند وارد بهشت میهر : فرمود

 . شودبهشت نمی

 : فرمایدمی یدر حدیث دیگر

 َ َ َوَمْن َعَصانِي فَقَْد َعَصى هللاَّ  ()بخاری  َمْن أَطَاَعنِي فَقَْد أَطَاَع هللاَّ

نافرمانی  مرااعت کند در حقیقت خدا را اطاعت کرده است و هر کس هرکس مرا اط

 . کند در حقیقت خدا را نافرمانی کرده است

 ایمان به پیامبران یالزمه

اگر به یکی از آنها کفر ، ی آنهابه همه ایمان اعتقاد داریم که ایمان به پیامبران یعنی

تفاوت و شکاف میان ، این اصل بنابر، ایمی آنها کفر ورزیدهبورزیم در حقیقت به همه

ایمان ندارند ولی ما به  جمد آنها به مح، کنیممسلمانان و یهود و نصاری را درک می

 شویم کهموشکافی مسئله بپردازیم متوجه میاگر به ، پیامبران خداوند ایمان داریم یهمه

بران گذشته آمدن پیام یورزند چون همهها به پیامبران خودشان هم کفر میدر حقیقت آن

 . اندهایشان نوید دادهت را به امتحضرت ختمی مرتب
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 : فرمایدخداوند می

 ٦٣٢الشعراء:  چۇئ       ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ 

قوم نوح پیغمبران را  (.دیگري مربوط به قوم نوح است يماجراي آموزنده) 

 . تکذیب کردند

  ٦٨٣الشعراء:  چڻ      ڻ  ڻ  ۀ  چ 

  (.و دروغگو نامیدند) را تکذیب کردند( خدا) قوم عاد پیغمبران 

 ٦٦٦الشعراء:  چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  

  (.و از آنان فرمانبرداري نکردند) قوم ثمود پیغمبران را دروغگو نامیدند 

  ٦١٣الشعراء:  چٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

  (.و از ایشان پیروي نکردند) قوم لوط پیغمبران را دروغگو نامیدند 

ا به پیامبران خود ایمان نیاوردند ولی خداوند در مورد آنها ت که تنهواضح اس

 یند چون تکذیب یک پیامبر به معنی تکذیب همهپیامبران را تکذیب کرد: فرمایدمی

نها یکی است و به یک هدف دعوت آ یدین و رسالت همه به این اعتبار که، آنها است

 . کردندمی

ی پیامبران مؤمنین به همه و جرسول خدا  فرماید کهبیان می دیگری ییهخداوند در آ

  گذارند:ی نمیند و میان هیچ یک از آنها فرقایمان دار

ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںچ 

 ٨٢٢البقرة:  چڭ      ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ

 شده است معتقد است بدانچه از سوی پروردگارش بر او نازل( محمّد، خدا) فرستاده 

همگی به خدا . بدان باور دارند( نیز) و مؤمنان( و شکّی در رسالت آسمانی خود ندارد)
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میان هیچ یک از ( گویند:و می) و فرشتگان او و کتابهای وی و پیغمبرانش ایمان داشته

  (.دانیمرسالت ایشان را یکی می یو سرچشمه) گذاریمپیغمبران او فرق نمی

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      گ  گچ  فرماید:و می

  ٦٢٨النساء:  چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ںڱ  ں

در این که ) و امّا کسانی که به خدا و پیغمبرانش ایمان دارند و میان هیچ یک از آنان 

(، نمایندو هیچ کدام را تکذیب نمی) گذارندفرقی نمی( انداز سوی خدا برگزیده شده

 و خداوند بسیار آمرزنده و بسیار مهربان است، هیم دادبدانان پاداش و مزدشان را خوا

  (.دهدمورد عفو قرار می، و لغزشها و اشتباهاتی هم اگر داشته باشند)

به بعضی ایمان دارند ، گذارندکه کافرین میان پیامبران فرق می فرمایدبیان می داوندخ

 : و به بعضی دیگر کافر هستند

چ  چ    ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ 

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

 - ٦٢٣لنساء: ا چڑ  ک  ک  ک  ک    ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ

٦٢٦  
خواهند میان خدا و پیغمبرانش کسانی که به خدا و پیغمبرانش ایمان ندارند و می 

و ( ولی به پیغمبران ایمان نداریم، و بگویند که به خدا ایمان داریم) ی بیندازندیجدا

و ، ویند که به برخی از پیغمبران ایمان داریم و به برخی دیگر ایمان نداریمگمی

ای نیست ولی میان کفر و ایمان فاصله) راهی برگزینند( کفر و ایمان) خواهند میان آنمی

و ما برای ، آنان جملگی بیگمان کافرند (.راه کفر و راه دین: و دو راه بیش وجود ندارد

 . ایمای فراهم آوردهکافران عذاب خوارکننده
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 کنند به پیام نازل شده به سوی خود ایمانی که گمان میخداوند بر سر یهودیان 

حقیقت دارد کافر هستند بانگ  در حالی که جده بر محمد اند ولی به قرآن نازل شدهآور

 : نمایدزند و آنها را اینگونه سرزنش میمی

ڳ  ڳ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳچ 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ                 ںڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں

  ٧٦البقرة:  چہ  ھ  
( که قرآن است) به آنچه خداوند فرو فرستاده است: هنگامی که به آنان گفته شود 

نه ) آوریم که بر خود ما نازل شده باشدما به چیزی ایمان می: گویندمی، ایمان بیاورید

 یکنندهورزند و حال آن که حق بوده و تصدیقو به غیر آن کفر می(، گربر اقوام دی

ید که به تورات ایمان یگوو راست می) اگر مؤمنید: بگو. چیزی است که با خود دارند

 کشتید؟ پس چرا پیامبران خدا را پیش از این می( کنیددارید و از آن پیروی می

را  جچون محمد ، آنها عناد و تکبر است فرماید که علت اساسی کفربیان میهمچنین 

 : شناسندمانند پسران خود می

پ   ڀ  ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پچ 

  ٦٦١البقرة:  چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
، که محمّد نام و پیغمبر خاتم است) او را، ایمداده( آسمانی) آنان که بدیشان کتاب 

گمان و برخی از آنان بی، ناسندشبدان گونه که پسران خود را می، شناسندمی( خوب

. داننددر حالی که می، دارندپنهان می( از جمله پیغمبری محمّد و قبلگی کعبه را) حق را
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 ایمان به روز قیامت

 علم و آگاهی از قیامت کلیدی است از کلیدهای غیب

ن یا صحیح بیا هاي قیامت که در قرآن و سنتي عالمات و نشانههمه به ایمان داریم

 . داندزمان فرا رسیدن قیامت را تنها خداوند میاینکه و ، اندروایت شده

 : فرمایدمی با اشاره به اینکه آگاهی از کلیدهای غیب تنها مخصوص اوستخداوند 

ىئ  ىئ  ی    ىئۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ۆئەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  چ 

 چحت  خت          ی  ی  ی  جئ  حئ        مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت   

  ٢٧األنعام: 
و . های غیب و کلید آنها در دست خدا است و کسی جز او از آنها آگاه نیستگنجینه 

( از گیاهی و درختی) و هیچ برگی. خداوند از آنچه در خشکی و دریا است آگاه است

، زمین( درون) ای در تاریکیهایو هیچ دانه. افتد مگر این که از آن خبردار استفرو نمی

و در علم ، خدا از آن آگاه) مگر این که، چیز تر و یا خشکی نیست که فرو افتدو هیچ

 . در لوح محفوظ ضبط و ثبت است( خدا پیدا است و

 : فرمایدهای غیب را اینگونه بیان میو کلید

ېئ  ېئ  ىئ    ېئائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئچ 

لقمان:  چحب  خب  مب  ىب    جب       يئی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   یىئ  ىئ  ی

٣٦  
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و ، باراندو او است که باران را می، خدا است یآگاهی از فرا رسیدن قیامت ویژه 

داند فردا چه چیز و هیچ کسی نمی، است( مادران) مطّلع است از آنچه در رحمهای

 قطعاً خدا آگاه و. میردداند که در کدام سرزمینی میو هیچ کسی نمی، آوردفراچنگ می

 . است( از موارد مذکور) باخبر

 : فرمایدتأکید می علم زمان آمدن قیامت به خداونداختصاص  و در جای دیگر بر

حئ    مئ    جئىئ  ی  ی    ی     ی  ىئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ۈئوئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئچ 

يت  جث   مث  ىث  يث    ىتجت  حت       خت   مت  يبحب  خب  مب  ىب  جبىئ  يئ

  ٦٢٧: األعراف چحج  مج      جح  مح    جخ  حخ   
( رسد ودنیا به پایان می) در چه زمانی: گویندپرسند و میراجع به قیامت از تو می 

تواند در و کسی جز او نمی، تنها پروردگارم از آن آگاه است: ؟ بگودهدقیامت رخ می

آگاه آغاز آن جهان مردمان را و از پایان این جهان و سر) وقت خود آن را پدیدار سازد

و ) آسمانها و زمین سنگین و دشوار است( ساکنان) برای( قیامت یاز هنگامهاطّالع . کند

پیوندد و بر سرتان قیامت ناگهانی به وقوع می (.رسدهرگز دانش ایشان بدان نمی

خاصّ ، اطاّلع از آن: ؟ بگوقیامت باخبری( شروع) انگار تو از: پرسنداز تو می. تازدمی

 . دانندنمی( آن را چنان که باید یاین مسأله و فلسفه) ولیکن بیشتر مردمان، یزدان است

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ   مئ          ىئ  يئ     جب  چ : فرمایدمی و

حب     خب  مب      ىب  يب    جت  حت  خت  مت     ىت  يت  جث  مث  ىث      يث  حج     مج  

  ٦١ - ٦٨النازعات:  چجح   

را چه آگهی و خبر تو  شود؟زمانی واقع می رسند که در چهپقیامت می یاز تو درباره 

به پروردگارت واگذار ، آگاهیِ از زمان قیامت (.دانیتو چیزی از آن نمی)! ؟از آن

تو تنها و تنها بیم  یوظیفه (.؛ نه تواز وقوع آن کار پروردگار تو استو اطاّلع ) گرددمی
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ی و یجوو روح حق) دترسنشدار باش به کسانی است که از قیامت میدادن و ه

کنند که چنین احساس می) بینندی رستاخیز را مییروزی که آنان برپا (.طلبی دارندحق

 . انداند و بسر نبردهی جز شامگاهی یا چاشتگاهی از آن درنگ نکردهیگو( در جهان

ید و همراه قیامت خواهد رس که قیامت ناگهان فرا فرمایدبیان می در جای دیگر

 : دیی خواهد آمهانشانهعالمات و 

يئ  جب  حب  خب   مب    ىئجئ  حئ  مئ  یېئ  ىئ  ىئ     ىئ  ی  ی  یچ 

  ٦٢محمد:  چىب  
و برای ایمان آوردن ، آورندکافران و منافقان تا قیامت فرا نرسد ایمان نمی) انگار 

های آن م و نشانهیاکنون عالهم! ؟شوددارند که ناگهان برپا میمی قیامت را چشم( خود

اما وقتی که قیامت فرا  (.االنبیاء استآنها بعثت خاتم یکه از جمله) شده است ظاهر

  !دیگر باور داشتن و اندرز گرفتن چه سودی به حالشان دارد؟، رسید

 : ی آمدن قیامت سؤال شد فرمودوقتی که از او درباره جپیامبر 

 (و بخاری)مسلم   َما اْلَمْسئُوُل َعْنَها بِأَْعلََم ِمْن السَّائِلِ 

 . در مورد زمان آن من از تو داناتر نیستم

 های روز واپسیننشانه

آنها  یمعروف هستند نمونه( های قیامت به عالمات صغری )کوچکبرخی از نشانه

علم و انتشار فتنه و آشوب و گناه و فواحش و افزایش قتل و کشتار و زلزله  رکود :مانند

و ادعای نبوت ( زندگی از و بهره بردن اغتت و فرکم شدن فرص) و نزدیک شدن زمان

بینی که دارای ها را میو چوپان، گیردها صورت میاز طرف دروغگویان و دجالکه 

ی و همه، کنندافتخار و تکبر می، ثروت و مال فراوان هستند و در ساختمانهای بزرگ
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حتی  شونددر نهایت مسلمین بر آنها چیره می و ،آورندها به مسلمین هجوم میملت

  !کندایی میمهای یهود راهنآیدو مسلمین را به پناهگاهسنگ و درخت به یاری آنها می

 : فرمایدمی جپیامبر 

نَا َوتَْكثَُر النَِّساُء َويَقِلَّ الرِّ  َجاُل ِمْن أَْشَراِط السَّاَعِة أَْن يَقِلَّ اْلِعْلُم َويَْظَهَر اْلَجْهُل َويَْظَهَر الزِّ

 (متفق عليهَن لَِخْمِسيَن اْمَرأَةًّ اْلقَيُِّم اْلَواِحُد  )َحتَّى يَُكو

و  نی و انتشار گناه و فحشاشدن جهل و ناداهای قیامت برداشتن علم و ظاهر هاز نشان

ی که ا؛ به گونهاند مرداعدت ان و کاهشخواری است و همچنین زیاد شدن تعداد زنشراب

  اند(.و مسلم آن را روایت کرده )بخاری. خواهد بود ستربرای پنجاه زن یک سرپ

 : فرمود جکه پیامبر  است روایت شده ط هریرهاز ابو
ةٌ اَل تَقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى تَْقتَتَِل فِئَتَاِن َعِظيَمتَاِن يَُكوُن بَْينَُهَما َمْقتَلَةٌ َعِظيَمةٌ َدْعَوتُُهَما َواِحدَ 

الُوَن َكذَّابُوَن قَِري َوَحتَّى يُْقبََض اْلِعْلُم  هللارسولٌب ِمْن ثاََلثِيَن ُكلُُّهْم يَْزُعُم أَنَّهُ َوَحتَّى يُْبَعَث َدجَّ

َماُن َوتَْظَهَر اْلفِتَُن َويَْكثَُر اْلَهْرُج َوُهَو اْلقَْتُل َوَحتَّى يَْكثُرَ  اَلِزُل َويَتَقَاَرَب الزَّ فِيُكْم اْلَماُل  َوتَْكثَُر الزَّ

اْلَماِل َمْن يَْقبَُل َصَدقَتَهُ َوَحتَّى يَْعِرَضهُ َعلَْيِه فَيَقُوَل الَِّذي يَْعِرُضهُ َعلَْيِه  فَيَفِيَض َحتَّى يُِهمَّ َربَّ 

ُجِل فَيَقُوُل يَ  ُجُل بِقَْبِر الرَّ ا لَْيتَنِي اَل أََرَب لِي بِِه َوَحتَّى يَتَطَاَوَل النَّاُس فِي اْلبُْنيَاِن َوَحتَّى يَُمرَّ الرَّ

ى تَْطلَُع الشَّْمُس ِمْن َمْغِربَِها فَإَِذا طَلََعْت َوَرآَها النَّاُس يَْعنِي آَمنُوا أَْجَمُعوَن فََذلَِك َمَكانَهُ َوَحتَّ 

ا َولَتَقُوَمنَّ السَّاعَ  ِحينَ  ا إِيَمانَُها لَْم تَُكْن آَمنَْت ِمْن قَْبُل أَْو َكَسبَْت فِي إِيَمانَِها َخْيرًّ ةُ اَل يَْنفَُع نَْفسًّ

ُجاَلِن ثَْوبَُهَما بَْينَُهَما فاََل يَتَبَايََعانِِه َواَل يَْطِويَانِِه َولَتَقُوَمنَّ السَّاَعةُ َوقَْد اْنَصَرفَ َوقَْد نَشَ   َر الرَّ

ُجُل بِلَبَِن لِْقَحتِِه فاََل يَْطَعُمهُ َولَتَقُوَمنَّ السَّاَعةُ َوُهَو يُلِيطُ َحْوَضهُ فاََل يَْسقِي فِيِه َولَتَقُ   وَمنَّ الرَّ

  ()رواه البخاری السَّاَعةُ َوقَْد َرفََع أُْكلَتَهُ إِلَى فِيِه فاََل يَْطَعُمَها

در حالی که ـ جنگی بزرگ درگیرددو گروه بزرگ  میان رسد تا اینکهقیامت فرا نمی

و علم برداشته شود و ، کننددو یک ادعا دارندـ وتقریباً سی دروغگو و دجال ظهور هر 

ید و فتنه و آشوب فراوان به وجود آ شودارزش بیده و فاییو زمان بیابد زلزله افزایش 

ای افزایش یابد که و مال و ثروت به گونه، کندو مرج و قتل و کشتار شیوع پیدا  و هرج

 ،دهداش را به مردی میصدقه، داند چه کسی مستحق گرفتن صدقه استثروتمند نمی

ا در ساختمانهای بزرگ فخر فروشند و تکبر هپانو چو، نیازی بدان ندارم :گویدمرد می

و خطاب ! دای که در قبر است غبطه خورو دورانی فرا رسد که انسان زنده به مرده، کنند
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ن هنگام و خورشید از مغرب طلوع کند در آ! بودم ای کاش من جای تو: گویدبه مرده ب

. ارزش و اعتباری ندارد کنند ولی توبه و ایمان بعد از آنآورند و توبه میمردم ایمان می

دو مرد مشغول خرید  مه مشغول کار هستند،قیامت در حالی فرا می رسد که مردم هو 

، یا شودشود و قیامت برپا مید اما خرید و فروش آنها تمام نمیو فروش لباس هستن

دارد که آنرا بخورد دوشد ولی وقت نشیر را می، رود تا حیوانش را بدوشدمردی می

تواند نمی، یا مردی مشغول ساختن و مرتب کردن حوض آب است، رسدا میقیامت فر

برد تا آنرا ، یا کسی غذا را به سوی دهان میشودآن استفاده کند که قیامت آغاز میاز 

 آید. میکه قیامت  چرا تواند آنرا ببلعدبخورد ولی نمی

 : فرمود جکه پیامبر  است دهروایت ش جوبان از رسول خدا از ث یحدیث دیگر
يَْوَمئٍِذ  يُوِشُك اأْلَُمُم أَْن تََداَعى َعلَْيُكْم َكَما تََداَعى اأْلََكلَةُ إِلَى قَْصَعتَِها فَقَاَل قَائٌِل َوِمْن قِلٍَّة نَْحنُ 

ُ ِمنْ  ُكْم اْلَمَهابَةَ  قَاَل بَْل أَْنتُْم يَْوَمئٍِذ َكثِيٌر َولَِكنَُّكْم ُغثَاٌء َكُغثَاِء السَّْيِل َولَيَْنَزَعنَّ هللاَّ ُصُدوِر َعُدوِّ

ُ فِي قُلُوبُِكْم اْلَوْهَن فَقَاَل قَائٌِل يَا  ْنيَا  هللارسولِمْنُكْم َولَيَْقِذفَنَّ هللاَّ َوَما اْلَوْهُن قَاَل ُحبُّ الدُّ

  (ابو داود و احمدرواه ) َوَكَراِهيَةُ اْلَمْوتِ 

ای رسول : گفتند، جوم آورندی ملتها به شما هروزی فرا رسد که همه نزدیک است

 ؟ افراد ما است خدا آیا از کم بودن

خداوند ، مانیدسیل می راوان هستید اما مانند کف رویدر آن روز خیلی ف، نه :فرمود

هایتان آورد و ترس و وهن را در دلرون میدشمنانتان بی وحشت از شما را از دلترس و 

 . افکندمی

 ؟ ترس و وهن چیست جا ای رسول خد :رین گفتیکی از حاض

 . از مرگ دوست داشتن دنیا و دوری و نفرت: فرمود

 : فرمود است کهشنیده  ج از عبداهلل بن عمر روایت شده که از رسول خدا
متفق هُ  )فَاْقتُلْ تُقَاتِلُُكْم اْليَُهوُد فَتَُسلَّطُوَن َعلَْيِهْم ثُمَّ يَقُوُل اْلَحَجُر يَا ُمْسلُِم َهَذا يَُهوِديٌّ َوَرائِي 

 (عليه
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حتی سنگ هم به یاری ، دد شبر آنها مسلط خواهی افتند پسمییهود با شما در

ای مسلمان این یهودی است که پشت : گویدشتابد و خطاب به مسلمان میمسلمین می

)بخاری و مسلم آن را روایت . بیا و او را به قتل برسان، من خود را مخفی کرده است

  اند(.کرده

 ارسیدن قیامتدجال و فر

دجال شخصی است که خداوند ، دجال است ظهورهای بزرگ روز واپسین یکی از نشانه

عی الوهیت است و یهود پیرو او مدّ، فرمایدن را توسط او آزمایش و امتحان میبندگا

ی یخداوند او را بر چیزها، ر جهان منتظر او هستندحتی یهود برای تسلط ب، شوندمی

خداوند به  همچنین د دادن ثروت به کسانی که به باطلش ایمان آورند؛سازد، ماننقادر می

های دنیا را به دنبال خودش بکشد و به آسمان دستور دهد که او قدرت بخشیده که گنج

نی را که با دست خود به قتل ان دهد که گیاه برویاند و مردگاباران بباراند و به زمین فرم

بعد از ، شوده اراده و اذن پروردگار انجام میارها  باین ک یهمه، زنده کند است رسانده

گیرد و قادر به انجام هیچ کدام از آنها اینها را از او می یآن خداوند قدرت انجام همه

 . رساندآید و او را به قتل میشود تا عیسی مسیح میاینگونه سرّش برمال می، نیست

: که دال بر کفر و کذب او هستندخداوند در صورت دجال دو نشانه را آفریده است 

، کافراست: ده و دیگری اینکه بر پیشانیش نوشته ش، کور است یک چشمش یکی اینکه

 . تواند آنرا بخواندسوادی میهر مؤمن باسواد و بی

 : کندروایت می جانس بن مالک از پیامبر 

تَهُ اأْلَْعَوَر الْ  َكذَّاَب أاََل إِنَّهُ أَْعَوُر َوإِنَّ َربَُّكْم لَْيَس بِأَْعَوَر َوَمْكتُوٌب َما ِمْن نَبِيٍّ إاِلَّ َوقَْد أَْنَذَر أُمَّ

 (مسلم رواه) بَْيَن َعْينَْيِه ك ف ر

گاه باشید او کور ، آهشدار داده است هر پیامبری امتش را از دجال: فرمایدمی ج پیامبر

 . ف ر ک است و میان چشمانش نوشته شده، اما خداوند شما کور نیست، است
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 : کندواس بن سمعان از پیامبر روایت مین

ى ْبِن قَطٍَن فََمْن أَْدَرَكهُ ِمْنُكْم فَْليَ  ْقَرْأ َعلَْيِه إِنَّهُ َشابٌّ قَطَطٌ َعْينُهُ طَافِئَةٌ َكأَنِّي أَُشبُِّههُ بَِعْبِد اْلُعزَّ

ِ  فََواتَِح ُسوَرِة اْلَكْهِف إِنَّهُ َخاِرٌج َخلَّةًّ بَْيَن الشَّأْمِ  َواْلِعَراِق فََعاَث يَِمينًّا َوَعاَث ِشَماالًّ يَا ِعبَاَد هللاَّ

ا يَْوٌم َكَسنٍَة َويَْوٌم َكَشْهٍر َويَْوٌم  هللارسولفَاْثبُتُوا قُْلنَا يَا  َوَما لَْبثُهُ فِي اأْلَْرِض قَاَل أَْربَُعوَن يَْومًّ

فََذلَِك اْليَْوُم الَِّذي َكَسنٍَة أَتَْكفِينَا فِيِه َصاَلةُ يَْوٍم  هللارسولا َكُجُمَعٍة َوَسائُِر أَيَّاِمِه َكأَيَّاِمُكْم قُْلنَا يَ 

يُح  هللارسولقَاَل اَل اْقُدُروا لَهُ قَْدَرهُ قُْلنَا يَا  َوَما إِْسَراُعهُ فِي اأْلَْرِض قَاَل َكاْلَغْيِث اْستَْدبََرْتهُ الرِّ

يُْؤِمنُوَن بِِه َويَْستَِجيبُوَن لَهُ فَيَأُْمُر السََّماَء فَتُْمِطُر َواأْلَْرَض فَتُْنبُِت فَيَأْتِي َعلَى اْلقَْوِم فَيَْدُعوُهْم فَ 

ا َوأََمدَّهُ َخَواِصَر ثُمَّ يَأْتِي اْلقَ  ا َوأَْسبََغهُ ُضُروعًّ ْوَم فَتَُروُح َعلَْيِهْم َساِرَحتُُهْم أَْطَوَل َما َكانَْت ُذرًّ

وَن َعلَ  ْيِه قَْولَهُ فَيَْنَصِرُف َعْنُهْم فَيُْصبُِحوَن ُمْمِحلِيَن لَْيَس بِأَْيِديِهْم َشْيٌء ِمْن فَيَْدُعوُهْم فَيَُردُّ

 يَْدُعو أَْمَوالِِهْم َويَُمرُّ بِاْلَخِربَِة فَيَقُوُل لََها أَْخِرِجي ُكنُوَزِك فَتَْتبَُعهُ ُكنُوُزَها َكيََعاِسيِب النَّْحِل ثُمَّ 

ا فَيَْضِربُهُ بِالسَّْيِف فَيَْقطَُعهُ َجْزلَتَْيِن َرْميَةَ اْلَغَرِض ثُمَّ يَْدُعوهُ فَيُْقبُِل َويَتََهلَُّل َرُجالًّ ُمْمتَلِئًّا َشبَابًّ 

ُ اْلَمِسيَح اْبَن َمْريََم فَيَْنِزُل ِعْنَد اْلَمنَاَرِة اْلبَ  ْيَضاِء َوْجُههُ يَْضَحُك فَبَْينََما ُهَو َكَذلَِك إِْذ بََعَث هللاَّ

 ِدَمْشَق بَْيَن َمْهُروَدتَْيِن َواِضعًّا َكفَّْيِه َعلَى أَْجنَِحِة َملََكْيِن إَِذا طَأْطَأَ َرْأَسهُ قَطََر َوإَِذا َرفََعهُ  َشْرقِيَّ 

ْنتَِهي يَ  تََحدََّر ِمْنهُ ُجَماٌن َكاللُّْؤلُِؤ فاََل يَِحلُّ لَِكافٍِر يَِجُد ِريَح نَفَِسِه إاِلَّ َماَت َونَفَُسهُ يَْنتَِهي َحْيثُ 

 ()مسلمطَْرفُهُ فَيَْطلُبُهُ َحتَّى يُْدِرَكهُ بِبَاِب لُدٍّ فَيَْقتُلُهُ   

من ، آمده استاست که مویش بسیار مجعد است و یک چشمش کور و براو جوانی 

ل اوای، هر کس از شما با او مالقات نمود، کنمالعزی بن قطن تشبیه میاو را به عبد

رد و راست و خواهد ک جایی میان عراق و سوریه ظهور او از، کهف را بخواند یسوره

 ، قدم باشیدای بندگان خدا محکم و ثابت، کندچپ را از فساد پر می

 ؟ ماندای رسول خدا چه قدر در زمین می: گفتیم

و ، چون ماهی دیگر چون سالی است و روزی هایشروز یکی از، چهل روز: دفرمو

 . های عادی شما استمثل روز، ندن اوهای ماو سایر روز، یاروزی دیگر چون هفته

ست نماز یک روز برای ما ای رسول خدا آیا در آن روز که مثل یک سال ا: گفتیم

 ؟ کندکفایت می

 . آن عبادت کنید یآنرا اندازه بگیرید و به اندازه، خیر :فرمود

  ؟سرعتش در زمین چه قدر است، ای رسول خدا: گفتیم
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رود و ایشان را به خود ای میباد آنرا دنبال کند؛ نزد طایفه که باران است مانند: فرمود

و ، کندکنند و به آسمان امر میو دعوتش را اجابت می آورندبه او ایمان می، خواندمی

های آن قوم که و حیوان رویاندزمین می، دهدبارد و به زمین فرمان میباران می

هایش از قبل بزرگتر و قویتر ها و لگنکه پشتگردند میردر حالی پیش آنها ب، چرندمی

آید و ایشان را به خود دعوت یبعد نزد قوم دیگری م. تر استپرشیر هایشانو پستان

د گردمیشود و براز ایشان منصرف میکنند و او آن جماعت دعوت او را رد می، کندمی

؛ و دجال بر رودان میی آنها از دستشو تمام دارایشوند فه دچار خشکسالی میو آن طای

های و گنجینه! را بیرون بده هایتینهگنج: کندبه آن خطاب می، گذردای میویرانه

، روندبه دنبال او می، کنندمانند زنبورهای نر که ملکه را دنبال می، مدفون در آن زمین

زند و به سرعت پرتاب کند و او را با شمشیر میدعوت میسپس جوان تنومندی را 

لی که خواند و او در حاکند و سپس او را مین تیر به هدف او را دو نیم میکرد

این اثنا که او چنین  ؛ درآیدو می( شودد )زنده میخندصورتش درخشان است و می

در شرق دمشق در میان  ءبیضا یفرستد و او بر روی منارهخداوند عیسی را می، کندمی

فرود ، های دو فرشته استاو روی بال( )پای هایدو لباس رنگ شده و در حالی که کف

، کندچکد و وقتی سر بلند میاز آن آب می، آورد؛ موقعی که سرش را فرود میآیدمی

چ بوی نفس او به مشام هی، غلتدای مرواریدگون آب از سرش فرو میقطرات نقره

رود و ید او میی دبه اندازه میرد و برد نفس اوآن کافر می، رسد و اگر برسدکافری نمی

او را ( )جایی در فلسطین« ی لددروازه»کند تا در را جستجو می حضرت عیسی دجال

 ......کشدیابد و میمی

 : فرمود جکند که پیامبر روایت می جانس بن مالک از پیامبر 

 (مسلمرواه )  يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفاًّ عليهم الطيالسة
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نوعی ردای ) شوند که همه طیلسانتاد هزار نفر پیرو دجال میهان هفاز یهودیان اصف

 . بر تن دارند( پوشندمیرا سبز رنگ است که احبار و علمای یهود آن 

ليس من بلٍد إال سيطؤه الدجال، إال مكة والمدينة؛ وليس نقٌب من أنقابها إال عليه المالئكة 

 (مسلمرواه ) .صافين تحرسهما

مکه و جز شهرهای ، کندپیماید و افساد مید و آنها را میروها میدجال به تمام شهر

ای از آن دو شهر نیست مگر آن که مالئکه در آن صف مدینه که هیچ سوراخ و نقطه

  کنند.و از آن حراست می اندکشیده

 نزول عیسی پسر مریم

است که از پیامبر اسالم  ؛ هاي قیامت نزول حضرت عیسییکی دیگر از نشانه

ی افرادي که به خدا یگو؛ و بر دورغنماید؛ و شریعت ایشان را اجرا میکندیمپیروي 

اند د را به جاي خدا به الوهیت گرفتهاند ودانشمندان و راهبان یهوشرک ورزیده

 . دهدگواهی می

پ  ڀ     پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ : فرمایدخداوند می

  ١٦الزخرف:  چڀ  ڀ  

قیامت شکّ و تردید  یو هرگز درباره، دهدوع قیامت میقطعاً وجود عیسی خبر از وق 

 . و از من پیروی کنید که راه راست این است، نداشته باشید

، آیداز فرارسیدن قیامت عیسی پایین مییعنی قبل ، گرددمیبه عیسی بر« ـه»ضمیر 

دن رسی فرا یمؤید این معنی است یعنی نزول عیسی نشانه« هانه لعَلَم للساع»قرائت 

، رساندبه قتل میآید و او را عیسی بعد از خروج دجال پایین می بنابراین، قیامت است

مالک و عکرمه و مجاهد و حسن و عالیه و ابیعباس و ابیهریره و ابناین تفسیر از ابی

 . قتاده و ضحاک و غیره روایت شده است
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ھ   ھ  ھ    ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہچ : فرمایدمی و

  ٦٢٧النساء:  چے  ے    ھ

و آورد مرگ خود  به عیسی ایمان میو کسی از اهل کتاب نیست مگر این که پیش از  

دهد که او تنها بنده و و شهادت می) روز رستاخیز گواه بر آنان خواهد بوداو در 

  (.خدا بوده است و رسالت آسمانی را رسانده است یفرستاده

مانند عنی هیچ یک از اهل کتاب باقی نمیی، گرددمیربه عیسی ب« تهبه و مو» ضمیر

یهود و برخی ، مگر اینکه بعد از نزول عیسی و قبل از وفاتش به او ایمان خواهند آورد

کند یه بیان میه است اما این آکنند که عیسی به صلیب کشیده شداز مسیحیان گمان می

به سوی  ،اهل کتاب به ایشانی آید چون قبل از ایمان آوردن همهکه عیسی پایین می

 بازگشت.پروردگارش 

 : فرمایدمی جپیامبر 

لِيَب َويَْقتَُل اْلِخْنِزيَر َويََضَع اْلِجزْ  ا َعْدالًّ فَيَْكِسَر الصَّ يَةَ يُوِشَكنَّ أَْن يَْنِزَل فِيُكْم اْبُن َمْريََم َحَكمًّ

ْنيَا َوَما فِيَها ثُمَّ َويَفِيَض اْلَماُل َحتَّى اَل يَْقبَلَهُ أََحٌد َحتَّى تَُكو ا ِمْن الدُّ َن السَّْجَدةُ اْلَواِحَدةُ َخْيرًّ

َوإِْن ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب إاِلَّ لَيُْؤِمنَنَّ بِِه قَْبَل َمْوتِِه َويَْوَم ) يَقُوُل أَبُو ُهَرْيَرةَ َواْقَرُءوا إِْن ِشْئتُمْ 

ا  .(متفق عليه)(اْلقِيَاَمِة يَُكوُن َعلَْيِهْم َشِهيدًّ

شکند و خوک می کند، صلیب راحکم می آید و به عدالتعیسی به میان شما پایین می

 کس آن یابد که هیچای فزونی میمال و ثروت به گونه، داردمیو جزیه را بر کشدمی را

 سپس، بهتر است دوران یک سجده از دنیا و آنچه در آنست در آن، داردرا برنمی

 : یه را بخوانیداین آ خواهیدیاگر م: فرمایدابوهریره می

 چھ   ھ  ھ  ھ  ے  ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہچ 

 اند(.)بخاري و مسلم آن را روایت کرده

 : فرمود کند کهروایت می جهریره از رسول خدا ابو

 مسلم(رواه َكْيَف أَْنتُْم إَِذا نََزَل اْبُن َمْريََم فِيُكْم َوإَِماُمُكْم ِمْنُكْم   )
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. میان شما بیاید و امام از شما باشد به هنگامی که عیسی، گیریدیحالی قرار م در چه

  )مسلم آن را روایت کرده است(.

 : کندروایت می ج جابر از پیامبر

تِي يُقَاتِلُوَن َعلَى اْلَحقِّ ظَاِهِريَن إِلَى يَْوِم اْلقِيَاَمِة قَاَل فَيَْنِزُل عِ  يَسى اْبُن اَل تََزاُل َطائِفَةٌ ِمْن أُمَّ

ِ َهِذِه ؛َمْريََم  فَيَقُوُل أَِميُرُهْم تََعاَل َصلِّ لَنَا فَيَقُوُل اَل إِنَّ بَْعَضُكْم َعلَى بَْعٍض أَُمَراُء تَْكِرَمةَ هللاَّ

ةَ   (مسلمرواه )  اأْلُمَّ

وقتی که ، کنندجهاد میدر راه حق  هستند که گروهی از امتم همواره تا روز قیامت

برای ما نماز بخوان )امام بیا و  :گویدآید امیر مسلمانان به عیسی مین میعیسی به میانشا

این د، برخی از شما بر برخی دیگر امیر و امام هستی، نه: گوید. عیسی می(ما باش

 . است بخشیده احترامی است که خدا به این امت

ت عیسی روایامامت و عدالت  نزول، در مورد جاحادیث فراوانی از رسول اکرم 

 . انداند که به حد تواتر رسیدهشده

 قیامتبزرگ های دیگر نشانه

د از های بزرگ قیامت خروج یأجوج و مأجوج و طلوع خورشیبرخی دیگر از نشانه

شود و مردم را به سوی بالد شام یعنی مغرب زمین و آتش بزرگی که در یمن روشن می

 . راندمی هشانمحشرگا

 : فرمایدمی چنینج خداوند در مورد یأجوج و مأجو

 چڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ   چ 

  ٧١األنبیاء: 
تا زمانی ادامه خواهد داشت ( این نابودسازی بزهکاران و عدم بازگشت ایشان به دنیا) 

و ) گذرندو ایشان شتابان از هر بلندی و ارتفاعی می، گردندکه یأجوج و مأجوج رها می

های فرا رسیدن و این یکی از نشانه، شوندمرج در زمین می موجب پریشانی و هرج و

  (.قیامت است
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 : فرمایدمیو بستن باب توبه طلوع خورشید از مغرب  یبارهو در

ٺ  ٺ    ٺٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ 

    ڄٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ  ڦ    ڄ

  ٦٢٢ألنعام: ا چڃ  

آیا انتظار ( ؟آورندپس چرا ایمان نمی. است ل متقن بر وجوب ایمان بیان گردیدهیدال)

( خودش) ؟ یا این که پروردگارتبه سراغشان بیایند( قبض ارواح) دارند که فرشتگان

( دالّ بر شروع رستاخیز باشد) های پروردگارت کهای از نشانه؟ یا پارهبه سوی آنان بیاید

و آنان را به ) رسدهای پرودگارت فرا میای از نشانه؟ روزی پارهآنان نمودار شود برای

یا ، اندامّا ایمان آوردن افرادی که قبل از آن ایمان نیاورده( نمایدایمان اجباری وادار می

سودی ، اندخیری نیندوخته( اند وکارهای پسندیده نکرده) این که با وجود داشتن ایمان

 . نخواهد داشتبه حالشان 

 : کندروایت می جهریره از رسول خدا امام بخاری از ابی

ال تقوم الساعة َحتَّى تَْطلَُع الشَّْمُس ِمْن َمْغِربَِها فَإَِذا طَلََعْت َوَرآَها النَّاُس يَْعنِي آَمنُوا )

ا إِيَمانَُها  أَْجَمُعوَن فََذلَِك ِحينَ   (اَل يَْنفَُع نَْفسًّ

ن هنگام مردم ایمان تا خورشید از مغرب طلوع نکند در آد شوقیامت برپا نمی

 . کنند ولی توبه و ایمان بعد از آن ارزش و اعتباری نداردآورند و توبه میمی

 : فرمایدهای قیامت اشاره میانه از نشانهدر حدیث حذیفه به ده نش جپیامبر 

َل َما تََذاَكُروَن قَالُوا نَْذُكُر السَّاَعةَ قَاَل إِنََّها لَْن تَقُوَم َحتَّى َعلَْينَا َونَْحُن نَتََذاَكُر فَقَا اطَّلََع النَّبِيُّ 

ابَّةَ َوطُلُوَع الشَّْمِس ِمْن َمْغِربَِها َونُُزو اَل َوالدَّ َخاَن َوالدَّجَّ َل تََرْوَن قَْبلََها َعْشَر آيَاٍت فََذَكَر الدُّ

َج َوثاََلثَةَ ُخُسوٍف َخْسٌف بِاْلَمْشِرِق َوَخْسٌف بِاْلَمْغِرِب َويَأَُجوَج َوَمأُْجو ؛ِعيَسى اْبِن َمْريََم 

أخرجه )َمْحَشِرِهْم َوَخْسٌف بَِجِزيَرِة اْلَعَرِب َوآِخُر َذلَِك نَاٌر تَْخُرُج ِمْن اْليََمِن تَْطُرُد النَّاَس إِلَى 

 .(البخاري

 ؟ کنیدرد چه چیزی بحث میدر مو: پیش ما آمد و فرمود جپیامبر 

 . در مورد قیامت: گفتیم
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ع طلو ،هدابّ ،دجال دود،: بزرگ را نبینید یده نشانه شود تا اینکهقیامت برپا نمی: فرمود

یکی در : گرفتگی بزرگسه خورشید خورشید از مغرب، نزول عیسی، یأجوج و مأجوج،

قیامت روشن  یالعرب و آخرین نشانهة ق و یکی در مغرب و دیگری در جزیرمشر

)بخاری آن . راندکه مردم را به سوی محشرگاهشان میدر یمن  است بزرگیشدن آتش 

  را تخریج کرده است(.

 : فرمود جاز معاویه بن حیده روایت شده که پیامبر خدا 
وَن َعلَى ُوُجوِهُكْم  أحمد )هاُهنا َو أَْوَمأَ بِيَِدِه إِلَي الشامِ  إِنَُّكْم َمْحُشوُروَن ِرَجاالًّ َوُرْكبَانًّا َوتَُجرُّ

 (حاکمالمذی و لترو ا

)در  .دو در اینجا بر روی صورت کشیده خواهید ش، پیاده و سوار حشر خواهید شد

  این حال با دستش به سوی شام اشاره کرد(.

 قبر یعذاب و فتنه

قرآن و سنت  نصوص فراوانی از، قبر ایمان داریم و نعمتهاي به سؤال و عذاب

و سلف صالح این امت در طول ، انداثبات رساندهعذاب و فتنه و نعمتهاي قبر را به 

 . نداهداشتنظر اتفاقاین مسأله  ریخ برتا

 : فرمایدخداوند می

  ڃڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃچ 

  ٨٧إبراهیم:  چچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چڃ  چ  چ

در ) انهم در این جه( پایدارشان یو عقیده) خداوند مؤمنان را به خاطر گفتار استوار 

و هم در ( نمایدبرابر زرق و برق مادیات و بیم و هراس مشکالت محفوظ و مصون می

، داردماندگار می( جاویدان و، پایانایشان را در نعمتهای فراوان و عطایای بی) آن جهان

و خداوند هرچه بخواهد ، سازدگمراه و سرگشته می( در دنیا و آخرت) و کافران را

 . دهدانجام می
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 سؤال در اثبات نص صریحی، هنگام سؤال قبر است، در اینجا ظور از ثابت گرداندنمن

حدیث صحیحی در این مورد از ، مسلمین بر آن اتفاق دارند یوجود دارد که ائمه قبر

 : روایت شده است جبن عازب از رسول خدا براء 
ا اْلُمْسلُِم إَِذا ُسئَِل فِي اْلقَْبِر يَْشَهُد أَْن اَل إِلَهَ  دًّ ُ َوأَنَّ ُمَحمَّ ُ ) فََذلَِك قَْولُهُ  هللارسولإاِلَّ هللاَّ يُثَبُِّت هللاَّ

ْنيَا َوفِي اْْلِخَرةِ   (.بخاریرواه ال)( الَِّذيَن آَمنُوا بِاْلقَْوِل الثَّابِِت فِي اْلَحيَاِة الدُّ
ت و که خداوند تنها اهلل اس دهد، گواهی میدر قبر مورد سؤال واقع شد مسلمانهرگاه 

)بخاری آن . است دادن یه همین گواهیثبات در آ، خداوند است یمحمد بنده و فرستاده

 را روایت کرده است(.

 : فرمایدمی جای دیگریخداوند در 

ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ    ڳگ  گ  گ   گ  ڳچ 

  ٦١ - ٦٢غافر:  چۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ڻڻ  ڻ

ها و نیرنگهای توطئهاو را از سوء( مؤمنی را تنها نگذاشت و یچنین بنده) خداوند 

و آن  .گرفتولی عذاب بدی خاندان فرعون را دربر، ایشان محفوظ و مصون داشت

این عذاب برزخ ) .شوندآتش دوزخ است که بامدادان و شامگاهان آنان بدان عرضه می

( دهدرشتگان دستور میخدا به ف) شودو امّا روزی که قیامت برپا می( ایشان است

 . را به شدیدترین عذاب دچار سازید( و پیروان او) خاندان فرعون

 دن در صبح و شام بر آتش قبل از فرادال بر عذاب قبر است چون عرضه ش یهن آای

 . و قبل از رستاخیز تنها قبر وجود دارد، رسیدن روز رستاخیر است

 : فرمود کند کهروایت می ج انس بن مالک از رسول خدا

اِن إِنَّ اْلَعْبَد إَِذا ُوِضَع فِي قَْبِرِه َوتََولَّى َعْنهُ أَْصَحابُهُ َوإِنَّهُ لَيَْسَمُع قَْرَع نَِعالِِهْم أَتَاهُ َملَكَ  

ٍد  ُجِل لُِمَحمَّ ا اْلُمْؤِمُن فَيَقُوُل أَشْ  جفَيُْقِعَدانِِه فَيَقُواَلِن َما ُكْنَت تَقُوُل فِي َهَذا الرَّ َهُد أَنَّهُ َعْبُد فَأَمَّ

ا ِمْن اْلَجنَّ  ُ بِِه َمْقَعدًّ ِ َوَرُسولُهُ فَيُقَاُل لَهُ اْنظُْر إِلَى َمْقَعِدَك ِمْن النَّاِر قَْد أَْبَدلََك هللاَّ ِة فَيََراُهَما هللاَّ

ا اْلُمنَافُِق  َجِميعًّا قَاَل قَتَاَدةُ َوُذِكَر لَنَا أَنَّهُ يُْفَسُح لَهُ فِي قَْبِرِه ثُمَّ َرَجَع إِلَى َحِديِث أَنٍَس قَاَل َوأَمَّ

ُجِل فَيَقُوُل اَل أَْدِري ُكْنُت أَقُوُل َما يَقُوُل النَّاُس  فَيُقَاُل َواْلَكافُِر فَيُقَاُل لَهُ َما ُكْنَت تَقُوُل فِي َهَذا الرَّ
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ِصيُح َصْيَحةًّ يَْسَمُعَها َمْن يَلِيِه َغْيَر اَل َدَرْيَت َواَل تَلَْيَت َويُْضَرُب بَِمطَاِرَق ِمْن َحِديٍد َضْربَةًّ فَيَ 

 .(رواه البخاريالثَّقَلَْيِن  )

صدای  تنها گذاشتند در حالی کهرا در قبر گذاشتند و یارانش او را  ایبندهوقتی 

ند و نشینآیند و نزد او میدو فرشته به سوی او می، شنودهای آنها را میکوبیدن کفش

مؤمن در جواب ؟ گوییچه می - جمحمد -مرد  مورد این در: گویندخطاب به او می

: گویدفرشته خطاب به او می ،خدا است یدهم که بنده و فرستاده: گواهی میگویدمی

بود ولی ورزیدی، جایگاهت در جهنم آن جا میدنیا به خدا کفر میگر در نگاه کن ا

هر دو  مؤمن یبنده همو ؛ هم فرشته ل فرموده استتو را به بهشت مبد خداوند جای

در مورد آن مرد  شود:باشد خطاب به او گفته می اما اگر منافق و کافر .را خواهند دید جا

: شودخطاب به او گفته می. گفتمدانم، من هم مانند مردم می: نمیگویدمی گویی؟چه می

به جز  شود کهی از او بلند مییصدا، پس کوبنداز آهن او را می دانی؟ با پتکهایینمی

  . )بخاری آن را روایت کرده است(.شنوندرا می جن و انس همه آن

 : فرمود جکه پیامبر است از انس آمده  مسلم در روایت دیگر
 )رواه مسلم( من عذاب القبر الذي أسمعُ  لوال أن ال تدافنوا لََدَعوُت هللا أن یسمعكم

شنوم که من از عذاب قبر میآنچه را خواستم کردید از خدا میاگر مردگان را دفن نمی

 شما نیز بشنوید. )مسلم آن را روایت کرده است(.

 روایت شده است که گفت:  ماز عبداهلل بن عباس 
علي قبرین فقال: إنهما لیعذبان و ما یعذبان في كبیر؛ ثم قال بلي، كان  جمر النبي 

 ي( . )رواه البخارةأحدهما الیستتر من بوله؛ و كان اآلخر یمشي بالنمیم

گذشت پس فرمود: این دو نفر در عذابند و عذاب آنها برای چیز بر دو قبر می جپیامبر 

چینی کرد و دیگری سخنرا نمیبزرگی نیست؛ یکی از آنها هنگام ادرار رعایت تمیزی 

 )بخاری آن را روایت کرده است(.کرد.می
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این دعا را مانند  جکه پیامبر است در روایت دیگر از عبداهلل ابن عباس روایت شده 

 : دادهای قرآن به همه یاد میای از سورهسوره

ُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم َوأَُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب اْلقَْبِر َوأَُعوُذ بَِك ِمْن فِْتنَِة أَ اللَُّهمَّ  :قُولُوا

اِل َوأَُعوُذ بَِك ِمْن فِْتنَِة اْلَمْحيَا َواْلَممَ   (تفق علیهماِت  )اْلَمِسيِح الدَّجَّ

اوندا از عذاب قبر به تو پناه خد، برموندا از عذاب جهنم به تو پناه میخدا: دیبگوی

زمایش حیات و خداوندا از فتنه و آ، برمی دجال به تو پناه میفتنه از اخداوند، برممی

  اند(.)بخاری و مسلم آن را روایت کرده. برمممات به تو پناه می

که در آنها پناه بردن به خدا از عذاب قبر وجود  جم دعاهای پیامبر گونه تماو همین

 دارد. 

 روز واپسین

شدن و حشر و حساب  ي حوادث و رخدادهاي آن مانند زندهبه روز واپسین و همه

 . ایمان داریم و پاداش و مجازاتو بازرسی 

 زنده شدن: اول

کفر  ی میان اسالم ویداایمان آوردن به زنده شدن یکی از مهمترین خط قرمزهاي ج

ي تفکر و عقیدهدر مهم و اساسی  يآیات و احادیث فراوانی بر این مقوله، است

ي حتی مورد اتفاق همه، و امت اسالم بر آن اجماع دارند، کننداسالمی داللت می

حیاتی مرتکب اشتباه و ي ههاي زیادي در این مقولهاما گرو، هاي الهی استشریعت

 : اندگمراهی شده

مانند رحم مادر است که  دنیا: گویندکنند و میدأ و معاد را انکار میگروهی مب

 . بلعدرا می کند و قبر هم آنهاتولید می



   424  آنچه هر مسلمانی باید بداند

خداوند در ، اند اما به روز واپسین اعتقادي ندارندگروه دیگري مبدأ را پذیرفته

 : فرمایدم در مورد آنها میانعا يسوره 92 يیهآ

  ٨٧األنعام:  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ     ٿ  ٿ     ٿ  ٹ  چ 
زندگی تنها همین زندگی دنیای : گویندمی( باره دیگر، اگر هم به دنیا برگردند) و آنان 

  (.!و قیامت و دوزخ و بهشتی در میان نیست) شویمما است و ما هرگز برانگیخته نمی

 واح ایمان دارند.تنها به معاد ارو ، کنندرا انکار می جسمانیمعاد  ی دیگرگروه

شریعت اسالم منافات و مخالفت دارد و در د و با آیي اینها کفر به شمار میهمه

 . دآیي خدا و پیامبران او به حساب میکنندهحقیقت تکذیب

های و تمثیلل در قرآن کریم برای اثبات زنده شدن و زندگی دوباره دالی خداوند منان

 : فرمایدمی، سازد خالفان و منکرین را برمالم تا شبهه و شک، کندفراوانی ذکر می

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٺپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻچ 

  ٢٧النساء:  چٿ  ٿ  

در روزی که ( گرداند وبعد از مرگ زنده می) حتماً شما را. ی نیستیخدا، جز خدا 

و چه کسی از ( ویدگخدا است که این را می. )آوردگرد میآن نیست( وقوع) شکّی در

 ! ؟خدا راستگوتر است

 : فرمایدمی در جای دیگر

  ٢٣ - ٦٧الواقعة:  چىئ  يئ         جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   چ 

 گاه روز معینقطعاً جملگی در وعده .و پسینیان و آیندگان، پیشینیان و گذشتگان: بگو 

 . شوندگرد آورده می( رستاخیز)

ل اثبات زنده شدن در قرآن استدالل به قدرت خداوند است بر زنده یکی دیگر از دالی

 : فرمایدخداوند می، کردن زمین خشک و مرده
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ٺ  ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀچ 

  ٣٧فصلت:  چٿ      ٿ  ٹ          ٹ   ٹ  ٹ    ٿٺ  ٺ  ٿ
امّا ، بینیبرهوت میخدا این است که تو زمین را خشک و ( قدرت) هایو از نشانه 

آید و به جنبش درمی، فرستیمآب بر آن فرو می( بخشهای حیاتقطره) هنگامی که

آن کس که این  (.زندو بعدها به صورت گل و گیاه و سبزه موج می) گرددآماسیده می

. گرداندزنده می( در قیامت) هم او مردگان را نیز، کندزمین خشک و برهوت را زنده می

 . او بر هر چیزی توانا استچرا که 

خداوند برای اثبات قدرت بر زنده کردن انسانها در قیامت به زنده کردن گیاهان و 

  فرماید:آنجا که می .کندین خشک ومرده در دنیا استدالل میزم

ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ې  چ

ڀ  ڀ   ٺ            ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ     پ     پ   ڀ  ڀۆئ  ۈئ  ۈئ   

 ٧ – ٢الحج:  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ     ڤ  

بر آن ( رسد ومی فصل بهار در) امّا هنگامی که، بینیتو زمین را خشک و خاموش می 

کند و انواع گیاهان زیبا و افتد و رشد و نمو میحرکت و جنبش بدان می، بارانیمآب می

مراحل مختلف  یی که در آیات پیشین دربارهیچیزها) آن .درویانبخش را میشادی

 خدا حق است و( بدانید) بدان خاطر است که( آفرینش انسان و جهان گیاهان بازگو شد

ما و به زبان حال به ش، هدف نیستلذا نظامی را که آفریده نیز حق بوده و بیهوده و بی)

این که ) و .هر چیزی توانا است و وی بر، گردانداو مردگان را زنده می( :گویدمی

و خداوند تمام ، رسد و جای هیچ گونه تردیدی نیستبدون شکّ قیامت فرا می( بدانید

 . گردانداند دوباره زنده میکسانی را که در گورها آرمیده
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ی انسان را خلق اولیه شود که خداوند قدرتاینگونه استدالل می یدیگر ییهدر آ

دوم زنده کردن چرا که ، را زنده کند اند و امکان دارد بار دیگر اوتوپس می، داشته است

 : فرمایدخداوند می. است تربرای او آسان

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     ڃڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ 

  ٨٧الروم:  چڇ   ڇ        ڇ  ڇ    چچ
ین برای او و ا، گردانداو است که آفرینش را آغاز کرده است و سپس آن را باز می 

آن را  یقدرت بر اعاده، زیرا کسی که بتواند کاری را در آغاز انجام دهد) .آسانتر است

و او بسیار باعزّت و ، در آسمانها و زمین متعلّق به خدا است، باالترین وصف (.نیز دارد

حساب انجام کاری بی، لذا در عین قدرت نامحدود) .بجا است و سنجیده و کار، اقتدار

  (.کارهایش از روی حکمت است یو بلکه همه، هددنمی

ڱ       ڱ    ڱ  ڱ    ں  ں   ڻ       ڻ  ڻ  ڻ   ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ        ہ  چ : فرمایدمی و

 چھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ

  ٦٣ - ٣١القیامة: 

و قوانین و ) به حال خود رها شودپندارد که او بیهوده می( منکر معاد) آیا انسان 

آیا او   (.!؟جزای دنیوی و اخروی نداشته باشد و حساب و کتاب و سزا و، مقرّرات الهی

سپس به  ؟گرددپرت و ریخته می( به رحم مادر) ناچیزی از منی نیست که ینطفه

یده ای بخشو خداوند او را آفرینش تازه، ای درآمده استصورت خون لخته و دَلَمه

دو ( انسان) و از این ؟م و نظام و سر و سامان داده استو بعد اندام او را نظ، است

تواند مردگان را زنده نمیی یآیا چنین خدا. صنف نر و ماده را ساخته و پرداخته است

 ! ؟گرداند

 : فرمایدیس می یسوره در آیاتی از 
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گ     ڈ  ڈ     ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گچ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ڳڳ  ڳ   ڳ

  ٧٧ - ٧٧یس:  چہ  ہ      ھ  ھ   ھ    ہہ

ندیده است که ما او را از ( بینش ننگریسته است و یبا چشم عقل و دیده) آیا انسان 

ست که آشکارا به پرخاش ایم و هم اینک او پرخاشگری اناچیزی آفریده ینطفه

از ) زند و آفرینش خود رابرای ما مثالی می (.!سریخبری و خیرههی بیز) !؟خیزدبرمی

پوسیده و ی را که یتواند این استخوانهاچه کسی می: گویدکند و میفراموش می( خاک

از ) گرداند که آنها را نخستین بارکسی آنها را زنده می: بگو !؟اند زنده گرداندفرسوده

 و او بس آگاه از، آفریده است( ها را بدون الگو و مدلنیستی به هستی آورده است و آن

 . آفریدگان است یهمه( احوال و اوضاع و چگونگی و ویژگی)

است هنگامی که  عاص بن وائل نازل شده یاخلف  در مورد ابی بن آیه این: گویندمی

و  دکرد و در هوا پخش نمو خردرفت و آنرا  جای نزد پیامبر خدا وان پوسیدهبا استخ

کند؟! یا گفت: آیا خدا این را زنده زنده میرا این  کنی خداای محمد گمان می: گفت

  کند بعد از آنچه که دیدی؟می

ے    ے  ۓ    ھہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ہڻ  ۀ  ۀ  ہچ  فرماید:و می

ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  

  ٣٧ - ٣٢النحل:  چۋ  ۅ      ۅ   ۉ  ۉ  ې  

کنند که خداوند هرگز مؤکّدانه به خدا سوگند یاد می( ن عالوه بر شِرْکشانکافرا) 

بلکه خداوند ، گویندچنین نیست که می) !خیر. گرداندمیرد زنده نمیکسی را که می

و لیکن بیشتر ، قطعی خدا است یوعده( و این، کندمردگان را دوباره زنده می یهمه

برای قدرت خدا چیزی نیست و همان گونه که قبالً  گرداندنکه زنده) دانندمردمان نمی
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 (.دمدپس از مرگ نیز دوباره جان به پیکرشان می، به انسانها جان بخشیده است

تا این که برای ایشان روشن گرداند چیزی را که ( گرداندخداوند همگان را زنده می)

اموری  یعام همهکه به طور خاصّ رستاخیز و به طور ) ورزندآن اختالف می یدرباره

در آنچه راجع به ) و این که کافران بدانند که ایشان( انداست که پیغمبران با خود آورده

 . دروغگویند( گویندشرک و رستاخیز می

  :فرمایدمی جپیامبر  

ُ َكذَّبَنِي اْبُن آَدَم َولَْم يَُكْن لَهُ َذلَِك َوَشتََمنِي َولَْم يَُكْن لَهُ َذلِ  ا تَْكِذيبُهُ إِيَّاَي فَقَْولُهُ لَْن قَاَل هللاَّ َك فَأَمَّ

ا َشْتُمهُ إِيَّاَي فَقَْولُ  ُل اْلَخْلِق بِأَْهَوَن َعلَيَّ ِمْن إَِعاَدتِِه َوأَمَّ ُ يُِعيَدنِي َكَما بََدأَنِي َولَْيَس أَوَّ هُ اتََّخَذ هللاَّ

َمُد لَْم أَلِْد َولَْم أُولَدْ  ا َوأَنَا اأْلََحُد الصَّ  )رواه البخاري( أََحدٌ َولَْم يَُكْن لِي ُكْفئًّا  َولَدًّ

دهد می مرا دشنام، کند هر چند چنین حقی نداردانسان مرا تکذیب میخداوند فرمود: 

تواند مرا : خداوند نمیگویدکند که میاینگونه مرا تکذیب می، در حالی که حق ندارد

نده کردن از آفریدن اول وید چون زگدروغ می! زنده کند همانطور که آفریده است

من تنها و ! دارد فرزندخداوند : گویددهد که می؛ و اینگونه مرا دشنام میآسانتر است

)بخاری آن . ی ندارمیهمتا ام واز کسی زاده نشده کسی از من زاده نشده و، نیاز هستمبی

  را روایت کرده است(.

 حشر: دوم

پابرهنه و لخت و ختنه نشده  شوند کهروز واپسین مردم در حالی حشر می در

و امت اسالمی هم بر آن  احادیث فراوانی دال بر آن وجود دارد آیات و، هستند

 . دارندنظر اجماع

 : فرمایدمی حشرحقیقت  تقریرخداوند در 

 چڳ   ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ        ڻ  ڻ  ڻ  چ 

  ٢١ - ٢٢مریم: 
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ی که به یگروهها یبه گونه( تکریم هرچه بیشتر با تعظیم و) روزی ما پرهیزگاران را 

و ) یمینماپیشگاه خداوند مهربان جمع میدر ، نزد شاهان روند و مهمانان ایشان شوند

ای که به سوی آبشخور به همچون شتران تشنه) و گناهکاران را (.گردانیموارد بهشت می

  (.گردانیمداخل میو بدانجا ) رانیمکام به سوی جهنّم میتشنه( سرعت بروند

پ  پ  پ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  فرماید:و در توصیف حشر کافران می

  ڤٹ  ڤ  ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٺڀ  ڀ   ڀ  ٺ

  ٧٧اإلسراء:  چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   
( به سبب ایمان به پروردگار و پیغمبرش و کتاب آسمانی قرآن) خدا هر کس را 

به سبب سوء اختیار و فرو رفتن در گناهان ) و هرکس را، تراهیاب او اس، رهنمود کند

جز خدا دوستان و مددکارانی برای چنین ، گمراه سازد( و سرکشی از قوانین آفریدگار

تا دست آنان را بگیرند و به سوی حق برگردانند و از کیفر و ) کسانی نخواهی یافت

 ان را بر روی رخسارهو ما در روز رستاخیز ایش( عذاب آخرت رستگارشان گردانند

و به صحرای محشر گسیل ) گردانیمجمع می( از گورها) کور و الل و کر( کشانده و)

شنود بیند و گوشهایشان نمیای که بر اثر پریشانی حال چشمانشان نمیبه گونه. داریممی

 یهر زمان که زبانه. جایگاهشان دوزخ خواهد بود (.باشدو زبانهایشان قادر به تکلّم نمی

با تجدید گوشت و )، فروکش کند( به سبب سوختن گوشت و استخوان ایشان) آتش

 . یمیافزاآتششان می یبر زبانه( استخوانشان

 : فرمایدگی حشر انسانها در روز واپسین میدر مورد چگون جپیامبر 

الرجال  هللارسولقلت: يا  كقالت عائشه  يحشر الناس يوم القيامة حفاةًّ عراةًّ غرالًّ 

. ؟ قال: يا عائشة األمر أشد من أن يهمهم ذلك!والنساء جميعاًّ ينظر بعضهم إلى بعضٍ 

 (متفق علیه)

. شوند که پابرهنه و لخت و ختنه نشده هستندر روز قیامت مردم در حالی حشر مید

؟ پیامبر فرمود: کنندرا نگاه می همدیگر، مردان و زنان با هم! ای رسول خدا: شه گفتعای
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)بخاری و مسلم . تر از آن است که چنان قصدی داشته باشندوضعیت سخت! شهای عای

  اند(.آن را روایت کرده

میان  جروزی رسول خدا : گفتکه است از ابن عباس روایت شده  یدر حدیث دیگر

 : فرمود و گفت ای ایرادد و خطبهما بلند ش

َل َخْلٍق نُِعيُدهُ  » عراةًّ غرالًّ حفاةًّ ا الناس إنكم محشورون إلى هللا تعالى آيه يا َكَما بََدْأنَا أَوَّ

 متفق علیه() 0«َوْعداًّ َعلَْينَا إنَّا ُكنَّا فَاِعلِينَ 

نه نشده به سوی خدا حشر خواهید ای مردم شما در روز قیامت پابرهنه و لخت و خت

 : یه را خوانداین آسپس ، دش

آفرینش را از نو  ،آفرینش را سر دادیم( نخستین بار سهل و ساده) همان گونه که

بخشیم و مردمان را برای حساب و به شکل دیگری زندگی دوباره می) دهیمبازگشت می

و ما قطعاً آن را به انجام ، دهیمای است که ما میاین وعده (.آوریمو کتاب حاضر می

  .رسانیممی

 حساب و بازرسی: سوم

  :گیردو نشان دادن اعمال صورت می هدو نوع عرض

هیچ اعمال انسان بدون مخفی کردن  یصفحات پرونده ییعنی همه: امع یهعرض

 . شودچیزی به خداوند نشان داده می

و ، ها و اقرار مؤمنین به گناهانشانیعنی نشان دادن گناه مؤمنین به آن: خاص یهعرض

را مورد عفو و بخشش خود  پوشاند و همهیرا م شانگناهان، در نهایت خداوند ستار

 . هددقرار می

در مورد  ایکه البته هر نوع مناقشه، در مورد گناهان یعنی مناقشه: اما حساب و بازرسی

 . آیدز قیامت نوعی از عذاب به شمار میگناه در رو

 : فرمایدمی ی عاممورد عرضهخداوند در 
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  ٦٢الحاقة:  چک  گ  گ  گ  گ     ڳ  ڳ  چ 
چه رسد به کارهای ) و، شویدمی نموده( به خدا، برای حساب و کتاب) در آن روز 

 . ماندچیزی از کارهای نهانیّتان مخفی و پوشیده نمی( آشکارتان

  فرماید:و می

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ 

  ٢ - ١الزلزلة:  چژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ   
و رهسپار ) آینددسته دسته و پراکنده بیرون می( از گورهای خود) مردمان، در آن روز 

اعمالشان را  ینتیجه) تا کارهایشان بدیشان نموده شود و( شوندصحرای محشر می

و سزایش ) آن را خواهد دید، کس به اندازه ذرّه غباری کار بد کرده باشد و هر (.ببینند

  (.را خواهد چشید

 : فرمایدمی ج مبرپیا

ِ َوبَْينَهُ تُْرُجَماٌن يَْنظُرُ َما ِمْنُكْم ِمْن أََحٍد إاِلَّ َوَسيَُكلِّمُ ) ُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة لَْيَس بَْيَن هللاَّ  أْيَمَن ِمْنهُ  هُ هللاَّ

ََ   إاِل  ما قَدَّمَ فاََل يََرى  َم َو يَْنظُرُ  يَْنظُرُ  َو بَْيَن يََدْيِه فَتَْستَْقبِلُهُ النَّاُر  أَشأََم ِمْنهُ فاَل يَري إاِل  ما قَدَّ

 (تفق علیه)م  (تَْمَرٍة ِمْنُكْم أَْن يَتَّقَِي النَّاَر َولَْو بِِشقِّ  فََمْن اْستََطاعَ 

بنده به طرف راست نگاه ، کرد دبدون مترجم با خداوند صحبت خواه هر کدام از شما

نها با اعمالش کند باز هم تبه طرف چپ نگاه می، بیندکند تنها اعمال خود را میمی

اگر با یک  پس، نمایدکند آتش را مشاهده میه میو به طرف جلو نگا، شودروبرو می

 اند(.)بخاری و مسلم آن را روایت کرده. دکه باشد از آتش بپرهیزی عدد خرما هم

 : فرمایدخاص می یهدر مورد عرض یدر حدیث دیگر

ُرهُ بُِذنُوبِِه فَيَقُوُل  يُْدنَى اْلُمْؤِمُن يَْوَم اْلقِيَاَمِة ِمْن َربِِّه َعزَّ َوَجلَّ َحتَّى يََضَع َعلَْيهِ  ) َكنَفَهُ فَيُقَرِّ

ْنيَا َوإِنِّي أَْغفُِرَها لَكَ  اْليَْوَم  َهْل تَْعِرُف فَيَقُوُل أَْي َربِّ أَْعِرُف قَاَل فَإِنِّي قَْد َستَْرتَُها َعلَْيَك فِي الدُّ

ا اْلُكفَّاُر َواْلُمنَافِقُوَن فَيُ  نَاَدى بِِهْم َعلَى ُرُءوِس اْلَخاَلئِِق َهُؤاَلِء فَيُْعطَى َصِحيفَةَ َحَسنَاتِِه َوأَمَّ

ِ الَّ   (متفق علیه) (ِذيَن َكَذبُوا َعلَى هللاَّ



   423  آنچه هر مسلمانی باید بداند

، کندو به گناهانش اقرار می، شودنزد خداوند آورده می ی مؤمن در روز قیامتبنده

. اخداوند : بلهگویدبنده میآوری؟ به یاد میگناهانت را : فرمایدخداوند خطاب به او می

در این ، کنمپوشاندم و حاال هم تو را عفو می من در دنیا آنرا برایت: فرمایدخداوند می

 اما در مأل عام انسان منافق و کافر فرا. کندی حسناتش را دریافت میهنگام پرونده

کسانی هستند که بر خدا دروغ  اینها: شودو خطاب به مردم گفته می شوندخوانده می

 اند(. و مسلم آن را روایت کرده )بخاری اند.بسته

 : کندروایت میه و حساب اینگونه شه حدیثی را در مورد تفاوت عرضحضرت عای

ُ تََعالَى ج هللارسوللَْيَس أََحٌد يَُحاَسُب يَْوَم اْلقِيَاَمِة إاِلَّ َهلََك فَقُْلُت يَا ) ا ) أَلَْيَس قَْد قَاَل هللاَّ فَأَمَّ

اَمْن أُوتَِي ِكتَابَهُ بِ  إِنََّما َذلِِك اْلَعْرُض  ج هللافَقَاَل رسول( يَِمينِِه فََسْوَف يَُحاَسُب ِحَسابًّا يَِسيرًّ

 (تفق علیهم) (َولَْيَس أََحٌد يُنَاقَُش اْلِحَساَب يَْوَم اْلقِيَاَمِة إاِلَّ ُعذِّبَ 

ای  :شه فرمودعای. شودسبه قرار گیرد هالک میهر کس در روز قیامت مورد محا

د اش به دست راستش داده شکارنامه کسى کهفرماید: خداوند نمی، مگردارسول خ

هر ، است حساب نیست هاین عرض: پیامبر فرمود. شودخیلی آسان مورد حساب واقع می

 . کس در روز قیامت مورد محاسبه قرار گیرد خداوند او را عذاب خواهد داد

 

 عمالا يبا کتاب و گواه و پخش پرونده انسان همراه آمدن

، خوب و بد ،کارهاي انسان يهمه، اعمال انسان استي نامههمان ( نوشته )کتاب

گان و نگاهبانان و کاتبان و شاهدان هم فرشت، اندکوچک و بزرگ در آن ثبت شده

اعضاي انسان در  يو همچنین چشم و گوش و پوست و همه، کردار انسان هستند

: فرمایداش میروز قیامت خطاب به بنده خداوند در، روز قیامت علیه او گواه هستند

 . بر تو گواه باشند و فرشتگان باشى تکافى است که امروز خودت حسابرس خود

 : فرمایدمیانسان اعمال  ینامهدر مورد  خداوند
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ڇ  ڇ    ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ 

ڳ  ڳ     ڳگ  گ  گ   گ  کڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک      ک  ک

  ٦٧لكهف: ا چڳ  ڱ  ڱ  
و مؤمنان از دیدن آنچه در آن ) شودنهاده می( در دستش، اعمال هر کسی) و کتاب 

بینی که از دیدن آنچه در را می( پیشهکفر) و بزهکاران( گردنداست شادان و خندان می

این چه کتابی است که ! ای وای بر ما: گویندشوند و میترسان و لرزان می، آن است

به ثبت و ) زرگی را رها نکرده است و همه را برشمرده است وهیچ عمل کوچک و ب

اند حاضر و آماده آنچه را که کرده( و بدین وسیله. ضبط آن مبادرت ورزیده است

محصول اعمال ، چرا که پاداش یا کیفر) .کندو پروردگار تو به کسی ظلم نمی. بینندمی

  (.خود مردمان است

 فرماید:و می

ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ   ھ  ھ    ۀڻ  ں   ں   ڻ  ڻ  ڻچ 

ۈ    ۈھ  ھ  ے      ے            ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ

ى  ى        ائ  ائ  ەئ     ەئ    ېۉ  ۉ  ې  ې  ې  ۅٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ

  ٦٢ - ٦٣اإلسراء:  چوئ
و او را گروگان کردار ) ایمبه گردنش آویخته( بندهمچون گردن) ما اعمال هرکسی را 

( اعمال او است یکه کارنامه) و در روز قیامت کتابی را( ایمر رفتارش ساختهداو عهده

در آن روز بدو گفته ) .رسداو می( دست) آوریم که گشوده بهبرای وی بیرون می

کافی  (.و سعادت یا شقاوت خویش را بدان) خود را بخوان( اعمال) کتاب( :شودمی

به  است و نیازی چه مسائل روشن) .است که خودت امروز حسابگر خویشتن باشی

راهیابیَش به سود ، هدایت یابد( به راه حق) هر کس (.شاهد و حسابرس دیگری نیست
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و . گمراهیَش به زیان خودش است، گمراه شود( از راه حق) و هرکس، خودش است

 (.شودو به جرم دیگری کیفر داده نمی) کشدهیچ کسی بارِ گناه دیگری را بر دوش نمی

برای آنان ) مگر این که پیغمبری، مجازات نخواهیم کرد( هیچ شخص و قومی را) و ما

 . روان سازیم( مبعوث و

  کند:در جایی دیگر به کتاب اعمال و شاهدان چنین اشاره می

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  چ 

  ١٧الزمر:  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  
و ، شودخداوندگارش روشن می( لّیتج) با نور( محشر و عرصات قیامت) و زمین 

شود و پیغمبران و گواهان آورده گذاشته می( اعمال به دست صاحبانش یو نامه) کتاب

 . شودو اصالً بدیشان ستم نمی، گرددو راست و درست میان مردم داوری می، شوندمی

  ٨٦ق:  چڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڎ  ڎ چ  فرماید:و می

آید همراه با می( به میدان محشر، اعم از نیکوکار و بدکار) یدر آن روز هر انسان 

که بر پندار و گفتار و ) و همراه با گواهی( کندکه او را رهبری و رهنمود می) ییراهنما

  (.دهدکردار او شهادت می

 : فرموده است جکند که پیامبر ایت میمسلم از انس بن مالک رو 

ُ َوَرُسولُهُ أَْعلَُم قَاَل ِمْن فََضحِ  ج هللارسولُكنَّا ِعْنَد  َك فَقَاَل َهْل تَْدُروَن ِممَّ أَْضَحُك قَاَل قُْلنَا هللاَّ

اَل أُِجيُز ُمَخاطَبَِة اْلَعْبِد َربَّهُ يَقُوُل يَا َربِّ أَلَْم تُِجْرنِي ِمْن الظُّْلِم قَاَل يَقُوُل بَلَى قَاَل فَيَقُوُل فَإِنِّي 

ا َوبِاْلِكَراِم اْلَكاتِبِيَن َعلَى نَْفِسي إاِلَّ شَ  ا ِمنِّي قَاَل فَيَقُوُل َكفَى بِنَْفِسَك اْليَْوَم َعلَْيَك َشِهيدًّ اِهدًّ

ا قَاَل فَيُْختَُم َعلَى فِيِه فَيُقَاُل أِلَْرَكانِِه اْنِطقِي قَاَل فَتَْنِطُق بِأَْعَمالِِه قَاَل ثُمَّ يَُخلَّى بَ  ْينَهُ َوبَْيَن ُشُهودًّ

ا لَُكنَّ َوُسْحقًّا فََعْنُكنَّ ُكْنُت أُنَاِضلُ اْلَكاَلِم      .قَاَل فَيَقُوُل بُْعدًّ

عرض کردیم ؟ چرا خندیدم، دانیدمی: فرمود خندید و جپیامبر ، نزد پیامبر خدا بودیم

 . داناترند. او خدا و رسول
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: گویدبنده می، ام گرفتده در روز قیامت با خداوند خندهبن یاز مجادله: فرمود

پس : گویدمی. بله: فرمایدخداوند می؟ ایگر مرا از ظلم امان و پناه ندادهم، وردگارمپر

کافى است که : فرمایدخداوند می. پذیرم مگر از خودم باشدمن هیچ گواهی را نمی

باشند، سپس دهانش  رم بر تو گواهو فرشتگان مک باشى تامروز خودت حسابرس خود

سپس خداوند او به سخن درآیید.  :فرمایدارحش میخداوند خطاب به جو. دشوبسته می

مرگ برای  :گویدحش میاو هم خطاب به جوار، گذاردرا با اعترافات جوارحش تنها می

 . .!کردمدفاع میداشتم از شما  من، چرا اعتراف کردید ،شما

 : فرمایدمیدر مورد حساب آسان که همان عرضه است خداوند 

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ   ڇ          ڦ   ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃچ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   ڎ     ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ          ک  

  ٦٨ - ١االنشقاق:  چک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  
امان و رنج فراوان به سوی پروردگار خود تو پیوسته با تالش بی! ای انسان! هان 

رنج و تالش خود را خواهی  یو نتیجه) ردو سرانجام او را مالقات خواهی ک، رهسپاری

با او حساب ساده . اعمالش به دست راستش داده شود یهرکس نامه، در آن وقت (.دید

 .گرددو خرّم و شادان به سوی کسان و خویشان مؤمن خود برمی .و آسانی خواهد شد

واهد داشت و اعمالش بدو داده شود مرگ را فریاد خ یو امّا کسی که از پشت سر نامه

 . و به آتش سوزان دوزخ در خواهد آمد و خواهد سوخت. هالک خود را خواهد طلبید

 یزانم

هایش گران باشد نجات هر کس میزان، شوندسپس در روز قیامت ترازوها نهاده می

 . هایش سبک باشد نابود و بدبخت خواهد شدمیزان یابد و هر کسمی
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 : فرمایدخداوند می

ڄ  ڄ   ڃ    ڄڤ  ڤ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ڤ  ڤ     چ 

  ٦٧األنبیاء:  چچ  ڇ   ڇ   ڇ    چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ
و اصالً به هیچ کسی کمترین ، و ما ترازوی عدل و داد را در روز قیامت خواهیم نهاد 

آن ، باشد( کار نیک یا بدی انجام گرفته) خردلی یو اگر به اندازه دانه، شودستمی نمی

و بسنده خواهد بود که ما ( دهیمو سزا و جزای آن را می) سازیمرا حاضر و آماده می

 . باشیم( اعمال و اقوال شما انسانها) حسابرس و حسابگر

 فرماید:و می

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ    ڱڳ  ڳ  ڱچ 

  ٧ - ٢األعراف:  چۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ        ھ  ھ  ے  

 یکفّه) پس هر که. گیردوز انجام میدر آن ر( و دقیق اعمال) سنجش درست 

این چنین ( سیّئات او رجحان پذیرد یو بر کفّه) ترازوی او سنگین شود( حسنات

ترازوی او سبک ( سیّئات یحسنات او از کفّه یکفّه) و کسی که .کسانی رستگارند

ا از خود ر( وجود یسرمایه) این چنین کسانی به سبب پیوسته انکار کردن آیات ما، شود

 : فرمایدمی جپیامبر . انددست داده

ْحَمِن َخفِيفَتَاِن َعلَى اللَِّساِن ثَقِيلَتَاِن فِي اْلِميَزانِ ) ما بَيَن  نِ مَل تَ  َكلَِمتَاِن َحبِيبَتَاِن إِلَى الرَّ

ِ اْلَعِظيِم  الَسماواِت َو األَْرِض: ِ َوبَِحْمِدِه ُسْبَحاَن هللاَّ  (لیهمتفق ع) (ُسْبَحاَن هللاَّ

محبوب هستند و در ترازوی قیامت خیلی سنگین و بر  مه نزد پروردگار خیلیدو کل

 و بحمده اهللسبحان: کنندیمیان زمین و آسمانها را پر م، زبان خیلی آسان هستند

 اند(.)بخاری و مسلم آن را روایت کرده. اهلل العظیمسبحان
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 صراط

گذرگاهی است میان بهشت و  صراط پلی است که بر روی جهنم کشیده شده است؛

گذرند و گروه گروهی سالم از آن می، انسانها باید بر روی آن عبور کنند یهمه، جهنم

 . شوندافتند و در جهنم گرد آورده میآن می ند و برخی ازشودیگری زخمی می

 : فرمایدخداوند می

ں    گ            ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں      گک  ک  گ   گچ 

  ٧٨ - ٧٦مریم:  چڻ     ڻ   ڻ  ڻ  

و ، مؤمنان برای عبور و دیدن)شوید وارد دوزخ می( انسانها بدون استثناء) شمای همه 

 .این امر حتمی و فرمانی است قطعی از پروردگارتان (.کافران برای دخول و ماندن

 . سازیممی و ستمگران را ذلیالنه در آن رها، دهیمسپس پرهیزگاران را نجات می

  :در مورد وارد شدن به جهنم دو تفسیر وجود دارد 

 ـ عبور بر صراط.0

 . سرد و سالم است مانند آتش بر ابراهیم نسبت به مؤمنین که، ـ داخل شدن به جهنم2

 : فرمایدمی ج پیامبر

َل َمْن يَُجوزُ  َراطُ بَْيَن ظَْهَرانَْي َجَهنََّم فَأَُكوُن أَوَّ تِِه َواَل يَتََكلَُّم  فَيُْضَرُب الصِّ ُسِل بِأُمَّ ِمْن الرُّ

ُسِل يَْوَمئٍِذ اللَُّهمَّ َسلِّْم َسلِّمْ  ُسُل َوَكاَلُم الرُّ  (تفق علیهم)  يَْوَمئٍِذ أََحٌد إاِلَّ الرُّ

سانی هستیم که بر روی آن من و امتم اولین ک، شودصراط بر روی جهنم کشیده می

 که آنها هم این است و سخن، سخن گفتن دارندتنها پیامبران حق ، کنیمعبور می

 . خداوندا سالم گردان سالم گردان

 حوض کوثر

حوضی است که خداوند : یکی دیگراز لوازم ایمان به قیامت ایمان به حوض کوثر است

از برف سفیدتر و از  در وصف این حوض آمده که ،ارزانی بخشیده است جما  به پیامبر
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ستارگان آسمان بر روی آن لیوان  یبه اندازه، تر استشبوتر و از مشک خوعسل شیرین

 . شودای ازآن بنوشد هرگز تشنه نمیجرعههر کس ، گذاشته شده است

 : فرمایددر مورد حوض می ج پیامبر

وآلنیته ، وهو أشد بیاضا من الثلج وأحلى من العسل، حوضي  أبعد من أیلة إلى عدن

 )متفق علیه( أكثر من عدد النجوم

تر و ظروف از برف سفیدتر و از عسل شیرین، فت حوض من از ایله تا عدن استمسا

 اند(.)بخاری و مسلم آن را روایت کرده. ستارگان است یهشمار بیشتر ازآن 

َحْوِضي َمِسيَرةُ َشْهٍر َماُؤهُ أَْبيَُض ِمْن اللَّبَِن َوِريُحهُ أَْطيَُب ِمْن اْلِمْسِك َوِكيَزانُهُ َكنُُجوِم 

ا  )مَماِء َمْن َشِرَب ِمْنَها فاََل يَْظَمأُ السَّ   (تفق عليهأَبَدًّ

تر و بویش از شیر سفید آبش از، یک ماه راه رفتن است یبه اندازهحوض من طول 

هر کس از آن بنوشد ، است ستارگان تعداد یبه اندازهظروفش مشک خوشبوتر و تعداد 

 . شودهرگز تشنه نمی

  :فرمایدمی یدر حدیث دیگر

ٍد بِيَِدِه َْلنِيَتُهُ أَْكثَُر ِمْن َعَدِد نُُجوِم السََّماِء َوَكَواِكبَِها أاََل فِي اللَّْيلَِة   اْلُمْظلَِمِة َوالَِّذي نَْفُس ُمَحمَّ

ْن اْلَجنَِّة َمْن اْلُمْصِحيَِة آنِيَةُ اْلَجنَِّة َمْن َشِرَب ِمْنَها لَْم يَْظَمأْ آِخَر َما َعلَْيِه يَْشَخُب فِيِه ِميَزابَاِن مِ 

ا ِمْن اللَّبَنِ  اَن إِلَى أَْيلَةَ َماُؤهُ أََشدُّ بَيَاضًّ  َشِرَب ِمْنهُ لَْم يَْظَمأْ َعْرُضهُ ِمْثُل طُولِِه َما بَْيَن َعمَّ

 .(مسلمرواه ) َوأَْحلَى ِمْن اْلَعَسِل 

ی تعداد ظروف حوض کوثر از شماره ،ستبه دست اوسوگند به کسی که جان محمد 

، آنها ظروف بهشت هستند یهمه، آسمان در شب تاریک و صاف بیشتر است تارگانس

 ،شودبهشت جاری می از آن دو کانال در، شودهر کس از آن بنوشد هرگز تشنه نمی

و  ش از شیر سفیدترآب، عمان تا ایله است ی مسافتهازطول و عرض آن یکسان و به اند

 . تر استاز عسل شیرین
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 شفاعت

ز شفاعت با دو شرط جای، ه شفاعت یکی دیگر از لوازم ایمان به قیامت استاعتقاد ب

 : است

 . کننده تا شفاعت کندبه شفاعت خداوند ـ اجازه دادن0

 . شدهاز شفاعت او ـ رضایت و خوشنودی2

 : فرمایداشاره میچنین خداوند به شرط اول 

  ٨٢٢البقرة:  چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ی    چ

  ؟او یدر پیشگاه او میانجیگری کند مگر با اجازهکیست آن که 

 : فرمایدبه شرط دوم اشاره می ای دیگریهدر آو

 ٨٢األنبیاء:  چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ     چ

خدا از او ( بدانند) کنند مگر برای آن کسی کهو آنان هرگز برای کسی شفاعت نمی 

( به خاطر همین معرفت و آگاهی. استشفاعت او را داده  یاجازه) خوشنود است و

  .خدا ترسان و هراسانند( ییمقام کبریا) همیشه از خوف

 : فرمایدمی هر دو شرط را بیان جای دیگریدر 

حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   خت  مت  ىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حج    چ

   ٨١النجم:  چمج  جح  مح   

شفاعت ( مت و بزرگواریشانبا وجود عظ) بسیار فرشتگانی که در آسمانها هستند وچه

که ) مگر بعد از آنکه خدا بخواهد به کسی، سازدبخشد و کاری نمیایشان سودی نمی

 . راضی و خوشنود گردد( لهاز مشفوعٌ) و، اجازه دهد( شفیع است

کند چون مشرکین را سرزنش می مرجع شفاعت تنها خدا است، وبا اشاره به اینکه

  فرماید:، آنجا که میطلبندخدا میدون دلیل شفاعت را از غیر ب
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ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک    گ     ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ 

ں   ں  ڻ    ڱڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڳگ   گ  گ  ڳ  ڳ

  ٦٦ - ٦٣الزمر:  چڻ

ان ایشان تا به گم) اندی را برگزیدهیخداوند میانجیها یبلکه آنان بدون رضایت و اجازه 

، ر برآوردن نیازمندیهای این جهان و دفع عذاب آن جهاند، میان آنان و خداوند سبحان

ر چند ه( دانیدی را میانجی و متصرّف در امور مییچنین چیزها) آیا: بگو.( واسطه گردند

مگر این  تواند کمترین میانجیگری بکند،میانجیگری از آن خدا است )و کسی نمیکه 

یانجی ا بوده، و به شخص مشود مورد رضایت خدکه: کسی که برای او میانجیگری می

ها این کار داده شود، و شفاعت هم حَسَنه باشد(. مالکیّت و حاکمیّت آسمان یهم اجازه

 آید(. بعد )همو زمین از آن خدا است. )پس در این جهان کاری از دست کسی بر نمی

شوید )و کسی دارای در آخرت که روز جزا و سزا است( به سوی خدا برگردانده می

رین اختیار و توانی نیست تا برای شما کاری بکند(. کوچکت  

  : هر گونهبگو کاری اصالً از دست ایشان ساخته نبوده و فهم و شعوری نداشته باشند؟

 انواع شفاعت

 : شفاعت بر چند قسم است

است که برای  جما محمد  مخصوص پیامبر، این نوع شفاعت: ـ شفاعت عظمی0

جایگاه ) گیرد و در قرآن به مقام محمودردگار انجام میو بازرسی نزد پرو شروع حساب

 . شوداز آن تعبیر می( ستوده شده

 . برای باز شدن درب بهشت جپیامبر  ـ شفاعت2

 . کاران موحدپیامبران و مالئکه و صالحین در حق گناه ـ شفاعت3
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ت آن شوند که خالصانه ال إله اال اهلل بگویند و به ملزوماکسانی مشمول شفاعت می

  عمل کنند.

 : فرمایدخداوند می

 چچ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ 

  ٧٧اإلسراء: 
 یاین یک فریضه، در پاسی از شب از خواب برخیز و در آن نماز تهجّد بخوان 

( در پرتو این عمل) باشد که. برای تو است( و افزون بر نمازهای پنجگانه) اضافی

ای در دنیا و آخرت که موجب ستایش و مکان برجسته) ایام ستودهخداوند تو را به مق

  (.و مقام شفاعت کبری را به تو ارمغان دارد) برساند( همگان باشد

همان شفاعتی است  ، و این ستایشستایندتو را می ی مردم و پروردگار آنهایعنی همه

 . اختصاص داده شده است جپیامبر  که به

 : است که گفت از ابن عمر روایت شده
ٍة تَْتبَُع نَبِيََّها يَقُولُوَن يَا فاَُلُن اْشفَْع يَا فاَُل  ُن اْشفَْع إِنَّ النَّاَس يَِصيُروَن يَْوَم اْلقِيَاَمِة ُجثًّا ُكلُّ أُمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فََذلَِك يَْوَم يَْبَعثُ  ُ اْلَمقَاَم اْلَمْحُموَد َحتَّى تَْنتَِهَي الشَّفَاَعةُ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى هللاَّ  هُ هللاَّ

 (رواه البخاري)

، افتند و هر امتی از پیامبرش خواستار شفاعت استمردم در روز قیامت به زانو می

، رسدمی ج پذیرند تا نوبت به پیامبر ماهیچ کدام نمی، شفاعت کنای فالنی : گویندمی

 . بخشداین روز مقام ستوده را به او می خداوند در

 : شودشفاعت این موضوع این گونه بیان میر حدیث د

( ُ ا فَيََدُعنِي َما َشاَء هللاَّ  فَيَأْتُونِي فَأَْستَأِْذُن َعلَى َربِّي فَيُْؤَذُن لِي فَإَِذا أَنَا َرأَْيتُهُ َوقَْعُت َساِجدًّ

ُد اْرفَْع َرْأَسَك قُْل تُْسَمْع َسْل تُْعطَْه اْشفَْع تُشَ  فَّْع فَأَْرفَُع َرْأِسي فَأَْحَمُد َربِّي بِتَْحِميٍد فَيُقَاُل يَا ُمَحمَّ

ا فَأُْخِرُجُهْم ِمْن النَّاِر َوأُْدِخلُُهْم اْلَجنَّةَ ثُمَّ أَُعودُ  ا يَُعلُِّمنِيِه َربِّي ثُمَّ أَْشفَُع فَيَُحدُّ لِي َحد ًّ  فَأَقَُع َساِجدًّ

ُ أَْن يََدَعنِي ثُمَّ يُقَ  ُد قُْل تُْسَمْع َسْل تُْعطَْه اْشفَْع تَُشفَّْع فَيََدُعنِي َما َشاَء هللاَّ اُل اْرفَْع َرْأَسَك يَا ُمَحمَّ

ا فَأُْخِرَجُهْم ِمْن النَّ  اِر َوأُْدِخلُُهْم فَأَْرفَُع َرْأِسي فَأَْحَمُد َربِّي بِتَْحِميٍد يَُعلُِّمنِيِه ثُمَّ أَْشفَُع فَيَُحدُّ لِي َحد ًّ

ابَِعِة قَاَل فَأَقُوُل يَا َربِّ َما بَقَِي فِي النَّاِر إاِلَّ َمْن َحبََسهُ اْلَجنَّةَ قَاَل فاََل أَْدِري  فِي الثَّالِثَِة أَْو فِي الرَّ

 (مسلمرواه ) (اْلقُْرآُن أَْي َوَجَب َعلَْيِه اْلُخلُوُد 
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ندا ، فتماجده میگیرم و به ساجازه می ممن هم از پروردگار. آیندتا اینکه پیش من می

هر چه بخواهی به تو ، ای محمد سرت را بلند کن و سؤال کن: آیدداوند میاز طرف خ

کنم و و من سرم را بلند میشود شفاعتت پذیرفته می که شود و شفاعت کنداده می

 تعدادیکنم سپس شفاعت می، آن گونه که او به من یاد داده استستایم خداوند را می

خوانم فتم و دعا میاسپس دوباره به سجده می ،آورمز گناهکاران را از جهنم بیرون میا

م و کنسرم را بلند می، سرت را بلند کن و شفاعت کن :فرمایدو دوباره خداوند می

ی سوم یا چهارم تا در مرحله، آورمدیگری را از جهنم بیرون می تعدادو  کنمشفاعت می

رآن آنها را باقی گذاشته است اند که قا تنها افرادی در جهنم باقی ماندهخداوند: گویممی

  )مسلم آن را روایت کرده است(.. مستحق جهنم هستند و

 : دیگر از ابی هریره روایت شده است که یدر حدیث
 َمْن أَْسَعُد النَّاِس بَِشفَاَعتَِك يَْوَم اْلقِيَاَمِة فَقَاَل لَقَْد ظَنَْنُت يَا أَبَا ُهَرْيَرةَ أَْن اَل  هللارسولقُْلُت يَا )

ُل ِمْنَك لَِما َرأَْيُت ِمْن ِحْرِصَك َعلَى اْلَحِديِث أَْسَعُد النَّاِس  يَْسأَلَنِي َعْن َهَذا اْلَحِديِث أََحٌد أَوَّ

ا ِمْن قِبَِل نَْفِسِه  ُ َخالِصًّ  ( بخاریرواه ال) (بَِشفَاَعتِي يَْوَم اْلقِيَاَمِة َمْن قَاَل اَل إِلَهَ إاِلَّ هللاَّ

 گیردکه مورد شفاعت شما قرار می ترین انسانخوشبخترض کردم ع ج به پیامبر خدا

 ؟ چه کسی است

اگر حرص و طمع ، پرسیمیاولین کسی هستی که این را از من  کنمگمان می: فرمود

کسی است که از صمیم قلب ، دادمبه تو جواب نمی، دیدمتو را نسبت به جواب آن نمی

  خاری آن را روایت کرده است(.)ب .ال اله اال اهلل :و با اخالص بگوید

 بهشت و جهنم

اکنون و اینکه هم، یکی دیگر از لوازم ایمان به قیامت اعتقاد به بهشت و جهنم است

نه خود نابود و فانی ، اند و دوام و ثبات آنها به دستور خداوند بستگی داردآفریده شده

  .گردندآنها است به فنا محکوم می یی که درشوند نه چیزهامی
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 : فرمایداشاره می چنین آنها قرآن کریم به آماده بودن

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ   چ

 ٦٣٣آل عمران:  چڀ  ڀ 

و بهشتی بشتابید و ، به سوی آمرزش پروردگارتان( با انجام اعمال شایسته و بایسته) و 

 ؛مین استآسمانها و ز( همچون بهای، برای مثال) بر همدیگر پیشی گیرید که بهای آن

 . برای پرهیزگاران تهیّه دیده شده است( و چنین چیز با ارزشی)

 فرماید:و می

ىئ    مئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی   ی  ی  جئ  حئچ 

  ٨٦البقرة:  چيئ  جب   
الزم است که با ) پس -و هرگز نخواهید توانست- و اگر نتوانستید که چنین کنید 

آن  یافروزینه( بخشی از) ود را از آتشی کهخ( انجام کارهای نیکو و دوری از بدیها

کافران آماده گشته ( شکنجه) آتشی که برای. به دور دارید، است( اصنام) انسان و سنگ

 .است

 : فرمایدآنها و اهلشان می خلود و ماندگاری موردودر 

 ۇ    ۇھ  ھ  ھ           ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ         ڭ      ڭ  ڭچ

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   

ٺ  ٺ  ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀ

 ٢ - ١البینة:  چٿ  ٿ   ٹ  ٹ    ٹ     ٿٺ  ٿ
آنان ! جاودانه در میان آتش دوزخ خواهند ماند، و مشرکان، مسلّماً کافرانِ اهل کتاب 

د و کارهای شایسته و بایسته گمان کسانی که مؤمننبی .بدون شک بدترین انسانها هستند
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پاداش آنان در پیشگاه پروردگارشان . آنان مسلّماً خوبترین انسانها هستند، کنندمی

آن ( کاخها و درختهای) باغهای بهشتی است که جای ماندگاری است و رودبارها در زیر

ان هم خدا از ایشان راضی و ایش. جاودانه برای همیشه در آنجا خواهند ماند. روان است

از آنِ کسی خواهد بود که از پروردگار ( همه نعمت و خوشی) این! از خدا خوشنودند

 . خویش بهراسد

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  چ  فرماید:ی بهشتیان میدرباره

  ٦٢الحجر:  چۆئ

 . گردندو از آنجا بیرون نمی، رسددر آنجا خستگی و رنجی بدیشان نمی 

ۆ     ۈ    ۆڭ      ڭ  ۇ  ۇۓ  ڭ  ڭ  چ  فرماید:و می

  ٢١الدخان:  چۈ   ٴۇ  

اند و بعد از آن که در دنیا چشیده) آنان هرگز در آنجا مرگی جز همان مرگ نخستین 

و خداوند آنان را از عذاب دوزخ به دور و محفوظ داشته ، نخواهند چشید( اندزنده شده

 . است

ہ  ھ     ھ   ھ  ھ    ہ  ہ       ہ چ  فرماید:ی اهل دوزخ میودرباره

  ٣١فاطر:  چڭ             ۇ  ۇ             ۆ  ۆ    ڭے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ

هرگز فرمان مرگ ایشان صادر . آتش دوزخ برای آنان است، اندپیشهکسانی که کفر 

و هرگز عذاب دوزخ برای ایشان تخفیف داده  (.و راحت شوند) شود تا بمیرندنمی

 . دهیمما هر کافر لجوج در کفر را این چنین کیفر و سزا می (.ارامندتا مدّتی بی) شودنمی

ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  چ  فرماید:در جای دیگری می

  ٦٣ - ٦٦األعلى:  چىئ   ىئ  ی  ی  ی  
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 .از آن دوری خواهد گزید( پند و اندرز را کنار خواهد گذاشت و) ترین فردو بدبخت 

 .آتش خواهد شد و بدان خواهد سوخت( و هولناکترین) ترینعظیمآن کسی که داخل 

 و نه زنده( گرددو آسوده می) میردنه می( ماند وبرای همیشه می) سپس در آن آتش

 . شودمی( آید و حالتی که در آن است زندگی نامیدهبشمار می)

 : فرمایددر مورد صفات بهشتیان می جپیامبر 

َكَهْيئَِة َكْبٍش أَْملََح فَيُنَاِدي ُمنَاٍد يَا أَْهَل اْلَجنَِّة فَيَْشَرئِبُّوَن َويَْنظُُروَن فَيَقُوُل َهْل  يُْؤتَى بِاْلَمْوتِ )

وَن تَْعِرفُوَن َهَذا فَيَقُولُوَن نََعْم َهَذا اْلَمْوُت َوُكلُُّهْم قَْد َرآهُ ثُمَّ يُنَاِدي يَا أَْهَل النَّاِر فَيَْشَرئِبُّ 

فَيَقُوُل َهْل تَْعِرفُوَن َهَذا فَيَقُولُوَن نََعْم َهَذا اْلَمْوُت َوُكلُُّهْم قَْد َرآهُ فَيُْذبَُح ثُمَّ يَقُوُل يَا  َويَْنظُُرونَ 

 )َوأَْنِذْرُهْم يَْوَم اْلَحْسَرِة إِذْ  أَْهَل اْلَجنَِّة ُخلُوٌد فاََل َمْوَت َويَا أَْهَل النَّاِر ُخلُوٌد فاََل َمْوَت ثُمَّ قََرأَ 

ْنيَا قُِضَي اأْلَْمُر َوُهْم فِي َغْفلٍَة(  (تفق علیه)م)َوُهْم اَل يُْؤِمنُوَن(   (َوَهُؤاَلِء فِي َغْفلٍَة أَْهُل الدُّ

ای : دهدکسی ندا در می، آورندگوسفند زیبا میقیامت مرگ را در شکل یک  در روز

؟ شناسیدآیا این را می :دگویمی. کنندبرند و نگاه میآنها هم گردن را باال می، بهشتیان

دهند آنها نیز سر بلند کرده ، سپس اهل آتش را ندا میاین مرگ است، بله: گویندهمه می

بله، این مرگ  :گویندشناسید؟ میگوید: آیا این را میدهنده میکنند. پس نداو نگاه می

گفته و خطاب به بهشتیان ، شودبینند و سپس حیوان ذبح میرا می آن است و همه

ماند و خلود و ماندگاری ابدی برای شما ای بهشتیان دیگر مرگ باقی نمی: شودمی

 این جسپس پیامبر و ای اهل دوزخ ماندگاری ابدی در دوزخ نیز برای شماست است، 

آیند ولى ستمگران چه شنوا و بینایند روزى که به سوى ما مى: را تالوت فرمود آیه

 اند(.)بخاری و مسلم آن را روایت کرده .هستند یآشکار غفلت و تباهیامروز در 

ی برای بندگان صالح خداوند یفرماید که چه چیزهاپیامبر بیان می یدر حدیث دیگر

 : مهیا شده است
الِِحيَن َما اَل َعْيٌن َرأَْت َواَل أُُذٌن َسِمَعْت َواَل َخطََر َعلَى قَْلِب بَ ) ُ أَْعَدْدُت لِِعبَاِدي الصَّ َشٍر قَاَل هللاَّ

ِة أَْعيُنٍ )( فَاْقَرُءوا إِْن ِشْئتُمْ   (متفق علیه) (فاََل تَْعلَُم نَْفٌس َما أُْخفَِي لَُهْم ِمْن قُرَّ
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ام که هیچ چشمی ی را برای بندگانم مهیا کردهیمن در بهشت چیزها :فرمایدخداوند می

، ه استو بر قلب هیچ انسانی خطور نکرد، را نشنیده و هیچ گوشی آن، را ندیده آن

 : یه را بخوانیدخواهید این آاگر می: سپس فرمود

شده دگان است براى آنان پنهان بخش دیداند چه چیز از آنچه روشنىهیچ کس نمى

  است.

 : شودهای آنها بیان میز ابی هریره صفات بهشتیان و نعمتدیگر ا یدر حدیث

تِي َعلَ ) ُل ُزْمَرٍة تَْدُخُل اْلَجنَّةَ ِمْن أُمَّ ى ُصوَرِة اْلقََمِر لَْيلَةَ اْلبَْدِر ثُمَّ الَِّذيَن يَلُونَُهْم َعلَى أََشدِّ أَوَّ

طُوَن َواَل يَبُولُوَن َواَل يَْمتَِخطُوَن وَ  اَل نَْجٍم فِي السََّماِء إَِضاَءةًّ ثُمَّ ُهْم بَْعَد َذلَِك َمنَاِزُل اَل يَتََغوَّ

َهُب َوَمَجامِ  ةُ َوَرْشُحُهْم اْلِمْسُك أَْخاَلقُُهْم َعلَى ُخلُِق َرُجٍل َواِحٍد يَْبُزقُوَن أَْمَشاطُُهْم الذَّ ُرُهْم اأْلَلُوَّ

ا  (مسلمرواه ) (َعلَى طُوِل أَبِيِهْم آَدَم ِستُّوَن ِذَراعًّ

سپس گروهی ، شوند صورتی مانند ماه دارندن گروهی از امتم که وارد بهشت میاولی

بدین ترتیب منازل و ، تر هستندرخشندهکه از درخشان ترین ستاره دشوند وارد می

در بهشت بهشتیان نه مدفوع دارند نه ادرار نه آب دهان ، کنندهای بهشت تفاوت میمقام

ی از طال شانه یهاموهای سرشان را با شانه، اینها پاک هستند یاز همه، و نه آب بینی

ادی با هم و تض هیچ اختالف، ک استعرق آنها مش و سوزانندمی بخور، کنندمی

)مسلم آن را  همه بر صورت پدر خود آدم هستند که شصت زراع طول دارد.، ندارند

  روایت کرده است(.

 : فرمایدضعیت جهنمیان را اینگونه بیان میو یدر حدیث دیگر ج پیامبر

ا ِمْن نَاِر َجَهنََّم قِيَل يَا ) لَْت إِْن َكانَ  هللارسولنَاُرُكْم ُجْزٌء ِمْن َسْبِعيَن ُجْزءًّ ْت لََكافِيَةًّ قَاَل فُضِّ

َهاَعلَْيِهنَّ بِتِْسَعٍة َوِستِّيَن ُجزْ  ا ُكلُُّهنَّ ِمْثُل َحرِّ  (متفق عليه) (ءًّ

 :عرض کردند جخطاب به پیامبر ! یک جزء از هفتاد جزء آتش جهنم است آتش دنیا

م بله از این ه :فرمود! آتش دنیا برای سزای گناهکاران کافی است، ای رسول خدا

 . ی آتش دنیا گرم استهر کدام از جزءهای آن به اندازه، شدیدتر است

 : فرمایدو حرارت آن اشاره می از ابی هریره به عمق یدر حدیث دیگر
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ُ َوَرُسولُهُ أَْعلَُم قَاَل َهَذا َحَجٌر رُ  جإِْذ َسِمَع َوْجبَةًّ فَقَاَل النَّبِيُّ ) ِمَي تَْدُروَن َما َهَذا قَاَل قُْلنَا هللاَّ

رواه )   (بِِه فِي النَّاِر ُمْنُذ َسْبِعيَن َخِريفًّا فَُهَو يَْهِوي فِي النَّاِر اْْلَن َحتَّى اْنتََهى إِلَى قَْعِرَها

 (مسلم

؟ صدای چه بود دانید: میپیامبر فرمود، ناگهان صدای چیزی آمد که در حال افتادن بود

صدای سنگی بود که هفتاد سال  این: فرمود. دانند: خدا و رسول خدا میعرض کردیم

 . همین حاال به زمین افتادبود و  پیش به درون جهنم انداخته شده

 ایمان به قضاء و قدر

اعتقاد به این است اساس این ایمان ، چه شر ایمان داریم و قدر خداوند چه خیر باشد به

اوند نوشته و همه چیز در لوحی نزد خد ،خداوند هر چیزی را فرا گرفته علم و دانش که

هر  یو تنها خداوند آفریننده، مشیت خداوند در هر چیزی نافذاراده و  شده است.

 .چیزی است

 : فرمایداشاره می ی آن به هر چیزی چنینخداوند به وسعت علم و احاطه

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے    ۀں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ 

   ٣٢إبراهیم:  چۓ  ۓ  

لذا به مصالح ) سازیمداریم و از آنچه آشکار میاهی از آنچه پنهان میتو آگ! پروردگارا

و هیچ چیز در زمین و آسمان بر خدا مخفی ( ما داناتری و آن کن که ما را به کار آید

 . ماندنمی

ىئ  يئ    جب   حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت  چ   فرماید:و می

 ٦٨الطالق:  چمخ  جس     ىت   يت  جث  مث         ىث  يث  حج  مج  جح  مح  جخ     حخ

( خدا) فرمان. خدا همان است که هفت آسمان را و همانند آن زمین را آفریده است 

ای از جهان بزرگ لحظه، و تدبیر هدایت و رهبری او) همواره در میان آنها جاری است
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تا بدانید خداوند بر هر ( این آفرینش عظیم بدان خاطر است، شودهستی برداشته نمی

 . و آگاهی او همه چیز را فرا گرفته است، وانا استچیزی ت

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ    ڌڍ  ڌ  چ  فرماید:در جای دیگری می

 ٣سبأ:  چک  ک  ک  ک   گ  گ   گ   گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

و ، گردددر تمام آسمانها و در زمین از او پنهان و نهان نمی، ایسنگینی ذرّه یبه اندازه

چیزی نیست مگر این که در کتاب آشکاری ، ذرّه و نه بزرگتر از آن یر از اندازهنه کمت

 . شودثبت و ضبط و نگهداری می

 : کنداشاره می چنین رخدادها ی اشیاء وبه مکتوب بودن همه و

ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  چ 

  ٨٨الحدید:  چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې    ۅۋ
مگر این که ، دهدیا به شما دست نمی، پیونددچ رخدادی در زمین به وقوع نمیهی 

ثبت و ، به نام لوح محفوظ) در کتاب بزرگ و مهمی، پیش از آفرینش زمین و خود شما

 . و این کار برای خدا ساده و آسان است، بوده است( ضبط

ک  گ    کڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کچ  فرماید:و می

   ٢٦التوبة:  چگ      گ  گ

مگر چیزی که خدا برای ما مقدّر ، رسدبه ما نمی( از خیر و شر) هرگز چیزی: بگو

شویم و نه در برابر شر به جزع و این است که نه در برابر خیر مغرور می). کرده باشد

 او مولی و سرپرست( و، سازیمبار خود را به خدا حواله می و بلکه کار، پردازیمفزع می

 . و مؤمنان باید تنها بر خدا توکّل کنند و بس، ما است
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ۓ         ےھ  ھ   ھ  ے  ھڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ  فرماید:و می

  ٧٣الحج:  چۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  

ی که در آسمان و یچیزها یدانی خداوند قطعاً مطلع است از همهمگر نمی!( ای عاقل) 

چیزها در  یو همه( ماندقوال مردم بر او مخفی نمیو چیزی از اعمال و ا) زمین است

و مسلّماً این کار برای خدا ساده و آسان ، ثبت و ضبط است( به نام لوح محفوظ) کتابی

 . است

 : فرمود جکه پیامبر  است امام مسلم از عبداهلل بن عمرو بن عاص روایت کرده
ُ َمقَاِديَر اْلَخاَلئِِق قَْبَل أَنْ  )  :قَالَ  ،يَْخلَُق السََّماَواِت َواأْلَْرَض بَِخْمِسيَن أَْلَف َسنَةٍ  َكتََب هللاَّ

 ()رواه مسلم. (َوَعْرُشهُ َعلَى اْلَماءِ 

چیزها را نوشته و  یها و زمین همهسال قبل از آفریدن آسمان هزار خداوند پنجاه

 .بر آب بود( خداوند یدر آن دوران عرش )قدرت و سلطه، گیری کرده استاندازه

  )مسلم آن را روایت کرده است(.

 : که است بن صامت روایت شده هاز عباد
ُ اْلقَلََم فَقَاَل لَهُ اْكتُْب قَاَل َربِّ َوَماَذا أَْكتُُب قَاَل  ج هللارسولَسِمْعُت ) َل َما َخلََق هللاَّ يَقُوُل إِنَّ أَوَّ

 (و داود و احمد)اب (اْكتُْب َمقَاِديَر ُكلِّ َشْيٍء َحتَّى تَقُوَم السَّاَعةُ 

سپس خداوند ، اولین چیزی که آفریده شد قلم بود :فرمود شنیدم که ج از رسول خدا

 . بنویس :خطاب به او فرمود

  .هر چیزی که تا فرا رسیدن قیامت رخ خواهد داد: فرمود؟ چه بنویسم :گفتقلم 

 در حدیث دیگری آمده است:
ُكتِبَْت َشقِیة َب هللاُ َمكانَها ِمَن اْلَجنَِّة أَو النااِر َو إاِلا َو قَد ما ِمْن نَْفٍس َمْنفوَسة إاِلا َو قَد َكتَ 

 أَو َسعیَدة. )رواه مسلم(

هیچ نفسی نیست مگر اینکه خداوند مکانش را در بهشت یا جهنم و بدبخت یا 

  خوشبخت بودنش را نوشته است )مسلم آن را روایت کرده است(.

  :ج فرمایدمی همچنین
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ُ لَكَ  َواْعلَمْ  ةَ لَْو اْجتََمَعْت َعلَى أَْن يَْنفَُعوَك بَِشْيٍء لَْم يَْنفَُعوَك إاِلَّ بَِشْيٍء قَْد َكتَبَهُ هللاَّ  أَنَّ اأْلُمَّ

ُ َعلَْيَك ُرفَِعْت اأْلَ  وَك إاِلَّ بَِشْيٍء قَْد َكتَبَهُ هللاَّ وَك بَِشْيٍء لَْم يَُضرُّ اَلُم قْ َولَْو اْجتََمُعوا َعلَى أَْن يَُضرُّ

ُحفُ   .()رواه أحمد في المسند و الترمذي  َوَجفَّْت الصُّ

ا کمترین نفعی به تو برسانند دهند تت هم انسانها دست به دس یاگر همه که بدان

انسانها  یو اگر همه، را نوشته باشد توانند چیزی به تو بدهند مگر اینکه خداوند آننمی

آن را مگر آنکه خدا  توانندبرسانند نمیبا هم متحد شوند تا کوچکترین ضرری به تو 

 . ها برداشته شده و مرکب کاغذهای نوشته شده خشک شده استقلم، کرده باشدتقدیر 

 : فرمایداشاره می چنین به کارگر بودن مشیت خداوند قرآن

  ٣٣اإلنسان:  چڇ  ڇ  ڇ             ڍ  ڍ  ڌ     ڇڃ  ڃ  چ   چ  چ  چچ 
گمان خداوند بس آگاه و بی. مگر این که خدا بخواهد، یدتوانید بخواهشما نمی 

 . کاربجا است

 ٦١البروج:  چۇ  ۇ  ۆ    ۆ  چ فرماید: و می

 . رساندقدرت هرچه بیشتر به انجام می هرچه زودتر و با، آنچه بخواهد 

 ٦٢الحج:  چڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ     گک  ک  ک  ک  گ    گ  گ  ڑچفرماید:و می

و مشمول عنایت ) تواند او را گرامی داردهیچ کسی نمی، ارزش کنددا هرکه را بیو خ

خدا است که هر چیزی را که بخواهد انجام ( چرا که تنها این. و سعادت آسمانی کند

 . دهدمی

ى   ائ    ىې  ې  ې  ې  ۉۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ  فرماید:و می

     ١٢القصص:  چائ   ەئ  ەئ  وئ  

 و مردمان، گزیندو هر کس را بخواهد برمی، آفریندچه را بخواهد میپروردگار تو هر  

خداوند . حق انتخاب و اختیار ندارند( پس از صدور فرمان خدا درباره چیزی و کسی)
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ی یکتاییش در خلق و درباره..تر و باالتر از آن است که چیزی را انباز او کنندبسی منزّه

  ٧١الصافات:  چ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆچ فرماید: هر چیزی می

 . سازیدی را که مییو هم بتها، خداوند هم شما را آفریده است 

 ١٨الزمر:  چگ   گ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ    گک   ک  ک  گچ فرماید: و می

 . نمایدپاید و مراقبت میخدا آفریدگار همه چیز است و همه چیز را می 

 ٢٣طه:  چمج  جح    مت  ىت  يت  جث   مث   ىث  يث  حج چ فرماید: و می

پروردگار ما آن کسی است که هر چیزی را وجود بخشیده است و : گفت( موسی) 

 . رهنمودش کرده است( در راستای آن چیزی که برای آن آفریده شده است) سپس

 ٦٧القمر:  چحت  خت              مت  ىت  يت        جث   چ فرماید: و به عمومیت آن چنین اشاره می

 . ایمالزم و از روی حساب و نظام آفریده یرا به اندازه ما هر چیزی 

 : کندیروایت م چنین از ابی هریرهدر صحیحش مسلم  

يَْوَم يُْسَحبُوَن فِي النَّاِر َعلَى ) فِي اْلقََدِر فَنََزلَتْ  ج هللارسولَجاَء ُمْشِرُكو قَُرْيٍش يَُخاِصُموَن 

 (. )رواه مسلم(ا ُكلَّ َشْيٍء َخلَْقنَاهُ بِقََدرٍ ُوُجوِهِهْم ُذوقُوا َمسَّ َسقََر إِنَّ 

 این که ،کردند رد قضاء و قدر با ایشان مناقشهآمدند و در مو جمشرکین نزد پیامبر 

 : دآیات نازل ش

( :شودو بدیشان گفته می) شوندروی زمین کشیده می، بر رخساره، روزی داخل آتش 

الزم و از روی حساب و  یا به اندازهما هر چیزی ر. بچشید لمس و پسوده دوزخ را

 . ایمنظام آفریده

 )رواه مسلم( ٍء بِقََدر َحتَي اْلَعْجِز َو اْلَكْیِس.ُكُل َشيْ فرماید: می جپیامبر 

)مسلم آن را روایت کرده  هر چیزی مقدّر و به اندازه است حتی ناتوانی و زیرکی.

  است(.
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 افراط در قضاء و قدر

 : اندقدر دو گروه گمراه شده ی قضاء ودر مقوله

 یکنند نوشتن همهاند حتی گمان میبه کلی قضاء و قدر را انکار کردهـ گروهی 0

دیدگاه این گروه نسبت  ینتیجه، بشری منافات دارد یاعمال بنا به علم خداوند با اراده

دهد رخ میی یکارها ، و اینکه در ملک اودادن جهل و ناتوانی به حکیم دانا و توانا است

 . پاک و منزه و واال است داوند از این شائبهخ! خواهدداند و نمیه خداوند آنها را نمیک

 : فرمایداشاره می ی آن بر هر چیزی چنینعمومیت علمش و احاطهخداوند به 

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے    ۀں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ 

   ٣٢إبراهیم:  چۓ  ۓ  

لذا به مصالح ) سازیمداریم و از آنچه آشکار میآگاهی از آنچه پنهان میتو ! پروردگارا

و هیچ چیز در زمین و آسمان بر خدا مخفی ( ما داناتری و آن کن که ما را به کار آید

 . ماندنمی

ىئ  يئ    جب   حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت  چ فرماید: و می

 ٦٨الطالق:  چحخ  مخ  جس   ىت   يت  جث  مث         ىث  يث  حج  مج  جح  مح  جخ     

( خدا) فرمان. خدا همان است که هفت آسمان را و همانند آن زمین را آفریده است 

ای از جهان بزرگ لحظه، و تدبیر هدایت و رهبری او) همواره در میان آنها جاری است

تا بدانید خداوند بر هر ( این آفرینش عظیم بدان خاطر است، شودهستی برداشته نمی

 . و آگاهی او همه چیز را فرا گرفته است، توانا استچیزی 

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ڌڍ  ڌ  چفرماید: و می

  ٣سبأ:  چک   گ  گ   گ   گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
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و نه ، گردددر تمام آسمانها و در زمین از او پنهان و نهان نمی، ایبه اندازه سنگینی ذرّه

چیزی نیست مگر این که در کتاب آشکاری ثبت ، ذرّه و نه بزرگتر از آنکمتر از اندازه 

  .شودو ضبط و نگهداری می

 : فرمایداشاره میچنین مطلق خود  یخداوند به اراده

  ٦١البروج:  چۇ  ۇ  ۆ    ۆ  چ 
 . رساندقدرت هرچه بیشتر به انجام می هرچه زودتر و با، آنچه بخواهد 

  فرماید:و می

  ٨٧التكویر:  چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   وئ  چ 
 . ی را که خداوند جهانیان بخواهدیتوانید بخواهید جز چیزهاکه نمی و حال این 

 ٣٣اإلنسان:  چڇ  ڇ  ڇ             ڍ  ڍ  ڌ     ڇڃ  ڃ  چ   چ  چ  چچ فرماید: و می

ند بس آگاه و گمان خداوبی. مگر این که خدا بخواهد، توانید بخواهیدشما نمی 

 . کاربجا است

خداوند هر کسی را مستحق هدایت ، خداوند است یعنی خواستن انسان تابع خواستن

 و هر کس مستحق هدایت نباشد، بداند راه هدایت را برای او میسر و مهیا خواهد کرد

در هر دو مورد حکمت و دلیل  البته خداوند، نمایدخداوند او را از هدایت منصرف می

 . و محکمی دارد قاطع

الرعد:  چی  ی   ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب    یچ: فرمایدخداوند می

٨٧  
بلکه آنان به سبب . ایمان نیاوردن آنان تنها به خاطر کمبود معجزه نیست) :بگو

خداوند ( اند وگمراه گشته، دلبستگی به دنیا و انجام گناه و مال دوستی و آرزوپرستی

به جانب خود ، برگردد( به سوی او) کند و هرکه را کهاه میهرکه را بخواهد گمر

  (.دهدو او را در مسیر هدایت توفیق می) کندرهبری می
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 : کند که گفتم مسلم از یحیی بن یعمر روایت میاما

َل َمْن قَاَل فِي اْلقََدِر بِاْلبَْصَرِة َمْعبٌَد اْلُجَهنِيُّ فَاْنطَلَْقُت أَنَا َوُحمَ  ْحَمِن َكاَن أَوَّ ْيُد ْبُن َعْبِد الرَّ

ا ِمْن أَْصَحاِب  ْيِن أَْو ُمْعتَِمَرْيِن فَقُْلنَا لَْو لَقِينَا أََحدًّ ا يَقُوُل  ج هللارسولاْلِحْميَِريُّ َحاجَّ فََسأَْلنَاهُ َعمَّ

ِ ْبُن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َداِخالًّ  اْلَمْسِجَد فَاْكتَنَْفتُهُ أَنَا َوَصاِحبِي َهُؤاَلِء فِي اْلقََدِر فَُوفَِّق لَنَا َعْبُد هللاَّ

 أََحُدنَا َعْن يَِمينِِه َواْْلَخُر َعْن ِشَمالِِه فَظَنَْنُت أَنَّ َصاِحبِي َسيَِكُل اْلَكاَلَم إِلَيَّ فَقُْلُت أَبَا َعْبدِ 

ْحَمِن إِنَّهُ قَْد ظََهَر قِبَلَنَا نَاٌس يَْقَرُءوَن اْلقُْرآَن َويَتَقَفَّرُ  وَن اْلِعْلَم َوَذَكَر ِمْن َشأْنِِهْم َوأَنَُّهْم الرَّ

أَنَُّهْم يَْزُعُموَن أَْن اَل قََدَر َوأَنَّ اأْلَْمَر أُنٌُف قَاَل فَإَِذا لَقِيَت أُولَئَِك فَأَْخبِْرُهْم أَنِّي بَِريٌء ِمْنُهْم وَ 

ِ ْبُن ُعَمَر لَوْ  ُ  بَُرآُء ِمنِّي َوالَِّذي يَْحلُِف بِِه َعْبُد هللاَّ أَنَّ أِلََحِدِهْم ِمْثَل أُُحٍد َذَهبًّا فَأَْنفَقَهُ َما قَبَِل هللاَّ

 (مسلمرواه )ِمْنهُ َحتَّى يُْؤِمَن بِاْلقََدِر  

من و حمید ، ی بوده استورد قضاء و قدر بحث کرده معبد جهناولین کسی که در م

 از اصحاب یای کاش یک: گفتیم، بن عبدالرحمان حمیری به زیارت خانه خدا رفتیم

خداوند توفیق ، پرسیدیمم و در مورد قضاء و قدر از او میدیدیرا می جحضرت رسول 

من و دوستم دو طرف ، خطاب در مسجد مالقات کردیم بن عبداهلل بن عمر داد تا با

من هم خطاب ، سپاردی کالم را به من میگمان کردم که دوستم رشته، ایشان نشستیم

و در مورد علم تحقیق و  خوانندکه قرآن می اندبرخی پیدا شده میان ما: گفتم ایشانبه 

د و خداوند قبل از وقوع کنند که قضاء و قدری وجود نداراما گمان می، کنندبررسی می

اگر به آنها رسیدید از طرف من خطاب به : گفت عبداهلل، گاه به آنها نیسترخدادها آ

سی که ک سوگند بههستند!  از من بری نیز من از آنها بری هستم و آنها :یدیایشان بگو

کوه احد طال ببخشد تا  یکند اگر هر کدام از آنها به اندازهابن عمر بدان سوگند یاد می

 )مسلم آن را روایت کرده است(.. شودیاورند چیزی از آنها پذیرفته نمیبه قدر ایمان ن

ی که با اختیار و یمیان کارها ،انداختیار انسان را به کلی نفی کردهـ گروه دوم اراده و 2

انسان مانند : گویندمی، گیرد هیچ تفاوتی قائل نیستندراده یا اجبار و اضطرار انجام میا

 ! باد به هر کجا بوزد او هم بدان جا خواهد رفت، پری است که در هوا معلق است
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جام چون بندگان را بر ان، دیدگاه آنها نسبت دادن ظلم به پروردگار است ینتیجه

! اندتکاب آنها هیچ گونه اختیاری نداشتهدهد که در ارکند و سزا میی محاسبه مییکارها

 . ستدادن چنین چیز ناروایی پاک و مبرا خداوند از نسبت

 : فرمایدخداوند می

   ڤٺ  ٺ  ٺ     ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     ڃڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ

  ٦٦٢األنعام:  چڇ    ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڇچ  چ
خواهند ( خواهی از تحریم خوراکیهای حاللبرای اعتذار از کفر و معذرت) مشرکان 

اگر خدا !( برابر مشیّت خدا است، شرک ما و تحریم چیزهای حالل از سوی ما) :گفت

( ز اشیاء حالل بر خودا) و چیزی را، شدیمما و پدران ما مشرک نمی، خواستمی

که به تو دروغ ) اند نیز همین گونهکسانی که پیش از آنان بوده. کردیمتحریم نمی

تکذیب ( گفتند و آنان رابه پیغمبران ما دروغ می، دارندگویند و تو را تکذیب میمی

 (.و کیفر اعمال بد خود را دیدند) عذاب ما را چشیدند( سرانجام طعم) نمودند تامی

و سند درستی برای رضایت خدا از شرک خود و تحریم چیزهای ) آیا دلیل قاطعی: بگو

اساس پیروی شما فقط از پندارهای بی! ؟آن را به ما ارائه دهید دارید تا( در دست، حالل

، شما نه از روی علم و یقین. حجّت و برهانی بر گفتار و کردار خود ندارید) کنید ومی

 . کنیدن کار میاز روی ظنّ و تخمی( بلکه

و بر تغییر دادن آن هم چیره و توانا است که ، گاه به شرک ما استخداوند آ: گویندمی

پس خداوند به کار ما ، کندولی چنین نمی، و ایمان را به ما الهام کند، ما را از آن باز دارد

 . راضی و خوشنود است

فرستاده را به سوی بشر  منطقی و باطل است چون خداوند پیامبراناما این دلیل غیر

ل متقن و با دالی اند حتی آنها راچشیده قوبت عدم پیروی از پیامبران راع آنها نیز و است
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زیرا اگر ، پس خداوند به شرک و کفر آنها خوشنود نیست، است روشن راهنمایی کرده

 . فرستادبود پیامبران را نمی راضی

 : فرمایدخداوند می

پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ     ٺ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پچ 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤٹ              ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ

  ٣٢النحل:  چڄ   ڄ  
، خواست نه ما و نه پدران مااگر خدا می: گویندمی( از راه استهزاء و مغالطه) کافران 

توانستیم حرام نمی و چیزی را بدون اجازه او، توانستیم بپرستیمچیزی جز خدا را نمی

و تحریم بَحیرَة و سائِبَة و ، پس ماندگاری ما بر پرستش الت و عزّی و دیگر بُتان) .بکنیم

بریم و لذا فرمان تو را نمی، باشدرضایت خدا به کارمان می ینشانه، وَصیلَة و غیره

 کسانی که پیش از ایشان هم بودند این چنین!( آری، دانیمخدایت نمی یفرستاده

پرستی و تحریم به بت، های واهی و دلیلهای سستو با این گونه بهانه) کردندمی

، و ) ای جز تبلیغ آشکارمگر بر پیغمبران وظیفه (.دادندادامه می، ی از پیش خودیچیزها

پس تو نیز فرمان . جز این نیست! نه) ؟است( پرده رساندن اوامر کردگارروشن و بی

  (.ه خدای واگذاربرسان و حساب ایشان را ب

 گرفت ورده مینود نبود بر ما خاگر خداوند به کارهای ما راضی و خوش :گویندمی

نجام آنها را از داد و قدرت اعقوبت ما را عذاب می گذاشت مرتکب آنها شویم و بانمی

 خداوند انکار و ناخرسندیکه ارسال رسل دال بر : فرمایدخداوند بیان می. گرفتما می

دهند و مردم را از ه عبادت و بندگی خداوند دستور میب آنان است چون پیامبران از کار

 . کنندمیعبادت دیگران نهی 
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قرن حاضر مرتکب اشتباه و گناه منطقی و باطل میان افرادی که در البته این دلیل غیر

و  غفلت و فراموشی یی که بر لبهیاهبه مقادیر و میزان، شوند شیوع پیدا کرده استمی

 . کنندشوق بر گناه بنا شده استدالل می افراط و شور و

موجب  که ،همتی استود و پستی و دونبافی و جمی چنین استداللی منفینتیجه 

در دنیا به گروهی  مانند واز تالش و جدیت و جهاد برای دین و دنیا باز است شده 

ل شوند که از تبدی قی فاسن تمدن بشری و در دین به افرادادر پایین کارو بیهوده

بافی و گناهان خود به فلسفهکشند و از این بدتر برای توجیه واجبات دینی دست می

گام ارتکاب جرم بدان استدالل البته روشن است که هن، آورندگویی رو میگزافه

 . آورندر باریدن بال و مصیبت بدان رو میبلکه د کنندنمی

 قدرروی اهل سنت و جماعت در مورد میانه

در مورد  اي کهکرده است به گونهترین دیدگاه هدایت خداوند اهل سنت را به پاک

 : ط صفتانینه مانند تفر و گرایان هستنداند نه مانند افراطیدهمیانه را برگز سخنقدر 

میان ، اندینش به اثبات قضاء و قدر پرداختهمشیت و آفر ی علم، نوشتن،با چهار درجه

لوازم شرعی که تکلیف است و محبت از  یمان مشیت است و ارادهکونی که ه یاراده

دهد که ی رخ مییبعضی مواقع در جهان کارها: گویندمی، است تفاوت قائل هستند آن

و بدانها راضی و خشنود هم نیست  است خداوند از جهت شرعی آنها را اراده نفرموده

 یکونی چیزی خالف اراده یهولی از جهت اراد، مانند کفر و شرک و گناهان دیگر

  پیوندد.خداوند در این جهان به وقوع نمی

 : فرمایدخداوند می

  ٣٧األنعام:  چگ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    گچ
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، سازدهر که را بخواهد گمراه می( برابر نظم و نظام و قوانین و سننی که دارد) خداوند

  .دهدقرار می( انایم) مستقیم یو هر که را بخواهد بر جاده

  فرماید:و می

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ 

 ٦٨٢األنعام:  چٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ڦ  

گشاده ( با پرتو نور ایمان باز و) اش راسینه، آن کس را که خدا بخواهد هدایت کند 

، رگشته کندو آن کس را که خدا بخواهد گمراه و س، سازداسالم می( پذیرش) برای

و به سبب ) کندی به سوی آسمان صعود مییسازد که گوای تنگ میرا به گونهاش سینه

کافر . شودتنفّس کردن هر لحظه مشکل و مشکلتر می، رقیق شدن هوا و کمبود اکسیژن

هر دم بیش از پیش از هدایت آسمانی دورتر و ، لجوج نیز با پیروی از تقالید پوسیده

  (.شودحق و حقیقت بیشتر و پذیرش اسالم برای وی دشوارتر میاش نسبت به کینه

ی او به گمراه ارادهولی ، حکیم استخداوند دست  به هدایت و گمراهی تنهاپس 

  کردن به معنی رضایت او به این کار نیست.

ڎ  ڎ    ڌڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڇچ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ  فرماید:می

  ٧الزمر:  چں     ژڈ   ڈ

و لیکن کفر را از بندگان ، شما است( ایمان و عبادت) نیاز ازخدا بی، دیداگر کافر گر

از این ، سپاسگزاری کنید( با انجام عبادت و طاعت خدا را) و اگر، پسنددخود نمی

  .گرددکارتان خوشنود می

 . پیوندداراده و مشیت خداوند به وقوع می با هستیبه کفر خوشنود نیست هر چند در 

ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ      چرماید: فخداوند می

 ٧١التوبة:  چڳ
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( از ایشان خشمگین است و) خداوند، اگر هم شما از آنان درگذرید و خوشنود شوید

گذرد و خوشنود نمیدر، از گروهی که سر از فرمان تافته و بر دین شوریده باشند

 . شودنمی

با اراده و مشیت  شوندتکب میاما هر چه مر، خداوند از فاسقین خشنود نیست

 . گیردخداوند صورت می

  فرماید:و می

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ 

 ٦٣٢النساء:  چڃ  ڃ ڇ  

توانند آن را از خدا پنهان ولی نمی، توانند خیانت خود را از مردم پنهان دارندآنان می

 گاه که شبانگاهان پنهانی بر گفتاری که بدان( از جمله) .دارند که همیشه با آنان است

  .خدا از آن خوشنود نیست( زدن به پاکان و بیگناهان است وتهمت)

خداوند  یاندیشی ناروای شبانگاه آنها مورد خشنودی خداوند نیست ولی با ارادهچاره

 . پیونددبه وقوع می

ی که انسان انجام یهاکار: گویندمی، هستندی انسان به ارادهاین گروه همچنین قائل  

، ولی اراده و قدرت انسان مطلق نیست گیردمیدهد با اراده و قدرت انسان انجام می

و خاستگاه ، است ت الهیمشی گیرد و محکومقدرت خداوند قرار می یرهبلکه در دای

 . باشدانسان عقل و قدرت و اتمام حجت میتکلیف 

 چۆئ  ۆئ     ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    چ : فرمایدخداوند می

  ٧٨الزخرف: 
 . ایدبدان دست یافته، ایدکردهی که مییاین بهشتی است که به سبب کارها 

 ٦٦السجدة:  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ     چچ فرماید:و می
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  .ایددادهانجام می( در دنیا) و بچشید عذاب همیشگی را به سبب اعمالی که 

و بر ، شودانسان به خودش نسبت داده میکسب  کنند که کردار ویه اثبات میاین دو آ

 . گیردآن سزا یا پاداش می رهایش داری قدرت و اراده است و به خاطرانجام کا

  ٨٧التكویر:  چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   چ : فرمایدخداوند می

 . ی را که خداوند جهانیان بخواهدیتوانید بخواهید جز چیزهاکه نمی و حال این 

گوید که خواست بندگان مطلق نیست، بلکه در گرو خواست به صراحت می آیه این

  خداوند عز و جل بوده و جزئی از مقدرات اوست.

  ٨٦األنفال:  چې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ۇئ     ېچ فرماید:می 

تواند انسان را از و می) اندازدی مییه خداوند میان انسان و دل او جداو بدانید ک

و آرزوهای دل باز دارد و او را بمیراند و نگذارد عمر طوالنی داشته  رسیدن به خواستها

  (.باشد که مهمترین آرزوی دل هر انسانی است

َف القُلوبِ  ) :فرمایددر یکی از دعاهایش می جپیامبر  ْف قُلُوبَنا إِلي اَللهُمَّ ُمَصرِّ ، َصرِّ

 . )رواه مسلم((طاَعتِكَ 

. ما را به طاعت و بندگی خودت متوجه گردان هایبلق، دلها یدهندهای تغییر، خداوندا 

  .(آن را روایت کرده است )مسلم

 ٨٢١البقرة:  چمت     ٴۇۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ  فرماید:خداوند می

تر از گاه باالو هیچ) کندیش تکلیف نمییتوانا یخداوند به هیچ کس جز به اندازه

  .(خواهدف و تکالیف نمییمیزان قدرت شخص از او وظا

این رحمت و احسان خداوند ، گرددخود مکلف نمی ی توانهیچ کس جز به اندازه

، نادانی که توانایی فراگیری که عقل ندارد مکلف نیست ایدیوانه، نسبت به بندگان است

 . که اختیار ندارد اهل تکلیف نیستند مجبوریو  ندارد علم



   آنچه هر مسلمانی باید بداند   432

 ٦٢اإلسراء:  چ  ى  ى        ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  چ فرماید:خداوند می

برای آنان ) مگر این که پیغمبری، مجازات نخواهیم کرد( هیچ شخص و قومی را) و ما 

  .روان سازیم( مبعوث و

دهد دهد، و اینکه او هیچ کس را عذاب نمیخبر از عدل خداوند متعال می آیه این

  گیرد.ی ارسال پیامبران انجام میمگر بعد از اتمام حجت که به وسیله

  ٦٧األنعام:  چچ      ٹٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ  فرماید:میو 

رسد این قرآن به من وحی شده است تا شما و تمام کسانی را که این قرآن بدانها می

  .بدان بیم دهم

را دیده  ج ن را دریافت کند مثل این است که پیامبرقرآن نذیر است و هر کس پیام قرآ

  باشد.

ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  چ  اید:فرمدر جای دیگری می

  ٧٢النحل:  چۆئ  ۆئ   ۈئ    ۇئەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ

از جهان دور و ) خداوند شما را از شکمهای مادرانتان بیرون آورد در حالی که چیزی 

آنها بشنوید و  یبه وسیله) و او به شما گوش و چشم و دل داد تا، دانستیدنمی( بر خود

 . سپاسگزاری کنید( ش راببینید و بفهمید و نعمتهای

 یعبارتند از سه قوه که و ادراک پیام و دلیل ل شناختخداوند بندگان را با وسای

 . بینایی، قلب و شنوایی مجهز ساخته است

دارد که انسان در برابر ابزار و نیروهایی که به او بخشیده شده است آنگاه بیان می

ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی     ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئچ  باشد:مسئول می

  ٣١اإلسراء:  چی          ی  ی  جئ   
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( ی کهیانسان در برابر کارها) گمانبی. روی مکن که از آن ناآگاهیاز چیزی دنباله 

مورد پرس و جوی از آن ( دهندو سایر اعضاء دیگر انجام می) چشم و گوش و دل همه

 . گیردقرار می

و در ، شودبنابراین تکلیف متوجه انسان می، لیت داردل مسئوانسان در مقابل این وسای 

 . گرددروز قیامت از او بازرسی می

 : فرمایدمی جپیامبر 

بِيِّ   :اَلثٍ ُرفَِع اْلقَلَُم َعْن ثَ ) الَمْجنُوِن َعْن النَّائِِم َحتَّى يَْستَْيقِظَ َوَعْن َحت ي يَْبلَُغ َو َعْن الصَّ

 (رمذی و حاکمابوداود و ترواه )(َحت ي يَفيقَ 

به سن بلوغ  اینکه تا کودک: ندارند یمجازات برداشته شده است و سه گروهقلم از 

 . آیدسر عقل می اینکهشود و دیوانه تا بیدار میاینکه تا  کسی که خوابیده است، رسدمی

 . ها مکلف نیستند چون خاستگاه تکلیف آنها مختل استاین گروه

 

 حقیقت و مراتب ایمان

با انجام طاعات فزونی و با ارتکاب  که، است اعتقادگفتار و  یم که ایمان کردار،باور دار

هر ، شریعت است در برابر اصل و اساس ایمان تصدیق و تسلیم یابد،می معاصی کاهش

و کمال ، کس در قلبش تصدیق و در کردارش تسلیم بودن یافت نشود ایمانی ندارد

کروهات و با انجام مندوبات و ترک م همچنینو ، ایمان با انجام طاعات و ترک معاصی

 . آیددوری از شبهات به جا می

پندارند اند و ایمان را تنها تصدیق میکردهدر هایمان ب یرهگروهی که اعمال را از دای

، یابدتحقق نمی جبودن نبوت محمد  ون ایمان تنها با اعتقاد به راستچ، گمراه هستند

اعتقاد داشتند و دارند، اما مؤمن نیستند  جی پیام محمد به صحت و راست زیادیافراد 
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پس گریزی از اجتماع این دو امر نیست: اعتقاد به . چون اهل عمل نبودند و نیستند

  در برابر او.، و محبت قلبی و تسلیم شدن جصداقت گفتار محمد 

، دانندی کردار انسان را داخل ایمان میگرای دیگری همهگروه منحرف و افراط

را مرتبط به کمال ایمان قرار  شریعت اسالم میان اعمال انسان تفاوت قائل است برخی

گر را از اتمام ایمان به شمار شود و برخی دیه با نبودنش ایمان هم نابود میهد کدمی

 . شود نه نابودعنی با نبودن آنها ایمان ناقص میآورد یمی

 : فرمایدخداوند می

  چىث     متحب  خب  مب  ىب       يب  جت  حت  خت    جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب   چ 

  ٢٧النساء:  
 آن را به خدا( و در امری از امور کشمکش پیدا کردید) اگر در چیزی اختالف داشتید

تا در پرتو قرآن و ) برگردانید( با رجوع به سنّت نبوی) و پیغمبر او( با عرضه به قرآن)

و پیغمبر آن را بیان و روشن داشته ، ازلچرا که خدا قرآن را ن. حکم آن را بدانید، سنّت

 . اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید( باید چنین عمل کنید. است

که اگر هر کس به هنگام اختالف در امور آن را به خدا و  یه دال براین استاین آ

مان تنها با پس ای رسولش )قرآن و سنت( ارجاع ندهد به خدا و روز قیامت ایمان ندارد،

بلکه باید همراه آن ، شودشود و تنها در گفتار خالصه نمیصدیق رسول کامل نمیت

 . باشیم جپیامبر تسلیم و مطیع شریعت و پیرو 

  فرماید:خداوند می

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      چ 

  ١٢النساء:  چى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ   
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آیند تا تو را در اختالفات و ه آنان مؤمن بشمار نمی! به پروردگارت سوگند کامّا، نه 

درگیریهای خود به داوری نطلبند و سپس ماللی در دل خود از داوری تو نداشته و 

  .باشند( قضاوت تو) کامالً تسلیم

کند که اگر کسی رسول را به عنوان داور خود قسم یاد میی خداوند به ذات بخشنده

کند حقی است که باید به آن گردن ه را که پیامبر حکم میهر آنچ، نپذیرد ایمان ندارد

گی با اعمال انسان در تسیلم نیعنی ایمان تنها تصدیق قلبی نیست بلکه ارتباط تنگات نهاد.

 . دارد گونه حرج و ناراحتی در نفسبدون هیچ جپیامبر  حکمشدن به قضاوت و 

  فرماید:خداوند می

ڱ    ڳڳ   ڳ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳچ 

 ٦٧النور:  چڱ  ڱ   ڱ  
منافقانی هستند که ، از جمله کسانی که خدا توفیق هدایت قرینشان نفرموده است) 

به خدا و : گویندو می( زنندولی دم از ایمان می، پرتو ایمان به دلهایشان نتابیده است

گروهی از ، ادّعا امّا پس از این، کنیماطاعت می( از اوامرشان) پیغمبر ایمان داریم و

رویگردان ( و از حکم قضاوت شرعی، از شرکت در اعمال خیر همچون جهاد) ایشان

 . و آنان در حقیقت مؤمن نیستند، شوندمی

کنند ایمان تنها گفتار است و در کردار مخالف ایمان را از منافقینی که گمان مییه این آ

 . نمایدنفی میگیرند خرده می جآن هستند و بر قضاوت رسول اکرم 

 : فرمایدمی که حکم تورات را نپذیرفتند خداوند در مورد یهود

   چڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ 

  ٦٣المائدة:  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  
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در حالی که تورات دارند و حکم خدا در ، خوانندشگفتا چگونه تو را به داوری می 

کنند پشت می، پس از داوری( وانگهی) است؟ آمده( زنا به روشنی یبه ویژه درباره) آن

، دانندچند موافق با حکم کتابشان می چرا که آن را هر) !گردانندروی می( از حکم تو) و

  (.دارندو حق را باور نمی) و آنان مؤمن نیستند!( یابندموافق با خواست دلشان نمی

و به تو ، کننددان عمل نمیت ایمان ندارند چون بفرماید که یهود به تورایه بیان میآ

 . آورند چون پیرو حق نیستندهم ایمان نمی

  فرماید:و می

ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  چ 

  ٢٦الحج:  چې  ې  ى  ى  ائ  ائ     ەئ   ەئ  وئ    ېې
حق بوده و از ( گویندپیغمبران به مردم می) و این که عالمان و آگاهان بدانند که آنچه 

پس باید بدان ایمان بیاورند تا دلهایشان بدان آرام گیرد و در ، روردگار تو استجانب پ

و ) نمایدقطعاً خداوند مؤمنان را به راه راست رهنمود می. برابرش تسلیم و خاضع شود

شناساند و های شیطانی را در پرتو هدایت و وحی آسمانی بدیشان میها و وسوسهشبهه

  (.اردگذحیران و سرگردانشان نمی

  ی علم، تصدیق، خضوع و تسلیم.شود مگر به واسطههدایت متحقق نمی

  فرماید که تصدیق خبری به تنهایی ایمان نیست:در جای دیگری بیان می

 چپ  پ              ڀ         ڀ  ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ 

  ٦٦النمل: 
ند که در دل بدانها یقین و هر چ، ستمگرانه و مستکبرانه معجزات را انکار کردند 

غرق مگر در دریا ) جام و سرنوشت تباهکاران چگونه شد؟بنگر سران. اطمینان داشتند

  (.؟نشدند و به دوزخ واصل نگشتند
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 جیه در تهدید قوم پیامبر اسالم ر مورد قوم فرعون است اما مفهوم آهرچند سیاق آیه د

شد چون  ته دچار بال و مصیبت خواهندوام گذشدهد که مانند اقبدانها هشدار می، است

 . تر استاز پیامبران گذشته روشن جدلیل و حجت محمد 

  فرماید:خداوند می

پ   ڀ  ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پچ 

  ٦٦١البقرة:  چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
، که محمّد نام و پیغمبر خاتم است) او را، ایمداده( آسمانی) آنان که بدیشان کتاب 

گمان و برخی از آنان بی، شناسندبدان گونه که پسران خود را می، شناسندمی( خوب

 . داننددر حالی که می، دارندپنهان می( از جمله پیغمبری محمّد و قبلگی کعبه را) حق را

بینیم را میگان یهود رعالمان و بز، شودلبی بدون کردار، ایمان محسوب نمیشناخت ق

 ولی چون آن ختندشنارا همانند فرزندان خود می ج پیامبر سخنان که صداقت و صحت

، سران و بدبختی شدنددنیا و آخرت دچار خ را کتمان کردند و بدان ایمان نیاوردند در

مگر اینکه موجب پیروی و تسلیم آید ایمان به شمار نمیتنهایی  به بنابراین شناخت

 . گردد

فرعون و قوم یهود از همه کس و شیطان ، آمدمیایمان به شمار به تنهایی اگر شناخت 

فرد عاقل هرگز ! شناختندرا مانند فرزندان خود می ج چون پیامبر بودندمیتر مؤمن

چه ایمانی وجود دارد ! پنداردو شناخت تنها را ایمان نمیآورد به زبان نمی چنین سخنی

دوست ا کنم و او رشناسم اما با او دشمنی میخوب میبگوید من پیامبر را  کسی اگر

خطور  شچنین چیزی به قلب هرگزانسان عاقل  !پردازمندارم و با او به مخالفت می

  کند!!نمی

 : فرمایدمی جپیامبر 



   آنچه هر مسلمانی باید بداند   431

تِي يَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ إاِلَّ َمْن أَبَى قَالُوا يَا ) َوَمْن يَأْبَى قَاَل َمْن أَطَاَعنِي َدَخَل  هللارسولُكلُّ أُمَّ

 (بخاریالرواه ) (َصانِي فَقَْد أَبَىاْلَجنَّةَ َوَمْن عَ 

: عرض کردند، شوند مگر کسی که دوست نداشته باشدمتم به بهشت وارد میا یهمه

من پیروی کند وارد بهشت  هر کس از :فرمود؟ هست که دوست نداشته باشد کسی مگر

)بخاری آن را روایت گردد. فرمانی کند از بهشت محروم میشود و هر کس مرا نامی

  ده است(.کر

پیروی نکند و به پیام او پشت کند اهل آتش است هر چند قلباً به  جهر کس از پیامبر 

 . ایمان داشته باشد انصدق رسالت ایش

 : کند کهروایت میبخاری در حدیث دیگری از ابی هریره 

ِ َوَرُسولِ  جُسئَِل النَّبِيُّ ) ِه قِيَل ثُمَّ َماَذا قَاَل ِجَهاٌد فِي َسبِيِل أَيُّ اأْلَْعَماِل أَْفَضُل قَاَل إِيَماٌن بِاَّللَّ

ِ قِيَل ثُمَّ َماَذا قَاَل َحجٌّ َمْبُروٌر   (هللاَّ

و رسولش.  ایمان به خدا: فرمود؟ پرسیده شد چه عملی از همه بهتر است جاز پیامبر 

حج نیکو و : فرمود؟ بعد از آن: گفتند. جهاد در راه خدا: فرمودبعد از آن چه؟  گفتند

 . ذیرفته شدهپ

است و بیان  ذکر کرده« من قال ان االیمان هو العمل » بخاری حدیث را در باب 

را از عمل  حساب بر دیدگاه کسانی که ایمان جزو بهترین اعمال است وکند که می

 . زندمیمهر بطالت  کنندجدا می ایمان

 : کندروایت میامام مسلم در حدیث وفد عبد القیس 

ُ َوَرُسولُهُ أَْعلَُم قَاَل أََمَرُهْم بِ ) ِ قَالُوا هللاَّ يَماُن بِاَّللَّ ِ َوْحَدهُ َوقَاَل َهْل تَْدُروَن َما اإْلِ يَماِن بِاَّللَّ اإْلِ

ا  دًّ ُ َوأَنَّ ُمَحمَّ َكاِة َوَصْوُم َرَمَضاَن  هللارسولَشَهاَدةُ أَْن اَل إِلَهَ إاِلَّ هللاَّ اَلِة َوإِيتَاُء الزَّ َوإِقَاُم الصَّ

ا ِمْن اْلَمْغنَمِ  وا ُخُمسًّ  (َوأَْن تَُؤدُّ

آیا : سپس خطاب بدانها فرمود. دستور داد وند یکتاآنها را به ایمان به خدا جپیامبر 

 ؟ دانید ایمان به خدا یعنی چهمی
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و  یی جز اهلل نیستدااینکه خ گواهی دادن به: فرمود .داناترند شخدا و رسول: گفتند

و اینکه یک ی ماه رمضان و روزهزکات  دادن نماز و یمهاقا و ی اوستمحمد فرستاده

  .بپردازیدغنایم را م پنج

 : فرمایددر یکی از آیات قران چنین اشاره می به زیاد شدن ایمانخداوند 

ڃ  ڃ    ڃڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃچ  

 ٦الفتح:  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چچ   چ
رامش و اطمینان خاطر داده است تا ایمانی بر ایمان خدا است که به دلهای مؤمنان آ 

لشکرهای آسمان و زمین از آن  (.و یقین و باور خویش را تقویت نمایند) خود بیفزایند

 . و خداوند بس آگاه و فرزانه است، خدا است

  فرماید:و می

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  چ 

 ٨األنفال:  چڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  
 گردددلهایشان هراسان می، تنها کسانی هستند که هر وقت نام خدا برده شود، مؤمنان 

و هنگامی که آیات او بر آنان خوانده ( کوشندو در انجام نیکیها و خوبیها بیشتر می)

و خویشتن را در پناه ) کنندو بر پروردگار خود توکّل می، افزایدبر ایمانشان می، شودمی

  (.سپارندستی خویش را بدو میدارند و هاو می

  فرماید:و می

ڦ  ڦ    ڦٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤچ 

  ٦٨٦التوبة:  چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  
از ، که منافقند) کسانی از آنان، شودنازل می( های قرآناز سوره) ایهنگامی که سوره 

این سوره بر ایمان : یندگومی( کنند وبرخی به برخی رو می، روی تمسخر و استهزاء
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همان ) ،و امّا مؤمنان!( و آیا چیز مهمّ و مفیدی گفت و نمود؟) ؟کدام یک از شما افزود

، نمایدنور آن بیش از پیش راه حق را بدیشان می) افزاید وبر ایمانشان می( قرآن یسوره

ان آنان افزایش ایمان و پرتو جان و سعادت هر دو جه یو از این نزول قرآن که مایه

 . گردندشادمان می( شودمی

 : فرمایدحدیث شفاعت می قسمتی از در جپیامبر 

ابَِعِة قَاَل فَأَقُ ) وُل يَا فَأُْخِرَجُهْم ِمْن النَّاِر َوأُْدِخلُُهْم اْلَجنَّةَ قَاَل فاََل أَْدِري فِي الثَّالِثَِة أَْو فِي الرَّ

 (َحبََسهُ اْلقُْرآُن أَْي َوَجَب َعلَْيِه اْلُخلُوُد َربِّ َما بَقَِي فِي النَّاِر إاِلَّ َمْن 

تا ، گردانمبهشت می و داخل آورمگروهی را از جهنم بیرون می کنم وشفاعت می

اند خداوندا تنها افرادی در جهنم باقی مانده: گویمی سوم یا چهارم میاینکه در مرحله

 . هستندکه قرآن آنها را باقی گذاشته است یعنی مستحق جهنم 

  کند:معرفی میتکذیب را یکی از ابواب کفر و ناقض ایمان خداوند در قرآن 

ک   ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ        ڑ  ڑ  کچ 

  ٦٣األعراف:  چڻ  ڻ   ڻ  ۀ    ڻڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

ما را تکذیب ( جهانی یهای گستردهکتابهای آسمانی و نشانه) بیگمان کسانی که آیات 

درهای آسمان بر روی ، دانند که بدانها گردن نهندکنند و خویشتن را باالتر از آن مییم

و به بهشت وارد ( ماندارزش میارج و اعمالشان بیو خودشان بی) گرددآنان باز نمی

که به هیچ وجه امکان ) شوند مگر این که شتر از سوراخ سوزن خیاطی بگذردنمی

این چنین ما گناهکاران را جزا و  (.گردندبهشت داخل نمی و لذا ایشان هرگز به، ندارد

  .دهیمسزا می

 ٨٨االنشقاق:  چائ  ائ  ەئ       ەئ   وئ  چ فرماید: و می
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و ، و حفظ منافع مادی، به سبب تعصّب و تقلید کورکورانه از نیاکان) بلکه کافران 

( و بهشت و دوزخ راآیات الهی و رستاخیز ، کسب آزادی برای اشباع هوسهای اهریمنانه

 . شمارنددارند و دروغ میتکذیب می

موجب ، مانند تکذیبه رسولشپیام  در مقابلرد کردن حکم خدا و تسلیم نشدن 

را نپذیرد  پیامبرخدا را رد کند یا قضاوت و احکام کس حکم هر ، گردندمیایمان  نقض

ی دین بیرون دایره و از شودبه موجب آن نقض میو در مقابل آن تسلیم نشود ایمانش 

 . این حقیقت را با نصوص قرآن و سنت به اثبات رساندیم قبالً. رودمی

 شوندکسانی که مرتکب گناهان کبیره می

و همچنین ، کند نقض با شرک ایمانش را شود مگر اینکهمؤمن کافر نمی به اعتقاد ما

، ا حالل بپنداردکند مگر اینکه گناه رکه گناه کبیره انسان را کافر نمیمعتقدیم 

: پروردگار هستند يت و ارادهئشوند محکوم به مشیمی افرادي که مرتکب گناه کبیره

 . بخشددهد یا میاگر بخواهد آنها را عذاب می

 : فرمایدخداوند می

 ٦٢النساء:  چڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےۇ  چ 

ولی گناهان جز آن را از هرکس ، شدبخشرک به خود را نمی( هرگز) بیگمان خداوند 

  .بخشدکه خود بخواهد می

دهد اگر بخواهد عذاب می، خداوند است یت و ارادهئهر گناهی به جز شرک در مشی

 و یه از عفودر ضمن، آ، هنوز هم مؤمن هستند در حالی که، بخشایدو اگر بخواهد می

ر میان باشد هر گناهی دچون اگر پای توبه ، گویدبخشش آنها بدون توبه سخن می

 . غیر آنشود شرک باشد یا بخشوده می

  فرماید:خداوند می
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ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ  ڈ  چ 

  ٧الحجرات:  چک     ژژ

و ، اما خداوند ایمان را در نظرتان گرامی داشته است و آن را در دلهایتان آراسته است

  .زشت و ناپسند جلوه داده استکفر و نافرمانی و گناه را در نظرتان 

 . گذاردمیان کفر و فسق و عصیان تفاوت می یهبینیم که آمی

 كفر )متفق علیه( سباب المسلم فسوق وقتاله: فرمایدپیامبر می

آن را روایت  )بخاری و مسلم کفر است دادن به مؤمن فسق و کشتن او دشنام

  اند(.کرده

شود که گناهان گیری میگذارد، پس چنین نتیجهبین فسق و کفر فرق می جپیامبر خدا 

  یکسان و مساوی نیستند.

شفاعتي ألهل الكبائر من أمتي )الترمذي و ابن : فرمایدمی ییا در حدیث دیگر

 حبان(
د )ترمذی و ابن نشوکه مرتکب گناه کبیره می باشدمی شفاعت من برای افرادی از امتم

 .(اندآن را روایت کرده حبان

آنها با وجود اینکه مرتکب گناه کبیره  بر این است کهبرای آنها دلیل  جپیامبر شفاعت 

  ی ایمان جای دارند.هنوز در دایره اندشده

 ی زیر نازل شد:آیه هنگامی که

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  چ 

  ٢٨األنعام: 
( رستش چیزی با خداپ) کسانی که ایمان آورده باشند و ایمان خود را با شرک 

( راه حق و حقیقت) یافتگانو آنان راه، امن و امان ایشان را سزا است، نیامیخته باشند

  .هستند
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هست که کسی  از مامگر  عرض کردند: جدل اصحاب گران آمد و خدمت پیامبر بر 

شرک ظلم همانا )ڦ  ڄ    ڄ  ڄ نازل شد که:  آیه پس؟ مرتکب ظلم نشود

 بخاری آن را روایت کرده است(.بسیار بزرگیست(.)

کند که فرق است بین ظلم و شرک، و بیان میشود که از این روایت چنین استنباط می

  شرک بزرگترین ظلمهاست.هر ظلمی شرک نیست اما 

بر آنها  شریعت بر تفاوت مراتب گناهان مجازاتهای مختلفی است کهدلیل دیگر 

جم یا صد عقوبت زنا را ر بریدن دست،مثالً عقوبت دزدی را  ،مترتب ساخته است

شتن قرار مجازات ارتداد را کخواری را هشتاد ضربه شالق و شراب مجازات ضربه شالق،

  .داده است

 : فرمایدخداوند می

 ٨النور:  چڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ      ڃ  چ 

  .ازیانه بزنیدرا صد ت( و ازدواج ناکرده، حرّ، بالغ، مؤمن) هر یک از زن و مرد زناکار 

  فرماید:و می

ڤ  ڤ      ٹٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹچ 

  ٣٢المائدة:  چڤ   ڤ  

اند به عنوان یک مجازات دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده 

 حکیم است( در قانونگذاری خویش) چیره و( بر کار خود) و خداوند، الهی قطع کنید

  (.کند تا مانع پخش آن گرددای هر جنایتی عقوبت مناسبی وضع میو بر)

  فرماید:و می
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، بر ادّعای خود) سپس چهار گواه، دهندکسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا می 

در طول ) و هرگز گواهی دادن آنان را، بدیشان هشتاد تازیانه بزنید، آورندنمی( حاضر

 . هستند( و متمرّد از فرمان خدا) و چنین کسانی فاسق، نپذیرید( عمر بر هیچ کاری

 : فرمایدمی جبر پیام

انِي َوال ِرُك لِدينِِه ات  اَل يَِحلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسلٍِم إاِلَّ بِإِْحَدى ثاََلٍث النَّْفُس بِالنَّْفِس َوالثَّيُِّب الزَّ

 (متفق علیه)لِْلَجَماَعِة   الُمفاِرقُ 

کشتن : سه چیزیکی از این ی حالل نیست مگر به واسطه خون هیچ انسان مسلمانی

آن را )بخاری و مسلم . جماعت اسالمی ترک دین و جدا شدن از زنای محصن و، انسان

  اند(.روایت کرده

 

 ایمان است نقض ارتداد موجب

همانگونه که وضو با حدث  شودایمان با از دین برگشتن تباه می اعتقاد داریم که

یا  دیگر د شدن به دینوار و ارتداد همانگونه که با جدا شدن از دین، گرددباطل می

از وحی یا تکذیب آن هم ایجاد  چیزيگیرد با اقرار نکردن به الحاد صورت می

کردار نیکویش تباه  يو اگر کسی در حال ارتداد از دنیا برود همه، گرددمی

 . گرددمی

 : فرمایدخداوند می

ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  چ 

  ٣٦البقرة:  چڭ   ڭ  



   424  آنچه هر مسلمانی باید بداند

داشت و بزرگ) برای آدم سجده: که به فرشتگان گفتیم( دآوری کنرا یا) و هنگامی 

همگی سجده بردند جز ابلیس که سر باز زد و . ببرید( نه عبادت و پرستش، خضوع

  .کافران شد یاز زمره( به خاطر نافرمانی و تکبّر) و، تکبّر ورزید

ابد از رحمت  برای و ایمانش ضایع ،خداوند پیروی نکردفرمان  از هنگامی که ابلیس

  فرماید:خدا محروم گشت. خداوند می

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  

  ٦٣١النحل:  چگ
( تحت فشار و اجبار) بجز آنان که-شوند کسانی که پس از ایمان آوردنشان کافر می 

چنین ! آری -استن حال دلهایشان ثابت بر ایمان گردند و در هماوادار به اظهار کفر می

و به دلخواه خود ) دارندخود را برای پذیرش مجدّد کفر گشاده می یکسانی که سینه

در ) و، شودگریبانگیرشان می( در دنیا) خشم تند و تیز خدا(، پذیرنددوباره کفر را می

  .عذاب بزرگی دارند( کیفر و، آخرت

اه کفر ورزد ایمانش تباه گشته و مستحق خشم و عذاب یعنی اگر کسی بدون اکر

 . دردناک ابدی خداوند است

 : اش( موجب کشتن استیژه)البته با شرایط وکند که ارتداد بیان می جپیامبر 

 (بخاریرواه الَمْن بَدََّل ِدينَهُ فَاْقتُلُوهُ  )

 را بکشید. او اقدام عملی نمود(داد )و علیه شما هر کس دین و کیشش را تغییر 

 )بخاری آن را روایت کرده است(.

 ی اعمالفرماید که مرگ در حال ارتداد موجب تباه شدن همهبیان می برای ماخداوند 

 : انسان است
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ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ    چ 

 ٨٦٧البقرة:  چھ  ھ  ھ  ے     ھہ  ہ  ہ  ہڻ  ۀ  ۀ
چنین کسانی اعمالشان ، دنحال کفر بمیر د و درناز آئین خود برگردکه از شما  انیکس

باشند و در آن جاویدان می( دوزخ) و ایشان یاران آتش، روددر دنیا و آخرت بر باد می

 . مانندمی

  فرماید:و می

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ     ۓ  ڭچ 

  ٧٣آل عمران:  چۋ  ۅ

و در این راه ) افزایندفر میشوند و آن گاه بر ککسانی که بعد از ایمانشان کافر می 

بعد از گذشت فرصت که از روی ناچاری یا در ) آنان یهیچ گاه توبه( ورزنداصرار می

 . شود و ایشان به حقیقت گمراهندقبول نمی( گیردمرگ صورت می یآستانه

ی بمانند توبه باقی بر حال کفرکسانی که بعد از ایمانشان کافر گردند و تا هنگام مرگ 

  شود.نمیپذیرفته  هرگز هاآن

 شریعت و صالحیتش براي هر زمان و مکانی جاودانگی

هر زمان و مکانی  و شریعت اسالم با، ایمان داریم که اسالم عقیده و شریعت است

قرآن  در گر اینکهآید مپیش نمیچیزي براي انسان و اینکه هیچ ، سازگاري دارد

حکمی از احکام اسالم مانند تکذیب آن رد کردن هر  ،راهنمایی وجود داردبراي آن 

 . شوندي اسالم میرهموجب بیرون رفتن از دای، هر دو این است و

 : فرمایدخداوند می
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ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  چ 

  ٢٧النحل:  چڃ

امور دین ) چیز ایم که بیانگر همهرا بر تو نازل کرده( آسمانی) و ما این کتاب

به نعمت ) رسان مسلمانانرحمت و مژده يهدایت و مایه يیلهو وس( مورد نیاز مردم

  .است( جاویدان یزدان

، هر چیزی که امت اسالمی بدان دچار شود در قرآن راه حلی برای آن بیان شده است

  :این بیان هم دو گونه دارد

 . ـ نص صریحی در مورد آن در قرآن وجود دارد0

 . را مشروع و حجت قرار داده استها لی که قرآن آندالی ارجاع آن بهـ 2

  فرماید:می

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ 

  ٦٢الجاثیة:  چۀ

تو و  یخدا که برنامه) ین و راه روشنی از دینیبر آ( مبعوث کردیم و) سپس ما تو را 

ین پیروی کن یاز این آ، پس. قرار دادیم( انبیاء پیشین بوده است و اسالم نام دارد یهمه

و از هوا و هوسهای ( ین رستگاری و راه نجات استیچرا که آ) و بدین راه روشن برو

 . آگاهی ندارند( خبرند و از راه حقاز دین خدا بی) کسانی پیروی مکن که

پیروی و شریعتی که ، ن شریعتی را با خود آورده که از گمراهی معصوم استقرآ

یا هدایت قرآن یا ، ندارد ی نفسهوا ی به غیر ازقابلم نقطه هیچ، است اجرای آن واجب

 . نفس هوای

  فرماید:خداوند می 
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ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  چ 

 ٦٧المائدة:  چی      ەئى  ى  ائ  ائ

در میان آنان طبق چیزی حکم کن که ( دهیم به این کهبه تو ای پیغمبر فرمان می) و 

و از آنان برحذر ، و از امیال و آرزوهای ایشان پیروی مکن، ستخدا بر تو نازل کرده ا

ی که یتو را از برخی چیزها( ورزیپوشی و خیانت و غرضبا کذب و حق) باش که

و احکامی را پایمال هوی و هوس ) خدا بر تو نازل کرده است به دور و منحرف نکنند

  (.باطل خود نسازند

کرده امر شده و از پیروی چه که خداوند نازل به حکم کردن به تمامی آن آیه در این

  هوا نهی کرده است.

ی تنها راه نجات از گمراهی و یفرماید که پیروی از هدایت خدابیان می در جای دیگر

دردناک در قیامت  معیشت در دنیا و عذاب سختیموجب  آنشقاوت و پشت کردن به 

 : است

ې  ى  ى  ائ   ائ    ېۉ  ې  ې  ۉۋ  ۋ  ۅ   ۅچ

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ     ەئ

 ٦٨٦-٦٨٣طه:  چىئ  ی  ی      ی  ی  
 یدیاز بهشت فرو آ!( و اهریمن ای آدم و حوّا) هر دو گروه شما با هم: خدا دستور داد 

دشمن برخی دیگر خواهند ( از فرزندانتان) برخی( و در آنجا، و در زمین ساکن شوید)

هرکه از هدایت و رهنمودم پیروی ، و رهنمود من برای شما آمدو هرگاه هدایت ، شد

و از احکام کتابهای ) و هرکه از یاد من روی بگرداند .گمراه و بدبخت نخواهد شد، کند

چون نه به ) خواهد داشت؛( ایو سخت و گرفته) زندگی تنگ(، آسمانی دوری گزیند

( ا و قدر الهی خواهد گشتو نه تسلیم قض، قسمت و نصیب خدادادی قانع خواهد شد
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گرد ( قیامت گسیل و با دیگران در آنجا یبه عرصه) و روز رستاخیز او را نابینا

 . آوریممی

کنند صحه حکم نمیی خداوند که به فرامین نازل شدهی دیگری به کفر کسانی آیه در

  فرماید:میگذارد و می

 ٦٦المائدة:  چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ 

و قصد توهین به ) هرکس برابر آن چیزی حکم نکند که خداوند نازل کرده است 

  .او و امثال او بیگمان کافرند( احکام الهی را داشته باشد

حکم که پیامبر را در تمام کارهایشان  سوگند یاد می کند که افرادی و در جای دیگر

 : ایمان ندارند قرار ندهند

ې    ې  ې  ې        ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ 

  ١٢النساء:  چى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ   
آیند تا تو را در اختالفات و به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن بشمار نمی! نه، امّا 

درگیریهای خود به داوری نطلبند و سپس ماللی در دل خود از داوری تو نداشته و 

 . باشند( قضاوت تو) کامالً تسلیم

 : فرمودالوداع  حجةدر  جپیامبر 
ِ و سنة رسوله  )رواه مسلم(.َوقَْد تََرْكُت فِيُكْم َما لَْن تَِضلُّوا بَْعَدهُ إِْن اْعتََصْمتُْم بِِه ِكتَاُب هللاَّ

: شد دپیروی کنید هرگز گمراه نخواهی هااگر از آنکه ، امبه جا گذاشته دو چیز میان شما

 وایت کرده است(.)مسلم آن را ر رسولش.کتاب خدا و سنت 

 هر بدعتی در دین مردود است

یی چیزها امور و بدترین، است جمحمد  هدایت، هدایتبهترین که  ایمان داریم

خالف  به وجود آید وآنچه در دین و هر ، اندهستند که در دین خدا پدید آمده
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 ترینو درست ترینترین اعمال نزد خدا خالصو محبوب، سنت باشد مردود است

 . تسآنها

  فرماید:خداوند می

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ    وئې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئچ 

  ٢٣القصص:  چۈئ         ېئ  ېئ  جئ   
بدان که ایشان فقط از هواها ، پاسخت نگفتند( این پیشنهاد تو را نپذیرفتند و) پس اگر

 تر از آن کسی استتر و سرگشتهآخر چه کسی گمراه! کنندو هوسهای خود پیروی می

 بدون این که رهنمودی از جانب خدا، از هوی و هوس خود پیروی کند( در دین) که

 ! ؟باشد( بدان شده)

 : فرمایدمی جپیامبر 

 ( تفق علیهم)فَُهَو َردٌّ  ِمْنهُ َمْن أَْحَدَث فِي أَْمِرنَا َهَذا َما لَْيَس 

مسلم آن جاد کند که در آن نیست مردود است. )بخاری و دین ما چیزی ای هر کس در

 اند(.را روایت کرده

 : فرمایدمی یدر حدیث دیگر و

وا َعلَْيَها بِالنََّواجِ  اِشِديَن تََمسَُّكوا بَِها َوَعضُّ ِذ َعلَْيُكْم بُِسنَّتِي َوُسنَِّة اْلُخلَفَاِء اْلَمْهِديِّيَن الرَّ

)ابوداود وحاکم و ابن  َوُكلَّ بِْدَعٍة َضاَللَةٌ َوإِيَّاُكْم َوُمْحَدثَاِت اأْلُُموِر فَإِنَّ ُكلَّ ُمْحَدثٍَة بِْدَعةٌ 

 (.حبان

دندان  چنگ و را بای میافتهو جانشینان راشد و هدایت سنت منبر شماست که 

هر بدعتی که و ، هستند بدعتهاچون بدترین امور  ،هااز بدعت آگاه و برحذر باشید، بگیرید

 اند(.بن حبان آن را روایت کرده. )ابوداوود و حاکم و ادر دین ایجاد شود گمراهی است

اشاره  اخالص و درستی آنهاستدر قبول اعمال که به دو شرط اساسی ی زیر آیه

 : فرمایدمی
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الكهف:  چيت  جث  مث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس  حس   چ 

٦٦٣ 
و در ، باید که کار شایسته کند، پس هرکس که خواهان دیدار خدای خویش است

  .دگارش کسی را شریک نسازدپرستش پرور

  ید:فرماو می

    ٨الملك:  چٿ       ٿ       ٹ    ٹ     ٿڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿچ 
همان کسی که مرگ و زندگی را پدید آورده است تا شما را بیازماید کدامتان کارتان  

  .و آمرزگار و بخشاینده است، او چیره و توانا. بهتر و نیکوتر خواهد بود

 

 خشنودي از اصحاب و سکوت در مورد اختالفاتشانواجب بودن 

و دوران آنها بهترین ، یدگان این امت هستندبرگز جایمان داریم که اصحاب رسول 

ي از آنها را با محبت و خشنود، استایمان  ينشانهت ایشان حبو م، دوران بود

و هیچکدام از آنها را  کنیمدر مورد اختالفاتشان سکوت می ،زنیمدلهایمان گره می

 . دانیممعصوم نمی

 : فرمایدمیوصف ای با چنین صفات حمیدهخداوند اصحاب را 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ڀٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ٻٱ  ٻ  ٻچ 

  ڦڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ٿٺ  ٿ   ٿ  ٿ

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ           ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  
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ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڍڇ  ڇ   ڇ   ڇ

  ٨٧الفتح:  چڑ  ڑ   

، و کسانی که با او هستند در برابر کافران تند و سرسخت، خدا است یمحمد فرستاده 

آنان . بینیایشان را در حال رکوع و سجود می. و نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوزند

ایشان بر اثر سجده در  یشانهن. طلبندجویند و رضای او را میهمواره فضل خدای را می

و اما توصیف ایشان در ، توصیف آنان در تورات است، این. پیشانیهایشان نمایان است

خود را بیرون ( هایخوشه) هایانجیل چنین است که همانند کشتزاری هستند که جوانه

 هب، های خویش راست ایستاده باشدو آنها را نیرو داده و سخت نموده و بر ساقه، زده

آنی از حرکت . اندمؤمنان نیز همین گونه). آوردای که برزگران را به شگفت میگونه

و ، شوندیابند و بارور میها پرورش میو جوانه، زنندو همواره جوانه می، ایستندبازنمی

این پیشرفت و قوّت و قدرت را خدا نصیب . آورندشگفت میه باغبانانِ بشریت را ب

خداوند به کسانی از ایشان که . کافران را به سبب آنان خشمگین کند تا( کندمؤمنان می

 . دهدایمان بیاورند و کارهای شایسته بکنند آمرزش و پاداش بزرگی را وعده می

  :کندچنین بیان میی آنها را و پذیرفتن توبه

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    چ 

ۇئ        ۇئوئ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ     ەئ  وئ  

  ٦٦٧التوبة:  چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   

 یو توبه( دادن منافقان به عدم شرکت در جهاداز اجازه) پیغمبر یخداوند توبه 

بد به  یمثل کُندی و سستی اراده و اندیشه، از لغزشهای جنگ تبوک) مهاجرین و انصار

و انصاری که در  مهاجرین. را پذیرفت( دل راه دادن و آهنگ بازگشت از نیمه راه جهاد

فصل درو و چیدن ، سواری و زاد یکمی وسیله، با وجود گرمای زیاد) روزگار سختی
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بعد از ( و همراه او رهسپار جنگ تبوک شدند) از پیغمبر پیروی کردند( محصول خود

 .منحرف شود( از حق به سوی باطل) ای از آنان اندکی مانده بود کهآن که دلهای دسته

چرا که او بسیار رؤوف و مهربان . آنان را پذیرفت یز هم خداوند توبهبا( در این حال)

 . است

 نماید:میآشکار رضایت و خشنودیش از آنان را 

ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ    چ 

  ٦٢الفتح:  چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
خدا . ت کردندخداوند از مؤمنان راضی گردید همان دم که در زیر درخت با تو بیع 

از صداقت و ایمان و اخالص و وفاداری به ) دانست آنچه را که در درون دلهایشانمی

گذشته از ) و فتح نزدیکی را، لذا اطمینان خاطری به دلهایشان داد، نهفته بود( اسالم

 . پاداششان کرد( نعمت سرمدی آخرت

  فرماید:و می

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  چ 

   ٹٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

  ٦٣٣التوبة:  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
و کسانی که به نیکی روش آنان را در پیش ، پیشگامان نخستین مهاجران و انصار 

خداوند از آنان خوشنود است و ایشان هم از ، گرفتند و راه ایشان را به خوبی پیمودند

درختان و ) را آماده ساخته است که در زیر و خداوند برای آنان بهشت، خدا خوشنودند

این است پیروزی . مانندها جاری است و جاودانه در آنجا میآن رودخانه( کاخهای

 . بزرگ و رستگاری سترگ

 نماید: وصف میو مهاجرین را به صدق و انصار را به رستگاری 
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ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ 

ې  ې  ى  ى  ائ   ۉ   ۉ  ې  ې   ۅٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ

ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  

ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب     یېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    ی

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  حب   

 چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  

  ٦٣ - ٢الحشر: 
خانه و کاشانه و اموال خود بیرون م از آنِ فقرای مهاجرینی است که از یهمچنین غنا 

و خدا و پیغمبرش ، خواهندآن کسانی که فضل خدا و خوشنودی او را می. اندرانده شده

ین یآ) آنانی که پیش از آمدن مهاجران خانه و کاشانه .اینان راستانند. دهندرا یاری می

دارند ی را دوست میکسان( در دل خود استوار داشتند) را آماده کردند و ایمان را( اسالم

کنند به و رغبت نیازی نمی و در درون احساس، اندکه به پیش ایشان مهاجرت کرده

هرچند که ، دهندو ایشان را بر خود ترجیح می، ی که به مهاجران داده شده استیچیزها

نگاهداری و مصون و محفوظ ، کسانی که از بخل نفس خود. خود سخت نیازمند باشند

، آیندکسانی که پس از مهاجرین و انصار به دنیا می. قطعاً رستگارندایشان ، گردند

اند ما را و برادران ما را که در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفته! پروردگارا: گویندمی

تو دارای رأفت و ! پروردگارا، ای نسبت به مؤمنان در دلهایمان جای مدهو کینه. بیامرز

 . رحمت فراوانی هستی

و کفر و فسق و ، محبوب و مزین گردانیده ان را در قلب آنهافرماید که ایمن میو بیا 

 : شایند ساخته استوناخ زشت و در دلهایشان گناه را
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ڃ  ڃ      ڃ  چ              چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ        ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ 

ڑ  ڑ  ک    ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ         ڈ  ڈ  ژ

  ٧الحجرات:  چک

 (.قدر او را بدانید و بدو احترام بگذارید) انید که پیغمبر خدا در میان شما استبد 

اما خداوند ایمان . به مشقت خواهید افتاد، هرگاه در بسیاری از کارها از شما اطاعت کند

و کفر و نافرمانی و ، را در نظرتان گرامی داشته است و آن را در دلهایتان آراسته است

که دارای این صفات ) فقط آنان، زشت و ناپسند جلوه داده استگناه را در نظرتان 

و کفر و فسق و عصیان در نظرشان ، یعنی ایمان در نظرشان محبوب و مزیّن، هستند

 . راهیابند و بس( منفور و مطرود است

 : فرمایدمی جپیامبر 

 (متفق علیه)  لُونَُهمْ قَْرنِي ثُمَّ الَِّذيَن يَلُونَُهْم ثُمَّ الَِّذيَن يَ َخْيُر القُروِن 

. سپس دوران بعد از آن و سپس دوران بعد از من .بهترین دوران دوران من است

  اند(.)بخاری و مسلم آن را روایت کرده

کسانی که کند فرماید و بیان میاز دشنام دادن به اصحاب نهی می یدر حدیث دیگر

ند رسید و اعمال آنها از دیگران هرگز به منزلت و مقام آنها نخواه آیندبعد از آنان می

 : بهتر است هر چند کمتر هم باشد
رواه )  اَل تَُسبُّوا أَْصَحابِي فَلَْو أَنَّ أََحَدُكْم أَْنفََق ِمْثَل أُُحٍد َذَهبًّا َما بَلََغ ُمدَّ أََحِدِهْم َواَل نَِصيفَهُ 

 مسلم(

 به، حد طال ببخشدکوه ا یاگر یکی از شما به اندازه، دشنام ندهید صحاب منبه ا

 . یا نصف بخشیدن اصحاب ارزش نداردپیمانه و یک  یاندازه

از و  ما را به محبت آنها تشویق ،دهددر مورد آنها به ما هشدار می جهمچنین پیامبر 

 : کندبرحذر میدشمنی با آنها 
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رواه )  فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم !!هللا هللا في أصحابي

 (حمدا

هرکس آنها را دوست بدارد او را دوست خواهم ! در مورد یارانم از خدا بهراسید

 . کنمبا او دشمنی میو هر کس آنها را دوست نداشته باشد ، داشت

 وحدت امت اسالمی

و اساس این ، دست هستندیکنانشان معلیه دشو یک امت  مسلمانان ایمان داریم که

و مسلمانان همه با هم ، ادن به شریعت الهی استاسالم و گردن نه ،اتحاد و اجتماع

عرب و هیچ هیچ عربی بر غیر، مختلف باشند و کشوررنگ  ،زباندارای  برادرند هر چند

 اهل قبله یاین میدان همه و ،تقوا یبرتری ندارد مگر به وسیلهسفیدی بر سیاه فضل و 

که با این دیده بگیرد دهد مگر کسی که یکی از ضروریات دین را نارا در خود جای می

با  شانو جایگاه مسلمانان به نوع ارتباط منزلت، رودمی اسالمی بیرون یجامعه از کار

و را طرد کرده باشد و کسی ا ج شود که حضرتکسی طرد می، بستگی دارد جپیامبر 

و ، داد فرموده باشداو را دوست و نزدیک قلم جو دوست است که رسول نزدیک 

هلیت است و اسالم آنرا جا ،اسالمبر اساس  به جزوستی و دشمنی پیوند ددعوت به 

 . گرددمی جاو داند و موجب خشم و غضب خدا و رسول مشروع نمی

 : فرمایدمی چنینخداوند در مورد اتحاد و انسجام امت اسالمی 

  ٧٨األنبیاء:  چڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   چ 
ین واحد و یو آ) ای بودهملّت یگانه( همگی، ره شدپیغمبران بزرگی که بدانان اشا) این 

 پس تنها مرا پرستش کنید، شما هستم یو من پروردگار همه( ی دارندییکتا یبرنامه

  (.به خدای واحد کند باید رو، واحد یبا برنامه، چرا که ملّت واحد)
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دیق پیام ایمانی که متضمن تصکه اساس وحدت اسالمی ایمان است ـفرماید و بیان می

مسلمانان برادر هستند  یکند که همهباشدـ و ثابت میدر برابر آن وحی و تسلیم شدن 

 : داشته باشدهم وجود  یبرخی از آنها مشکالت میان هر چند

  ٦٣الحجرات:  چۉ  ې   ې  ې  ې    ۉۈ  ٴۇ  ۋ ۋ  ۅ  ۅچ 

و از ، رار کنیدپس میان برادران خود صلح و صفا برق، فقط مؤمنان برادران همدیگرند 

 . تا به شما رحم شود، خدا ترس و پروا داشته باشید

 کند:زدن به یک ریسمان واحد امر می و در جای دیگر به چنگ

  ٦٣٣آل عمران:  چگ     ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ 

  .خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید( ناگسستنی قرآن) یو همگی به رشته

 : کندو مؤمنین حصر می ا در خدا و پیامبر اودوستی و والیت ر ای دیگریهدر آ

ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  چ 

  ٢٢المائدة:  چۆئ
تنها خدا و پیغمبر او و مؤمنانی یاور و دوست شمایند که خاشعانه و خاضعانه نماز را  

 . کنندآورند و زکات مال به در میبه جای می

  فرماید:کند، آنجا که میمی نهی کفاربا  هر گونه دوستی از مؤمنین را و

ہ   ھ    ہں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہچ 

  ٦٦٦النساء:  چھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
مگر . کافران را به جای مؤمنان به دوستی نگیرید! ایدای کسانی که ایمان آورده 

شما هم  بر این که) خواهید حجّت و برهان آشکاری علیه خود به دست خدا دهیدمی

  (.جزو منافقانید؟

 فرماید:و می
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ې   ې  ې  ى  ى    ېۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ 

 چېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ېئۆئ  ۈئ  ۈئ  ۆئائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ   ۇئ

  ٨٢آل عمران: 
و هر که ، مؤمنان نباید مؤمنان را رها کنند و کافران را به جای ایشان به دوستی گیرند 

خدا ( رحمت) وی را در چیزی از( ایخدا گسسته است و بهره او با یرابطه) چنین کند

 ایشان مصون دارید و( اذیّت و آزار) خویشتن را از( ناچار شوید و) مگر آن که-تنیس

خود برحذر ( نافرمانی) و خداوند شما را از -(به خاطر حفظ جان خود تقیه کنید)

 . به سوی او است( همگان) دارد و بازگشتمی

  د:فرمایو می

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ 

  ٦الممتحنة:  چٺ  ٺ  ٺ    ڌ  

شما نسبت بدیشان . دشمنان من و دشمنان خویش را به دوستی نگیرید! ی مؤمنانا

در حالی که آنان به حق و حقیقتی ایمان ندارند که ، ورزیدکنید و مودت میمحبت می

  .برای شما آمده است

 : برای برتری تنها یک معیار وجود دارد و آن هم تقوا است که فرمایدیو بیان م

ڇ    ڍ    ڇڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ 

  ٦٣الحجرات:  چڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ    ڎڍ  ڌ  ڌ
و شما را تیره تیره ، ایمآفریده( به نام آدم و حواء) ما شما را از مرد و زنی! ای مردمان 

و هر کسی با تفاوت و ویژگی خاص ) ایم تا همدیگر را بشناسیدنمودهو قبیله قبیله 

انسانی نقشی جداگانه  یجامعه یو در پیکره، درونی و بیرونی از دیگری مشخص شود
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خداوند مسلّماً . ترین شما استترین شما در نزد خدا متقیگمان گرامیبی (.داشته باشد

 . است( کس و همه چیز و از حال همه، شما از پندار و کردار و گفتار) آگاه و باخبر

  نماید:میتأکید یز بر این معنی چنین ن ج پیامبر

ِميٍّ ا النَّاُس أاََل إِنَّ َربَُّكْم َواِحٌد َوإِنَّ أَبَاُكْم َواِحٌد أاََل اَل فَْضَل لَِعَربِيٍّ َعلَى أَْعَجِميٍّ َواَل لَِعجَ آيه يَا

 (ربزاال)احمد و   َر َعلَى أَْسَوَد َواَل أَْسَوَد َعلَى أَْحَمَر إاِلَّ بِالتَّْقَوىَعلَى َعَربِيٍّ َواَل أِلَْحمَ 

هیچ فضل و  یعربهیچ ، پدر شما یکی است، پروردگار شما یکی است، ای مردم

سفید فضلی بر ، هیچ فضلی بر عرب ندارد نیز عربغیرو ، عرب نداردبر غیر برتری

)امام احمد و بزار آن را روایت  ی تقوا.مگر به واسطه سیاه و سیاه فضلی بر سفید ندارد

  اند(.کرده

ای با هم هیچ گونه همخوانیاسالم دعوت به دعوت به جاهلیت با  کند کهو بیان می

  ندارند:
ى َوَصاَم قَاَل َوإِْن َصلَّ  هللارسولَمْن ادََّعى َدْعَوى اْلَجاِهلِيَِّة فَإِنَّهُ ِمْن ُجثَا َجَهنََّم فَقَاَل َرُجٌل يَا )

 ( احمد و ترمذی و ابن حبان)(  َوإِْن َصلَّى َوَصامَ 

ای  :مردی گفت جهنم زانو خواهد زد.آتش  درهر کس مردم را به جاهلیت فراخواند 

نماز بخواند  چه بله اگر :فرمود؟ نماز هم بخواند و روزه هم بگیرد چه اگر خدا رسول

  اند(.بان آن را روایت کرده. )احمد و ترمذی و ابن حوروزه هم بگیرد

 گندیده پلید وچنین دعوتی را  ج در حدیث امام بخاری از جابر روایت شده که پیامبر

 : است معرفی کرده
َوقَْد ثَاَب َمَعهُ نَاٌس ِمْن اْلُمَهاِجِريَن َحتَّى َكثُُروا َوَكاَن ِمْن اْلُمَهاِجِريَن  جَغَزْونَا َمَع النَّبِيِّ )

ا َحتَّى تََداَعْوا َوقَاَل اأْلَْنَصاِريُّ يَا َرُجٌل لَعَّا ٌب فََكَسَع أَْنَصاِري ًّا فََغِضَب اأْلَْنَصاِريُّ َغَضبًّا َشِديدًّ

فَقَاَل َما بَاُل َدْعَوى أَْهِل اْلَجاِهلِيَِّة ثُمَّ  ج لَْْلَْنَصاِر َوقَاَل اْلُمَهاِجِريُّ يَا لَْلُمَهاِجِريَن فََخَرَج النَّبِيُّ 

 (.َدُعوَها فَإِنََّها َخبِيثَةٌ  جفَقَاَل النَّبِيُّ  :ْْلَْنَصاِريَّ قَالَ لِ َما َشأْنُُهْم فَأُْخبَِر بَِكْسَعِة اْلُمَهاِجِريِّ قَاَل 

همراه ایشان  مهاجرینبسیاری از ، نگی رفتیمه جب ج همراه رسول خدا: گویدجابر می

مرد انصاری  که ،اری انداختآب دهانش را روی مردی انصیکی از مردان مهاجر ، بودند

 و مرد مهاجر، و با فریاد کردن و داد زدن از انصار کمک خواست، عصبانی کردخیلی را 
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رسید و ایشان هم تشریف آوردند و  جپیامبر تا اینکه خبر به ، هم از مهاجرین مدد طلبید

جریان را ؟ چه شده است: سپس فرمود؟ کنیدچرا به جاهلیت دعوت می: فرمودند

  .است پلید و ناشایسترا رها کنید چون  این گونه دعوا: فرمود جپیامبر ، ریف کردندتع

 : فرمایدمی یدر حدیث دیگر

َ َعزَّ َوَجلَّ قَْد أَْذَهَب َعْنُكْم ُعبِّيَّةَ اْلَجاِهلِيَِّة َوفَْخَرَها بِاْْلبَاِء ُمْؤِمٌن تَقِيٌّ َوفَاجِ  ٌر َشقِيٌّ أَْنتُْم إِنَّ هللاَّ

 ()ابو داود و ترمذی آَدَم َوآَدُم ِمْن تَُرابٍ بَنُو 

 انسانها، کبر جاهلیت و افتخار به پدران را از شما دور گردانیده استهمانا خداوند 

از خاک به وجود  نیزو آدم  فرزندان آدم هستندهمه ، زیانکارمتقی باشند یا فاجر مؤمن 

 اند(.)ابوداوود و ترمذی آن را روایت کرده. آمده است

 : فرمایدمی و

يٍَّة يَْغَضُب لَِعَصبٍَة أَْو يَْدُعو إِلَى َعَصبٍَة أَْو يَْنُصُر َعَصبَةًّ فَقُتَِل فَقِ  ْتلَةٌ َوَمْن قَاتََل تَْحَت َرايٍَة ِعمِّ

 )رواه مسلم( َجاِهلِيَّةٌ 

و برای آن به خشم بیاید و بدان دعوت کند  بجنگدقومیت  گمراهی هر کس زیر پرچم

)مسلم آن را . مرگش مرگی جاهلی است، هد و در این راه کشته شودو آنرا یاری د

 روایت کرده است(.

 رهبر و مسئولیت مردم در مقابل اووجوب نصب 

، و فرایض اسالم است ترین آرمانهات عظمی یکی از بزرگایمان داریم که امام

امامت در نگهداري و پاسداري از اسالم و سیاست اسالمی براي زندگی دنیا 

بر  هنگامی کهتا  آورندلمانان مسئولیت خود را به جا نمیمس، است جپیامبر شین جان

 . اع نکنندمراند اتفاق و اجنها سیاست میامامی که با کتاب خدا بر آ

  طور ضمنی به این اصل اشاره دارد:ی زیر به آیه

  ٢٢النساء:  چۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۈئ    چ 
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اعم از آنچه خدا شما را ) دهد که امانتها رادستور می( ؤمنانم) بیگمان خداوند به شما

ی که مردم آنها را به دست شما سپرده و شما را در آنها یو چه چیزها، در آن امین شمرده

  .به صاحبان امانت برسانید( اندامین دانسته

ن یها را به افراد شایسته واگذار کنید یکی از اامانت ییه این است که همهمفهوم آ

 ایشایسته انت را به افرادپس باید این ام، داری و رهبری استامانت دولت، هاامانت

 . دنیی آن برآواگذار نمود که از عهده

 : فرمایدمینیز  جپیامبر 

 (احمدرواه رض فالة اال امروا علیهم احدهم  )أال یحل لثالثة نفر یکونون ب

  .مگر اینکه یکی از آنها امیر باشد شندا هم بابدر صحرایی  که سه نفر برای جائز نیست

 و ؟ی به آن نیستدر چنین جمع کوچکی امیر الزم باشد در جامعه چگونه نیاز وقتی

باشد برای  چنین تشریعیاگر برای سه نفر  ؟گرداندرا واجب نمی شریعت آن چگونه

 . در امان باشندظلم و تجاوز از تا  گرددالزم میبه طریق أولی جامعه 

صحابه بعد از فوت حضرت ، در این مورد اجماع امت است هاترین برهانویو از ق

حتی ، اجماع کردند و قبل از هر چیز به تعیین امام پرداختند وجوب امامتبر  جرسول 

  .دانستند مقدم ج را بر تجهیز و تدفین رسول خدا نآ

نصب امام  جوبائمه در و نه در میان میان امت و نه در: فرمایدقرطبی در این مورد می

 !! است و اشتباهمگر دیدگاه ضعیفی که از اصم روایت شده ، اختالفی وجود ندارد

)یا  ل نصب امام این است که بسیاری از واجبات شرعی بدون امامیکی دیگر ازدالی

 ی حدود، اجرای احکام، مرزبانی، تجهیز سپاه،مثالً اقامه، شونداجرا نمی حکومت(

 یقاعده ربنا ب و ،آیندمیی امام برقاضی و غیره تنها از عهدهتعیین  برقراری امنیت،

این احکام « ن آن ممکن نباشد خودش هم واجب استهر چیزی که واجب بدو»اصولی 

 . اجرا شوند آنها باید باشد تا امام قابل اجرا نیستند پس امامواجب بدون 
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 سرگردانیو  هرج و مرجمشکالت فراوانی مانند  باعث نبود امام، لگذشته از این دالی

ای که گردانند به گونهرا واجب میبودن امام ، چنین مشکالتیبه وجود آمدن ، شودمی

  وجود ندارد.آن گذارند و راه فراری از ای باقی نمیهیچ شک و شبهه

 : فرمایدمی علی

المؤمنین ای امیر: گفتند فاسد، چه صالح باشد چهالزم است مردم حاکمی داشته باشند 

اما حاکم ظالم ، کنیمبودنش را احساس میضروری ایم و صالح را دیده ما حاکم عادل و

شود و جهاد حدود و ایجاد امنیت می یموجب اقامه :فرمود؟ و فاجر چرا ضروری است

 د.کنرا تقسیم می ماندازد و غنایمنان را به راه میبا دش

 حقوق ائمه

 آنچه دستوراتشان دربودن در مقابل  آنها و تسلیم ننصیحت کردکه ایمان داریم 

  است واجب و ضروري است. معروف و مشروع

 : فرمایدمی ج پیامبر

هلل و لکتابه و لرسوله و لؤمة المسلمین و : قال؟ هللارسولقلنا لمن یا ، الدین النصیحه

 (مسلمرواه ). عامتهم

ای رسول  برای چه کسی: گفتیم، خواهی استنصیحت و خیر، دین :فرمود ج پیامبر

)مسلم آن را . آنهاو عموم  ی مسلمینرسولش و ائمهو  برای خدا، کتاب :فرمود؟ خدا

  روایت کرده است(.

 نصیحت پیشوایان با کمک کردن به آنها در اجرای حق و پیروی از آنها و پند و اندرز

کنند صورت ی که فراموش مییمهربانانه و دلسوزانه بدیشان و یادآوری چیزها دادن

مادامی که بر مردم به پیروی از آنها  تشویق و نکردن علیه آنهاقیام  و همچنین، گیردمی

  دیگر مصادیق نصیحت برای آنان است.راه راست خداوند باشند از 
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ی از آنها تا وقتی که کتاب خدا را مبنای کار نساء به اطاعت و پیرو یسوره 51 ییهآ

 : فرمایداشاره می خود قرار دهند

  ٢٧النساء:  چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ىث     ۈئ  ېئچ 
محمّد  ،خدا) و از پیغمبر( با پیروی از قرآن) از خدا! ایدای کسانی که ایمان آورده

دهان مسلمان خود و از کارداران و فرمان، اطاعت کنید( با تمسّک به سنّت او ،مصطفی

احکام شریعت اسالم  مادام که دادگر و حقّگرا بوده و مجری) یدیفرمانبرداری نما

  (.باشند

عت از اطا کند کهاین را نیز بیان می گرداند اماالمر را واجب میاپیروی از اولییه این آ

« اطیعوا»چون لفظ ، کتاب خدا و سنت رسول استچارچوب آنها مطلق نیست بلکه در 

  .برداالمر این لفظ را به کار نمیکند اما برای اولورا برای رسول تکرار می

 : فرمایدمی جپیامبر 

اسمعوا و اطیعوا و ان استعمل علیکم عبد حبشی کان رأسه زبیبة ما اقام فیکم کتاب 

 (بخاریرواه ال). هللا

بر  سرش زخم چرکین دارد بر کهی حبشی ادهگوش دهید و اطاعت کنید هر چند بر

ایت کرده )بخاری آن را رو.کندعمل میکتاب خدا به که  هنگامیشما گماشته شود تا 

  است(.

 : فرمایدمی یدر حدیث دیگر

فاذا امر ، علی المرء السمع و الطاعة فیما احب او کره اال ان یؤمر بمعصیة

 )متفق علیه(بمعصیة فال سمع و ال طاعة.

بر انسان مسلمان واجب است که گوش فرا دهد و اطاعت کند چه دوست داشته باشد 

اطاعت  و در این حال گوش دادنکه ور گردد صیت مأمعمگر اینکه به گناه و م ،یا نه

 اند(.)بخاری و مسلم آن را روایت کرده. جایز نیستکردن 

 : فرمایدمی ج پیامبر
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فان جاء آخر ، من بایع اماماً فاعطاه صفقة یده و ثمرة قلبه فلیطعه ما استطاع

  )رواه مسلم(.نق اآلخرعینازعه فاضربوا 

و نسبت به او اخالص  ا در دست او نهادش ربا امامی بیعت کرد و دست کس هر

اگر کسی دیگر آمد و با او بر امامت ، توانایی از او اطاعت کند یباید به اندازه، داشت

)مسلم آن را از حدیث عبداهلل بن عمرو بن عاص . منازعه کرد گردن دومی را بزنید

 روایت کرده است(.

 جماعت رحمت و تفرقه عذاب است

و خداوند و ، عذاب است موجب رحمت و تفرقهي مایهت ایمان داریم که جماع

را از تفرقه و اختالف نهی اند و مردم دستور داده همدلیبه جماعت و  ج رسولش

غیر و همراهی جماعت با پیروي از حق و اطاعت از امام مسلمین در ، اندفرموده

 . گیردصورت می معصیت خدا

 : فرمایدمی جپیامبر 

 ()احمد و ترمذی و ابن ماجه. ایاکم و التفرقهو ، علیکم بالجماعة

با جماعت باشید و از تفرقه بپرهیزید. )احمد و ترمذی و ابن ماجه آن بر شماست که 

 اند(.را روایت کرده

 : فرمایدمی یدر حدیث دیگر

 ()احمد. الجماعة رحمة و الفرقة عذاب

روایت کرده )امام احمد آن را . جماعت موجب رحمت و تفرقه موجب عذاب است

 است(.

 : فرمایدبه پیروی از حق و اجماع دعوت می در حدیث دیگر

و ان هذه االمة ستفترق ، ن اهل الکتاب افترقوا فی دینهم علی ثنتین و سبعین ملةإ

. علی ثالث و سبعین ملة ـ یعنی االهواء ـ کلها فی النار اال واحدة و هی الجماعة

 )رواه أبوداوود(
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و سه فرقه تقسیم به هفتاد  نیز این امت، دو فرقه تجزیه شدند و اهل کتاب به هفتاد

)ابوداوود آن . هستند ماعتکسانی که پایبند جآنها در آتش هستند مگر  یهمه ،شوندمی

 را روایت کرده است(.

بنا بر این ، ذکر شده است های گمراه و اهل هوافرقهدر این حدیث جماعت در برابر 

پیروی از حق ، نظر نیست بلکه چیزی که مورد نظر استمد قلت و کثرت افراد ،حدیث

 . باشند خالف آنجهان م یاست هر چند همه

ه است که بعضی از آنها را نقل در این مورد روایات فراوانی از بزرگان نقل شد

 : کنیممی

اگر جماعت دچار فساد شد و منحل گشت تو باید از مبادی و : گویدنعیم بن حماد می

 . هر چند در این کار تنها باشی پیروی کنی فاسد شدنبل از اصول آن ق

اطاعت از ، هدف از دستوراتی که در مورد پیروی از جماعت آمده :گویدابو شامه می

چون حقیقتی که جماعت ، شمارپیروان حق کم باشند و مخالفان بیهر چند ، حق است

 . رت اهل باطل نگاه نکنیدبه کث، تر استوار است به پیامبر و اصحاب نزدیکبر آن است

هر کس چیزی از امیرش دید : گفتاند که ی و مسلم از ابن عباس روایت کردهبخار

ی یک وجب از به اندازهپسندید بر آن صبر داشته باشد، چرا که هر کس را نمیکه آن 

  دور شود و بر این حال بمیرد بر مرگ جاهلی مرده است.جماعت 

 : کندروایت می ج خدا مسلم از عرفجه از رسول

، او یفرق جماعتکم، یرید ان یشق عصاکم، من اتاکم و امرکم جمیع علی رجل واحد

 . فاقتلوه

 هستیدتحت امر او را علیه کسی که شما  خواست کسی پیش شما آمد و هر گاه

  بکشید.بشوراند یا میان جماعت شما تفرقه بیفکند او را 
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 سروريراه رسیدن به 

یمان و جهاد تنها راهی هستند برای زنده نگه داشتن این امت و تحقق اعتقاد داریم که ا

ین ایمان نو همچ، دین ییافتن آرمان و آرزوی خالفت و قدرت بر جهان برای اقامه

 آنگیری دین و استقامت بر آن و دعوت به سوی م که جهاد به معنی تالش برای فراداری

 . آیداین راه برای مسلمان پیش میکه در است ی یحق و تحمل سختیها راهدر  جنگو 

 : فرمایدمی فضیلت جهادخداوند در 

ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے     چ 

ڭ     ۇ     ۇ  ۆ   ۆ                ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ    ڭے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭ

  ۆئوئ     وئ  ۇئ  ۇئ ەئ  ەئ       ائۅ  ۉ  ۉ  ې  ې       ې      ې  ى  ى  ائ

  ٦٣ - ٦٣الصف:  چىئ     ىئ  ىئ    ېئۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ
عذاب بسیار ای رهنمود سازم که شما را از ! آیا شما را به بازرگانی و معاملهای مؤمنان 

، و در آوریدایمان می ( به خدا و پیغمبرش)و آن این است که دردناک دوزخ رها سازد؟

از هر چیز )اگر بدانید این برای شما . کنیدجهاد می راه خدا با مال و جان تالش و

و  ،بخشایدگناهانتان را می (خدا ،اگر این تجارت را انجام دهید) .بهتر است (دیگری

آن جویبارها  (کاخها و درختان)گرداند که از زیر شما را به باغهای بهشتی داخل می

دهد که در باغهای بهشت های خوبی جای میو شما را در منازل و خانه ،روان است

گذشته از این ) .پیروزی و رستگاری بزرگ همین است. اندواقع شده ،جاویدان ماندگار

که در پرتو آن )نعمت دیگری دارید که پیروزی خدادادی و فتح نزدیکی است  (نعمتها

ی که قابل توصیف و بیان یبه چیزها)و به مؤمنان مژده بده  (افتدمکه به دست شما می

 (. و فراتر از آن است که با الفبای انسانها به انسانها شناساند ،تنیس

 فرماید:و می



   022  آنچه هر مسلمانی باید بداند

  ۅۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅ  چ 

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    ىۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې

ېئ   ېئ     ىئ    ېئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ۇئوئ   وئ

  ٦٦٦التوبة:  چی  ی  ی  جئ  حئ     یىئ  ىئ
. کندبهشت خریداری می (بهای)مال مؤمنان را به جان و  (کاالی)بیگمان خداوند  

ای است که خداوند آن این وعده. در راه خدا بجنگند و بکشند و کشته شوند (آنان باید)

 (به عنوان سند معتبری ثبت کرده است)تورات و انجیل و قرآن  (کتابهای آسمانی)را در 

؟ تر استهد خود وفاکنندهخدا به عو چه کسی از  ،راستین آن را داده است یو وعده

. و این پیروزی بزرگ و رستگاری سترگی است ،اید شاد باشیدای که کردهپس به معامله

 

 : کندبخاری از ابی هریره روایت می

ِطيُع فَقَاَل ُدلَّنِي َعلَى َعَمٍل يَْعِدُل اْلِجَهاَد قَاَل اَل أَِجُدهُ قَاَل َهْل تَْستَ  ج هللارسولَجاَء َرُجٌل إِلَى )

 َذلِكَ  إَِذا َخَرَج اْلُمَجاِهُد أَْن تَْدُخَل َمْسِجَدَك فَتَقُوَم َواَل تَْفتَُر َوتَُصوَم َواَل تُْفِطَر قَاَل َوَمْن يَْستَِطيعُ 

 (.لِِه فَيُْكتَُب لَهُ َحَسنَاتٍ قَاَل أَبُو ُهَرْيَرةَ إِنَّ فََرَس اْلُمَجاِهِد لَيَْستَنُّ فِي ِطوَ 

جهاد ثواب  یمرا به کاری راهنمایی کن که به اندازه: آمد و گفت جرمردی پیش پیامب

مدتی که مجاهد به  توانیآیا می، کنمچنین چیزی پیدا نمی: پیامبر فرمود ،داشته باشد

: مرد گفت؟ رود تو به مسجد بروی و همیشه نماز بخوانی و روزه بگیریمیدان جهاد می

ی مسافتی که اسب فرد مجاهد به اندازهگفت:  ابوهریره ؟!ند چنین کندتوامگر کسی می

  )بخاری آن را روایت کرده است(. شود.کند برای او ثواب نوشته میطی می

 : کندبخاری از انس بن مالک روایت می

ْنيَا َوأَنَّ لَهُ الدُّ  هُ أَْن يَْرِجَع إِلَى الدُّ ِ َخْيٌر يَُسرُّ ْنيَا َوَما فِيَها إاِلَّ َما ِمْن َعْبٍد يَُموُت لَهُ ِعْنَد هللاَّ

ةًّ أُْخَرى ْنيَا فَيُْقتََل َمرَّ هُ أَْن يَْرِجَع إِلَى الدُّ )رواه  الشَِّهيَد لَِما يََرى ِمْن فَْضِل الشََّهاَدِة فَإِنَّهُ يَُسرُّ

 البخاري(
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آرزوی بازگشت به  او بدهنددنیا را به  یشود اگر همهکه وارد بهشت می ایبندههر 

در راه خدا به شهادت  دیگر بارگردد و به دنیا برکند آرزو می که مگر شهید، نداردآنرا 

کند. )بخاری آن را مشاهده میبرای شهید را  خاصیاحترام  فضل و او از آنجا که، برسد

  روایت کرده است(.

ترین حدیثی است که در مورد فضل و ارزش این حدیث بزرگ: گویدبطال میابن

، کند مگر در جهادچ کاری انسان جان خود را فدا نمیدر هی، شهادت روایت شده است

 اعمال بهتر است. یبدین علت از همه

 : فرمایددر مورد تشویق به فراگیری علم و تالش در راه آن می ج پیامبر

 ()مسلم سهل هللا به طریقاً الی الجنة، ومن سلک طریقاً یبتغی فیه علماً 

رود به بهشت را برای او هموار خداوند راه و، دهر کس راهی را برای طلب علم بپیمای

 . کندمی

 : فرمایدمی جپیامبر 

و رجل آتاه هللا ، رجل آتاه هللا ماالً فسلطه علی هلکته فی الحق: ال حسد اال فی اثنین

 (تفق علیه)م. الحکمة فهو یقضی بها و یعلمها

انی بدو مردی که خداوند ثروت فراوـ0ادت تنها در دو مورد درست است حس

علم و  به او مردی که خداوندـ2کند ف میررا در راه خدا ص بخشیده و او هم آن

  دهد.کند و به مردم یاد میاو هم بدان قضاوت می، داده استحکمت 

در راه  مجاهدت نفسبه  ،روایت کرده جفضاله بن عبید از رسول خدا  ی کهدر حدیث

 : ه استشداشاره چنین تسیلم و اطاعت از قانون خدا 
و المجاهد من جاهد نفسه فی طاعة هللا ، .... و المهاجر من هجر الخطایا و الذنوب

  (احمد)رواه . عزوجل

و مجاهد کسی است که برای ، کند را ترکمهاجر کسی است که گناه و معصیت 

 . کندمبارزه میخدا با نفس خود  یبرنامه از اطاعت
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ی حجت علیه کافرین و اقامه وحیبیان ابالغ و خداوند در اشاره به تالش برای 

 فرماید:می

  ٢٨الفرقان:  چڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ 
از کافران اطاعت مکن  (استوار و کوشا باش و ،در تبلیغ رسالت و دعوت به حق)پس  

و )قرآن با آنان جهاد بزرگ  (یاسلحه)و با  (و به دنبال هوسها و خرافات ایشان مرو)

 . را بیاغاز (تبلیغاتی یهمه جانبه

 : فرمایدمی ج پیامبر

 ()احمد و نسائی و ابن حبان و حاکم.جاهدوا الکفار باموالکم و انفسکم و السنتکم

)احمد و نسائی و ابن حبان و . کنید تالش و جهادعلیه کفار  تانو زبان جانبا مال و 

 اند(.حاکم آن را روایت کرده

و جواب  آنکفار و دعوت آنها به سوی  بهم اسال رساندن پیام جهاد زبان شامل

ییهای مشرکین گوکه گزافه مسلمانانی پاسداری از ودفاع  و، شبهات وارده بر شریعت

 . شود،مینها را متزلزل و سست کرده استآ

کنند که ند به جهاد با شمشیر اشاره میبسیاری از آیاتی که در قرآن در باب جهاد آمده

  فرماید:که می آیه ، از جمله اینه شدبه بعضی از آنها اشار

  ۅۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅ  چ 

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    ىۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې

ېئ   ېئ     ىئ    ېئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ۇئوئ   وئ

 ٦٦٦التوبة:  چی  ی  ی  جئ  حئ     یىئ  ىئ

 .دکنبهشت خریداری می (بهای)جان و مال مؤمنان را به  (کاالی)بیگمان خداوند  

ای است که خداوند آن این وعده. در راه خدا بجنگند و بکشند و کشته شوند (آنان باید)
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 (به عنوان سند معتبری ثبت کرده است)تورات و انجیل و قرآن  (کتابهای آسمانی)را در 

؟ تر استخدا به عهد خود وفاکنندهو چه کسی از  ،راستین آن را داده است یو وعده

. و این پیروزی بزرگ و رستگاری سترگی است ،اید شاد باشیده کردهای کپس به معامله

 

 : شده است:اشاره جهادهای چهارگانه به  نیز عصر یسورهدر 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ

 ٣ - ٦العصر:  چڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ   

به سعادت  و فرصت تالش او برای نیل ،زندگی انسان یکه سرمایه)سوگند به زمان  

و کارهای  ،آورندمگر کسانی که ایمان می .انسانها همه زیانمندند (!دو جهان است

 (در عقیده و قول و عمل)و همدیگر را به تمسّک به حق  ،کنندشایسته و بایسته می

در تحمّل سختیها و دشواریها و دردها و )ی یو یکدیگر را به شکیبا ،کنندسفارش می

 (. گرددکه موجب رضای خدا می)نمایند توصیه می (ییرنجها

 انبر مسلم انحق مسلم

و اینکه ، حرام است مسلمان دیگر ایمان داریم که خون و مال و ناموس هر مسلمانی بر

نماید و نمی اورا تحقیر ،کندهرگز به او ظلم و توهین نمی ،است مسلمان برادر مسلمان

هر گاه از او  و، سلمان واجب استدعوت م تکه اجاباینو ، سازدعیبش را فاش نمی

برای او طلب اش در جواب عطسه کند دهد و نصیحت پند او را باید طلب نصیحت کرد

و هنگام رسیدن و مالقات کردنش بدو سالم کند و اگر بیمار شد به ، هدایت کند

 . عیادتش برود و اگر وفات کرد در خاکسپاریش شرکت کند
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ناحق را  به ریختن خون، سختگیری کردهخیلی  ،ریزیخونکشتن و خداوند در مورد 

  فرماید:پس می، موجب خشم وغضب و نفرین در دنیا و آخرت قلمداد فرموده است

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   چ 

  ٧٣النساء:  چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  
انه او و از ایمان او باخبر بوده و تجاوزکار)و کسی که مؤمنی را از روی عمد بکشد  

کیفر او دوزخ است  (آید وکافر بشمار می ،را به قتل برساند و چنین قتلی را حالل بداند

گیرد و او را از رحمت خود محروم ماند و خداوند بر او خشم میو جاودانه در آنجا می

 . بیندسازد و عذاب عظیمی برای وی تهیّه میمی

تا  است ای قتل عمد تشریع فرمودهبر مجازاتی عادالنهبه عنوان خداوند قصاص را 

و ، خاطر اولیای دم گردد تسالی یمایه و همچنیندیگران منع شوند  کشتنمردم از 

 شود.پاک  جرم زشتجامعه از لوث این 

 فرماید:خداوند می

 ٦٧٢البقرة:  چڭ    کڑ  ک  ک  ک   ڈ  ژ  ژ  ڑچ 

قصاص  (مساوات و دادگریقانون ) ،کشتگان یدرباره !ایدای کسانی که ایمان آورده 

  .بر شما فرض شده است

  فرماید:آنگاه میو 

 ٦٧٧البقرة:  چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ 

بنابر مصلحت و )حیات و زندگی است  ،برای شما در قصاص !ای صاحبان خرد 

. این است که قانون احکام است یق و نکاتی که در همهیاو دق ،حکمتی که در آن

باشد که تقوا پیشه  (خونریزی بپرهیزیدای شما وضع کردیم تا از تجاوز و قصاص را بر

 . کنید
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  فرماید:و می

ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڱگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ 

  ٣٣اإلسراء:  چہ   ھ     ھ  ھ    ہڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ
که  هر کس. حرام کرده است -جز به حق-را نکشید که خداوند کشتن او را و کسی  

 (این ،که نزدیکترین خویشاوند بدو است)به صاحب خون او  ،مظلومانه کشته شود

قصاص خود را درخواست و قاتل را به  ،که با مراجعه به قاضی)ایم قدرت را داده

دو نفر و  ،و به جای یک نفر)ولی نباید او هم در کشتن اسراف کند  (مجازات برساند

گمان صاحب خون بی(. دیگری را هالک سازد ،قاتلیا این که به عوض  ،بیشتر را بکشد

 (. چرا که حق قصاص را بدو داده است)است  (از سوی خدا)یاری شونده 

 : فرمایدمینیز  جپیامبر 

و التارک ، و الثیب الزانی، النفس بالنفس : امرئ مسلم اال باحدی ثالث دم ال یحل

 )متفق علیه( لدینه المفارق للجماعة

زنای مرتکب ز نیست مگر اینکه کسی را کشته یا مسلمانی جای خون هیچریختن 

مقابل جماعت و گروه  در کند و دینش را ترکیا کسی که و باشد  شدهمحصن 

  بایستد. انمسلمان

 : فرمود جرسول خدا  روایت شده است که طابوبکر صدیق از 
َهَذا اْلقَاتُِل فََما  هللارسولَمْقتُوُل فِي النَّاِر فَقُْلُت يَا إَِذا اْلتَقَى اْلُمْسلَِماِن بَِسْيفَْيِهَما فَاْلقَاتُِل َوالْ 

ا َعلَى قَْتِل َصاِحبِهِ   .)متفق علیه(بَاُل اْلَمْقتُوِل قَاَل إِنَّهُ َكاَن َحِريصًّ

، هرگاه دو مسلمان با شمشیر به جان هم بیفتند قاتل و مقتول هر دو در آتش هستند

چون او هم : فرمود؟ رودست مقتول چرا به آتش میتل مجرم اای رسول خدا قاگفتم: 

  اند(.)بخاری و مسلم آن را روایت کرده .بر کشتن برادرش حریص بود

 : فرمایدمی یدر حدیث دیگر

حتی یدعه و ان کان اخاه البیه و ، خیه بحدیدة فان المالئکة تلعنهألی إشار أمن 

 (رواه مسلم).امه
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تا وقتی مشغول آن جرم باشد  اشاره کندانی مسلمسمت به  یآهن یسالحهر کس با 

 . هر چند آن فرد بردار تنی او باشد، گیرد.رد نفرین فرشتگان خداوند قرار میمو

فرماید که در روز قیامت اولین قضاوت خداوند در مورد خون دیگر بیان می یدر حدیث

 : است
  (مسلم )رواه.اول ما یقضی به الناس یوم القیامه فی الدماء

 . گیرد خون استر روز قیامت مورد محاسبه قرار میین چیزی که داول

دهد آداب اسالمی را به مسلمین یاد میحجرات برخی از  یسوره وند در آیاتی ازخدا

 : فرمایدنهی می اخالق زشت ازبرخی را از ارتکاب آنها و 

ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  چ 

حب  خب   مب  ىب    جبی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  یىئ   ی     یىئ  ىئ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پ  پ  پ     حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث     جتيب

ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ    ٿڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ   ڀپ  ڀ  ڀ

  ٦٨ - ٦٦الحجرات:  چڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڦڤ  ڦ  ڤٹ  ڤ  ڤ
شما گروه دیگری را استهزاء نباید گروهی از مردان  !ایدای کسانی که ایمان آورده 

 زیرا چه ،و نباید زنانی زنان دیگری را استهزاء کنند ،شاید آنان بهتر از اینان باشند ،کنند

و  ،ی قرار ندهیدیدیگر را طعنه نزنید و مورد عیبجوو هم ،بسا آنان از اینان خوبتر باشند

بعد  ،چه بد است (مانبرای مسل) .یکدیگر را با القاب زشت و ناپسند مخوانید و منامید

ی یو طعنه زدن و عیبجو ،دالّ بر تمسخر)آلود سخنان ناگوار و گناه ،از ایمان آوردن

از چنین اعمالی و )کسانی که  !گفتن و بر زبان راندن (و به القاب بد خواندن ،کردن

و با  ،و با سخنان نیشدار)ایشان ستمگرند  ،دست برندارند و توبه نکنند (اقوالی

به دیگران ظلم  ،آمیزو ملقب گرداندن مردم به القاب زشت و توهین ،ریهاگیخرده
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که برخی از  ،از بسیاری از گمانها بپرهیزید !ایدای کسانی که ایمان آورده (.کنندمی

؛ آیا و یکی از دیگری غیبت ننماید ،دری نکنیدو جاسوسی و پرده ،گمانها گناه است

 ی؟ به یقین همهخود را بخورد یرادر مردههیچ یک از شما دوست دارد که گوشت ب

غیبت نیز چنین است و از آن  ،و از آن بیزارید)آید خواری بدتان میشما از مرده

 . پذیر و مهربان استگمان خداوند بس توبهبی ،از خدا پروا کنید (بپرهیزید و

 : فرمایدمدیگر میدر چارچوب حقوق مسلمانان بر ه جپیامبر 

ُ فِي َحاَجتِِه َوَمْن  اْلُمْسلِمُ  أَُخو اْلُمْسلِِم اَل يَْظلُِمهُ َواَل يُْسلُِمهُ َوَمْن َكاَن فِي َحاَجِة أَِخيِه َكاَن هللاَّ

ا َستَ  ُ َعْنهُ ُكْربَةًّ ِمْن ُكُربَاِت يَْوِم اْلقِيَاَمِة َوَمْن َستََر ُمْسلِمًّ َج هللاَّ َج َعْن ُمْسلٍِم ُكْربَةًّ فَرَّ ُ فَرَّ  َرهُ هللاَّ

 )متفق علیه( يَْوَم اْلقِيَاَمةِ 

هر ، سپاردکند و او را به دست دشمنان نمییمسلمان برادر مسلمان است به او ظلم نم

و هر کس مسلمانی را از غم و ، برود خداوند یاور او است مسلمانی برادر کس به کمک

هر  و، غصه نجات دهد خداوند او را از مشکلی از مشکالت قیامت نجات خواهد داد

اند )بخاری و کس عیب مؤمنی را بپوشاند خداوند در قیامت عیب او را خواهد پوش

  (.اندمسلم آن را روایت کرده

 : که کرده استبخاری از براء روایت 
َعْن َسْبٍع نََهانَا َعْن َخاتَِم الذََّهِب أَْو قَاَل َحْلقَِة الذََّهِب َوَعْن اْلَحِريِر  ج  نََهانَا النَّبِيُّ 

ِة َوأََمَرنَا بَِسْبٍع بِِعيَاَدةِ وَ  يبَاِج َواْلِميثََرِة اْلَحْمَراِء َواْلقَسِّيِّ َوآنِيَِة اْلفِضَّ ْستَْبَرِق َوالدِّ اْلَمِريِض  اإْلِ

 .ِر اْلَمْظلُومِ َواتِّبَاِع اْلَجنَائِِز َوتَْشِميِت اْلَعاِطِس َوَردِّ السَّاَلِم َوإَِجابَِة الدَّاِعي َوإِْبَراِر اْلُمْقِسِم َونَصْ 

از انگشتر طال و حریر  :ما را از هفت کار منع کرد و به هفت چیز دستور داد جپیامبر 

آمیخته  کتانو پوشیدن لباس  کردن شبیه به زنانخود را  زربافت و یپارچه و ابریشم و

و جواب  تشییع جنازهظروف نقره نهی کرد و به عیادت بیمار و  خوردن در و با حریر

 . دعوت و به جا آوردن سوگند و یاری مظلوم دستور داد قبول سالم و عطسه و

و حرام ، شوندید که به فساد میان مردم منجر میفرماذایلی نهی میی دیگر از ردر حدیث

 : دهندقرار میتأکید موردبودن خون و مال و ناموس مسلمان را 
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بعضكم على بيع بعٍض، وكونوا ال تحاسدوا وال تناجشوا وال تباغضوا وال تدابروا وال يبع 

ويشير  -عباد هللا إخواناًّ. المسلم أخو المسلم: ال يظلمه وال يحقره وال يخذله. التقوى ههنا 

بحسب امريٍء من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على  -إلى صدره ثالث مراٍت 

 مسلم(رواه ) المسلم حراٌم دمه وماله وعرض

نسبت به بیهوده از کاالی خود تمجید نکنید، در معامله نسبت به هم حسد نورزید و 

، به هم پشت نکنید و بر بیع همدیگر معامله نکنید همدیگر کینه و بغض نداشته باشید،

او را  کند،مسلمان است، بر او ظلم نمیمسلمان برادر ، برادران هم باشید! ای بندگان خدا

ی خود به سینهو سه بار _!اینجاست؛ تقوا شماردو او را کوچک نمی نمایدخوار نمی

ه برادر مسلمان خود برای شخص مسلمان همین اندازه از شر کافی است ک _اشاره نمود

برویش و آ، شخون :مسلمان بر مسلمان دیگر حرام است هر چیزی از؛ را تحقیر کند

  )مسلم آن را روایت کرده است(..مالش

 : فرمایدمی یدر حدیث دیگر

نَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَْكَذُب اْلَحِديِث َواَل تََحسَُّسوا َواَل تََجسَُّسوا َواَل تََحاَسُدوا َواَل تََدابَُروا إِيَّاُكْم َوالظَّ 

ِ إِْخَوانًّا   مسلم(رواه )َواَل تَبَاَغُضوا َوُكونُوا ِعبَاَد هللاَّ

 یعیوب و مسائل پوشیده، هاستسخنترین دروغ، گمانزیرا ! از گمان بپرهیزید

، نسبت دیگر حسد نورزیدیکبه  ،ننمایید همدیگر راان را دنبال نکنید و جاسوسی دیگر

 . ران هم باشیددبرا! ای بندگان خدا، کینه نداشته باشید و به هم پشت ننمایید به هم

 : فرمود جاست که پیامبر  از ابی ایوب روایت شده
و ، و یعرض هذا یلتقیان فیعرض هذا، لاخاه فوق ثالث لیأن یهجر أال یحل لمسلم 

 )متفق علیه( خیرهما الذی یبدأ بالسالم

، دبرادر مسلمانش سخن نگویسه شب با  بیشتر از برای هیچ مسلمانی روا نیست که

)بخاری ند.کبهترین آنها کسی است که اول سالم ، همدیگر را ببینند و به هم پشت کنند

 اند(.و مسلم آن را روایت کرده

 : کندایت میرو جهریره از پیامبر  ابو
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ِ َشْيئًّ   ا إِالَّ َرُجالًّ تُْفتَُح أَْبَواُب اْلَجنَِّة يَْوَم ااِلْثنَْيِن َويَْوَم اْلَخِميِس فَيُْغفَُر لُِكلِّ َعْبٍد اَل يُْشِرُك بِاَّللَّ

وا َهَذْيِن َحتَّى يَْصطَلَِحا َكانَْت بَْينَهُ َوبَْيَن أَِخيِه َشْحنَاُء فَيُقَاُل أَْنِظُروا َهَذْيِن َحتَّى يَْصَطلَِحا أَْنِظرُ 

 .)رواه مسلم( أَْنِظُروا َهَذْيِن َحتَّى يَْصطَلَِحا

به  کهرا ای خداوند هر بنده، شوندنبه و پنچشنبه درهای بهشت باز میدر روزهای دوش

مگر مردی که با برادر دینیش دشمنی ، دهدمورد آمرزش قرار میشرک نورزیده باشد  او

 آن، کنندمنتظر بگذارید تا با هم آشتی می آن دو را: فرمایدوند میخدا، و کدورت دارد

)مسلم . کننددو را منتظر بگذارید تا آشتی می آن، کننددو را منتظر بگذارید تا آشتی می

  آن را روایت کرده است(.

 تحریم غیبت

 یبارهسخن گفتن در :غیبت به معنی، ایمان داریم که غیبت یکی از گناهان کبیره است

به طوری که اگر بشنود از آن ناراحت  ،کسی پشت سر اوصفات و ویژگیهای شخصی 

خواه ذکر صفات فرد ، دندر آن شخص موجود باشواقعاً بحث شده  صفاتهر چند  شود

 در هیچ صورتی غیبت کردن مشروع نیست مگر، رمز وبا زبان باشد یا نوشتن یا اشاره 

 یدرباره هشدار ،پند و موعظه ،پرسش شرعی ،شرعی مانند رد ظلم یبرای هدف اینکه

 . باشد کسیاز یا تعریف و تمجید و  چیزی نامشروع برای تغییر ، طلب کمکشر و بدی

ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ    ٿٺ  ٺ  ٺ   ٿچ : فرمایدخداوند می

  ٦٨الحجرات:  چڄ    ڤڤ  ڤ

برادر ؛ آیا هیچ یک از شما دوست دارد که گوشت ایدو یکی از دیگری غیبت ننم

  .آیدخواری بدتان میشما از مرده ی؟ به یقین همهخود را بخورد یمرده
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چون طبیعت  شده استکشیده تصویر  به زشتیدرنهایت پستی و در این تمثیل غیبت

برادر  ، گوشتگوشت آن پذیرد چه رسد به اینکه، خوردن گوشت انسان را نمیسالم

  !!استمرده آن هم در حالی که  تنی یا دینی خودش باشد

 : فرمایدغیبت را اینگونه تعریف و بیان میدر حدیثی  جپیامبر 

ُ َوَرُسولُهُ أَْعلَُم قَاَل ِذْكُرَك أََخاَك بَِما يَْكَرهُ قِيَل أَفََرأَْيَت إِنْ  َكاَن فِي  أَتَْدُروَن َما اْلِغيبَةُ قَالُوا هللاَّ

 )رواه مسلم( وُل فَقَْد اْغتَْبتَهُ َوإِْن لَْم يَُكْن فِيِه فَقَْد بََهتَّهُ أَِخي َما أَقُوُل قَاَل إِْن َكاَن فِيِه َما تَقُ 

: فرمودداناترند. خدا و رسول خدا : عرض کردند؟ دانید غیبت چیستمی: پیامبر فرمود

: گفتند، نها را دوست نداردتان با صفاتی که آی برادر ایمانیسخن گفتن درباره بحث و

غیبت و  ،صفات در او یافت شدندآن اگر  :فرمود؟ م باشددارای آن صفات ه چه اگر

  . )مسلم آن را روایت کرده است(.بهتان است ،دناگر در او موجود نباش

 : فرمایدغیبت مشروع می نوعی از بهاشاره خداوند در 

  ٦٦٢النساء:  چڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ ڀ  ڀ  چ 

دری کنند و عیوب همدیگر را فاش سازند افراد بشر پرده که)خداوند دوست ندارد  

تواند از که می)مگر آن کسی که مورد ستم قرار گرفته باشد  ،ی گشایندیزبان به بدگو (و

و خدا  (شخص ستمگر شکایت کند و بدیهای او را بیان دارد و او را دعا و نفرین نماید

 . است (از کار ظالم)آگاه  (دعای مظلوم و)شنوای 

، گویدب بدون دروغ سخن ظلم او یدرباره از ظالم شکایت کند وکه مظلوم ز است جای

 . تر استبخشش بهتر و برای مسلمان زیبنده هر چند عفو و

  :است شهآمده است حدیث عای در اشاره به غیبت مباحیکی از روایاتی که 
بَا ُسْفيَاَن َرُجٌل َشِحيٌح َولَْيَس يُْعِطينِي َما يَْكفِينِي إِنَّ أَ  هللارسولأَنَّ ِهْنَد بِْنَت ُعْتبَةَ قَالَْت يَا )

رواه ) (َوَولَِدي إاِلَّ َما أََخْذُت ِمْنهُ َوُهَو اَل يَْعلَُم فَقَاَل ُخِذي َما يَْكفِيِك َوَولََدِك بِاْلَمْعُروفِ 

 ( بخاریال

لی است که سفیان مرد بخیای رسول خدا ابو: گفت ج هند دختر عتبه خطاب به پیامبر

پیامبر ، مجبورم پنهانی از مال و ثروتش چیزی بردارم، دهدنمیم را من و فرزند ینفقه
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)بخاری آن را  بردارای شایسته خودت و فرزندت به گونه ی کفایتبه اندازه :فرمود

  روایت کرده است(.

شایند واند که برای او ناخابوسفیان را به بخالت متصف کرده در این حدیث نزد پیامبر

 . است

کنند و هشدار دادن فساد و افرادی که آشکارا فساد میدر مورد مباح بودن غیبت اهل 

  شه است که گفت:این روایت از عایدوری کند  آنها به مخاطب تا از
ا فَقَاَل اْئَذنُوا لَهُ بِْئَس أَُخو اْلَعِشيَرِة أَْو اْبُن اْلَعشِ  ج هللارسولاْستَأَْذَن َرُجٌل َعلَى ) يَرِة فَلَمَّ

قُْلَت الَِّذي قُْلَت ثُمَّ أَلَْنَت لَهُ اْلَكاَلَم قَاَل أَْي َعائَِشةُ إِنَّ َشرَّ  هللارسولَدَخَل أاََلَن لَهُ اْلَكاَلَم قُْلُت يَا 

 بخاری(رواه ال)  (النَّاِس َمْن تََرَكهُ النَّاُس أَْو َوَدَعهُ النَّاُس اتِّقَاَء فُْحِشهِ 

ه او اجازه ب: ورود خواست پیامبر در مورد او فرمود یاجازه ج خدا مردی از رسول

، وقتی داخل شد پیامبر با مهربانی با او سخن گفت، بدترین برادر این قوم است که دهید

در مورد او چنین فرمودی ولی با او مهربان : وقتی بیرون رفت خطاب به پیامبر گفتم

اش از است که دیگران به خاطر شر و فتنهبدترین مردم کسی ، شهای عای: فرمود ؟!بودی

  . )بخاری آن را روایت کرده است(.او بگریزند

 ،در آن دوران منافق بود، اند آن مرد عیینه بن حصن بوده استبرخی از اهل علم گفته

در ، خواست حال و وضعیت او را برای اطرافیان بیان کند تا بدو غره نشوندپیامبر می

، زد که دال بر ضعف ایمانش بودندی از او سر مییکارها ،ت حضرت و بعد از آنحیا

به را  پیامبر او، و در دوران ابوبکر او را اسیر کردند، مرتد شد جپیامبر بعد از فوت 

های نبوت این کالم حضرت یکی از نشانه، وصف کرده بودبدترین مرد عشیره  عنوان

 پیش آمد که ایشان فرموده بود.همانگونه  رد این مرددر مو چون ،آیده شمار میایشان ب

برای تشویق او و همفکرانش به اسالم  کردعلت اینکه حضرت با او با مهربانی رفتار 

مهربانی  با دنیوی همراه یاعتمبلکه تنها  نکردحضرت هرگز او را مدح و تمجید  و، بود

  .بخشیدبه او 
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باشد که تمامی آیات وارده غییر منکر میطلب کمک برای ت ،غیبت مباح یکی از موارد

  به آن اشاره دارند: در باب امر به معروف و نهی از منکر

ڻ    ڻڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻچ 

  ٦٣٦آل عمران:  چڻ  ۀ  ۀ  
تربیت الزم را ببینند و قرآن و سنّت و احکام )باید از میان شما گروهی باشند که  

دعوت به نیکی کنند و امر به معروف و نهی از منکر  (ند و مردمان راشریعت را بیاموز

  .و آنان خود رستگارند ،نمایند

 : فرمایددر مورد امامان ظالم که می جیا حدیث پیامبر 

بِقَْلبِِه فَُهَو فََمْن َجاَهَدُهْم بِيَِدِه فَُهَو ُمْؤِمٌن َوَمْن َجاَهَدُهْم بِلَِسانِِه فَُهَو ُمْؤِمٌن َوَمْن َجاَهَدُهْم 

يَماِن َحبَّةُ َخْرَدلٍ   مسلم(رواه ) ُمْؤِمٌن َولَْيَس َوَراَء َذلَِك ِمْن اإْلِ

آنها بتازد مؤمن است و هر کس با زبان با آنها جهاد کند مؤمن  هر کس با دست بر

بعد از این سه مرحله هیچ ایمانی ، است و هر کس با قلب با آنها مبارزه کند مؤمن است

  )مسلم آن را روایت کرده است(.. داردوجود ن

رود و هدف از تشخیص افراد به کار میدر مورد مباح بودن غیبتی که برای شناختن و 

  کند:چنین روایت میابوهریره ، نیستیا تقبیح کسی  دار کردن شخصیتلکهآن 

ا الظُّْهَر َوإِ  ج هللارسولَصلَّى بِنَا  ا اْلَعْصَر فََسلََّم فِي َرْكَعتَْيِن ثُمَّ أَتَى إِْحَدى َصاَلتَْي اْلَعِشيِّ إِمَّ مَّ

ا فِي قِْبلَِة اْلَمْسِجِد فَاْستَنََد إِلَْيَها ُمْغَضبًّا َوفِي اْلقَْوِم أَبُوبَْكٍر َوُعَمَر فََهابَا أَْن يَتََكلَّ  َما َوَخَرَج ِجْذعًّ

اَلةُ فَقَاَم ُذو اْليََدْيِن  اَلةُ أَْم نَِسيَت  هللارسولفَقَاَل يَا َسَرَعاُن النَّاِس قُِصَرْت الصَّ أَقُِصَرْت الصَّ

يَِمينًّا َوِشَماالًّ فَقَاَل َما يَقُوُل ُذو اْليََدْيِن قَالُوا َصَدَق لَْم تَُصلِّ إاِلَّ َرْكَعتَْيِن فََصلَّى  جفَنَظََر النَّبِيُّ 

 .(متفق علیه)ثُمَّ َسَجَد لِلسَّْهوِ َرْكَعتَْيِن َوَسلََّم 

بعد از دو رکعت سالم  ولی ،همراه ما نماز عصر یا ظهر را به امامت خواند جر پیامب

در میان  ،سپس کنار ستونی در جهت قبله رفت و با حالت نگرانی بدان پشت داد، داد

مردم با شتاب بیرون رفتند و گفتند نماز کوتاه شده  جمعیت ابوبکر و عمر نیز بودند،

فراموش یا است  آیا نماز کوتاه شده: پیامبر گفت الیدین بلند شد و خطاب بهذو، است
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راست  :گفتند؟ گویدذوالیدین چه می: پیامبر به دوروبر نگاه کرد و فرمود؟ کردید

و  پیامبر بلند شد و دو رکعت دیگر خواند، گوید تنها دو رکعت نماز خواندیدمی

  اند(.ی سهو برد. )بخاری و مسلم آن را روایت کردهسجده

 بنابراین برای تشخیص و معرفی فرد، ذوالیدین: گویدر حدیث به آن مرد میپیامبر د

چون ، اما اگر برای تحقیر باشد حرام است، ز است که با اسم مستعار او را نام بردجای

این سخن  :رد کرد و فرمود، شه را در مورد آن زن که گفت کوتاه استپیامبر سخن عای

 . تن یا معرفی آن زن نبودشه تنها شناخن هدف عایچو، غیبت است

غیبت یعنی یاد انسان در پنهانی بدون حضور خودش با اوصافی  :فرمایدامام نووی می

رود که ناروا و باطلی را و اصل بهتان برای چیزی به کار می، که آنها را دوست ندارد

رای شش هدف اما غیبت ب، حرام هستند ی اینهاهر دو، نسبت دهندمستقیماً به فردی 

 : گرددز میعی جایشر

ر فرد تواند نزد حاکم یا همظلومی که مورد ظلم واقع شده می فرد: ـ هنگام ظلم0

، تعریف نماید اود از ظالم شکایت کند و جریان را برای دیگر که قدرت رد مظلمه دار

 . فالنی اینگونه به من ظلم کرده است :مثالً بگوید

، کار به راه صواب و درستگناههدایت  ـ کمک طلبیدن بر تغییر منکر و نامشروع و2

فالنی چنین کاری انجام : بگوید بگیرد، را خطاکارتواند جلوی به کسی که می مثالً

 . دهد او را از آن کار منع کنمی

و ؟ د که چنین کندآیا حق دار، فالنی با من چنین کرده: مثالً به مفتی بگوید: ـ استفتاء3

  ؟راه چاره برای نجات از آن چیست

در مورد : اما بهتر این است که بگوید، ز استدر مواقع ضروری چنین چیزی جای

هر چند نام ؟ چیست حکمشمردی یا شوهری یا پدر یا هر کس دیگری که چنین کند 
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: سفیان دیدیم که گفتهمانطور که در حدیث هند همسر ابوز است بردن فرد هم جای

 . سفیان مرد بخیلی استابو

 : و این هم چند حالت دارد، ای هشدار دهدر و فتنهاز شـ مسلیمن را 1

با ، ـ بیان حال افرادی که راوی حدیث هستند تا صحت و سقم حدیث مشخص شود

 . داری از شریعت واجب استاجماع مسلمین این کار جایز است حتی برای نگه

 . تواند عیب مورد نظر را بیان کندـ هنگام مشورت خواهی می

خوار یا ی دزد یا زناکار یا شرابدار یا بندهبیند که کاالی عیبـ اگر فردی را می

تواند مشتری را به عیب و نقص آنها راهنمایی کند تا می، کندآنها را معامله می ینمونه

 . دچار ضرر و زیان نشود

و ، گیردز او علم فرارود تا ابینید که نزد فاسق یا مبتدعی میـ اگر طالب علمی را می

ضروری حال و وضعیت او برای شاگرد  بیان در میان استشاگرد  راه شدنگمترس 

 . است

اری انجام ی خود را به خاطر عدم صالحیت یا بدککه وظیفه هستـ اگر مسئولی 

و از ، تا او را بشناسد کردحال او را برای فردی که بر او قدرت دارد بیان  باید ،دهدنمی

  ام وظیفه به نحو احسن کند.انجاو غافل نشود و او را وادار به 

 استبگیر زن یا رشوهخوار یا راهشراب شود مثالًکه آشکارا مرتکب گناه می ـ فردی5

ز نزد کسی که از او اطالع دارد جای غیبتش، دهدنشان میمردم  بهخودش گناهانش را 

شته گذ مواردیکی از  ز نیست مگر به سبباو اطالع ندارد جای اما نزد فردی که از، است

 . که آنها را بیان کردیم

ی مانند کور و لنگ و آبی و کوتاه و غیره یهاـ برای شناسایی افرادی که به لقب1

اما بیان این القاب برای ، ز است با این اوصاف آنها را شناسایی کردیجا، معروف هستند
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با صفات دیگری  که اگر امکان داشت وآید حرام است و غیبت به شمار می تحقیر

 . مشروع استناروا و غیر بکار بردن آنها، دنخته شوشنا

 

 مسلمانان ارتباط با غیر

در  با ما ی است کهانمسلماندالت اساس ارتباط و عالقه با غیرو ع نیکیایمان داریم که 

 . حال صلح هستند

 : فرمایدخداوند می

ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ 

  ٢الممتحنة:  چڑ  ڑ  ک     ک  ژ    ژڈ
دارد از این که نیکی و بخشش بکنید به کسانی که به سبب نمی خداوند شما را باز 

خداوند نیکوکاران را . انداند و از شهر و دیارتان شما را بیرون نراندهدین با شما نجنگیده

 . دارددوست می

ده و در این مورد شدت به خرج ظلم کردن به اهل ذمه را حرام فرمو جپیامبر اسالم 

 : دهداست و به عامل آن هشدار می داده

ا أَْو اْنتَقََصهُ أَْو َكلَّفَهُ فَْوَق طَاقَتِِه أَْو أََخَذ ِمْنهُ َشْيئًّا بَِغْيِر ِطيِب نَْفسٍ   فَأَنَا أاََل َمْن ظَلََم ُمَعاِهدًّ

 (ابو داود و بیهقی) َحِجيُجهُ يَْوَم اْلقِيَاَمةِ 

اهل ذمه ظلم کند یا او را تحقیر نماید یا او فردی از هر کس به  که گاه باشیدآ: فرمود

یا بدون رضایت چیزی از او بگیرد ، را به کاری مکلف کند که از قدرتش خارج است

  اند(.)ابوداوود و بیهقی آن را روایت کرده. من در روز قیامت علیه او گواه خواهم بود

 : فرمایدمی یدر حدیث دیگر

و ان ریحها لیوجد من مسیرة اربعین ، ن قتل نفساً معاهداً لم یرح رائحة الجنةم

 (بخاریرواه ال).عاماً 
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در حالی که ، رسدتل برساند بوی بهشت به مشامش نمیذمی را به ق فردیهر کس 

  )بخاری آن را روایت کرده است(. .رسدی آن تا مسیر چهل سال به مشام میبو

 اسالمی يدر جامعه جایگاه شورا

ی حکم اسالمی امنهج و روش اهل سنت و جماعت و اساس و مبن اایمان داریم که شور

حاکم  تعیشر اصول هنگامی است کهالبته این ، باشدی درست مینتیجهو راه رسیدن به 

  مردم آن را با رضایت خاطر قبول کرده باشند. باشد و

دهد که به مشورت و ور میعصوم و متصل به وحی است دستخداوند به پیامبرش که م

 : خواهی با اصحاب بپردازدنظر

  چچ    ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ 

 ٦٢٧آل عمران:  
پس از آنان درگذر و برایشان طلب آمرزش نما و در کارها با آنان مشورت و رایزنی 

قاطعانه )تصمیم به انجام کاری گرفتی  (پس از شور و تبادل آراء)و هنگامی که . کن

  .بر خدا توکّل کن (دست به کار شو و

 : دهداسالمی قرار می یمشورت را یکی از صفات اساسی جامعه ای دیگرآیه در

  چڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ 

  ٣٢الشورى:  
و نماز را چنان که باید  ،گویندو کسانیند که دعوت پروردگارشان را پاسخ می 

و از  ،مشورت با یکدیگر است یرایزنی و بر پایه یکارشان به شیوه و ،خوانندمی

 . کنندصرف می (در کارهای خیر)ایم ی که بدیشان دادهیچیزها

کشاند مینیز  را به داخل خانوادهاست که خداوند آن  ایاندازهاهمیت امر مشورت به 

 : با آن حل و فصل کنندا از شیر گرفتن کودک رمانند شیر دادن و مسائلی جزئی  حتی تا
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 ٨٣٣البقرة:  چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئىث   چ 

از  (کودک را زودتر از دو سال)خواستند با رضایت و مشورت همدیگر  (والدین)اگر 

 .شیر بازگیرند گناهی بر آنان نیست

 بیشتر از ایشان بابه طوری که هیچ کس گرفتند  نیز همین منهج قرآنی را پی جپیامبر 

هیچ کس را ندیدم گوید: کرد. ابو هریره در این باره مییاران و دوستانش مشورت نمی

  با یارانش مشورت کند. جکه بیش از رسول خدا 

ند و در پیش گرفت در ن بزرگوار راجانشینان بر حقش راه آ جبعد از حضرت رسول 

یمون بن مهران از م صحیحبیهقی با سند ، ندخواهی به ایشان اقتداء کردمشورت و نظر

یا در دوران خالفتش کرد هر گاه ابوبکر مشکلی پیدا می :گفتکند که روایت می

رد اگر در قرآن حل آنرا پیدا کبرای حل آن به کتاب خدا نگاه می، آمدمشکلی پیش می

تا بر  طلبیداش را در آن منبع نورانی میآورد و گمشدهرو می جپیامبر کرد به سنت نمی

آمد و از بیرون می، یافتاگر در سنت هم به حل آن دست نمی، اوت کنداساس آن قض

به یاد دارند تا بر اساس  جپرسید آیا در این مورد سنتی از حضرت رسول مسلمین می

شد بزرگان و عالمان اب هم سنتی در این مورد پیدا نمیاگر پیش اصح، ن قضاوت کندآ

 در بعد از ابوبکر عمر هم این روش مبارک را، کردو با آنها مشورت میخواند را فرا می

 . پیش گرفت

با کسی  ،هر کس بدون مشورت :کند که فرمودروایت می طر بن خطاب بخاری از عم

 . نداخته استدی را که به او بیعت داده به خطر ابیعت کند در حقیقت جان خود و آن فر

لم در امور مباح با بزرگان ع جامامان بعد از حضرت رسول : فرمایدبخاری می

ن و آینات قریتب، عمل بپوشانند یدیدگاه جامه ترینروتا به میانه، کردندمیمشورت 

چه پیر و چه  ،هصحابقاریان آوردند. و به چیز دیگری رو نمی کردندسنت را اجرا می
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کردند و از آن در مقابل کتاب خدا سکوت میو ، بودند طعمر  مشورت طرف ،جوانشان

  فتند.رفراتر نمی

 منکرو نهی از  امر به معروف

ترین شعائر دین مبین معروف و نهی از منکر یکی از بزرگ ایمان داریم که امر به

و ، باشدمی محرمات آنموجب حمایت از اسالم و پاسداري از که ، اسالم است

 . داردو مصلحت توان وجوب آن بستگی به 

 : فرمایدند میخداو

ڻ    ڻڱ      ں  ں  ڻ ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ چ 

  ٦٣٦آل عمران:  چڻ  ۀ  ۀ  

تربیت الزم را ببینند و قرآن و سنّت و احکام )باید از میان شما گروهی باشند که  

دعوت به نیکی کنند و امر به معروف و نهی از منکر  (شریعت را بیاموزند و مردمان را

 . و آنان خود رستگارند ،نمایند

این مسئولیت ادای ای از آنها برای که عده کلف کرده استرا م خداوند امت اسالمی

ی که دارند بر تک تک آنها بر حسب موقعیتهر چند این وظیفه ، خطیر قد علم کنند

  واجب است.

  فرماید:در جای دیگری می

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   چ 

ڄ  ڄ      ڄڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤٹ  ٹ

  ٦٦٣: آل عمران چڄ  ڃ  ڃ  
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مادام )اید بهترین امّتی هستید که به سود انسانها آفریده شده (ای پیروان محمّد)شما  

مثل )و اگر اهل کتاب . ید و به خدا ایمان داریدینمار به معروف و نهی از منکر میام (که

از باور و )برای ایشان بهتر است  ،ایمان بیاورند (ین درخشانییشما به چنین برنامه و آ

و خارج از )ایمانند و بیشتر ایشان فاسق از آنان با (کمی یولی تنها عدّه. ینی که برآنندیآ

 . هستند (ف آنیحدود ایمان و وظا

که دورانی است ، دورانبهترین و در هر زمانیست.  عهجامو یه برای هر امت آاین 

نهی از امر به معروف و  ،اساس این فضل و ارزش و ،مبعوث شده است آندر پیامبر 

ها بهترین امت )کسانی که پیامبر در میان آنها مبعوث شد( آنها، منکر و ایمان به خدا است

 سوی تا انسانها را آزاد کنند و به به پا خاستندبرای مردم از همه بهتر هستند چون  و

 . ورندبیااسالم 

از جانب  فرماید که رها کردن این مسئولیتمائده بیان می یسوره د درخداون

 : دیگرد شانپیامبران از سوی آنها کردن موجب نفرین اسرائیلبنی

  ڄٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄچ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

  ٧٧ - ٧٢المائدة:  چڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڍڇ
ان این بد. اندد و عیسی پسر مریم لعن و نفرین شدهواسرائیل بر زبان داوکافران بنی 

از حدّ  (در ظلم و فساد)کردند و سرکشی می (از فرمان خدا)خاطر بود که آنان پیوسته 

کشیدند و همدیگر را از دادند دست نمیآنان از اعمال زشتی که انجام می .گذشتندمی

ای )چرا که دسته !کردندو چه کار بدی می. دادندکردند و پند نمیزشتکاریها نهی نمی

و بدین وسیله همه مجرم  ،نمودندشدند و گروهی هم سکوت میمرتکب منکرات می

 . گشتند(می
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 ی وسع و توانایی هر فردی این مسئولیت به اندازهفرماید که ادابیان می ج پیامبر 

 : باشدمی

فان لم یستطع فبقلبه و ، فان لم یستطع فبلسانه، من رأی منکم منکراً فلیغره بیده

 مسلم(رواه ) ذلک اضعف االیمان

اگر با دست نتوانست با زبان ، را با دست تغییر بدهد هر کس از شما منکری را دید آن

ترین این ضعیف، ی خود را ابراز کندگر با زبان نتوانست با قلب نگرانا، را تغییر بدهد آن

 . ایمان است یمرحله

ا به صبر آنها ر، چون معموالً امر به معروف و نهی از منکر همراه اذیت و آزار است

 : فرمایدتوصیه می

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ 

  ٣ - ٦العصر:  چڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ   

و فرصت تالش او برای نیل به سعادت  ،زندگی انسان یکه سرمایه)سوگند به زمان  

و کارهای  ،آورندمگر کسانی که ایمان می .!انسانها همه زیانمندند (دو جهان است

 (در عقیده و قول و عمل)و همدیگر را به تمسّک به حق  ،کنندته و بایسته میشایس

تیها و دشواریها و دردها و در تحمّل سخ)ی یو یکدیگر را به شکیبا ،کنندسفارش می

 (. گرددکه موجب رضای خدا می)نمایند توصیه می (ییرنجها

فرماید چون معموالً یبه صبر و شکیبایی سفارش م، بعد از توصیه و سفارش به حق 

 . شوده حق بال و درد و محنت سرازیر میبعد از دعوت ب

  فرماید:و پند و اندرز لقمان به پسرش را چنین بیان می

ې  ې   ې  ې   ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ    چ

 ٦٧لقمان:  چ  ۈئ  ۈئ    ېئ   ۆئ   ۆئ
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دستور بده و از کار بد و به کار نیک  ،نماز را چنان که شاید بخوان !ای پسر عزیزم 

اساسی و )اینها از کارهای . رسد شکیبا باشو در برابر مصائبی که به تو می ،نهی کن

 . است که باید بر آن عزم را جزم کرد و ثبات ورزید (مهمّی

 اقسام مردم در طلب علم

 : مردم در طلب علم سه گروه هستند به باور ما

، دهدجز مذهب کسی که برای او فتوی می ،هیچ مذهبی ندارد: سوادـ عامی و بی0

در گاه فرد عامی  و هر، باید مفتی او به علم و دین و ادب و اتباع سلف مشهور باشد

 باتقواترینباید به نظر و دیدگاه داناترین و ، دچار مشکل و اختالف شد فتوای مجتهدین

 . ستکافی ا ی نیک اوهشهرت و آواز نیز برای شناختن عالم، آنها برگردد

خواهد علم را از یکی از مذاهب مدون دوران خود که : کسی که میـ طالب علم2

شافعی و حنفی و مالکی و حنبلی هستند و امت اسالمی بر صحت و مقبولیت آنها اتفاق 

احکام  یادله با گزیند و به کتب معتبر همراهمییکی از این مذاهب را بر، گیردفرا  دارند

 . رسدب اجتهاد یا استقالل فکری یکند و به درجهرج علمی را طی تا مدا، کندمیمراجعه 

 یباید همه، کسی که قدرت اجتهاد دارد و به استقالل فکری رسیده است: ـ عالم3

 . و حق ندارد از هیچ مجتهدی تقلید نماید، ی شرعی استنباط کندامور را از ادله

 : فرمایدنحل می یسوره 11و  13 ییهخداوند در آ

ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ     ٺ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ چ

ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ    ٿٺ  ٺ  ٿ  ٿ

  ٦٦ - ٦٣النحل:  چڦ   ڦ  
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نه ) ؛فرستادی را برای ابالغ رسالت میابایست خداوند فرشته: میگویندمشرکان می) 

ما پیش از تو نیز جز  (کهباید بدانند . تو را که فردی تهیدست و انسانی چون ما هستی

برای )پس . ایمروانه نکرده (به میان مردم) ،ایممردانی را که بدیشان وحی فرستاده

این )اگر  ،بپرسید (از کتابهای آسمانی همچون تورات و انجیل)از آگاهان  (روشنگری

ل یبا دالهمراه  (پیغمبران را) (.اند نه فرشتهکه پیغمبران همه انسان بوده)دانید نمی (را

و قرآن  ،ایمو همراه با کتابها فرستاده (،دالّ بر پیغمبری ایشان)روشن و معجزات آشکار 

ایم تا این که چیزی را برای مردم روشن سازی که برای آنان فرستاده را بر تو نازل کرده

قرآن را مطالعه کنند و )و تا این که آنان  (که احکام و تعلیمات اسالمی است)شده است 

 . بیندیشند (مطالب آن یبارهدر

و آنچه را که  دهد که به پژوهندگان کتابهای آسمانی مراجعه کندبه جاهل دستور می

  داند از آنها بپرسد.نمی

  فرماید:و می

 چڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڤڤ  ڤ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹچ 

  ٣األعراف: 
و جز خدا از  ،ر شما نازل شده استاز چیزی پیروی کنید که از سوی پروردگارتان ب 

اوامر و نواهی )کمتر متوجّه (. و فرمان مپذیرید)اولیاء و سرپرستان دیگری پیروی مکنید 

 (. گیریدو کمتر پند می)هستید  (خدا

 ی باالیهآ قدرت استدالل و تفکر دارد به اهل علم برای بطالن تقلید کسی که خودش

 . کننداستناد می

 : کنندبن ماجه از جابر روایت میود و اابو داو

هُ فِي َرْأِسِه ثُمَّ اْحتَلََم فََسأََل أَْصَحابَهُ فَقَاَل َهْل َخَرْجنَا فِي َسفٍَر فَأََصاَب َرُجالًّ ِمنَّا ) َحَجٌر فََشجَّ

ِم فَقَالُوا َما نَِجُد لََك ُرْخَصةًّ َوأَْنَت تَْقِدُر َعلَ  اْلَماِء فَاْغتََسَل فََماَت  ىتَِجُدوَن لِي ُرْخَصةًّ فِي التَّيَمُّ

ا قَِدْمنَا َعلَى النَّبِيِّ  ُ أاََل َسأَلُوا إِْذ لَْم يَْعلَُموا فَإِنََّما ِشفَاُء   جفَلَمَّ أُْخبَِر بَِذلَِك فَقَاَل قَتَلُوهُ قَتَلَُهْم هللاَّ
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َم َويَْعِصَر أَوْ  َؤاُل إِنََّما َكاَن يَْكفِيِه أَْن يَتَيَمَّ يَْعِصَب َشكَّ ُموَسى َعلَى ُجْرِحِه ِخْرقَةًّ ثُمَّ  اْلِعيِّ السُّ

 (.يَْمَسَح َعلَْيَها َويَْغِسَل َسائَِر َجَسِدهِ 

سرش  بر اثر اصابت سنگ بودیم که مردی از مادر راه  ،به قصد مسافرت بیرون رفتیم

آیا  و گفت کرد السؤ ی آن از دوستانشبارهو در گردیدسپس دچار جنابت ، شکست

 توانیو تو میرخصتی سراغ نداریم ما برای تو : گفتنددوستانش ؟ وانم تیمم کنمتمن می

وقتی که ، بعد از آن بر اثر جراحت جان دادو کرد  آن مرد هم غسل، کنی استفادهآب  از

 :فرمود جپیامبر  ،تعریف کردیم ایشانپیش حضرت رفتیم و جریان را برای ، برگشتیم

درمانده  یچاره؟ پرسنددانند چرا نمینمی چیزی را وقتی که، خداوند آنها را بکشد

ببندد و بر روی آن کافی بود تیمم کند یا اینکه بر روی زخمش چیزی . پرسش است

  را بشوید.مسح کند، آنگاه سایر بدنش 

 

 آنچه كه اختالف در آن جایز است

جماع یل قطعی از نص صحیح و ادل که مسائلی یعنی ،مسائل اجتهادی که ایمان داریم

نیست بر مخالف خود در آن ، و شایسته گیرندنمیمبنای والء و براء قرار ، ندارند صریح

باقی  درست تقلید یا اجتهاد و یدر دائره شخص و تا وقتی که، مسائل سخت بگیریم

ز نیست که امت اسالمی به خاطر این و جای، دشودار نمیش خدشهبماند دیانت و ایمان

ی هر چند برای رسیدن به حقیقت و صواب مانع، دو اختالف شو وع مسائل دچار تفرقهن

به تعصب و  نبایدتحقیق و تفحص  لی اینو، تحقیق و تفحص علمی نیست برای

 . مجادله منجر شود

 : فرمایدخداوند می
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ٺ  ٺ   ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ 

  ٢الحشر:  چڤ  
به  ،جای گذاشتید های خود برها و ریشهایهیا بر پ ،ی را که بریدیدیهر درخت خرما 

خدا این . باشدو گناهی متوجه شما مسلمانان نمی)او بوده است  یفرمان خدا و اجازه

را  (ع آسمانییز دستورات الهی و منحرفان از شراا)روندگان تا بیرون (کار را کرده است

 . خوار و رسوا گرداند

این : گفتندکردند و میبریدن درختان منع میدیگر را از  گروهی، برخی از مهاجرین

گاه گروهی که قائل به بریدن دقرآن به تأیید دی، غنمیت مسلمین است و نباید قطع شود

بودند مجرم شاخته نشدند  درختان خرما دوم که قائل به قطع گروه اما، نبودند نازل شد

هر چند مرتکب اشتباه چون انسان در مسائل اختالفی ، نان درگذشتآ و خداوند از گناه

  گناهی متوجه او نیست.شود 

 : فرمایدمی جپیامبر 

َ فَلَهُ أَْجرٌ  )متفق  إَِذا َحَكَم اْلَحاِكُم فَاْجتََهَد ثُمَّ أََصاَب فَلَهُ أَْجَراِن َوإَِذا َحَكَم فَاْجتََهَد ثُمَّ أَْخطَأ

 عليه(

اگر اشتباه کرد یک رد و نمود دو پاداش دا حاکم قضاوت کرد و به حق اصابت اگر

  (.اند)بخاری و مسلم آن را روایت کرده. گیردپاداش می

تالفی و گاه فردی در مسائل اخ هر است که روایت شده جحضرت  یدر سیره

 . ودمفراو را سرزنش نمی جپیامبر ، دشاجتهادی مرتکب اشتباه می

یظه نماز عصر را به قرنیخطاب به اصحاب فرمود تنها در ب جپیامبر  هنگامی که مثالً

کردند چون معتقد بودند که هدف حضرت  برخی از آنها نماز را در راه ادا. دجای آورن

رسول : گفتنددند چون میقریظه به جا آوربوده و برخی دیگر نماز را در بنیتنها شتاب 

 .پیامبر بعد از شنیدن جریان هیچ کدام را مالمت نفرمود، چنین فرموده است جخدا 





 

 

 دوم فصل

 اركان اسالم





 

 

 اركان اسالم

 : ایمان داریم که اسالم پنچ رکن دارد

  ی اوست.فرستاده جو محمد  یی جز اهلل نیستخدااینکه ـ گواهی دادن به 0

  نماز یـ اقامه2

  زکات ـ ادای3

 رمضان یـ روزه1

  حجـ 5

 : فرمایدمی جپیامبر 

ْساَلُم َعلَى َخْمٍس َشَهاَدِة أَ  ) ا بُنَِي اإْلِ دًّ ُ َوأَنَّ ُمَحمَّ اَلِة  هللارسولْن اَل إِلَهَ إاِلَّ هللاَّ َوإِقَاِم الصَّ

َكاِة َواْلَحجِّ َوَصْوِم َرَمَضانَ   (متفق علیه)  (َوإِيتَاِء الزَّ

 ،جخدا و رسالت محمد یگانگی شهادت دادن به  است: اسالم بر پنچ رکن بنا شده

 اند(.)بخاری و مسلم آن را روایت کرده. انرمض یروزه ، حج وزکات ی نماز، ادایاقامه

: فرمایداست و می روایت کرده« بنی االسالم علی خمس»بخاری حدیث را در باب 

 . بنابراین یکی از ضروریات دین مبین اسالم است، امت اسالمی بر معنی آن اجماع دارند

 ینشهادت

 .جمحمد  رسالتپروردگار و  وحدانیتبه  دهیمشهادت می

بر این اصل نیز و فرشتگان و صاحبان علم ، هددبه وحدانیت خود گواهی می خداوند

 : هنددشهادت می
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ڦ   ڄ   ڄ    ڄ     ڦٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ 

  ٦٢آل عمران:  چڄ  ڃ  ڃ  

یک واحد بهم پیوسته و یک نظام یگانه  یبا نشان دادن جهان هستی به گونه)خداوند  

در )و این که او  ،دهد این که معبودی جز او نیستگواهی می (عمالً ،گسستهو نا

هر یک به )و فرشتگان و صاحبان دانش  ،کنددادگری می (کارهای آفریدگان خود

جز او معبودی نیست که هم توانا است و هم . دهندگواهی می (ای در این بارهگونه

 .حکیم

 توحید در الوهیتدهد که به ایشان دستور می و پیروان جبه پیامبر  و در جای دیگری 

 : یقین پیدا کنند و هیچ شکی در مورد آن به دل راه ندهند

 ٦٧محمد:  چيب  جت     حت     خت   مت   ىت  جخ   چ 

 . بدان که قطعاً هیچ معبودی جز اهلل وجود ندارد 

 : دهد که تنها از خدا بترسیدکند و دستور میاز شرک در الوهیت نهی میو 

النحل:  چائ  ائ  ەئ    ىې    ې  ې         ى  ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ   چ

٢٦ 

ای بلکه خدا معبود یگانه ،خدا گفته است که دو معبود دوگانه برای خود برنگزینید 

 . و تنها و تنها از من بترسید و بس (که منم آفریدگار کائناتم)است 

کند و بر توحید تاکید حکم میمائده به تکفیر اهل تثلیث  یسوره 73 ییهآدر  

 : فرمایدمی

ڱ    ڱگ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳ  گژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ 

المائدة:  چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ       ڻ   ۀ  ۀ  ہ  

٧٣  
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 (در صورتی که) !: خداوند یکی از سه خدا استندگویبیگمان کسانی کافرند که می 

گویند و اگر از آنچه می (و خدا یکی بیش نیست) معبودی جز معبود یگانه وجود ندارد

که بر این اعتقاد باطل )به کافران آنان  (و از معتقدات باطل خود برنگردند)دست نکشند 

 . عذاب دردناکی خواهد رسید (مانندماندگار می

 : شودموجب فساد در زمین و آسمانها می خدایانکه تعدد  دهدهمچنین خبر می

  ٨٨األنبیاء:  چې  ى  ى  ائ ائ  ەئ  ەئ    ېۉ  ۉ    ې  ې    ۋ  ۅ     ۅ   چ 

امور جهان را )بودند و معبودها و خدایانی می ،غیر از یزدان ،اگر در آسمانها و زمین 

چرا که . خوردو نظام گیتی به هم می)گردید قطعاً آسمانها و زمین تباه می (چرخاندندمی

لذا (. زندنظم و ترتیب را به هم می ،ایارهبودن دو شاه در کشوری و دو رئیس در اد

بدو نسبت )ی است که ایشان یبسی برتر از آن چیزها ،یزدان صاحب سلطنت جهان

 . رانندبر زبان می (دهند ومی

چون ، شودکه تعدد آلهه منجر به تنازع می فرمایدی مؤمنون بیان میسوره 10 ییهدر آ

جرم پردازند النگ و جدال میجو با هم به  خیزدمیبری همراه مخلوقاتش یهر خدا

بند و این وضعیت نهایت فساد و بی، خورندی دیگر شکست میگروهی غالب و گروه

 : باری است

ٿ  ٿ  ٿ     ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٺپ  پ    پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ 

  ٧٦المؤمنون:  چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤٹ  ڤ  ڤ
چرا  ،بوده است (انباز)ی با او یاست و نه خدای برای خود برگرفته خداوند نه فرزند 

و در نتیجه هر )پرداخت ی به آفریدگان خود مییهر خدا ،بودی با او مییکه اگر خدا

و این با وحدت نظامی که بر سراسر  ،گردیدبخشی از جهان با نظام خاصّی اداره می

قلمرو  یبرای توسعه)و هر یک از خدایان  (بودسازگار نمی ،هستی حاکم است

و نظام عالم از هم گسیخته )جست بر دیگری برتری و چیرگی می (حکومت خود
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و )خدا واالتر و باالتر از آن چیزها (. کشیدشد و جهان هستی به تباهی میمی

 . گویندمی (او یخدای را بدانها وصف و درباره)است که ایشان  (یییهایراسیاوه

  دهد:به رسالت پیامبرش چنین گواهی میو 

 ٨٧الفتح:  چڀ  ڀ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ٻٱ  ٻ  ٻچ 

 ،و کسانی که با او هستند در برابر کافران تند و سرسخت ،خدا است یمحمد فرستاده 

 .و نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوزند

  فرماید:و می

 چې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ىئ   چ 

 ٦٣األحزاب: 

تا ازدواج با )نبوده  (نه زید و نه دیگری)از مردان شما  هیچ یک (نسبی)محمّد پدر 

او  یو رابطه)خدا و آخرین پیغمبران است  یو بلکه فرستاده (زینب برای او حرام باشد

  .(نبوّت و رهبری است یبا شما رابطه

  فرماید:و خطاب به پیامبر می

 ٧٧النساء:  چجح  مح  جخ  حخ     مجىث  يث   حجچ 

و کافی است که  ،ایممردم فرستاده (یهدایت همه)پیغمبری برای  را به عنوان توما  

 .باشد (بر تبلیغ تو و پذیرش یا عدم پذیرش آنان)خداوند گواه 

 منزلت و جایگاه شهادتین در دین

و اولین چیزی است که  چیز واجب بر مکلفین استاولین  شهادتینایمان داریم که 

قرار بدان موجب تصدیق و تسلیم در دنیا و نجات و ا، خوانداسالم مردم را بدان فرا می

 . و رستگاری در قیامت است

 : فرمایدخداوند می
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  ٦٣الفتح:  چھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ 
ما برای کافران آتش  (کافرند و)کسانی که به خدا و پیغمبرش ایمان نداشته باشند  

 . ایمسوزان و فروزانی را تهیه دیده

صحیح دو  بدون آن نیز و اسالم ،شود مگر با اقرار به شهادتیننمی و کامل امایمان تم

  .نیست

  فرماید:ی توبه میدر سوره

ڻ  ڻ    ڻڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻچ 

  ٦٦التوبة:  چۀ     ۀ  ہ  
نماز را  (و از جمله ،احکام اسالم را مراعات داشتند)توبه کردند و  (از کفر)اگر آنان  

در این صورت برادران دینی شما  (چرا که ،دست از آنان بدارید)ند و زکات دادند خواند

ی که بر شما یو همان چیزها ،ی بوده که شما سزاواریدیو سزاوار همان چیزها)هستند 

ما آیات خود را برای اهل دانش و معرفت بیان (. بر آنان هم واجب است ،واجب است

 . دهیمکنیم و شرح میمی

  ماید:فرو می

ۅ   ۉ  ۉ  ې    ۅۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋچ 

  ٢التوبة:  چې   
نماز  (از کفر برگشتند و به اسالم گرویدند و برای نشان دادن آن)اگر توبه کردند و 

راه را بر آنان  (شمایند و ایشان را رها سازید و یدیگر از زمره) ،خواندند و زکات دادند

و  ،(کنندگان از گناهانبرای توبه)ارای مغفرت فراوان بیگمان خداوند د. باز گذارید

  .است (بندگان یبرای همه)رحمت گسترده 
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و حفظ خون و مال تنها با توبه از شرک  در دین برادریشود که یه بیان میآدر این 

و قیام به مقتضیات این اقرار مانند  توبه از شرک یعنی اقرار به شهادتین، ممکن است

 کات.ادای نماز و ز

هنگامی که معاذ را ، فرماید که توحید اولین رکن دعوت اسالمی استبیان می جپیامبر 

 : به یمن فرستاد خطاب به او فرمود
ُ َوأَنِّي  ا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب فَاْدُعُهْم إِلَى َشَهاَدِة أَْن اَل إِلَهَ إاِلَّ هللاَّ فَإِْن ُهْم  هللارسولإِنََّك تَأْتِي قَْومًّ

َ اْفتََرَض َعلَْيِهْم َخْمَس َصلََواٍت فِي ُكلِّ يَْوٍم َولَْيلَةٍ أَطَ   ( رواه مسلم) .اُعوا لَِذلَِك فَأَْعلِْمُهْم أَنَّ هللاَّ

باید در اولین وهله آنها را به ، که اهل کتاب هستند رویای معاذ تو به سوی قومی می

ز تو پیروی کردند به آنها یاد اگر ا، خوانیخدا و رسالت من فرا  یگانگی گواهی دادن به

)مسلم آن را . پنچ نماز بر آنها واجب فرموده است روزشبانهبده که خداوند در هر 

  روایت کرده است(.

انسان را در دنیا حفظ  ،ن و مالتوحید خو اقرار به فرماید کهدر حدیث دیگر بیان می

  نیت قلبی است حسابش با خداست.و آنچه مربوط به کند می

فقد حرم دمه و ماله و حسابه علی ، قال ال اله اال هللا و کفر بما یعبد من دون هللا من

 (مسلمرواه ).هللا

خون ومالش ، هر کس به الوهیت پروردگار اقرار کند و به عبادت غیر خدا کفر ورزد

  .خداوند است یو حساب قیامتی او هم بر عهده، حرام

 : فرمایددر حدیث دیگر می

فاذا ، و یؤمنوا بی و بما جئت به، ال هللاإله إتل الناس حتی یقولوا ال قاأن أمرت أ

 )رواه مسلم( ال بحقها و حسابهم علی هللاإ، موالهمأذلک عصموا منی دماءهم و  افعلو

گویند ال اله اال اهلل و به تا وقتی که می بجنگمکه با مردم  است به من دستور داده شده

مگر ، وقتی که چنین کردند خون و مالشان محفوظ است، من و پیام وحی ایمان بیاورند

 . خدا است باد و حساب آنها در قیامت ناینکه مرتکب جرمی شو



   023  آنچه هر مسلمانی باید بداند

 ختم نبوت

کسی بعد از ایشان مدعی هر ، خاتم پیامبران است جدهیم که محمد گواهی می

چون آیات صریح قرآن و احادیث صحیح را در مورد ، از اسالم برگشته شدنبوت 

 . بوت تکذیب نموده استختم ن

 : فرمایدزاب میی احسوره 11 ییهخداوند درآ

ۈئ  ۈئ    ۆئې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئچ 

  ٦٣األحزاب:  چېئ  ېئ  ېئ  ىئ   
تا ازدواج با )نبوده  (نه زید و نه دیگری)هیچ یک از مردان شما  (نسبی)محمّد پدر  

او  یو رابطه)خدا و آخرین پیغمبران است  یهو بلکه فرستاد (زینب برای او حرام باشد

 . و خدا از همه چیز آگاه بوده و هست(. نبوّت و رهبری است یبا شما رابطه

 : فرمایدمی جپیامبر 

نَّ َمثَلِي َوَمثََل اأْلَْنبِيَاِء ِمْن قَْبلِي َكَمثَِل َرُجٍل بَنَى بَْيتًّا فَأَْحَسنَهُ َوأَْجَملَهُ إاِلَّ َمْوِضعَ إ لَبِنٍَة ِمْن  َِ

اللَّبِنَةُ َزاِويٍَة فََجَعَل النَّاُس يَطُوفُوَن بِِه َويَْعَجبُوَن لَهُ َويَقُولُوَن َهالَّ ُوِضَعْت َهِذِه اللَّبِنَةُ قَاَل فَأَنَا 

 (متفق علیه) َوأَنَا َخاتُِم النَّبِيِّينَ 

خیلی خوب و ای را مانند مردی است که خانه منمن و پیامبران قبل از  ینمونه

کنند را طواف میمردم آن خانه ، باشد اما جای یک آجر را خالی گذاشته ،قشنگ ساخته

من همان ، شداین آجر هم گذاشته می! ؟ای کاش :گویندو می، شوندن متعجب میاز آو 

 اند(.)بخاری و مسلم آن را روایت کرده. پایان یافته استآجر هستم و نبوت با من 

 : فرمایدیدیگر م یدر حدیث

ُ بَِي اْلُكْفَر َوأَنَا اْلَحاِشُر الَِّذي يُْحَشرُ  ٌد َوأَنَا أَْحَمُد َوأَنَا اْلَماِحي الَِّذي يَْمُحو هللاَّ النَّاُس  أَنَا ُمَحمَّ

 (تفق علیه)م ِمي َوأَنَا اْلَعاقِبُ َعلَى قَدَ 
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فر را کی من کسی هستم که خداوند به وسیلهمن ، من احمد هستم، من محمد هستم

بعد از من  و من نبوت را ختم کردم، شودپا میقیامت بعد از شریعت من بر، کندمحو می

 اند(.)بخاری و مسلم آن را روایت کرده. آیدنمی پیامبری

 فرماید:و می

ْعِب َوأُِحلَّْت  ْلُت َعلَى اأْلَْنبِيَاِء بِِستٍّ أُْعِطيُت َجَواِمَع اْلَكلِِم َونُِصْرُت بِالرُّ لَِي اْلَغنَائُِم َوُجِعلَْت فُضِّ

ا َوأُْرِسْلُت إِلَى اْلَخْلِق َكافَّةًّ َوُختَِم بَِي النَّبِيُّوَن  ا َوَمْسِجدًّ  (رواه مسلم)لَِي اأْلَْرُض طَُهورًّ

: داده است برتریمن را بر پیامبران گذشته  ،منحصر به فرد خداوند با دادن شش نعمت

 ای منغنائم بر، رس در دل دشمن مرا یاری دادهبا ایجاد ت بخشیده، به من جامع یکلمات

ی مردم به سوی همه، است گاهسجده پاک وزمین برای من  یهمه و حالل گشته

  )مسلم آن را روایت کرده است(.. است ختم گشتهبا من نبوت  و امفرستاده شده

رزا غالم می: گوینداند و میهپیدا شد ی هندقاره قادیانی که در شبه یاین فرقهبنابر

اسالمی در  یزهر و رابطهألدانشگاه ا، آیدکفر و ارتداد به شمار می، احمد پیامبر است

منظمات اسالمی و انجمن دائمی تحقیق علمی و افتاء و  یمؤسسهمکرمه و  یمکه

قادیانی صادر  یمبنی بر ارتداد فرقه هاییت در ریاض و مؤسسات دیگر قطعنامهدعو

صادر ای با همان مضمون مجلس پاکستان هم قطعنامه یالدیم 0171و در سال ، کردند

 . کرد

 

 جپیامبر رسالت فراگیر بودن 

کس هرپس ، مردم جهان فرستاده شده است یبه سوی همه جکه پیامبر  دهیمگواهی می

های مسیحی رب است همانگونه که برخی از فرقهگمان کند که اسالم تنها برای امت ع

داشتند و در دوران معاصر هم گروهی از سکوالرها چنین ادعای  در گذشته چنین گمانی
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؛ چون نصوص فراوانی از کتاب روداسالم بیرون می یره، با این سخن از دایباطلی دارند

 .نمایدتکذیب می پیامبر هستندکه دال بر عمومیت رسالت  را جخدا و سنت رسول 

 : فرمایدخداوند می

  ٦٣٧األنبیاء:  چگ   ک  ک  گ         گ  گ      چ 
 . ایمما تو را جز به عنوان رحمت جهانیان نفرستاده !(ای پیغمبر) 

ۀ  ہ  ہہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  چ  فرماید:و می

  ٨٢سبأ:  چےے  ۓ  ۓ   
رسان )مؤمنان به سعادت ابدی( و ایم تا مژدهما تو را برای جملگی مردمان فرستاده 

خبرند ( بی)از این معنیولیکن اکثر مردم  ،( باشیسرمدی کافران به شقاوت) بیم دهنده

 . دارند(بودن نبوّت تو را باور نمیو همگانی )

 : فرمایدمی فرقان یسوره یآیه اولین و در

  ٦الفرقان:  چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  چ 

را بر  (حق از باطل ییعنی جدا سازنده) ،مقام و جاوید کسی است که فرقانواال 

و آن را به )بیم دهد  (بدان)تا این که جهانیان را  ،نازل کرده است (محمّد)خود  یبنده

 (. گوش ایشان برساند

 برای مردم بیان کند:دهد که این موضوع را آشکارا خداوند به پیامبرش نیز دستور می

  ٦٢٢األعراف:  چڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ ې   چ 

اعم از عرب و )خدا به سوی جملگی شما  ی: من فرستادهوبگ (به مردم) !ای پیغمبر

  .هستم (عجم و سیاه و سفید و زرد و سرخ

 بیان فرموده چنین در حدیث خصائص منحصر به فردش این حقیقت رانیز  جپیامبر 

 : است
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ْعِب َمِسيَرةَ َشْهٍر وَ  ا لَْم يُْعطَُهنَّ أََحٌد قَْبلِي نُِصْرُت بِالرُّ ُجِعلَْت لِي اأْلَْرُض أُْعِطيُت َخْمسًّ

اَلةُ فَْليَُصلِّ َوأُِحلَّْت لِي اْلَمَغانُِم َولَْم  تِي أَْدَرَكْتهُ الصَّ ا فَأَيَُّما َرُجٍل ِمْن أُمَّ ا َوطَُهورًّ تَِحلَّ أِلََحٍد َمْسِجدًّ

ةًّ َوبُعِ  ةًّ قَْبلِي َوأُْعِطيُت الشَّفَاَعةَ َوَكاَن النَّبِيُّ يُْبَعُث إِلَى قَْوِمِه َخاصَّ َو ْثُت إِلَى النَّاِس َعامَّ

 .(متفق علیه) أُْعطيُت الشَّفاَعة

با : است بخشیده نشدهنعمت به من ارزانی شده که به هیچ انسانی قبل از من  پنج

جاهای زمین برای من پاک و مسجد  یهمه، امشده داده ایجاد ترس در دل دشمن یاری

غنائم ، قت نماز فرا رسید نماز بخواندهر کس از امتم هر کجا و پس قرار داده شده است

ولی من به  است به سوی قومش فرستاده شده فقط هر پیامبری، است برایم حالل گشته

)بخاری و مسلم . است ام، شفاعت به من داده شدهگشته مبعوثجهانیان  یسوی همه

  اند(.آن را روایت کرده

که دعوت مرا بشنود و  اییهودی و مسیحی هر که فرمایددیگری بیان می در حدیث

  :جهنمیان است یبدان ایمان نیاورد از زمره

ِة يَُهوِديٌّ َواَل نَْصَرانِيٌّ ثُمَّ يَُموتُ  ٍد بِيَِدِه اَل يَْسَمُع بِي أََحٌد ِمْن َهِذِه اأْلُمَّ  َولَْم َوالَِّذي نَْفُس ُمَحمَّ

 (أخرجه مسلم)َحاِب النَّاِر يُْؤِمْن بِالَِّذي أُْرِسْلُت بِِه إاِلَّ َكاَن ِمْن أَصْ 

که دعوت  ایهر یهودی یا مسیحی، دست اوست محمد درسوگند به کسی که جان 

 .خواهد بودجهنمیان  یاز زمرهو بر این حال بمیرد ، مرا بشنود و بدان ایمان نیاورد

  )مسلم آن را خارج کرده است(.

 

 ناسخ ادیان گذشته است ج دین پیامبر

هاي قبل و قرآن کتابه، ناسخ رسالتهاي گذشته است جپیامبر لت ایمان داریم که رسا

ین دیگري را داز اسالم هیچ  غیرو خداوند  است از خودش را نسخ کرده

 . پذیردنمی

 : فرمایدعمران میلی آسوره 01 ییهخداوند در آ

  ٦٧آل عمران:  چگ    چڃ  ڃ  چ   چ  چچ 
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یعنی خالصانه تسلیم فرمان اهلل )ا اسالم در پیشگاه خد (حق و پسندیده)بیگمان دین 

  .است (شدن

  فرماید:و می

    ڎچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ

  ٣المائدة:  چگ

با عزّت بخشیدن به شما و استوار )دین شما را برایتان کامل کردم و  (احکام)امروز 

ین یعنوان آمیل نمودم و اسالم را به نعمت خود را بر شما تک (داشتن گامهایتان

  خداپسند برای شما برگزیدم.

نسبت به پذیرش  که بخواهد هدایت کند دلش رافرماید که هر کسی را و بیان می

  گشاید:میاسالم 

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ 

 ٦٨٢األنعام:  چٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ڦ  

گشاده  (با پرتو نور ایمان باز و)اش را سینه ،آن کس را که خدا بخواهد هدایت کند 

 ،و آن کس را که خدا بخواهد گمراه و سرگشته کند ،سازداسالم می (پذیرش)برای 

و به سبب )کند ی به سوی آسمان صعود مییسازد که گوای تنگ میاش را به گونهسینه

 کافر. شودتنفّس کردن هر لحظه مشکل و مشکلتر می ،رقیق شدن هوا و کمبود اکسیژن

هر دم بیش از پیش از هدایت آسمانی دورتر و  ،لجوج نیز با پیروی از تقالید پوسیده

 .(شوداش نسبت به حق و حقیقت بیشتر و پذیرش اسالم برای وی دشوارتر میکینه

 فرماید:و می

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ      چڄ  ڄ   ڄ  ڄ      ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ    چچ 

  ٧الصف:  چڍ
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که او به اسالم در حالی  ،بندداز کسی است که بر خدا دروغ میچه کسی ستمکارتر  

 (. رساندو به حق نمی)گرداند خدا مردمان ستمگر را رهنمود نمی !؟شودفراخوانده می

  فرماید:در جای دیگری می

  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  چ 

  ٦٣٨آل عمران:  
و با )چنان که باید از خدا ترسید از خدا بترسید  اید آنای کسانی که ایمان آورده 

سعی کنید غافل )و شما  (انجام واجبات و دوری از منهیّات گوهر تقوا را به دامان گیرید

 . نمیرید مگر آن که مسلمان باشید (نباشید تا چون مرگتان به ناگاه در رسد

او را در دل داشته تقوای ی اوست دهد که آن چنان که شایستهبه مؤمنین دستور می

این است که هر چه زودتر باید اسالم این امر مقتضی  ،باشند و بر حال مسلمانی بمیرند

است و هیچ کس غیب نهان  یاجل هر انسانی در پشت پردهرا که چ، را پذیرفت

 . میردچه وقت میداند نمی

  فرماید:خداوند می

  چڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ

  ٢٢آل عمران:  
و  ،شوداز او پذیرفته نمی ،ینی برگزیندیآ ،اسالم (ین و شریعتیآ)و کسی که غیر از  

 . زیانکاران خواهد بود یاو در آخرت از زمره

یعنی هر کس بعد از آمدن اسالم بر کیش خود باقی بماند در روز قیامت دچار خسران 

 . و از زیانکاران خواهد بود گرددیم

 : فرمایدمی جمحمد  حضرت

ینَ  ال تَْدُخُل الَجنَّةَ إاِلا نَْفٌس ُمْسلَِمةٌ  ُجِل الفاِجِر.)متفق علیه( َو إِنَّ هللاَ لَیَُؤیُِّد هذا الدا  بِالرَّ

دهد امّا فقط نفسی که تسلیم مردان فاجر نیز یاری میی خداوند این دین را به وسیله

  اند(.مسلم آن را روایت کرده شود. )بخاری وداخل بهشت میامر خدا باشد 
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  فرماید:و می

ِة يَُهوِديٌّ َواَل نَْصَرانِيٌّ ثُمَّ يَُموتُ  ٍد بِيَِدِه اَل يَْسَمُع بِي أََحٌد ِمْن َهِذِه اأْلُمَّ  َولَْم َوالَِّذي نَْفُس ُمَحمَّ

 .مسلم( أخرجه)يُْؤِمْن بِالَِّذي أُْرِسْلُت بِِه إاِلَّ َكاَن ِمْن أَْصَحاِب النَّاِر 

هر انسان یهودی یا مسیحی که دعوت ، دست اوستدر سوگند به کسی که جان من 

 . خواهد بودجهنمیان  یاز زمره، مرا بشنود و بدان ایمان نیاورد

 وو رسالت ا جانسان بودن مسیح 

 ای است که خداوند او را درو کلمه، دهیم که عیسی بنده و رسول خدا استگواهی می

خطاب به  که خلقت او مانند آفرینش آدم است یو نمونه، مریم دمیده است ای بنامباکره

و  دن پیامبر اسالم را نوید دادهاو هم مانند پیامبران دیگر آم پس شد. ،باش: او فرمود

  امر کرده است. به پیروی از ایشانقومش را 

 فرماید:خداوند می

ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀچ 

ڤ  ڤ     ڤٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٺ  ٺ  ٺ

چ  ڇ  ڇ  ڇ    چڃ  ڃ  چ       چ  ڃڄ  ڄ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڄ  ڦڦ

 ٦٧٦النساء:  چژ  ڑ  ڑ  ک    ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ڍڇ

 (یدیعیسی راه افراط و تفریط نپو یو درباره)در دین خود غلوّ مکنید  !ای اهل کتاب 

او را به اوصاف ناشایستی همچون حلول و اتّحاد و  و)ید یخدا جز حق مگو یو درباره

خدا  یفرستاده ،بیگمان عیسی مسیح پسر مریم(. یدینستا ،اتّخاذ همسر و انتخاب فرزند

و او  (پنداریدو پسر خدا نیست آن گونه که شما می ،و او یکی از پیغمبران است)است 

و بدین )را به مریم رساند  است که خدا آن (: کُنْفرمانِ ییعنی پدیده)خدا  یواژه

به )از سوی خدا  (که)و او دارای روحی است  (وسیله عیسی را در شکم مریم پروراند

و الوهیّت را خاصّ )پس به خدا و پیغمبرانش ایمان بیاورید  (کالبدش دمیده شده است
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سه  (خدا)ید که یو مگو (خدا بدانید و هیچ یک از انبیاء را در الوهیّت انباز خدا نسازید

 (از این سخن پوچ. بلکه خدا یکتا است و جز اهلل خدای دیگری وجود ندارد)تا است 

خدا یکی بیش نیست که اهلل است و حاشا که . دست بردارید که به سود شما است

و حال آن که  (چگونه به انباز و زن و فرزند نیازی خواهد داشت) .فرزندی داشته باشد

خدا مدبّر  (که تنها)و کافی است  ،و آنچه در زمین است از آن او است آنچه در آسمانها

 . باشد (مخلوقات خود)

 کند:چنین تأکید میو بر انسان بودن مسیح و رسالت او 

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  چ 

ې   ې  ې  ې  ى  ى     ۉۅ  ۅ  ۉ  ۋۋ

  ٧٢المائدة:  چائ  ائ   ەئ  ەئ  
چون او انسان و )پیش از او نیز پیغمبرانی . بودمسیح پسر مریم جز پیغمبری ن 

 (اند و پس از روزگاری از دنیااند و به میان مردمان روانه شدهیزدان بوده یبرگزیده

از )هم عیسی و هم مادرش . ی بودیز زن بسیار راستکار و راستگوو مادرش نی ،اندرفته

های انسانی آن دو را شانهن)بنگر که چگونه . خوردندغذا می (آنجا که انسان بودند

 !(دانندکه عیسی و مادرش را خدا می)را برای آنان  (خود)آیات  (شماریم وبرمی

از حق با وجود این همه )؟ دوباره بنگر که چگونه ایشان کنیمتوضیح و تبیین می

  !؟شوندباز داشته می (روشنی

 فرماید:و می

ڭ    ڭ      ڭ      ے  ۓ  ۓ  ڭ ے   ھہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھچ

  ٢٧آل عمران:  چۇ
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آدم است که او را از  (آفرینش) یهمچون مسأله ،عیسی برای خدا (آفرینش) یمسأله 

 . پدید آمد (درنگبی)و  !سپس بدو گفت: پدید آی ،خاک بیافرید

و در خلقت  خلق شد،بدون پدر و مادر  آدم، اگر عیسی فقط بدون پدر به دنیا آمد

چون خداوند برچنین . هیچ دلیلی برای نفی بشر بودن آنها وجود نداردعیسی و آدم 

 . آفرینشی چیره و توانا است

بشارت  جقومش را به آمدن محمد  ÷کند که عیسی بیان می در جای دیگری سپس

 داده است:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    چ 

  ١الصف:  چڦ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

 یمن فرستاده !اسرائیل: ای بنیز زمانی را که عیسی پسر مریم گفتو خاطرنشان سا

و به  ،کنمخدا به سوی شما بوده و توراتی را که پیش از من آمده است تصدیق می

  .دهممژده می ،آید و نام او احمد استپیغمبری که بعد از من می

چ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  فرماید:و می

چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

  ٦٢٧األعراف:  چڻ    گک  ک ک

کنند از فرستاده کسانی که پیروی می (دهم بهبه ویژه رحمت خود را اختصاص می)

در  (داند و وصف او راخواندن و نوشتن نمی)پیغمبر امّی که  (خدا محمّد مصطفی)

 دهد و از کار زشت بازاو آنان را به کار نیک دستور می. یابندته میتورات و انجیل نگاش

سازد و فرو نماید و ناپاکها را بر آنان حرام میها را برایشان حالل میو پاکیزه ،داردمی

فرسای همچون قطع مکان نجاست به منظور احکام طاقت)اندازد بند و زنجیر می
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و )آورد ایشان به در می (دست و پا و گردن)ز را ا (و خودکشی به عنوان توبه ،طهارت

  .(رهانداز غُل استعمار و استثمارشان می

ڀ   چ : ییهآکند که بداهلل ابن عمرو بن عاص روایت میبخاری در صحیحش از ع

 : است گونه نقل شده ندر تورات ای چڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    
اا النَّبِيُّ إِنَّا أَْرَسْلنَاَك َشاهِ آيه يَا رًّ ا َوُمبَشِّ يِّيَن أَْنَت َعْبِدي َوَرُسولِي  َو نَذيراًّ  دًّ ا لِْْلُمِّ َوِحْرزًّ

يِّئَ  يِّئَةَ بِالسَّ اٍب بِاأْلَْسَواِق َواَل يَْدفَُع السَّ َل لَْيَس بِفَظٍّ َواَل َغلِيٍظ َواَل َسخَّ ْيتَُك اْلُمتََوكِّ ِة َولَِكْن َسمَّ

ُ فَيَْفتََح بَِها يَْعفُو َويَْصفَُح َولَْن يَْقبَِضهُ  ُ َحتَّى يُقِيَم بِِه اْلِملَّةَ اْلَعْوَجاَء بِأَْن يَقُولُوا اَل إِلَهَ إاِلَّ هللاَّ هللاَّ

ا َوقُلُوبًّا ُغْلفًّا  .أَْعيُنًّا ُعْميًّا َوآَذانًّا ُصم ًّ

و بنده  ناخواندگاندرسای پیامبر ما تو را گواه و بشارتگر و هشدار دهنده و پاسدار  

در بازارها فریاد ، خو و خشن نیستتند، ناممتو را توکل کننده می، ستادیمو رسول فر

و تا ، گیرددر پیش میدهد بلکه عفو و تسامح زند، هرگز بدی را با بدی پاسخ نمینمی

هلل را بر زبان نیاورند وفات ال اله اال ا یاز شرک و بدبختی نجات ندهد و کلمه ی راامت

  .گشایدرا می قفل شدههای گوشهای کر و قلب، بستههای شمط او چخداوند توس، کندنمی

، اندرا به امتهایشان نوید داده ج پیامبران آمدن محمد یفرماید که همهخداوند بیان می

 انگیختهاگر محمد بر است که هیچ پیامبری نیامده مگر اینکه خداوند از او پیمان گرفته

 : و این پیام را به امتش ابالغ کند آورد و ایمانه اباید ب ودزنده بآن پیامبر د و ش

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  چ 

   ڭے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ےہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھ

  ٢٦آل عمران:  چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ     ۆۇ  ۇ
و پیروان )پیغمبران  (یکایک)هنگامی را که خداوند پیمان مؤکّد از  (به خاطر بیاورید) 

دعوت )گرفت که چون کتاب و فرزانگی به شما دهم و پس از آن پیغمبری آید و  (نآنا

باید بدو ایمان  ،آنچه را که با خود دارید تصدیق نماید (او موافق با دعوت شما بوده و
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یمان اقرار دارید و پ (بدین موضوع): آیا گفت (و بدیشان) .بیاورید و وی را یاری دهید

 (خداوند بدیشان. یمیو فرمان را پذیرا): اقرار داریم تید؟ گفتندمرا بر این کارتان پذیرف

 . گواهانم یو من هم با شما از زمره گواه باشید (برخی بر برخی از خود): پس گفت

گوید راه داخل میتمامی حقایقی که او کند که اقرار به نیز در حدیثی بیان می جپیامبر 

 شدن به بهشت است:
ن أو ، ن محمداً عبده و رسولهأو ، ال هللا وحده ال شریک لهإله إن ال أشهد أمن قال )

ن أو ، ن الجنة حقأو ، لی مریم و روح منهإلقاها أمته و کلمته أ بنإعیسی عبدهللا و 

 مسلم(رواه )(  دخله هللا الجنة علی ما کان من عملأ، النار حق

عیسی بنده و  هر کس بر وحدانیت خدا و نبوت محمد گواهی دهد و شهادت دهد که

و  است، دمیدهکه خداوند او را در مریم ست ا و روحیخدا  یرسول خدا و فرزند بنده

انجام داده  کهرا هم  هر کاری، خداوند، به حقانیت بهشت و جهنم ایمان داشته باشد

 )مسلم آن را روایت کرده است(.. کندمی داخلاو را به بهشت  باشد

 تر استمسلمان از هر کسی به مسیح نزدیک

و همچنین از گروهی که به او ناسزا پرستند که مسیح را می کسانیاز  انمسلمان

  و این دالیل زیادي دارد از جمله:، هستند ترنزدیک به او گویندمی

، لبیک گفته است جمبنی بر ایمان به محمد  ÷ به دعوت مسیح مسلمان ـ چون1

 کنند. چند با زبان آن را انکار مییقین دارند هر  به این امر در دل قوم عیسی نیز

 فرماید:می ÷توسط عیسی  جی آمدن پیامبر اسالم مژدهخداوند با اشاره به 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    چ 

  ١الصف:  چڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

 یمن فرستاده !اسرائیل: ای بنیسی پسر مریم گفتز زمانی را که عیو خاطرنشان سا 

و به  ،کنمخدا به سوی شما بوده و توراتی را که پیش از من آمده است تصدیق می
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اما هنگامی که آن . دهممژده می ،آید و نام او احمد استپیغمبری که بعد از من می

: این گفتند ،یشان آمدبه پیش ا ،ل متقنیهمراه با معجزات روشن و دال (احمدنام)پیغمبر 

 . جادوی آشکاری است

 آوردندبه کتاب خود و سپس به قرآن ایمان  ورد عالمان اهل کتاب که در ابتدادر م و

 : فرمایدمی

پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   ٹ       چ 

  ٢٣ - ٢٨القصص:  چٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ          ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   
و اهل )فرستادیم  (تورات و انجیل را)برایشان کتاب  ،که پیش از نزول قرآنکسانی  

اگر واقعاً مطالب تورات و انجیل را خوانده و از دل مقاصد آنها  ،شوندکتاب نامیده می

به قرآن ایمان  (پذیرند وهم اینک محمّد را به عنوان پیغمبر می ،را تصدیق کرده باشند

شتابان ایمان خود را اعالن )شود بر آنان خوانده می (نقرآ)هنگامی که  .آورندمی

چرا که آن حق بوده و از سوی پروردگارمان  ،: بدان باور داریمگویندمی (دارند ومی

های این پیغمبر را و نشانه)ایم ما پیش از نزول قرآن هم مسلمان بوده. است (نازل شده)

ه او را بازشناخته و آیات قرآنی را با و هم اینک ک ،ایمدر کتابهای آسمانی خود یافته

  .(ایمآن را با جان و دل پذیرا شده ،ایمکتابهای دیگر آسمانی همسو و هماهنگ دیده

  فرماید:و می 

ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  چ 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۋڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ

  ٦٧٧آل عمران:  چې  ې   ې  ى  ى    ېۉ
ی از اهل کتاب هستند که به خدا و بدانچه بر شما نازل شده و بدانچه بر خود برخ 

در برابر خدا فروتن بوده و آیات خدا را به بهای . ایمان دارند ،آنان نازل گردیده است
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بیگمان . است (محفوظ)پاداش ایشان در نزد پروردگارشان . فروشندنمی (دنیا)ناچیز 

سرعت تمام در مدّتی اندک به حساب اعمال همگان  و به)الحساب است خداوند سریع

 (. رسیدگی کرده و پاداش و پادافره نیکان و بدان را بدون کم و کاست خواهد داد

یقین بدان پنهان انکارکنندگان اهل کتاب یعنی کسانی که حق را علی رغم ی و درباره

  فرماید:کردند چنین می

  پ   ڀ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پچ 

 ٦٦١البقرة:  چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

 ،که محمّد نام و پیغمبر خاتم است)او را  ،ایمداده (آسمانی)آنان که بدیشان کتاب  

گمان و برخی از آنان بی ،شناسندبدان گونه که پسران خود را می ،شناسندمی (خوب

. دانندمی در حالی که ،دارندپنهان می (از جمله پیغمبری محمّد و قبلگی کعبه را)حق را 

 

به مقام  را اند و اونند مسیحیان در شخصیت عیسی مسیح افراط نکردهما مسلمانان ـ0

و همچون آنها اند نیز در مورد عیسی تفریط نکرده و مانند یهودیان، اندالوهیت نرسانده

لمین در مورد بلکه مس، از زنا به دنیا آمده باشد( عیسی )نعوذ باهلل کنند کهگمان نمی

 عیسى :گویندمی و برندروترین عبارت را به کار میی بهترین و زیباترین و میانهعیس

 :و خطاب به او فرمود دمیدمریم  دراوست که آن را  یمریم پیامبر خدا و کلمه پسر

 . تیاف هستیپس  ،باش

 : فرمایدمینسبت به مسیح و مادرش خداوند در مورد تفریط یهود 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦچ 

  ڈڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڇڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ
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ڱ  ڱ  ڱ    ڱگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک

  ٦٢٢ - ٦٢١النساء:  چں   ں  
و افترای بزرگی که بر  ،به سبب کفر ورزیدنشان (خداوند بر آنان خشم گرفت)و  

 (بر آنان خشم گرفت به سبب این که از روی استهزاء و سخریّهخداوند )و . مریم بستند

در حالی که نه او را کشتند و نه  !پیغمبر خدا را کشتیم ،: ما عیسی پسر مریمگفتند کهمی

متردّد گردیدند که آیا عیسی یا دیگری )ولیکن کار بر آنان مشتبه شد و  ،به دار آویختند

او  یکسانی که درباره (ر اختالف نظر پیدا کردند وباره با همدیگ اند و در اینرا کشته

راجع بدو در شکّ و گمانند و آگاهی بدان ندارند و تنها  (جملگی)اختالف پیدا کردند 

و قطعاً مقتول کس )اند یقیناً او را نکشته (باید بدانند که)گویند و به گمان سخن می

رهاند و پس از گذشت روزگاری از دست آنان )بلکه خداوند او را (. دیگری بوده است

و خداوند . ی رساندیواال یدر پیش خود به مرتبه (وی را میراند و ،داندکه خود می

و هر چیزی را برابر حکمتی )حکیم است  (و ،است و بر هر کاری توانا است)چیره 

  (.کندو سنجیده عمل می ،دهدانجام می

  کند:میگونه رد را این ی مریمدرباره افتراء و دروغ آنها و

ې  ې   ى  ى     ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  چ 

  ٦٨التحریم:  چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   
مریم دختر عمران را مثل زده است که  (دومین الگو ،از میان مؤمنان)همچنین خداوند  

 ،و ما از روح متعلّق به خود در آن دمیدیم ،دامن به گناه نیالود و خود را پاک نگاه داشت

مطیعان و فرمانبرداران  یو از زمره ،و او سخنان پروردگارش و کتابهایش را تصدیق کرد

 خدا بود. 
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ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  چ  فرماید:و می

  ٧٦األنبیاء:  چپ     ڀ  ڀ  ڀ  

ازدواج )زنی را که  ،(یاد کن سرگذشت مریم ،این پیغمبران و خوبان یهمراه با قصّه) 

و ما از روح  ،کامالً پاک نگاه داشت (عفّتیاز آلودگی به بی)ن خویش را داما (نکرد و

بزرگی برای جهانیان  یرا نشانه (مسیح)و او و فرزندش  ،متعلّق به خود در وی دمیدیم

چرا که زنی را بدون شوهر حامله کردیم و پسری را بدون پدر دیده به ) .قرار دادیم

خود به  یبات را به عنوان دلیلی بر قدرت خدایانهو تغییر اسباب و مسبّ ،جهان گشودیم

هر  ،قوانین و سنن حاکم بر جهان یمردمان نمودیم و متوجّهشان کردیم که آفریننده

  (. تواند قوانین و سنن را دگرگون کندوقت که بخواهد می

  فرماید:و می

ڱ     ڱک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ   کژ  ڑ  ڑ  ک  کچ 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ   ڱ  ڱ  ں  ں 

  ٦٨ - ٦٦آل عمران:  چہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  
: فرمود(. که حاملگی همسرم را برساند)ای برای من قرار بده نشانه !: پروردگاراگفت 

در )و  ،توانی سه روز با مردم حرف بزنی مگر با رمز و اشارهتو آن است که نمی ینشانه

پروردگارت را بسی یاد کن و سحرگاهان و شامگاهان او  (نعمت یاین مدّت به شکرانه

: ای می که فرشتگان گفتندهنگا (تو حضور نداشتی) .را تسبیح گوی و به پاکی بستای

زنان جهان برتری  یو تو را بر همه ،ات داشته استخدا تو را برگزیده و پاکیزه !مریم

 . تداده اس

 کند:ا چنین باطل میمورد مسیح رو در جای دیگر افترای آنها در 
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ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ    ڭ      ڭ  ۇ    ھہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھچ 

 ١٣ - ٢٧آل عمران:  چۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   

آدم است که او را از  (آفرینش) یهمچون مسأله ،عیسی برای خدا (آفرینش) یمسأله 

 یاین بیان درباره) .ید آمدپد (درنگبی)و  !سپس بدو گفت: پدید آی ،خاک بیافرید

 . ؛ پس از تردیدکنندگان مباشحقیقتی است از جانب پروردگارت (آفرینش عیسی

و  بود بدون پدر و مادر آفریده شدهقبل از او آدم ، اگر عیسی بدون پدر آفریده شد

 . منافات ندارد چنین خلقتی با بشر بودن آنهااصالً 

  :فرمایدمیدر مورد افراط نصاری و 

ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀچ 

ڤ  ڤ     ڤٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

چ  ڇ  ڇ  ڇ    چڃ  ڃ  چ       چ  ڃڄ  ڄ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڄ  ڦڦ

  ٦٧٦النساء:  چژ  ڑ  ڑ  ک    ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ڍڇ

 (یدیه افراط و تفریط نپوعیسی را یبارهو در)در دین خود غلوّ مکنید  !ای اهل کتاب 

و او را به اوصاف ناشایستی همچون حلول و اتّحاد و )ید یخدا جز حق مگو یو درباره

خدا  یفرستاده ،بیگمان عیسی مسیح پسر مریم(. یدینستا ،اتّخاذ همسر و انتخاب فرزند

و و ا (پنداریدو پسر خدا نیست آن گونه که شما می ،و او یکی از پیغمبران است)است 

و بدین )است که خدا آن را به مریم رساند  (: کُنْفرمانِ ییعنی پدیده)خدا  یواژه

به )از سوی خدا  (که)و او دارای روحی است  (وسیله عیسی را در شکم مریم پروراند

و الوهیّت را خاصّ )پس به خدا و پیغمبرانش ایمان بیاورید  (کالبدش دمیده شده است

سه  (خدا)ید که یو مگو (نبیاء را در الوهیّت انباز خدا نسازیدخدا بدانید و هیچ یک از ا

 (از این سخن پوچ. بلکه خدا یکتا است و جز اهلل خدای دیگری وجود ندارد)تا است 
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خدا یکی بیش نیست که اهلل است و حاشا که . دست بردارید که به سود شما است

و حال آن که  (ی خواهد داشتچگونه به انباز و زن و فرزند نیاز. )فرزندی داشته باشد

خدا مدبّر  (که تنها)و کافی است  ،از آن او است آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است

  .باشد (مخلوقات خود)

ئل به الوهیت عیسی هستند که قا را مائده کفر افرادی یسوره 31تا  30 ییهآو در 

و مشرکین  خواندفرا میا به سوی عبادت خدای یکتکند که خود مسیح صادر و بیان می

 : دهدوعده میرا ماندگاری ابدی در آتش 

ڦ  ڄ  ڄ    ڦٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦچ 

چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    ڃڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ڌڍ  ڌ

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڱگ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳ  گک  گ

  ھڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھڻ  ڻ       

  ٧٦ - ٧٨المائدة:  چھ  ے  ے  ۓ   

ایسته ی شاین که نماز را به گونه (از سوی خدا به ما دستور داده شده است)و  

او است که در پیشگاهش  (؛ چهاوامر او را اجرا کنید)بخوانید و از خدا بترسید و 

او آن کسی است که آسمانها و  (.دهیدو حساب و کتاب پس می)شوید گردآورده می

و آنها را بیهوده نیافریده است و بلکه از روی حکمت و )زمین را به حق آفریده است 

 (بدان ،خدا بر پیدایش چیزی قرار گیرد یاراده)و هر وقت  (هدف ساخته است

مطلق و )و مالکیّت  (و فرمان او شدنی)سخن او حق است . شودپس می !: باشگویدمی

در صور دمیده  (برای اعالن رستاخیز)در آن روزی که  ،از آن او است (جانبههمهتصرّف 

او . و در کار او گذشته و حال و آینده یکسان است)دانای آشکار و پنهان است . شود
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یا قابل رؤیت در لیل و نهار  ،ی است که نهان از حواسّ و ابصاریآگاه از همه چیزها

 (و مطّلع از بواطن و ظواهر جهان ،از احوال انسان)اه آگ (در کردار و)و او حکیم  (است

ه که ابراهیم به پدر خود بدان گا (ی را که رخ دادیبرای مردمان بیان کن چیزها)و . است

سنگهای  ،مگر زشت نیست که انسان عاقل) !!گیریی مییی را به خدایآزر گفت: آیا بتها

به !(. ؟های دست خود کرنش بردبر تراشیدهجان را پرستش و عبادت کند و در برابی

 . بینممی (و به دور از راه پروردگار)حقیقت من تو را و قوم تو را در گمراهی آشکار 

 : فرمایدف بر بشر بودن عیسی تأکید میزخر یسوره 23 ییهآدر 

  ٢٧الزخرف:  چۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  چ 
انی داشتیم و او را نمونه و نعمت خود را ارزای بیش نبود که ما بدو عیسی بنده 

 . اسرائیل کردیمی برای بنییالگو

 فرماید:و می

ڱ     ڳک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳچ 

  ٦٧٨النساء:  چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  
و  ،برای خدا باشد (از بندگان متواضع)ای ی از این ندارد که بندهیهرگز مسیح ابا 

و کسی که از عبادت خدا سر باز (. زننداز بندگی او سر باز نمی)ب نیز فرشتگان مقرّ

او را به عذاب سختی  ،که به عبادت او پردازد)زند و خویشتن را بزرگتر از آن شمرد 

 . آوردکه همگان را در پیشگاه خود گرد می (بدان گاه ،سازدگرفتار می

 فرماید: و می

گ  گ  گ  گ  ڳ   ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک چ 

ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  

  ڭۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ
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ې      ې  ې     ېۉ  ۉڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ            ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ

  چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ۆئى  ى  ائ    ائ        ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ

  ٣١ - ٣٣مریم:  
برای من کتاب  ،خدایم ی: من بندهگفت (هنگامی که عیسی سخن ایشان را شنید) 

در هر کجا که -. و مرا را خواهد فرستاد و مرا پیغمبر خواهد کرد (آسمانی انجیل)

را به نماز خواندن و و م ،نمایدمی (برای مردمان)شخص پربرکت و سودمندی  -باشم

به  (فرمایدمرا سفارش می)و  .فرمایدمی سفارش -تا وقتی که زنده باشم-زکات دادن 

و . سازدزورگو و بدرفتار نمی (نسبت به مردم)و مرا . رفتاری در حق مادرم نیکی و نیک

و آن روز که  ،امآن روز که متولّد شده ،(در سراسر زندگی)بر من است  (خدا)سالم 

با این ) ،سر مریماین است عیسی پ !شومو آن روز که زنده و برانگیخته می ،میرممی

سخن راستینی که  ،او است یسخن راستین درباره ،این(. صفات و خصالی که گذشت

از اتّخاذ و )او منزّه . سزاوار خداوند نیست که فرزندی داشته باشد. کننددر آن تردید می

پدید آوردن  یهرگاه اراده. است (و به دور از این گونه عیبها و نقصها ،انتخاب فرزند

پس چنین ) .شودو می !: بشوتنها کافی است راجع بدان بگوید ،چیزی و انجام کاری کند

پروردگار من و پروردگار شما  ،و تنها خداوند(. قادر متعالی هرگز نیازی به فرزند ندارد

و درست منتهی به نجات و )این است راه راست (. و بس)پس او را پرستش کنید  ،است

 (. سعادت

 شود:عیسی چندین بار در قرآن این سخن تکرار می از زبانو  

  ٣١مریم:  چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ۆئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئچ 
(. و بس)پس او را پرستش کنید  ،پروردگار من و پروردگار شما است ،و تنها خداوند 

 (. و درست منتهی به نجات و سعادت)این است راه راست 
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 نماز

 است نصف ایمان پاکیزگی

طهارت و خداوند هیچ نمازی را بدون ، نصف ایمان است پاکیزگیه داریم ک باور

از حدث اکبر با غسل میسر  واز حدث کوچک با وضو  پاک شدنو ، پذیردنمی

 . ز استتیمم جائ( و هنگام نبودن آب )حقیقتاً یا حکماً، گرددمی

 : دهدرش را اینگونه مورد خطاب قرار میخداوند پیامب

  ٦ثر: المد چڭ  ۇ     ۇ   چ 

 (. و خویشتن را از آلودگیها پاک گردان)خویش را پاکیزه دار  یو جامه 

خود دهد که به پیامبرش دستور میخداوند  پس کردندمشرکین نظافت را رعایت نمی

پاک شدن از ، یهآمنظور این : گویندبرخی می پاک کند، یو باطن یرا از آلودگیهای ظاهر

 . گیردآیه هر دو معنی را در برمی اما ظاهراً، گناه و معصیت است

 مسلم(رواه ).االیمانالطهور شطر : فرمایدمی ج پیامبر

  است. )مسلم آن را روایت کرده است(. پاکی نصف ایمان

ایمان گناهان گذشته را : گویندبرخی می، استایمان پاداش یعنی پاداش آن نصف 

در ت مگر همراه ایمان، وضو نیز چنین است چرا که وضو صحیح نیس، کندمحو می

 . دیگری هم وجود دارد های متفاوتدیدگاه، مورد حدیث

 : فرمایدهل مسجد قبا را اینگونه تمجید میتوبه ا یسوره 422 ییهآخداوند در 

  ٦٣٢التوبة:  چڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ 
 (تِ درستبا ادای عباد)خود را  (جسم و روح)خواهند در آنجا کسانی هستند که می

  .داردوند هم پاکیزگان را دوست میپاکیزه دارند و خدا
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 در همانطور کهفرماید همان پاکی با آب است می مجیدنرا تآاین پاکی که خداوند 

 . ح شده استیاحادیث بدان تصر برخی از

 : کندروایت می بن مالک بخاری از انس

یستنجی ، من ماء و عنزة فاحمل انا و غالم ادواة، یدخل الخالء هللارسولکان 

رواه ) اذا تبرز لحاجته اتیته بماء فیغتسل به جکان النبی  : و فی روایة، بالماء

 بخاری(ال

ظرف آب و عصایش ، شد من و غالم دیگریی مییوارد دستشو جوقتی رسول خدا 

وقتی : است آمدهی و در ورایت دیگر، کردبا آب خودش را پاک می، بردیممی ایشرا بر

خودشان را پاک  و با آن بردممی آب شانرفت براییی میشوبه دست جخدا  رسول

 . ندکردمی

 نماید: ت اشاره میطهار جهتبه مشروع بودن استعمال سنگ  نیز شهیحدیث عا 

بو أحمد و أ).حجار فانها تجزی عنهألی الغائط فلیستطب بثالثة إحدکم أذا ذهب إ

 د و نسائی(وداو

و خود را  سه سنگ را با خود برداردقضای حاجت کند،  هرگاه یکی از شما خواست

 . شودپاک کند؛ چون سنگ )در استنجاء( جایگزین آب می هابا آن

 : کندچنین اشاره می استنجاءو حدیث سلمان به آداب 

ن نستنجی أو ، حجارأن نستنجی باقل من ثالثة أن نستنجی بالیمین و أ ج نهانا 

 مسلم(رواه ).و عظمأبرجیع 

با دست راست هنگام قضای حاجت و با کمتر از سه سنگ و  استنجاءما را از  جمبر پیا

  )مسلم آن را روایت کرده است(.. فرمودکردن با استخوان یا سرگین نهی میپاک 

، نیستفته نماز پذیر آنبدون  ای کهبه گونه، اسالم طهارت را کلید نماز قرار داده است

 : فرمایدمی جپیامبر 

د و ترمذی و وابوداو).و تحلیلها التسلیم، و تحریمها التکبیر، صالة الطهورمفتاح ال

  (ابن ماجه

 . رسددادن به پایان میشود و با سالم با اهلل اکبر گفتن آغاز می، کلید نماز پاکی است
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 )متفق علیه( ال یَْقبَُل هللاُ َصالةً بَِغْیِر طُهُورفرماید: و می

کند. )بخاری و مسلم آن را روایت ضو قبول نمیخداوند هیچ نمازی را بدون و

  اند(.کرده

 : فرمایدمی اصغر و اکبردر اشاره به پاکی از حدث  خداوند

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  چ 

   ٹٿ  ٿ     ٿ  ٹ  ٿڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ

ٹ  ٹ   ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ڍ  ڍ    ڇڇ  ڇ  ڇ ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ 

ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  

  ١المائدة:  چک  ک  ک   
تهای صورتها و دس (،و وضو نداشتید)خاستید  پاه هنگامی که برای نماز ب !ای مؤمنان 

و  ،را مسح کنید (همه یا قسمتی از آنها)و سرهای خود  ،یدیخود را همراه با آرنجها بشو

و خواستید نماز )و اگر جنب بودید . یدیبا قوزکهای آنها بشوود را همراه پاهای خ

و بیماری مانع از استعمال آب )و اگر بیمار بودید . یدیخود را بشو (بدن یهمه ،بخوانید

یا این که یکی از شما از  (و یافتن آب برایتان دشوار بود)یا این که مسافر باشید  (بود

آب برای غسل یا  ،این صورتها یدر همه)و  ،یا با زنان مجامعه کردید ،پیشاب برگشت

بدین شکل که دو بار کف دست بر خاک زده ) ،با خاک پاک تیمّم کنید ،نیافتید (وضو

خواهد شما را خداوند نمی. بکشید (تا مچ یا آرنج)با آن بر صورتها و دستهای خود  (و

 (ظاهر و باطن از حیث)خواهد شما را و بلکه می ،به تنگ آورد و به مشقّت اندازد

شاید که شکر  ،نعمت خود را بر شما تمام نماید (با بیان احکام اسالمی)پاکیزه دارد و 

 . به جای آورید (با دوام بر طاعت و عبادت)او را  (انعام و الطاف)
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  نماید:چنین اشاره می به کیفیت وضو نیز ط ابن عباسو حدیث 

أَ فََغَسَل َوْجَههُ أََخذَ  َغْرفَةًّ ِمْن َماٍء فََمْضَمَض بَِها َواْستَْنَشَق ثُمَّ أََخَذ َغْرفَةًّ ِمْن َماٍء  أَنَّهُ تََوضَّ

بَِها  فََجَعَل بَِها َهَكَذا أََضافََها إِلَى يَِدِه اأْلُْخَرى فََغَسَل بِِهَما َوْجَههُ ثُمَّ أََخَذ َغْرفَةًّ ِمْن َماٍء فََغَسلَ 

ِمْن َماٍء فََغَسَل بَِها يََدهُ اْليُْسَرى ثُمَّ َمَسَح بَِرْأِسِه ثُمَّ أََخَذ َغْرفَةًّ ِمْن  يََدهُ اْليُْمنَى ثُمَّ أََخَذ َغْرفَةًّ 

َرى َماٍء فََرشَّ َعلَى ِرْجلِِه اْليُْمنَى َحتَّى َغَسلََها ثُمَّ أََخَذ َغْرفَةًّ أُْخَرى فََغَسَل بَِها ِرْجلَهُ يَْعنِي اْليُسْ 

أُ  هللارسولثُمَّ قَاَل َهَكَذا َرأَْيُت  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَتََوضَّ  )رواه البخاري(.َصلَّى هللاَّ

ابتدا . گرفت درخواست کرد و وضوآب ، خواست وضو بگیرد جرسول خدا 

رد، آنگاه صورتش را سه بار کو استنشاق دستهایش را سه بار شست، سپس مضمضه 

چپ را، مانند  ا آرنجش سه بار شست، سپس دستتشست بعد از آن دست راست را 

ا قوزک تعداً پای راستش را بن سرش را مسح کرد و آدست راستش شست، به دنبال 

را  جا سه بار شست و پای چپش را هم مانند پای راستش شست. سپس گفت پیامبر خد

  )بخاری آن را روایت کرده است(. .این روش وضو گرفت بادیدم که 

  :کندو حدیث عایشه به کیفیت غسل اشاره می

للصالة ثم كما يتوضأ  أثم توض غسل يديه، بدأ فإذا اغتسل من الجنابة  ج هللارسولکان 

ثم ،غرف بيدهثالث  ثم يصب علي رأسه ، هشعرأصول  الماء، فيخلل بها صابعه فیأيدخل 

 )رواه البخاري( یفیض علي جلده كله

مچون شست، آنگاه وضویی هبهنگام غسل جنابت ابتدا دستهایش را می پیامبر

کرد داشت و با انگشتانش بین موهایش را خالل میگرفت و آب برمیوضوی نماز می

. ریختنبال آن بر سایر بدنش آب میریخت و بدسپس سه مشت آب بر سرش می

  )بخاری آن را روایت کرده است(.

هم  گیرد بازا اگر به هر صورتی باشد که آب تمام بدنش را فر، این غسل کامل است

 . آیدست و فرض غسل به جا میدرست ا

هیچ ، خداوند غسل را به صورت مطلق واجب فرموده است: فرمایدامام شافعی می

 ییعنی به صورتی که ممکن باشد آب همه، کدام از اعضاء را بر دیگری مقدم نفرموده
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شه را عملی کند یاما اگر حدیث عا، گیرد غسل درست و فرض به جا آمده ابدن را فر

 . به جا آورده استیز نسنت را 

نماز وضو گرفت اما همچون برای  جرسول خدا  :کندبخاری از میمونه روایت می

سپس ، شستیمبود  روی بدنشآنچه را که سپس شرمگاهش و ، پاهایش را نشست

این ، شستشد و پاهایش را میسپس خم می، ریختهایش میآب را بر روی اندام

  جنابت ایشان بود.غسل 

، مقتضی ترتیب نیست( چون )واو، که شستن شرمگاه قبل از وضو است تواضح اس

وجود  فقهااما در مندوب بودن به تأخیر انداختن شستن پاها اختالف مشهوری میان 

 . دارد

 .کند که مردی دچار جنابت شده بود و آب نداشتبخاری در مورد تیمم روایت می

به یاد : گفتار پسر یاسر خطاب به عمر عم، ای بیاندیشدپیش عمر آمد تا برای او چاره

من در ، کردیمبرای غسل پیدا ن مسافرتی دچار جنابت شدیم و آبی که من و تو در داری

وقتی که برگشتیم جریان را ، به جا آوردم اما تو نماز نخواندیخاک غلتیدم و نمازم را 

 : فرمودندچنین ایشان و ، کردیمبرای حضرت تعریف 
ثم مسح بهما ، بکفیه علی االرض و نفخ فیهما جرب النبی فض، کان یکفیک هذا

 ؟ وجهه و کفیه

کف دستش را بر زمین زد و در آنها فوت  دو ج و پیامبر: کردیکافی بود که چنین می

 . کرد و سپس با آنها صورت و دو کف دستش را مسح کرد

 ی از حیضوجوب پاک

طبیعی و فطری است که  یخون: حیض، حیض واجب است پاک شدن ازکه  باور داریم

، ای از بیماری باشدبدون اینکه نشانه آیداز رحم زن بیرون می ،در اوقات مشخصی

ای است و بیان ابتداء و انتهای آن مسئلهن و تحدید کمترین و بیشترین زمان حیض یتعی
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ولی در ، خون حیض است یاما تیره و زرد بودن خون در ایام حیض نشانه، اجتهادی

 . ورت اعتباری نداردغیراین ص

 . شودخارج می ش خوناست که در غیر دوران حیض از رحم کسی: مستحاضه زن

 : شود سه حالت داردزنی که دچار حیض می

 . ی خود توجه کندکه باید به عادت ماهانه: (ـ معتاده )عادی0

این زن باید بنا به تشخیص خود  :(را تشخیص دهد تواند آنکسی که می) ـ متمیزه2

 . عمل کند

و نه مانند  نه مانند اولی عادت دارد، دچار شک و گمان شده استزنی که ) ـ متحیره3

باید به عادت زنان دیگر مراجعه کند که معموالً : (تواند آنرا تشخیص دهددومی می

بعد از این هفت روز باید برای هر نماز خود را پاک ، شش یا هفت روز در هر ماه است

  .کند و وضو بگیرد

ماندن در  ،(بدون مانع) دست زدن به قرآن ، طواف بیت وروزه گرفتن نماز خواندن،

است ولی هیچ کدام از اینها برای زن حرام  حیض در حال جماع کردن و مسجد

 . مستحاضه حرام نیست

 : فرمایدی بقره میخداوند در سوره

ھ  ھ     ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ڻڻ   ڻ  ڻچ 

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۆڭ   ۇ  ۇ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓے  ے

  ٨٨٨البقرة:  چۋ     ۅ   

: زیان و ضرر است بگو. پرسندحیض می (آمیزش با زنان به هنگام) یو از تو درباره 

همبستری )پس در حالت قاعدگی از (. ی به دنبال داردیبیماریها ،نافرمانی برو عالوه )

هنگامی . شوندی نکنید تا آن گاه که پاک میو با ایشان نزدیک ،یدیگیری نمازنان کناره (با
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 کهی یو راه طبیعی زناشو)از مکانی که خدا به شما فرمان داده است  ،که پاک شوند

کاران و پاکان را گمان خداوند توبهبی. با آنان نزدیکی کنید (حفظ نسل است یوسیله

 . دارددوست می

 : فرمایدخطاب به فاطمه دختر حبیش می جپیامبر 

 )رواه البخاری(. یدبرت فاغتسلی و صلا أذا إفدعی الصالة و  ةقبلت الحیضأذا إف 

غسل کن و  آن را سپری کردیدچار حیض شدی نماز را ترک کن و هر گاه  هر گاه

  )بخاری آن را روایت کرده است(.. بخوانرا  هایتنماز

ز رسول ا :گفتکند که اری از فاطمه دختر حبیش روایت میدر مورد مستحاضه بخ

؟ را ترک کنم یمآیا نمازها، شومو پاک نمی امگردیده: من دچار استحاضه خدا پرسیدم

 ایشان فرمودند:
ثم ، یام التی کنت تحیضین فیهاو لکن دعی الصالة قدر األ، ن ذالک عرقإ، ال

  غتسلی و صلیإ

سل سپس غ وایام حیض نماز را ترک  یاما به اندازه، رگ است خونریزی این اثر، نه

 . کن و نماز بخوان

آن را  د و نسائیوکه ابو داو است در مورد زن متمیزه حدیث فاطمه دختر حبیش

 : اندروایت کرده

ی ئروف، فأمسکی عن الصالة، فإذا کان اْلخر فتوضعفإنه أسود م ضإذا کان دم الحي 

 فإنما هو عرق

اگر خونی دیگر هرگاه خون حیض بود که آن سیاه و شناخته شده است، نماز نخوان و 

 . که این بر اثر )پارگی( رگ است و نماز بخوان بود وضو بگیر

خطاب به او  جدختر جحش است که پیامبر  هاما در مورد زن متحیره حدیث حمن

 : فرمود
إنما هذه رکضة من رکضات الشيطان فتحيضی ستة أيام أو سبعة فی علم هللا، ثم 

نقيت فصلی أربعا و عشرين ليلة أو ثالثا و ستإأنک قد طهرت و  غتسلی، حتی إذا رأيتإ
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عشرين و أيامهن، وصومی فإن ذلک يجزيک و کذلک فافعلی فی کل شهر، کما تحيض 

 .نهالنساء و کما يطهرن لميقات حيضهن و طهر

ای از ضربات شیطان است، و تو شش یا هفت روز را )خدا مدت آن را این ضربه

که پاک شدی غسل کن، بیست و چهار داند( حیض حساب کن، سپس وقتی دیدی می

کند، و در هر ماه یا بیست و سه شبانه روز نماز بخوان و روزه بگیر، این تو را کفایت می

پاک سپس حیض و  دچاراینچنین عمل کن، همانطور که زنان در اوقات مشخصی 

 . شوندمی

م عطیه خون حیض نیست حدیث ا، ضیاما دلیل اینکه خون تیره و زرد در ایام غیر ح

 : گفتاست که 
 . کنا ال نعد الکدرة و الصفرة شیئاً 

 . دانستیمما خون تیره و زرد را چیزی نمی

گیرد حدیث ابی سعید خدری است بخواند و روزه بنماز نباید ضه ئزن حادلیل اینکه 

 : کندروایت می جرسول خدا  از که

رواه ).ن نقصان دینهاذالک مف: قال، بلی: اقلن؟  ذا حاضت لم تصل و لم تصمإلیس أ

 بخاری(ال

: فرمود، بله: گفتیم؟ آوردزن در ایام حیض نماز و روزه به جا نمی که بینیدمگر نمی

  )بخاری آن را روایت کرده است(.. این به معنی نقصان دین آنها است

 : فرمودخطاب به او  جحدیث عائشه است که پیامبر  ،دلیل حرام بودن طواف
 (متفق علیه) ن ال تطوفی بالبیت حتی تطهریأاج غیر فافعلی ما یفعل الح

حجاج هر کاری را انجام دادند تو هم همان کار را انجام بده اما تا از حیض پاک 

 . نکن طوافخدا را  یخانه نشدی

 : واقعه است یسوره 71 ییهآدلیل حرام بودن دست زدن به قرآن 

  ٧٧الواقعة:  چپ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  چ 
 بدان دسترسی ندارند.  کانجز پا 
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 : به عمرو پسر حزم که فرمود جیا دستور پیامبر 
 )رواه النسائي و غیره(.اال طاهر المصحفال یمس 

 . زنندتنها پاکان به قرآن دست می

 : نساء است یسوره 13 ییهبرای حائض آ دلیل تحریم ماندن در مسجد

  ٦٣النساء:  چېئ      ۇے  ۓ  ۓ   ڭ    ڭ  ڭ  ڭچ 
مگر این که  ،کنیدو به نماز نایستید در حالی که جنب هستید تا آن گاه که غسل می

 . مسافر باشید

  داخل در معنی جنابت هستند نزاعی نیست.در اینکه حیض و نفاس 

 : در زمان حیض این سخن خداوند است کهو دلیل حرام بودن جماع 

ھ  ھ     ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ڻڻ   ڻ  ڻچ 

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۆۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۓے  ے

  ٨٨٨البقرة:  چۋ     ۅ   

: زیان و ضرر است بگو. پرسندحیض می (آمیزش با زنان به هنگام) یو از تو درباره 

همبستری )پس در حالت قاعدگی از (. ی به دنبال داردیبیماریها ،نافرمانی برو عالوه )

هنگامی . شوندشان نزدیکی نکنید تا آن گاه که پاک میو با ای ،یدیگیری نمازنان کناره (با

 کهی یو راه طبیعی زناشو)از مکانی که خدا به شما فرمان داده است  ،که پاک شوند

کاران و پاکان را گمان خداوند توبهبی. با آنان نزدیکی کنید (حفظ نسل است یوسیله

 .دارددوست می

 شه که فرمود:و حدیث عای

دستور نزدیکی کند خواست با او شد و پیامبر میدچار حیض می از ماهرگاه یکی 

پوشاند( بر تن کند میای که مابین ناف و زانو را داد که در ابتدای حیضش ازار )جامهمی
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تواند خودش را کنترل کند میو گفت: کدامیک از شما  کرد.آنگاه با او نزدیکی می

  کرد. )فتح الباری(میپیامبر آنگونه که 

 : فرمایدبه روایت مسلم که میا حدیث انس ی

 .النکاح إال ئيإصنعوا کل ش

 . هرکاری غیر از آمیزش، با آنها انجام دهید

 نماز ستون اسالم است

و خداوند در ، ایمان داریم که نماز ستون دین و بعد از شهادتین دومین رکن اسالم است

چنانکه شایسته را  هر کس آن، ستبر مسلمین واجب فرموده ا ابار آنر پنج روزشبانههر 

و هر ، است و رستگاری نجات یاداء کند در قیامت برایش نور و برهان و وسیله است

 از سر ی کهاما کس، رودی اسالم بیرون میرهرا ترک کند از دای آن از روی انکارکس 

  در تکفیرش بین علما اختالف وجود دارد.کند میتنبلی آنرا ترک 

ی اسالمی به یکی جب بودن آن در جامعهوا امر شده کهنماز ی اقامه به آنقدرقرآن در 

 . از بدیهیات مبدل گشته است

 : فرمایدخداوند می

  ٦٣البقرة:  چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ 
نماز  (به صورت جماعت)پا دارید و زکات را بپردازید و با نمازگزاران  و نماز را بر 

 . بخوانید

  فرماید:و می

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  چ 

  ٣٦إبراهیم:  چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  
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شایسته بخوانند و از  ی: باید نماز را به گونهبگو به بندگان مؤمن من !(ای محمّد) 

ایم مقداری را در پنهان و آشکار ببخشند پیش از آن که روزی فرا آنچه بدیشان داده

خرید و  یتا کسی بتواند سودی به وسیله)آن معامله و دوستی نیست رسد که در 

یا رابطه از  فروش یا این که به سبب همنشینی و دوستی فراچنگ آورد و با رشوه

 (. ی یابدیچنگال کیفر خدا رها

  فرماید:ای دیگر میآیه در

ڃ   ڃ  ڃ    چ          ڃڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ 

  ٧٢: اإلسراء چچ  چ  
که آغاز نماز ظهر  ،النهاراز نصف)نماز را چنان که باید بخوان به هنگام زوال آفتاب  

که آغاز نماز )تا تاریکی شب  (گیردمیداد آن وقت نماز عصر را نیز دربراست و امت

برگرفته و با طلوع فجر پایان تداد آن وقت نماز عشاء را نیز درمغرب است و ام

گمان نماز بی. بخوان (طلوع فجر تا طلوع آفتاب یدر فاصله)ح را و نماز صب (،پذیردمی

 . گرددبازدید می (توسّط فرشتگان شب و فرشتگان روز)صبح 

  فرماید:و می

  ٣٣األحزاب:  چک      ڎڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ 
 .یدیید و از خدا و پیغمبرش اطاعت نماپا دارید و زکات را بپرداز و نماز را بر

 دهد:افظت از نمازها چنین دستور میمحو به 

  ٨٣٢البقرة:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  چ 
محافظت ورزید و  (کوشا باشید و ،یعنی عصر)نماز میانه  (به ویژه)در انجام نمازها و  

هیبت و  ،در برابر دیدگان خود ،و با خشوع و خضوع)فروتنانه برای خدا بپا خیزید 

 (. یدعظمت خدا را مجسّم دار
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یافتن کفار از مرگ و نهایت نجات  ینماز را وسیله یتوبه اقامه یسوره 5 ییهآدر  و

 : فرمایدنگ بیان میو هدف ج

  ٢التوبة:  چې     ۅۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋچ 
نماز  (از کفر برگشتند و به اسالم گرویدند و برای نشان دادن آن)اگر توبه کردند و 

راه را بر آنان  (شمایند و ایشان را رها سازید و یدیگر از زمره) ،دندخواندند و زکات دا

  .از گذاریدب

 : شود که نماز اساس اخوت و برادری در اسالم استسوره بیان می همین و در

ڻ  ڻ    ڻڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻچ 

  ٦٦التوبة:  چۀ     ۀ  ہ  
و آئین شما را مورد طعن و  ،اند شکستنددهاند و مؤکّد نموی را که بستهیو اگر پیمانها 

با سردستگان کفر و ضالل  (اینان سردستگان کفر و ضاللند و)تمسخر قرار دادند 

بودن درگاه  در پرتو باز)شاید . چرا که پیمانهای ایشان کمترین ارزشی ندارد ،بجنگید

 . دست بردارند (پشیمان شوند و ،خدا و شدّت عمل شما یتوبه

 : فرماید که نماز یکی از مبانی دین استبیان مینیز  جپیامبر 

قام إو  هللارسولن محمد أال هللا و إله إن ال أ ةشهاد : بنی االسالم علی خمس

 )متفق علیه(.الصالة

 جو رسالت محمد  وحدانیت خداوندگواهی دادن به : شده است رکن بنا اسالم بر پنج

  اند(.ا روایت کردهو... )بخاری و مسلم آن ر نماز یو اقامه

 : فرماید که ترک نماز موجب افتادن در منجالب کفر استدر حدیث دیگر بیان می

 (عن جابر مسلمرواه ) الصالة ترك ن بین الرجل و بین الکفر و الشرکإ

)مسلم آن را از جابر روایت . حد فاصل میان انسان و شرک و کفر ترک نماز است

 . کرده است(
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  فرماید:و می

  )رواه أحمد و اصحاب السنن( هد الذی بيننا و بينهم الصالة فمن ترکها فقد کفرالع

را ترک کند کافر  ی بین ما و آنها )کفار و مشرکین( نماز است، هر کس آنمشخصه

 . اند(شده است. )امام احمد و صاحبان سنن آن را روایت کرده

کفر به حساب  ترک هیچ عملی رااصحاب : گویدی میعقیلشقیق عبداهلل بن 

 . آوردند مگر نمازنمی

 : یا حدیث
ذا إف، و یؤمنوا بی و بما جئت به، ال هللاإله إقاتل الناس حتی یقولوا ال أن أمرت أ

 )متفق علیه(.ال بحقها و حسابهم علی هللاإ، موالهمأذلک عصموا منی دماءهم و  افعلو

نگ کنم تا ج جنگند(ن می)که با م مردم)کسانی از(که با  است به من دستور داده شده

وقتی که چنین کردند ، ال اهلل و به من و پیام وحی ایمان بیاورندإله إگویند ال وقتی که می

د و حساب آنها در قیامت نمگر اینکه مرتکب جرمی شو، خون و مالشان محفوظ است

 . اند()بخاری و مسلم آن را روایت کرده. خدا است با

ی کفر محشور که تارک نماز در روز قیامت با أئمه یدفرمامیبیان ی در حدیث دیگر

 : گرددمی

یحافظ علیها لم و من لم ، من حافظ علیها کانت له نوراً و برهاناً و نجاة یوم القیامة

و کان یوم القیاة مع قارون و فرعون و هامان و ، تکن له نوراً و ال برهاناً و ال نجاة

 (یبن حبان و طبرانإحمد و أ).بی بن خلفأ

 ی نجاتمایههر کس بر نمازها محافظت کند در قیامت برای او نور و حجت و 

 رستگاری و هر کس بر آنها محافظت نکند در قیامت نور و حجت و دلیل، خواهد شد

  شود.أبی بن خلف محشور میو با فرعون و هامان و قارون و ، نخواهد داشت
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 شروط نماز

و نیت، پاکی از ، وجوب نماز هستند ایطشر، زنمافرارسیدن وقت  اسالم، بلوغ، عقل و

 آنصحت  ایطو رو کردن به قبله شر( پوشاندن عورت )شرمگاه ،نجاستحدث و 

 . هستند

 : است ط دلیل به شرط گرفتن اسالم در وجوب نماز حدیث معاذ
ا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب فَاْدُعُهْم إِلَى َشَهاَدِة أَْن اَل إِ  ُ َوأَنِّي إِنََّك تَأْتِي قَْومًّ فَإِْن ُهْم  هللارسوللَهَ إاِلَّ هللاَّ

َ اْفتََرَض َعلَْيِهْم َخْمَس َصلََوا  ( مسلم هروا)ٍت فِي ُكلِّ يَْوٍم َولَْيلٍَة أَطَاُعوا لَِذلَِك فَأَْعلِْمُهْم أَنَّ هللاَّ

ی آنها را به گواه ابتداباید در ، که اهل کتاب هستند رویای معاذ تو به سوی قومی می

اگر از تو پیروی کردند به آنها یاد بده ، رسالت من فرا خوانیخدا و  وحدانیت دادن به

 . نماز بر آنها واجب فرموده است پنج روزشبانهکه خداوند در هر 

 : استد و ترمذی وبلوغ و عقل حدیث ابوداو به شرط گرفتنو دلیل 
ی یحتلم، و عن المجنون عن النائم حتی یستقیظ و عن الصبی حت: رفع القلم عن ثالثة

 .حتی یعقل

بیدار شود، از هنگامی که تکلیف از سه گروه برداشته شده است، از شخص خوابیده تا 

  .بچه تا وقتی که احتالم )بالغ( شود و از دیوانه تا زمانیکه عاقل شود

 : است آیه این فرارسیدن وقت نماز شرط دلیل

  ٦٣٣النساء:  چ ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ            ہ  ھ چ 
  .و دارای اوقات معلوم و معیّن استبیگمان نماز بر مؤمنان فرض 

 : روایت کرده است مسلم ی است کهحدیث ،و دلیل به شرط گرفتن پاکی از حدث
 اليقبل هللا صالة بغير طهور

  .کندخداوند هیچ نمازی را بدون پاکی )وضو( قبول نمی

دلیل اشتراط پاکی از کثافات احادیث . رندامت اسالمی هم بر این شرط اجماع دا 

فراوانی هستند که در مورد قضای حاجات و آب پاشیدن بر کثافات و تهدید افرادی که 
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باس از خون حیض و غیره روایت کنند و شستن لخود را از ادرار و مدفوع پاک نمی

  ، از جمله:اندشده

دعوه والتزرموه،  :ج  هللارسولل أن أعرابيا بال فی المسجد فقام إليه بعض القوم، فقا

 (مسلمرواه ) فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه : قال

یک نفر اعرابی )صحرانشین( در مسجد ادرار کرد بعضی از مردم به سوی او بلند 

نید وباعث حبس او را به حال خود رها ک: فرمود ج . پیامبرشدند )تا او را منع کنند(

وقتی تمام شد )پیامبر( سطلی آب درخواست کرد و آن را  :گفت ادرارش نشوید. انس

  )مسلم آن را روایت کرده است(. .بر محل ادرار ریخت

اگر لباس یکی از ما به خون : آمد و گفت ج زنی نزد پیامبر: گفتیا حدیث اسماء که 

تحته ثم تقرضه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلی  فرمود:حیض آلوده شد چکار باید بکند؟ 

  )رواه مسلم( .فیه

بایدآن را از لباسش بزداید و سپس با نوک انگشتان و آب آن را بشوید : فرمود ج پیامبر

 . )مسلم آن را روایت کرده است(. و سپس بر روی آن، آب بریزد و در آن نماز بخواند

 : فرمایداست که می آیه ن عورت اینو دلیل پوشاند

  ٣٦ف: األعرا چپ    ٿ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ 

با لباس مادی که عورت شما را )خود را  ،گاه و عبادتگاهیدر هر نماز !ای آدمیزادگان

  .یدیبیارا (و با لباس معنوی که تقوا نام دارد ،بپوشاند

روایتی ، ب استپس ستر عورت واج، یعنی برای پوشاندن شرمگاه خود لباس بپوشید

با بدن عریان  یزنان: است ه گفتهبه صحت رسیده ک آیه در شأن نزول این از ابن عباس

 : گفتندو در اثنای طواف می، کردندخدا را طواف می یخانه

 حلهأو کله             فما بدا منه فال أالیوم یبدو بعضه 

 . دانمنچه لخت کردم حالل نمیآاما  آن لخت است یامروز بعضی از بدن یا همه 

 فرماید: می جپیامبر  .اعراف نازل شد یسوره ییهاینکه این آتا 

 )رواه ابوداوود و الترمذي و أحمد( اليقبل هللا صالة حائض إال بخمار
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)ابوداوود و ترمذی و  .کندخداوند نماز هیچ زن بالغی را بدون روسری قبول نمی

  اند(.احمد آن را روایت کرده

زن باید در : شه پرسیده شدیاند که از عاابن ابی شیبه و محلی از مکحول روایت کرده

 ؟ چه لباسی نماز بخواند

راوی ، دیاز علی بپرسید سپس جواب علی را به من بگوی: شه در جواب گفتعای

که  پیراهنیبا روسری و : گفت ، علی در جوابپیش علی رفت و از او پرسید: گویدمی

شه عای، شه برگشت و خبر را برای او تعریف کردراوی پیش عای، بدن را بپوشاند یهمه

 . راست گفته است: تگف

 : است یهرو کردن به قبله این آ و دلیل واجب بودن

ں  ں  ڻ ڻ    ڱگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ  ڱچ 

 ٦٢٣البقرة:  چڻ   ڻ    ڭ  

نقاط  یبه هنگام نماز در همه ،و به هر جا که رسیدی)جا که بیرون رفتی  و از هر

در  ،ر سفر و چه در حضرچه د !ای مؤمنان)و  ،رو به سوی مسجدالحرام کن (جهان

  .رو به سوی آن کنید ،هر جا که بودید (به هنگام نماز ،اقطار زمین یهمه

 : است آیه ایننیت  شرط بودنیل دالاز جمله و 

 ٢البینة:  چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ہ  چ 

در حالی که جز این بدیشان دستور داده نشده است که مخلصانه و حقگرایانه خدای  

  .بدانند (خود)ین یستند و تنها شریعت او را آرا بپر

 : فرمایدکه می جپیامبر حدیث و این 

 (متفق علیه). ما نوی ءنما لکل امریإو ، عمال بالنیاتنما األإ
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صحت اعمال به نیت بستگی دارد و هر کس تنها پاداش آنچه را که نیت کرده است  

  اند(.)بخاری و مسلم آن را روایت کرده .گیردمی

 ارکان نماز

 ،تحریماهلل اکبر  د،ی داشته باشیبرای کسی که توانا ایستادن،: ارکان نماز عبارتند از

 ،هانشستن میان سجده، سجده و بلند شدن از آن ،اعتدال ،رکوع ،فاتحه یخواندن سوره

و  سالم دادن ،و نشستن در آن تشهد پایانی ،)یعنی مکث کردن در هر رکن(طمأنینه

هست، برخی اختالف  جفرستادن بر پیامبر  صلواتدر مورد . ارکان ینا ترتیب میان

 . گویند سنت استو گروهی دیگر میگویند جزء ارکان می

 فرماید:که میداللت دارد  آیه و بر رکن بودن قیام در نماز این

 ٨٣٢البقرة:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  چ 
محافظت ورزید و  (کوشا باشید و ،یعنی عصر) نماز میانه (به ویژه)در انجام نمازها و  

هیبت و  ،در برابر دیدگان خود ،و با خشوع و خضوع)فروتنانه برای خدا بپا خیزید 

 (. عظمت خدا را مجسّم دارید

ی نماز ی نحوهگفت بیماری بواسیر داشتم پس دربارهکه  بن حصین و حدیث عمران

 : خواندنم از پیامبر پرسیدم، ایشان فرمود
 )رواه البخاري(.ن لم تستطع فعلی جنبإصل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، ف

و اگر نتوانستی بر پهلو نماز  بخوان نشسته ،ایستاده نماز بخوان،اگر نتوانستی

  .)بخاری آن را روایت کرده است(.بخوان

 به جپیامبر  :گفتارکانش حدیث ابوهریره است که  بعضی ازدلیل کیفیت نماز و 

سپس ، ن کردنماز خواندداخل مسجد شد و شروع به مردی به دنبال او  د وآممسجد 

 : و جواب داد و فرمودا هب جپیامبر ، پیش پیامبر آمد و به او سالم کرد

ْرِجْع فَقَاَل ا ج  ْرِجْع فََصلِّ فَإِنََّك لَْم تَُصلِّ فََرَجَع يَُصلِّي َكَما َصلَّى ثُمَّ َجاَء فََسلََّم َعلَى النَّبِيِّ إِ  

ا قُْمَت إِلَى فََصلِّ فَإِنََّك لَْم تَُصلِّ ثاََلثًّا فَقَاَل َوالَِّذي بََعثََك بِاْلَحقِّ َما أُْحِسُن َغْيَرهُ فََعلِّْمنِي فَقَاَل إِذَ 
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اَلِة فََكبِّْر ثُمَّ اْقَرْأ َما تَيَسََّر َمَعَك ِمْن اْلقُْرآِن ثُمَّ اْرَكْع َحتَّى تَْطَمئِنَّ َراكِ  عًّا ثُمَّ اْرفَْع َحتَّى تَْعِدَل الصَّ

ا َواْفَعْل َذلَِك فِي َصاَلتَِك كُ  ا ثُمَّ اْرفَْع َحتَّى تَْطَمئِنَّ َجالِسًّ ا ثُمَّ اْسُجْد َحتَّى تَْطَمئِنَّ َساِجدًّ لَِّها قَائِمًّ

 (متفق علیه)

 ،آن مرد برگشت و دوباره مثل بار اول نماز خواند، برگرد و نمازت را دوباره بخوان

دوباره نمازت را و برگرد : فرمود جپیامبر ، برگشت و سالم کرد جسپس پیش پیامبر 

 ازاست سوگند به کسی که تو را فرستاده : این بار گفت، مرد برگشت بارتا سه ، بخوان

 سپس، اهلل اکبر بگو بخوانی نماز خواستیوقتی  :فرمود، به من یاد بده، دانماین بهتر نمی

سپس بلند سپس با آرامش به رکوع برو ، بخوانه برایت ممکن است کاز قرآن  آن مقدار

سپس سجده کن تا در آن حالت آرام گیری، بعد سرت را بلند ، شویراست  کامالً شو تا

، سپس سجده کن تا اینکه در مطمئن شوی تااز نشستن طوری که بهشین نو بکن 

)بخاری و مسلم آن را . اورسپس این ارکان را در هر رکعتی به جا بی، سجده آرام گیری

 اند(.روایت کرده

 : یا حدیث

سمع : إذا قام إلی الصالة يکبر حين يقوم، ثم يکبر حين يرکع، ثم يقول ج هللارسولن إ

ربنا لک الحمد، ثم يکبر  : هوقائم و الرکعة، ثم يقول هللا لمن حمده، حين يرفع صلبه من

ين يسجد، ثم يکبر حين يرفع رأسه، ثم حين يهوی، ثم يکبر حين يرفع رأسه، تم يکبر ح

 .يفعل ذلک فی الصالة کلها حتی يقضيها، و يکبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس

، اهلل اکبر: فرمودایستاد میخواست نماز بخواند، هنگامی که میوقتی که می پیامبر

: فرمودمیگفت و هنگام بلند شدن از رکوع کبر می ارفت، اهللسپس وقتی به رکوع می

 به. سپس وقتی ربنا لک الحمد :فرمودایستاد میو وقتی راست می سمع اهلل لمن حمده

 کرد اهلل اکبراهلل اکبر، و وقتی سرش را از سجده بلند می :فرمودمی رفتمیسجده 

اهلل اکبر و وقتی سرش را بلند : فرمودرفت میبه سجده می دوباره و وقتی گفتمی

داد و پس از تشهد هلل اکبر سپس این کار را تا پایان نمازش انجام میفرمود اکرد میمی

 . گفتاهلل اکبر میدوباره رکعت سوم  برای اول، هنگام بلند شدن

 : فرمایدی میدر حدیث دیگر
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 (بخاریالرواه ) یوا کما رأيتمونی أصل  صل  

  ه است(.. )بخاری آن را روایت کردخوانمنماز مین که م آن گونهنماز بخوانید 

 : فرمایدمی طمأنینهدر مورد  جپیامبر 

فجعل ، فقام يصلي، فدخل رجل، ثم جلس في طائفة منهم، بأصحابه ج هللارسولصلى 

من مات على هذا مات على غير ملة ، أترون هذا» :جفقال النبي ، يركع وينقر في سجوده

ينقر في سجوده كالجائع ال إنما مثل الذي يركع و، ينقر صالته كما ينقر الغراب الدم، محمد

 (بن خزیمهرواه إ) .فماذا تغنيان عنه، يأكل إال التمرة والتمرتين

مردی وارد ، سپس میان گروهی از آنها نشست، خواند نماز برای اصحابش ج پیامبر

، زدن اما مانند کالغ به زمین نوک میشروع کرد به رکوع و سجده برد، و نماز خواند شد

نمازش را ! امت محمد نیست، از بمیرد بر این حال اگر؟ بینیداین را می آیا: پیامبر فرمود

خواند مثال کسی که اینگونه نماز می، خواندمی زندهمانند کالغی که بر زمین نوک می

آیا نفعی به ، مانند کسی است که خیلی گرسنه باشد اما دو یا سه دانه خرما بخورد

  یت کرده است(.)ابن خزیمه آن را روا ؟!بخشدحالش می

 : فرمایداشاره می جبر پیامبر فرستادن  صلواتاحزاب به  یسوره 51 ییهآ

ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃچ 

  ٢١األحزاب:  چڇ  ڇ  
شما هم بر او درود  !ای مؤمنان ،فرستندخداوند و فرشتگانش بر پیغمبر درود می 

  .یدیبفرستید و چنان که باید سالم بگو

 : فرمایدو حدیث ابی مسعود انصاری که می

ُ تََعالَى  ج هللارسولأَتَانَا  َونَْحُن فِي َمْجلِِس َسْعِد ْبِن ُعبَاَدةَ فَقَاَل لَهُ بَِشيُر ْبُن َسْعٍد أََمَرنَا هللاَّ

َحتَّى تََمنَّْينَا أَنَّهُ لَْم  ج  هللارسولفََكْيَف نَُصلِّي َعلَْيَك قَاَل فََسَكَت  هللارسولأَنَّ نَُصلَِّي َعلَْيَك يَا 

ٍد َكَما َصلَّْيَت َعلَى آِل  ج  هللارسوليَْسأَْلهُ ثُمَّ قَاَل  ٍد َوَعلَى آِل ُمَحمَّ قُولُوا اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ

ٍد َكَما بَاَرْكَت َعلَى آِل إِْبرَ  ٍد َوَعلَى آِل ُمَحمَّ اِهيَم فِي اْلَعالَِميَن إِنََّك َحِميٌد إِْبَراِهيَم َوبَاِرْك َعلَى ُمَحمَّ

 مسلم(رواه )  َمِجيٌد َوالسَّاَلُم قَْد َعلِْمتُمْ 
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بشیر بن ، نشسته بودیم رسول خدا پیش ما آمد هدر حالی که در مجلس سعد بن عباد

این ، بفرستیم صلوات شما خداوند به ما دستور داده که بر :سعد خطاب به ایشان گفت

سکوت اختیار کردند،  جحضرت  :گویدروای می؟ لفاظی به جا آوریمدستور را با چه ا

 :یدیبگو: فرمود جسپس پیامبر ، پرسیدفتیم ای کاش بشیر چنین سؤالی نمیدر دل خود گ

بفرست همچنانکه بر آل ابراهیم صلوات  صلواتمحمد  خداوندا! بر محمد و آل

برکت ابراهیم  به آلهمچنانکه  برکت عطا فرماخداوندا! به محمد و آل محمد  .فرستادی

 .ایدسالم را هم که قبالً یاد گرفته، عظمتیسیار ستوده و بادر هر حالی ب همانا تو .ایهداد

  )مسلم آن را روایت کرده است(.

، عرض بر ما وارد شد ج رسول خدا: گفتکه  است در حدیث کعب بن عجزه آمده

 : ه صلوات بفرستیم ایشان فرمود، بگوییداما چگون دانیمکیفیت سالم بر شما را میکردیم 

ٍد َوَعلَ  ٍد َكَما َصلَّْيَت َعلَى آِل إِْبَراِهيَم َوبَاِرْك َعلَى ُمَحمَّ ٍد َوَعلَى آِل ُمَحمَّ ى اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ

ٍد َكَما بَاَرْكَت َعلَى آِل إِْبَراِهيَم إِنََّك َحِميٌد َمِجيدٌ   )متفق علیه(.آِل ُمَحمَّ

داوندا! بر محمد و آل محمد صلوات بفرست همچنانکه بر آل ابراهیم صلوات خ

خداوندا! به محمد و آل عظمتی، تو در هر حالی بسیار ستوده و با فرستادی به تحقیق

در هر حالی بسیار  همانا توای هبرکت دادابراهیم  به آلهمچنانکه  برکت عطا فرمامحمد 

  اند(.ن را روایت کرده. )بخاری و مسلم آعظمتیستوده و با

عبدالرحمن بن أبی لیلی کعب بن عجزه به که  است بخاری آمده ی ازدر روایت دیگر

  :گفت
فَقُْلنَا  ج هللارسولفَقُْلُت بَلَى فَأَْهِدَها لِي فَقَاَل َسأَْلنَا  جأاََل أُْهِدي لََك َهِديَّةًّ َسِمْعتَُها ِمْن النَّبِيِّ 

َ قَْد َعلََّمنَا َكْيَف نَُسلُِّم َعلَْيُكْم قَاَل قُولُوا َكْيَف الصَّ  هللارسوليَا  اَلةُ َعلَْيُكْم أَْهَل اْلبَْيِت فَإِنَّ هللاَّ

ٍد َكَما َصلَّْيَت َعلَى إِْبَراِهيَم َوَعلَى آِل إِْبَراِهيَم إِنََّك حَ  ٍد َوَعلَى آِل ُمَحمَّ ِميٌد اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ

ٍد َكَما بَاَرْكَت َعلَى إِْبَراِهيَم َوَعلَى آِل إِْبَراِهيَم إِنََّك َمِجيٌد اللَّهُ  ٍد َوَعلَى آِل ُمَحمَّ مَّ بَاِرْك َعلَى ُمَحمَّ

 .َحِميٌد َمِجيدٌ 
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 :گفتبله.  گفتم: ؟شنیدم به تو تقدیم کنم ج ای را که از رسول خداهدیه خواهیآیا می

ستیم، خداوند به ما یاد داده که چگونه از رسول خدا پرسیدیم چگونه بر تو صلوات بفر

  سالم بفرستیم.

خداوندا! بر محمد و آل محمد صلوات بفرست همچنانکه  یید:بگو: فرمود جحضرت 

تو در هر حالی بسیار ستوده و  آل ابراهیم صلوات فرستادی به تحقیق ابراهیم و بر

 آل ابراهیم و بههمچنانکه  برکت عطا فرمابه محمد و آل محمد ، عظمتی، خداوندابا

 .عظمتیلی بسیار ستوده و بادر هر حا همانا توای هبرکت دادابراهیم 

فرستادن بر  تشهد آخر صلواتدر : گویندبنا به این دالیل برخی از بزرگان علم می

  .سازدو ترک آن نماز را باطل می، واجب است جپیامبر 

 های نمازکنندهباطل

 هگذشته و خوردن و نوشیدن و سخن گفتن و قهقهنماز با ترک عمدی یکی از ارکان 

 . شودباطل میضروری زیادی و غیرکشیدن و حرکات 

 : خطاب به فردی که اشتباه کرده بود فرمود جکه پیامبر  ذکر شددر حدیث ابوهریره 
 مسلم(رواه ) نک لم تصلا إف صلا 

دو رکن آرام  در آن نماز آن مرد. ایچون تو نماز نخوانده، بخوان ت را دوبارهنماز

 . گرفتن و اعتدال را ترک کرده بود

 : فرمایددیث دیگر میدر ح

 (متفق علیه) ن فی الصالة لشغالً إ

 . نماز خواندن مانع سخن گفتن است

 : فرمایددر حدیث معاویه بن حکم سلمی میو 

اَلةَ اَل يَْصلُُح فِيَها َشْيٌء ِمْن َكاَلِم النَّاِس إِنَّمَ  ا ُهَو التَّْسبِيُح َوالتَّْكبِيُر َوقَِراَءةُ إِنَّ َهِذِه الصَّ

 (مسلمرواه ) اْلقُْرآنِ 
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نماز  بیگمان نیست گفتن یشایسته ،مردم سخنان از چیز هیچ نماز این در راستی به

  . )مسلم آن را روایت کرده است(.قرآن قرائت و تکبیر و تسبیح از است عبارت

 : یا حدیث
  (بی شیبه و عبدالرزاقأبن أخرجه إ)یقطعها القهقه.نما إو ، ال یقطع الصالة الکشر 

 . شودکشیدن باطل می هبلکه با قهقه، گرددنمیباطل  نیشخندنماز با 

 

 سنتهای نماز

فاتحه در نماز صبح  یخواندن مقداری از قرآن بعد از سوره، گفتندعای استفتاح، آمین 

را خواندن در نمازهای و آشکا، عشاءو  مغربو دو رکعت اول نمازهای ظهر و عصر و

در رکوع  کردن را تکرار و چند دفعه تسبیح، جهری و پنهان خواندن در نمازهای سری

قرار دادن دست راست بر روی دست  و در جای خودش بلند کردن دستها و سجود،

 . آیندهای نماز به شمار میاز سنت ،چپ در قیام

 : فرمایدیاشاره م استعاذهنحل به سنت بودن  یسوره 11 ییهآ

  ٧٢النحل:  چڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ 
به  (از رحمت یزدان)های شیطان مطرود از وسوسه ،هنگامی که خواستی قرآن بخوانی 

 (. تا اهریمن تو را از فهم معنی قرآن و عمل بدان باز ندارد)خدا پناه ببر 

 : فرمودشنیدم که  جاز پیامبر  :گویدیا حدیث جبیر بن مطعم که می

بی أبن إنسائی و رواه )من همزه و نفثه و نفخه.، عوذ بک من الشیطان الرجیمأاللهم 

 (شیبه

  برم.افسون و غرور او به تو پناه میاغوا و خدایا از شیطان رانده شده و 

 : که فرمود جحدیث ابی سعید خدری از رسول خدا  همچنین

رواه أبوداوود ).ن همزه و نفخه و نفثهأعوذ باهلل السمیع العلیم من الشیطان الرجیم م

 و النسائی و الترمذی(.
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. او و اغواگری و غرور و افسونبرم از شیطان رانده شده، پناه می دانابه خدای شنوا و

  اند(.)ابوداوود و نسائی و ترمذی آن را روایت کرده

م و یر تحرمیان اهلل اکب جپیامبر : آمده استهریره ودر حدیث اب که یا دعای افتتاح

از آن سکوت پرسیدم ، فرمودیار میفاتحه اندکی سکوت و توقف اخت یخواندن سوره

فرمود:  گویی؟این مدت توقف و سکوت چه چیزی می پدر و مادرم فدایت در: وگفتم

 گویم: می

للهم نقنی من خطايای أللهم باعد بينی وبين خطايای کما باعدت بين المشرق و المغرب، أ

 .للهم اغسلنی من خطايای بالثلج و الماء و البردألثوب األبيض من الدنس، کما ينقی ا

 )رواه البخاري(

نکه بین مشرق ومغرب فاصله خداوندا! بین من و خطاهایم فاصله بیانداز همچنا

ی، خداوندا! مرا از گناهانم پاک کن همچنانکه لباس سفید از چرک و آلودگی پاک انداخت

)بخاری آن را روایت . خطاهایم با برف و آب و تگرک بشوی شود، خداوندا! مرا ازمی

  کرده است(.

فاتحه حدیث ابوهریره است که پیامبر  یبعد از سوره گفتن در مورد سنت بودن آمین

 : فرمود ج
ال يَِن. فَقُولُوا: آمين. فَإِِنَّ َمنْ  ٰماُم: َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوالَالض ٰ ٰوافََق قَْولُهُ قَْوَل  إِِٰذا ٰقاَل ااْلِِٕ

 . )متفق عليه(اْلٰماٰلئَِکِة ُغفَِر لَهُ ٰما تَقَدََّم ِمْن َذْنبِهِ 

 رسید« الالضالین و علیهم المغضوب غیر»به  فاتحه خواندن در جماعت امام هرگاه

، باشد هماهنگ فرشتگان و مالئکهآمین گفتن هر کس با آمین گفتن  چون، آمین ید:یبگو

  اند(.)بخاري و مسلم آن را روایت کرده. میشود آمرزیده او پیشین گناهان

 : گفتقتاده است که فاتحه حدیث ابو  یدلیل خواندن مقداری از قرآن بعد از سوره

يقرأ فی الرکعتين األولين من صالة الظهر بفاتحة الکاب و سورتين، يطول  ج کان النبی

نا، و کان يقرأ فی العصر بفاتحة الکتاب فی األولی و يقصر فی الثانية، و يسمع اْلية أحيا

 .و سورتين، و کان يطول فی الرکعة األولی من صالة الصبح و يقصر فی الثانية
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خواند که رکعت اول را در دو رکعت اول نماز ظهر فاتحه و دو سوره می ج پیامبر

خواند که ما آن را کرد، و گاهی آیه را طوری میطوالنی و دومی را کوتاهتر می

کرد، و رکعت اول نماز صبح شنیدیم. و در نماز عصر فاتحه و دو سوره را قرائت مییم

  .خواندرا طوالنی و رکعت دوم را کوتاهتر می

عبداهلل  حدیث سالم بن عبداهلل از، دلیل بلند کردن دستها در رکوع و بلند شدن از آن

 : بن عمر است
افتتح الصالة، و إذا کبر للرکوع، و إذا کان يرفع يديه حذو منکبيه إذا  ج هللارسولأن 

 .رفع رأسه من الرکوع رفعهما کذلک أيضا

و  کرد،هایش بلند میکرد دستهایش را تا مقابل شانهوقتی شروع به نماز می جپیامبر 

 . دادهنگام تکبیر گفتن برای رکوع و بلند شدن از آن نیز همین کار را انجام می

حدیث سهل بن سعد است که ، روی دست چپدلیل قرار دادن دست راست بر 

که در نماز دست راستشان را روی ساعد چپشان قرار ، شدمیبه مردم دستور داده : گفت

 . (آن را روایت کرده است )بخاری. دهند

 : که ود و نسائی از وائل بن حجرودا وحدیث اب این و
 .ثم وضع یده الیمنی علی ظهر کفه الیسری و الرسغ و الساعد

 .نهاد ی چپبازو و مچ و دست پشت بر را خود راست دست سپس

سپس هنگام وارد شدن به نماز دستهایش را  :از وائل آمده است کهمسلم  در روایت و

سپس دست راستش را بر روی دست چپ  و کردلباسش را جمع می آنگاه، کردبلند می

 . گذاشتمی

 : فرمایداست که می دلیل قرار دادن ستر حدیث مسلم

 .إذا وضع أحدکم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل، و اليبال من مر وراء ذلک

و روبروی خود قرار دهد  پشتی پاالن شتر یبه اندازهرا هرگاه یکی از شما چیزی 

  مهم نیست.کند از آنسوی آن عبور  هم کسیاگر  ،نمازش را بخواند
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که  کندو بیان می، استاین حدیث دال بر سنت بودن ستر : فرمایدنووی میامام 

بنابراین با هر چیزی که سه زراع ، که سه زراع طول دارد، پاالن شتر است ،حداقل ستر

 . شودآورده می یسنت به جا این باشد

ی خود را در زمین فرو بعضی مواقع نیزه جکند که پیامبر نافع از عبداهلل روایت می

نگام بیرون که ه است روایت شده فعناهمچنین از  خواندو رو بدان نماز می کردمی

را در زمین نصب کرد و  نماز عید نیزه را همراه خود آورد و آن رفتن از شهر برای ادای

 وداد در سفر این کار را انجام می جبیشتر اوقات حضرت ، رو به آن نماز را اقامه فرمود

 .(اندروایت کردهآن را  )بخاری و مسلم. دادندنیز این کار را انجام می امرا بعدها

 اختالف در مورد وجوب و سنت برخی از افعال و اقول نماز

مأموم اختالف  ونسبت به امام « ، ربنا و لک الحمدسمع اهلل لمن حمده» یدر مورد جمله

 ینسبت به مأموم و تکرار جمله« و لک الحمدربنا » یو همچنین در مورد جمله است

و تکبیر انتقال از یک  در رکوع و سجده« االعلیسبحان ربی »و « ی العظیمسبحان رب»

و  ،ندواجباینها : گویندگروهی می، اختالف وجود دارد و تشهد اول رکن به رکن دیگر

 . آنها هستند به مندوب بودنبرخی قائل 

این حدیث ابوهریره اشاره دارد که ی: سمع اهلل لمن حمده، ربنا و لک الحمد به جمله

و وقتی « سمع اهلل لمن حمده: »فرمودخاست میاز رکوع برمیهرگاه  جپیامبر  :گفت

 (متفق علیه) .«ربنا و لک الحمد» :فرمودشد میکامالً بلند می

نه إف، للهم ربنا لک الحمدأ :فقولوا، «سمع هللا لمن حمده»مام ذا قال اإلإ :یا حدیث

 (تفق علیهم) .من وافق قول المالئکة غفر له ما تقدم من ذنبه
چون « للهم ربنا لک الحمدأ»: شما بگویید، «سمع اهلل لمن حمده»امام گفت:  هر گاه

 یفرشتگان باشد خداوند از گناهان گذشته سخنموافق و هماهنگ  کسی سخن گاهره

 . گذردن فرد میآ
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 : گویداست که میابن مسعود  حدیث در مورد تشهد

السَّاَلُم َعلَى ِجْبِريَل َوِميَكائِيَل السَّاَلُم َعلَى فاَُلٍن َوفاَُلٍن قُْلنَا  ج  ُكنَّا إَِذا َصلَّْينَا َخْلَف النَّبِيِّ 

َ ُهَو السَّاَلُم فَإَِذا َصلَّى أََحُدُكْم فَْليَقُْل  ج  هللارسولفَاْلتَفََت إِلَْينَا  ِ فَقَاَل إِنَّ هللاَّ التَِّحيَّاُت َّلِلَّ

لََواُت َوالطَّيِّبَاُت السَّاَلُم َعلَيْ  ِ َوبََرَكاتُهُ السَّاَلُم َعلَْينَا َوَعلَى ِعبَاِد آيه كَ َوالصَّ ا النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ هللاَّ

ِ َصالٍِح فِي السََّماِء َواأْلَْرِض أَْشهَ  الِِحيَن فَإِنَُّكْم إَِذا قُْلتُُموَها أََصابَْت ُكلَّ َعْبٍد َّلِلَّ ِ الصَّ ُد أَْن اَل هللاَّ

ُ َوأَْشهَ  ا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ إِلَهَ إاِلَّ هللاَّ دًّ  .(متفق علیه) ُد أَنَّ ُمَحمَّ

و  سالم بر جبرئیل: گفتیمدر تشهد می خواندیمنماز می جوقتی پشت سر پیامبر 

هرگاه یکی از شما نماز  :کرد و فرمود ما رو به جپیامبر  .سالم بر فالنی و فالنی ،میکائیل

که با آن تعظیم خداوند متعال مقصود  و هر دعایی هاباد گفتنتمام زنده: بگویدخواند 

باد  توبر  خدافقط الیق خداوند متعال است، سالم، رحمت و برکات  هاپاکی و تمامباشد 

گاه این را بگویید تمام بندگان صالح )هر ای پیامبر، سالم بر ما و بر بندگان صالح خدا،

د بر حقی غیر از دهم که هیچ معبوشهادت می شود(خدا را در آسمان و زمین شامل می

)بخاری و مسلم آن را .اوست یدهم که محمد بنده و فرستادهاهلل نیست و شهادت می

  اند(.روایت کرده

ت همانگونه که قرآن آموخبه ما تشهد می ج پیامبر: فرمایدیا حدیث ابن عباس که می

 : فرمودمی، آموخترا به ما می
لََواُت َوا ِ َوالصَّ ِ َوبََرَكاتُهُ السَّاَلُم َعلَْينَا آيه لطَّيِّبَاُت السَّاَلُم َعلَْيكَ التَِّحيَّاُت َّلِلَّ ا النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ هللاَّ

َماِء وَ  ِ َصالٍِح فِي السَّ الِِحيَن فَإِنَُّكْم إَِذا قُْلتُُموَها أََصابَْت ُكلَّ َعْبٍد َّلِلَّ ِ الصَّ اأْلَْرِض َوَعلَى ِعبَاِد هللاَّ

ا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ أَْشَهُد أَْن اَل  دًّ ُ َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ  تفق علیه(.)م إِلَهَ إاِلَّ هللاَّ

 : فرمایدکه می جاشعری از رسول اکرم موسییا حدیث ابو

ِل قَْوِل أََحِدُكْم التَِّحيَّاُت  ِ َوإَِذا َكاَن ِعْنَد اْلقَْعَدِة فَْليَُكْن ِمْن أَوَّ لََواُت َّلِلَّ  َعلَْيكَ   السَّاَلمُ الطَّيِّبَاُت الصَّ

الِِحيَن أَْشَهُد أَْن اَل إِ آيه ِ الصَّ ِ َوبََرَكاتُهُ السَّاَلُم َعلَْينَا َوَعلَى ِعبَاِد هللاَّ ُ ا النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ هللاَّ لَهَ إاِلَّ هللاَّ

ا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ  دًّ  (بخاریرواه ال).َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ

 یفقط شایسته تحیات، پاکیها و صلوات: بگوید نشست کسی برای تشهد هرگاه

باد ای پیامبر، سالم بر ما و بر  توبر  خداسالم، رحمت و برکات  .خداوند متعال است
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دهم که هیچ معبود بر حقی غیر از اهلل نیست و شهادت بندگان صالح خدا، شهادت می

 . اوست یدهم که محمد بنده و فرستادهمی

این الفاظ درست هستند و هر کس یکی از آنها را در  یند که همهاهل علم اتفاق دار

  .گیردپاداش می تحیات خواند

نماز  جپیامبر  :گویدتشهد حدیث ابن بحینه است که میاساس اختالف در وجوب 

مردم هم همراه ایشان ، برخاست وتشهد نخواند  در دو رکعت اول، ظهر را با ما خواند

ولی ایشان ، بودند ایشانز به پایان رسید مردم منتظر سالم دادن وقتی که نما، بلند شدند

  .(آن را روایت کرده است )بخاری. به سجده رفت سپس سالم داد دو بار قبل از سالم

اگر تشهد واجب بود رسول : گویندمی، گروهی که قائل به سنت بودن تشهد هستند

حتی امام بخاری حدیث را در ، دفرمونمی و تنها به سجده اکتفا گشتمیبدان بر جخدا 

 . روایت کرده است« داندکسی که تشهد اول را واجب نمی»ب با

 از ابن بحینه باز هم بخاری کهدیگر  یگروه دیگر که قائل به وجوب هستند به حدیث

در ، خواندیمنماز ظهر را می جبا رسول خدا  گوید:کنند که میاستناد می کندروایت می

ولی در پایان نماز دو بار به ، بایست تشهد بخواندهر چند می رکعت دوم برخاست

 . سجده رفت

البته  آن است.دال بر وجوب ، بایست تشهد بخواندمی :است ینه گفتهاینکه ابن بح

 . احتمال هر دو دیدگاه وجود دارد

 

 مکروهات نماز

تان در داخل کردن انگشدستها را بر پهلو گذاردن،  نگاه کردن به اطراف و آسمان،

نماز خواندن  ن، شدت قضای حاجت،بازی کرد و ایجاد صدا توسط آنها، همدیگر
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جزء  گسترانیدن بازوها در سجدهنشستن بر روی لگن و  ،اغذ حاضر بودنهنگام 

 . آیندمکروهات نماز به شمار می

 : فرمایدمیدر نماز به اطراف  کردن در مورد نگاه جپیامبر 

 (بخاریرواه ال) من صالة العبدختالس يختلسه الشيطان إهو 

  .ربایدیک دزدی پنهانی است که شیطان از نماز بنده می

 : فرمایددر مورد نگاه کردن به آسمان می

لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدُّعاء فی الصالة إلی السماء أو لتخطفن 

 (بخاریرواه ال) أبصارهم

کنند، باید از این را به آسمان بلند می آنانی که در هنگام دعا در نماز چشمانشان

)بخاری آن را روایت کرده .چشمانشان خیره خواهد ماندعملشان دست بکشند، وگرنه 

  .است(

 : گویددست بر پهلو نهادن به هنگام ایستادن در نماز ابوهریره میدر مورد 

 (مسلمرواه ) أن يصلی الرجل مختصرا ج  النبي نهی

. دستانش را بر پهلویش بگذارد نماز گام ایستادن درهننهی شده است که شخص 

  )مسلم آن را روایت کرده است(.

به حرکت نکردن اشاره ( در نماز حرکت نکنید) «اسکنوا فی الصالة»حدیث 

 (مسلمبه روایت ). فرمایدمی

 جت پیامبر ام آماده شدن غذا و شدت قضای حاجدر مورد نهی از نماز خواندن هنگ

 : فرمایدمی

 (متفق علیه) خبثانو ال و هو یدافعه األ، صالة بحضرة الطعام ال

)بخاری و مسلم آن را  .هنگام آماده شدن غذا و شدت قضای حاجات نماز نخوانید

  اند(.روایت کرده

یشه حدیث عا گستراندن بازوها در سجدهدر مورد نهی از نشستن بر روی مقعد و 

 : فرمایداست که می
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درندگان گستراندن بازوها در سجده همچون د به زمین و قعم گذاشتنرسول خدا از 

  )به روایت مسلم( .فرمودنهی می

 سهو یسجده

به جای آورده  آنیا شک کردن در افزودن یا کاستن فعل یا گفتاری  سهو هنگام یسجده

 : شودمی

ید به آن بیفزاید با کند عمداًکه نماز را باطل می کس چیزی از جنس افعال نمازـ هر 

اما اگر فعل افزوده شده موجب باطل شدن نماز نگردد ، سهو را به جا بیاورد یسجده

سهو سالم  یاگر قبل از به جا آوردن سجده، سهو الزم نیست بلکه سنت است یسجده

  زیادی ایجاد نشود. زمانی یالبته اگر فاصله را به جا بیاورد تواند آنداد بعد از سالم می

ارکان نماز به جز تکبیر تحرم را ترک کند و بعد از وارد شدن به ـ هر کس رکنی از 

دیگر بخواند و  یو باید رکعت است رکعت اول باطل شده، آن را به یاد آورد رکعت دیگر

اما اگر قبل از وارد شدن به رکعت دیگر به یاد آن رکن ترک شده ، بردبسهو  یسجده

اما اگر بعد از سالم به یاد رکن ترک ، کندافتاد، باید به آن رکن برگردد و از نو شروع 

  سهو برود. یشده افتاد باید رکعتی دیگر از نو بخواند و بعد ازآن به سجده

کند که دال بر ت نماز دچار شک شد به شکی عمل میرکعا تعدادـ اگر کسی در 

، ی سهو به جای آوردسجده بایداست و قبل از اتمام نماز کمتری رکعات  تعداد

و رفتن به سجده قبل از سالم و بعد از ، ها مندوب استی سهو هنگام ترک سنتسجده

 آن هم جائز است.

کاستن فعلی باشد قبل از سالم دادن به جا آورده  برایسهو  یـ بهتر است اگر سجده

نماز است ولی اگر در مقابل افزودن چیزی باشد بر خالف میل شیطان  یشود چون تتمه

 . تا دو چیز به نماز افزوده نشود، برود بعد از سالم به سجده
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اشاره  به هنگام افزودن چیزی به نماز سهو یوعیت سجدهرحدیث عبداهلل بر مش

به رکعات : خطاب به ایشان گفتند، رکعت خواند در نماز ظهر پنج جرسول خدا  :کندمی

دو س پ. رکعت خواندید : پنجاست؟ گفتند چه شده مگرفرمود: ؟ نماز افزوده شده است

  .(اندآن را روایت کرده بار به سجده رفت. )بخاری و مسلم

 : که گفت و حدیث ابوهریره
ا اْلَعْصَر فََسلََّم فِي َرْكَعتَْيِن ثُمَّ أَتَى  ج هللارسولَصلَّى بِنَا  ا الظُّْهَر َوإِمَّ إِْحَدى َصاَلتَْي اْلَعِشيِّ إِمَّ

ا فِي قِْبلَِة اْلَمْسِجِد فَاْستَنَ  َد إِلَْيَها ُمْغَضبًّا َوفِي اْلقَْوِم أَبُو بَْكٍر َوُعَمَر فََهابَا أَْن يَتََكلََّما َوَخَرَج ِجْذعًّ

اَلةُ فَقَاَم ُذو اْليََدْيِن فَقَاَل يَا  اَلةُ أَْم نَِسيَت  هللارسولَسَرَعاُن النَّاِس قُِصَرْت الصَّ أَقُِصَرْت الصَّ

 فَقَاَل َما يَقُوُل ُذو اْليََدْيِن قَالُوا َصَدَق لَْم تَُصلِّ إاِلَّ َرْكَعتَْيِن فََصلَّى يَِمينًّا َوِشَماالًّ  جفَنَظََر النَّبِيُّ 

 .(متفق علیه)َرْكَعتَْيِن َوَسلََّم ثُمَّ َكبََّر ثُمَّ َسَجَد ثُمَّ َكبََّر فََرفََع ثُمَّ َكبََّر َوَسَجَد ثُمَّ َكبََّر َوَرفََع 

، بعد از دو رکعت سالم داد، ا ظهر را به امامت خواندهمراه ما نماز عصر ی جپیامبر 

مردم با شتاب ، سپس کنار ستونی در جهت قبله رفت و با حالت نگرانی بدان پشت داد

: الیدین بلند شد و خطاب به پیامبر گفتذو، بیرون رفتند و گفتند نماز کوتاه شده است

: بر نگاه کرد و فرمود و رپیامبر به دو؟ است یا فراموش کردید آیا نماز کوتاه شده

پیامبر بلند ، گوید تنها دو رکعت نماز خواندیدراست می: گفتند؟ گویدذوالیدین چه می

بخاری و . آنگاه سالم داد و دو سجده به جای آورد. )شد و دو رکعت دیگر خواند

  اند(.مسلم آن را روایت کرده

ابی سعید خدری از سهو هنگام دچار شک شدن حدیث  یدر مورد مشروعیت سجده

 : فرمایداست که می جپیامبر 

إذا شک أحدکم فی صالته فلم يدرکم صلی؟ ثالثا أم أربعا؟ فليطرح الشک و ليبن علی ما 

د سجدتين قبل أن يسلم. فإن کان صلی خمسا شفعن له صالته، و إن کان سجستيقن ثم يإ

 )رواه مسلم(.صلی إتماما ألربع کانتا ترغيما للشيطان

سه یا چهار –یکی از شما در نمازش دچار شک شد و ندانست چند رکعت هرگاه 

 ید، واز آنجا بقیهنو بر یقین بنا ک سازدخوانده است باید شک را از خود دور –رکعت

نمازش را بخواند سپس قبل از آنکه سالم بدهد دو سجده ببرد، پس اگر پنج رکعت 
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شود و اگر نمازش را چهار رکعت خوانده باشد با انجام این دو سجده نمازش زوج می

  .خواری و زبونی شیطان است بمام خوانده باشد این دو سجده سبت

سهو هنگام کاستن از نماز حدیث عبداهلل ابن بحینه است  یمشروعیت سجدهدر مورد 

 : گفتکه 

مردم ، برخاست ودر دو رکعت اول تشهد نخواند ، نماز ظهر را با ما خواند جپیامبر 

وقتی که نماز به پایان رسید مردم منتظر سالم دادن حضرت ، ایشان بلند شدند هم همراه

و  )بخاری. سجده رفت سپس سالم داد دو بار بهولی ایشان قبل از سالم ، بودند ج

  .(اندمسلم آن را روایت کرده

 نماز جماعت

و ، ردثواب دا فردیر نماز بو بیست و هفت برا، ایمان داریم که نماز جماعت الزم است

اگر او نبود داناترین فرد به سنت و اگر او هم نبود فردی ، ترین فرد باید امام باشدقاری

، ترین فرد حق امامت داردن شده است و اگر این هم نبود مسنکه پیش از همه مسلما

صاحب خانه و امیر  باحق امامت ، ی کسیی تحت سلطههمچنین در خانه و ناحیه

هر کس امام باشد باید نماز را ، آنها فردی دیگر امامت کند یهناحیه است مگر با اجاز

 کسانی که حاجتی دارندیا و بیمار و ضعیف  مردم افرادکوتاه کند چون معموالً میان 

 . وجود دارد

 : فرمایدی بقره میسوره 13 ییهآخداوند در 

  ٦٣البقرة:  چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ 
و با نمازگزاران )به صورت جماعت( نماز زکات را بپردازید  و نماز را برپا دارید و 

 . بخوانید
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یکی از بهترین و ، باید در بهترین کارها همراه مؤمنین باشد فرد دهد کهدستور می

یه استدالل آبسیاری از بزرگان برای وجوب جماعت به این ، نماز است هاترین کارکامل

 . کنندمی

 : فرمایدکه می ج هریره از پیامبریا حدیث ابو

لََواِت فَقَاَل لَقَْد َهَمْمُت أَْن آُمَر َرُجالًّ يَُصلِّي بِالنَّاِس  ج هللارسولأَنَّ  ا فِي بَْعِض الصَّ فَقََد نَاسًّ

قُوا َعلَْيِهْم بُِحَزِم اْلَحطَِب بُيُوتَ  متفق )ُهْم ثُمَّ أَُخالَِف إِلَى ِرَجاٍل يَتََخلَّفُوَن َعْنَها فَآُمَر بِِهْم فَيَُحرِّ

 (علیه

تصمیم گرفتم که  :فرمود، دیدنمازهای جماعت نمی را در برخی از گروهی جپیامبر 

 یین کنم تا امام باشد و خود همراه گروهی بروم تا خانهیخود تع یبه جا را فردی

)بخاری و مسلم آن را  .کنند با هیزم بسوزانمرا که در جماعت شرکت نمی افرادی

  اند(.روایت کرده

 : یا حدیث

 (متفق علیه) صالة الجماعة تفضل صالة الفذ بسبع و عشرين درجة

 .نماز جماعت بیست و هفت درجه بر نماز فرادا برتری دارد

 : فرمایدانصاری به مراتب امامت اشاره می حدیث ابی مسعود

ا فی يؤم القوم أقروهم لکتاب هللا، فإن کانوا فی القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن کانو

السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن کانوا فی الهجرة سواء فأقدمهم سلما و اليؤمن الرجل 

 (مسلمرواه ) الرجل فی سلطانه، واليقعد فی بيته علی تکرمته إال بإذنه

دند آگاهترین ترینشان به کتاب خدا امامت کند، اگر در قرائت مساوی بومردم را قاری

بودند کسی که در هجرت مقدم است، اگر در  سنت مساویر آنها به سنت، اگر د

هجرت مساوی بودند کسی که زودتر اسالم آورده است، و هیچ کس به جای صاحب 

. ی اوخانه )یا امام مسجد( امامت نکند و در جای مخصوص او ننشیند مگر به اجازه

 )مسلم آن را روایت کرده است(.

 : نمایدیتوصیه م توسط امام حدیث ذیل به کوتاه کردن نماز
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إذا صلی أحدکم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف و السقيم و الکبير فإذا صلی لنفسه 

 )متفق علیه( فليطول ما شاء

هرگاه یکی از شما برای مردم امامت کرد نمازش را سبک بخواند چون در میان آنها 

که نماز خواند هر اندازه  ضعیف، بیمار و مسن وجود دارد و اگر خودش به تنهایی

  .د نمازش را طوالنی کندهخوامی

من هرگز  مردی پیش رسول خدا آمد و گفتصاری که گفت: یا حدیث ابی مسعود ان

به  نگران شد جپیامبر ، کندون فالنی نماز را خیلی طوالنی میروم چبه نماز صبح نمی

 : فرمودسپس به باالی منبر رفت و ، از ایشان ندیده بودم ای که هرگز چنین نگرانیگونه

ن من ورائه الکبیر و إف، م الناس فلیوجزأیکم فأ! ن منکم منفرینإیها الناس أیا 

 (متفق علیه) حاجةالالضعیف و ذا

باید ، هر کدام از شما امام شد! سازیداز شما مردم را از دین متنفر می ای مردم برخی

 . وجود دارند تدارای حاجچون میان آنها بیمار و ضعیف و افراد ، نماز را کوتاه کند

 

 نماز جمعه

جمعه ، واجب استهر مسلمان عاقل و بالغ و مقیمی  که نماز جمعه بر باور داریم

و همچنین ، و دو رکعت بعد از زوال خورشید از خط استواعبارت است از دو خطبه 

ای از فقیه بودن او اش نشانهطوالنی بودن نماز خطیب و کوتاه بودن خطبهایمان داریم 

 . است

هر چند در مورد ـ تعداد نمازگزاران ،نماز، در یک جا ساکن بودنوقت فرا رسیدن 

 اً نمازو هر کس عمد، ندستهط جمعه ـ و خطبه از شرایاختالف هست هاآن حداقل

و جائز نیست در یک شهر چند جمعه ، کندخداوند قلبش را مهر می، جمعه را ترک کند

 . مگر هنگام ضرورت، بر پا شود
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 آن در وقت نمازجمعه وجوب جمعه و حرام بودن مشغولیت به غیر  یسوره 1 ییهآ

 : فرمایدرا بیان می

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ 

  ٧الجمعة:  چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ                  ٹ  ٹ    ٺٺ
وی ذکر و ، به سینه برای نماز جمعه اذان گفته شد! هنگامی که روز آدای مؤمنان 

شتابید و داد و ستد را رها سازید. این )چیزی که بدان دستور داده عبادت خدا ب

 . و سودمندتر است اگر متوجه باشید ( برای شما بهترشویدمی

جمعه بیع و خرید و فروش  برای ندای دومدارند که هنگام  نظرفقهاء اتفاق یهمه

  .حرام است

  دهد:چنین بیم میعه از سستی در ادای نماز جم جپیامبر 

لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن هللا علی قلوبهم ثم ليکونن من 

 )رواه مسلم(.الغافلين

کنند باید از این عملشان دست بکشند وگرنه خداوند بر افرادی که جمعه را ترک می

آن را  سلم)م .گیرندغافالن قرار می یزند، سپس در زمرهقلبهای آنها مهر )غفلت( می

  .(روایت کرده است

 : نمایدو حدیث ذیل به شرایط جمعه اشاره می

و أ، مراةإو أ، عبد مملوک: ربعةأال إالجمعة حق واجب علی کل مسلم فی جماعة 

 (ود و بیهقیودارواه أبو) و مریضأ، صبی

. بنده و زن و بچه و بیمار: جمعه بر هر مسلمانی واجب است مگر بر چهار گروه

 اند(.ود و بیهقی آن را روایت کرده)ابوداو

 : فرمایداشاره میوقت  مشخص بودنشرط  نساء به یسوره 013 ییهآ

 ٦٣٣النساء:  چڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ            ہ  ھ    ڻچ
 . و دارای اوقات معلوم و معیّن استبیگمان نماز بر مؤمنان فرض 
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های دیگر خالف نماز چون بر د،شوتعبیر نمیدخول وقت از این شرط به  جادر این

 . جمعه بعد از وقت مقرر قابل اداء نیست

 ج پیامبر باشند این است که در دوران و در یک جا ساکن دلیل اینکه باید اهل وطن

 یآمدند و در میان قبیلهمدینه سکونت داشتند به جمعه نمی ل عرب که در اطرافقبای

 . دادبه آنها دستور نمی مه آوردند و حضرترا به جا نمی خود هم آن

: برخی اختالف دارند در نماز جمعه د افراد شرکت کنندهاعدتدر مورد  فقهااما 

 یگروه دیگر، گویند باید چهل نفر حضور داشته باشند تا جمعه واجب گرددمی

چون وقتی که مردم هنگام جمعه حضرت را تنها گذاشتند تنها ، دوازده نفر: گویندمی

که با سه نفر جمعه برپا  دیگر هم معتقدند یگروه، ایشان باقی ماندند دوازده نفر با

 . اجتهاد است محلالبته تحدید تعداد افراد شرکت کننده در جمعه ، گرددمی

  کند:ها اشاره میشرط خطبهی زیر نیز به آیه

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ 

  ٧الجمعة:  چٹ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ          ٹ  ٺٺ
، به سوی ذکر و ینه برای نماز جمعه اذان گفته شد! هنگامی که روز آدای مؤمنان 

چیزی که بدان دستور داده ). این شتابید و داد و ستد را رها سازیدعبادت خدا ب

 . و سودمندتر است اگر متوجه باشید شوید( برای شما بهترمی

چون حضرت بر آنها خیلی ، معنی خطبه است ذکر به :گویندبسیاری از مفسرین می

ایراد پیامبر در حالی که ایستاده بود دو خطبه  گوید:عمر میابن، فرمودمواظبت می

 . (اندآن را روایت کرده )مسلم و بخاری. نشستو میان آنها کمی می فرمودمی

 برای مارع: گویدابی وائل می، در مورد کوتاه بودن خطبه و طوالنی بودن نماز خطیب

یقظان : ای اباوقتی از منبر پایین آمد گفتیم، خیلی کوتاه و بلیغ بود، دخوان ایما خطبه
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گفت: من از ! کردیتر میای کاش کمی طوالنیاه و رسا بود ات خیلی کوتخطبه

 شنیدم که فرمود:  جحضرت 
طبة و إن طول صالة الرجل و قصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصالة و أقصروا الخ

  إن من البيان لسحرا

ای از فقیه بودن او است؛ پس اش نشانهطوالنی بودن نماز خطیب و کوتاه بودن خطبه

  .نماز را طوالنی و خطبه را کوتاه کنید و به راستی که برخی سخنان سحرآمیزند

 سنتهای راتبه

عت کرد دو رکمیهرگز آنها را ترک ن جایمان داریم که نمازهاي سنتی که حضرت 

، دو رکعت بعد از دو رکعت قبل از ظهر و دو رکعت بعد از آن قبل از نماز صبح،

 . باشنددو رکعت بعد از عشاء همراه نماز وتر می مغرب و

نماز سنت قبل  یبر هیچ سنتی به اندازه جپیامبر : شه روایت شده است که فرموداز عای

 ()مسلم و بخاری. از نماز فجر حریص نبود

دو رکعت قبل از ظهر، دو  ج پیامبرهمراه  است که گفت: روایت شدهعمر از ابن

دو رکعت بعد از  ب ودو رکعت بعد از مغر دو رکعت بعد از جمعه، رکعت بعد از آن،

 (اند)بخاری و مسلم آن را روایت کرده. آوردم یبه جا عشاء

وقتی ، تا دوتا استنماز شب دو: فرمود جکه پیامبر  است دوباره از او روایت شده

 ( )مسلم و بخاری. بخوانیدرا تمام کنید یک رکعت نماز وتر  آن دخواستی

 : فرمود جکه حضرت  استباز هم از او روایت 
 (متفق علیه) اجعلوا آخر صالتکم باللیل وترا

 تان نماز وتر باشد.)بخاری و مسلم(آخرین نماز شب

 هاقصر و جمع نمازرخصت برای 

ها رخصتی و جمع نماز، استیامبر پماز در سفر سنت ثابت ایمان داریم که کوتاه کردن ن

 یا باشد به هنگام نماز اول خواه جمع تقدیم، است شده دادهکه به امت عارضی است 
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اختالف  فقهادر مورد تحدید مسافت قصر میان ، در وقت نماز دومباشد تأخیر  جمع

 . وجود دارد

 : فرمایدمی ری قصر نماز در سفبارهدر نساء یخداوند در سوره

ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب      ىب   يب  جت   چ 

  ٦٣٦النساء:  چىت    يت  جث         مث   ىث  يث  حج     متحت  خت
چهار رکعتیها را دو  واختید و نماز را کوتاه خواندید )هرگاه در زمین به مسافرت پرد 

و به  ی به شما برسانندیبال سیدید که کافران، اگر تررکعت نمودید( گناهی بر شما نیست

 . گمان کافران دشمنان آشکار شمایند. بیای گرفتارتان گردانندفتنه

یعلی حدیث تمام شدن جنگ  در حالت امنیت ونماز  قصرمشروعیت  امتداد در مورد

 : گویدمیاست که بن امیه 

اَلِة إِْن ِخْفتُْم أَْن يَْفتِنَُكْم الَِّذيَن لَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أَْن تَقْ  »قُْلُت لُِعَمَر ْبِن اْلَخطَّابِ  ُصُروا ِمْن الصَّ

  «َكفَُروا

ا َعِجْبَت ِمْنهُ فََسأَْلُت رسول َعْن َذلَِك فَقَاَل َصَدقَةٌ  جهللا فَقَْد أَِمَن النَّاُس فَقَاَل َعِجْبُت ِممَّ

ُ بَِها َعلَْيُكْم فَاْقبَلُوا َصَدقَتَهُ   سلم()رواه م تََصدََّق هللاَّ

اما حاال مردم در ، نگ و ضرورت استجقصر در مورد  ییهآ: به عمر بن خطاب گفتم

 ؟ امنیت هستند

 جپیامبر ، من هم مانند تو از این حکم تعجب کردم تا از حضرت پرسیدم: گفت عمر

 .را بپذیرید آنپس  است ای است که خداوند به مردم ارزانی بخشیدهاین صدقه: فرمود

  )مسلم(

، در سفر و حضر دو رکعت بود نماز در ابتدا: گفت که است شه روایت شدهیاز عا

برای سفر دو رکعت به حکم خودش باقی ماند ولی در حضر به چهار و سه رکعت 

 (مسلمبخاری و ). فزونی یافت
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واجب  جخداوند نماز چهار رکعتی حضر را بر زبان پیامبر : فرمایدابن عباس می

مسلم و ) .کاهش دادرکعت و در شدت جنگ به یک رکعت ولی در سفر به دو ، فرمود

 (بخاری

عجله داشت نماز را به تأخیر  برای سفر هرگاه جکه پیامبر  است از انس روایت شده 

 . آوردرا به عصر و مغرب را به عشاء می مثالً نماز ظهر، انداختمی

 : کندعاذ به جمع نماز در سفر اشاره میحدیث م

فِي َغْزَوِة تَبُوَك فََكاَن يَُصلِّي الظُّْهَر َواْلَعْصَر َجِميعًّا َواْلَمْغِرَب  ج هللالرسوَخَرْجنَا َمَع 

 (مسلمرواه ) َواْلِعَشاَء َجِميعًّا

ایشان نماز ظهر و عصر را با هم و نماز ، تبوک همراه پیامبر بیرون آمدیم یهدر غزو

 )به روایت مسلم(. ندبا هم خواند نیزمغرب و عشاء را 

  :گفتکه  است آمده یروایت دیگر در
، قَاَل فَقُْلُت َما فِي َغْزَوِة تَبُوَك بَْيَن الظُّْهِر َواْلَعْصِر َوبَْيَن اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاءِ  ج هللارسولَجَمَع 

تَهُ   )رواه مسلم(.َحَملَهُ َعلَى َذلَِك فَقَاَل أََراَد أَْن اَل يُْحِرَج أُمَّ

چرا : گفتم، جمع کرد نیز با هم و مغرب و عشاء را را با هم نماز ظهر و عصر ج پیامبر

 ؟ حضرت چنین کرد

 ()مسلم. نشوند سختیتا امتش دچار : گفت

 نماز عیدها

هر چند میان ، ندستهاز شعائر اسالم  دو عید )قربان و رمضان(ایمان داریم که نماز 

، جود دارداختالف و انبزرگان در فرض کفایه بودن یا واجب و سنت مؤکد بودنش

عبارت است از دو  این نماز سنت است. آن در صحرا یکه اقامه دانیممیهمچنین 

تکبیر گفته  اول هفت تکبیر و در رکعت دوم پنج در رکعت، رکعت بدون اقامه و اذان

و بر روی این مسأله بین علما اجماع  ،شودسپس بعد از نماز خطبه خوانده می، شودمی

  وجود دارد.
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خرین روز ایام آقربان تکبیر تا  عیددر  ،های عید تکبیر گفته شودر شبسنت است د

سنت است ، ادامه دارد تشریق ولی در عید رمضان تا بیرون آمدن امام برای نماز عید

اما زنانی که در حیض ، زنان هم بیرون بیایند تا در دعوت و خیر مسلمین حاضر باشند

 گناه ای که در آندر آن روز مسلمانان بازی که جائز است، خوانندبنماز  نباید هستند

 . چون اظهار سرور و شادمانی در آن روز از شعائر اسالم است، انجام دهند نباشد

 : فرمایدی کوثر میسوره 2 ییهخداوند در آ

  ٨الكوثر:  چژ  ژ  ڑ     ڑ   چ 
 . ماز بخوان و قربانی بکنحال که چنین است تنها برای پروردگار خود ن 

  فرماید:و می

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې    چ

  ٦٢٢البقرة:  چى  
به احکام دین ) را کامل گردانید و خدا را بر این که شما را (روزهای رمضان) تا تعداد

 یاز همه) بزرگ دارید و تا این که ،هدایت کرده است (که سعادتتان در آن است

  .سپاسگزاری کنید (نعمتهای او

رسول خدا در روز  :کندمیاشاره  ی نماز در صحراد خدری به اقامهحدیث ابی سعی

آنگاه مقابل  خواندقبل از هر چیز نماز می، رفتبیرون می رمضان و قربان به مصلیعید 

نشسته بودند، سپس آنها را موعظه و  در حالی که مردم در صفهایشانایستاد، مردم می

 ()مسلم و بخاری فرمود.توصیه می

 : ن عباس دلیل تقدیم نماز بر خطبه استحدیث اب
و أبی بکر و عمر و عثمان فکلهم کانوا يصلون قبل  ج هللارسولشهدت العيد مع 

 .الخطبة
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خواندم،  را نماز عید -خداوند از آنان راضی باد– عمر و عثمان و ابوبکر و ج با پیامبر

 ()مسلم و بخاری .خواندندآنها قبل از خطبه نماز می یهمه

برای  :فرمایدروع نبودن اذان و اقامه اشاره میعباس و جابر بن عبداهلل به مشث ابنحدی

 ()مسلم و بخاری. شدر و قربان اذان و اقامه گفته نمیعید فط

بدون  جپیامبر را همراه  عیدینچندین دفعه نماز  :گویدابر بن سمره که مییا حدیث ج

 ()مسلم. اذان و اقامه خواندم

زنان دستور  ما به جرسول خدا : کندیز به بیرون رفتن زنان اشاره میطیه نعحدیث ام

لی زنان حائضه از صف کردند وهمه جماعت می، یمیداد که برای نماز عید بیرون بیامی

 . کردندگیری میجماعت کناره

 : نمایدمیو حدیث عائشه به مشروع بودن شادی و سرور اشاره 

ِعْنِدي َجاِريَتَاِن ِمْن َجَواِري اأْلَْنَصاِر تَُغنِّيَاِن بَِما تَقَاَولَْت اأْلَْنَصاُر يَْوَم قَالَْت َدَخَل أَبُو بَْكٍر وَ 

َوَذلَِك فِي  ج هللارسولبَُعاَث قَالَْت َولَْيَستَا بُِمَغنِّيَتَْيِن فَقَاَل أَبُوبَْكٍر أََمَزاِميُر الشَّْيطَاِن فِي بَْيِت 

ا َوَهَذا ِعيُدنَا ج هللارسوليَْوِم ِعيٍد فَقَاَل   .(تفق علیهم) يَا أَبَابَْكٍر إِنَّ لُِكلِّ قَْوٍم ِعيدًّ

آواز روز بعاث ، خواندند بر من وارد شدحالی که دو جاریه انصار آواز می ابوبکر در

و آواز  صدا :ابوبکر گفت، آن دو زن آواز خوان نبودند :گویدشه میعای، دخواندنرا می

: فرمود جحضرت  .آن روز روز عید بود: گویدعایشه می !؟اهللرسول یشیطان در خانه

 . )بخاری و مسلم( ما است عیدو این هم ، هر قومی عیدی دارندای ابوبکر 

 نماز میت

آنچه ، بر مسلمان فرض کفایه است کردن ایمان داریم که نماز میت بعد از غسل و کفن

قبله به شرط گرفته شده در این  در نماز مانند طهارت و پوشاندن عورت و رو کردن به

بعد از تکبیر اول ، بدون سجده و رکوع است و چهار تکبیر دارد، نماز هم مشروط است

شود و فرستاده می جات بر حضرت وشود و بعد از دومی صلحمد خوانده می یسوره
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برای عموم مسلمین  و بعد از تکبیر چهارمطلبیده بعد از سومی برای میت دعا و مغفرت 

 . رسدا دادن یک سالم نماز به پایان میشود سپس بدعا خوانده می

 : نمایدعطیه به کیفیت غسل میت اشاره میحدیث ام

ا أَْو أَْكثََر ِمْن َذلَِك  ج هللارسولَدَخَل َعلَْينَا  َونَْحُن نَْغِسُل اْبنَتَهُ فَقَاَل اْغِسْلنََها ثاََلثًّا أَْو َخْمسًّ

ا فََرْغنَا آَذنَّاهُ فَأَْلقَى إِلَْينَا ِحْقَوهُ بَِماٍء َوِسْدٍر َواجْ  ا فَإَِذا فََرْغتُنَّ فَآِذنَّنِي فَلَمَّ َعْلَن فِي اْْلِخَرِة َكافُورًّ

 .فَقَاَل أَْشِعْرنََها إِيَّاهُ 

سه دفعه یا : فرمود، شستیم بر ما وارد شددر حالی که دخترش را می ج رسول خدا

ر به کار وو در آخرین غسل مقداری کاف، و سدر بشویید دفعه یا بیشتر او را با آب پنج

آمدند و رواندازی  جحضرت ، حضرت را صدا زدیم، وقتی کار را به پایان بردیم، ریدبب

 ()مسلم و بخاری. بپیچید زرواندا او را در :به ما داد و فرمود

از طرف راست شروع : فرمودند جکه حضرت  است عطیه روایت شدهدوباره از ام

 ()مسلم. ید و اعضای وضو را جلو بیاندازیدکن

 : کندشه به کیفیت کفن کردن اشاره میایحدیث ع

ُكفَِّن فِي ثاََلثَِة أَْثَواٍب يََمانِيٍَة بِيٍض َسُحولِيٍَّة ِمْن ُكْرُسٍف لَْيَس فِيِهنَّ قَِميٌص  ج هللارسولأَنَّ 

 (متفق علیه) َواَل ِعَماَمةٌ 

ای کفن شدند و پیراهن و عمامه هم د یمنی پنبهدر سه لباس سفی ج رسول خدا

  )بخاری و مسلم( .ندنداشت

 : کندعباس کیفیت غسل را بیان میحدیث ابن

ْغِسلُوهُ إ جبَْينََما َرُجٌل َواقٌِف بَِعَرفَةَ إِْذ َوقََع َعْن َراِحلَتِِه فََوقََصْتهُ أَْو قَاَل فَأَْوقََصْتهُ قَاَل النَّبِيُّ 

ُروا َرْأَسهُ فَإِنَّهُ يُْبَعُث يَْوَم اْلقِيَاَمِة ُملَبِّ بَِماٍء َوسِ   يًّاْدٍر َوَكفِّنُوهُ فِي ثَْوبَْيِن َواَل تَُحنِّطُوهُ َواَل تَُخمِّ

 (متفق علیه)

با : فرمود جپیامبر ، ش افتاد و گردنش شکستوقتی که در عرفه بودیم مردی از شتر

ی نکنید و صورتش را یمومیااو را ، نیدید و در دو لباس کفنش کیسدر او را بشو و آب

 )بخاری و مسلم(. شودزنده می گویانچون در روز قیامت لبیک ، نپوشانید
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 خواندشود و بر او نماز میثواب کسی که بر جنازه حاضر میحدیث ابوهریره به 

 : نمایداشاره می

َها فَلَهُ قِيَراطٌ َوَمْن َشِهَدَها َحتَّى تُْدفََن فَلَهُ َمْن َشِهَد اْلَجنَاَزةَ َحتَّى يَُصلَّى َعلَيْ  ج هللارسولقَاَل 

 (مسلمرواه ) قِيَراطَاِن قِيَل َوَما اْلقِيَراطَاِن قَاَل ِمْثُل اْلَجبَلَْيِن اْلَعِظيَمْينِ 

یک قیراط ثواب ، ای حاضر شود تا بر او نماز بخواندهر کس بر جنازه: فرمود جپیامبر 

اصحاب ، آوردزه باشد دو قیراط ثواب به دست میمراه جناگیرد و هر کس تا دفن همی

 . )مسلم(مانند دو کوه بزرگ است: فرمود؟ قیراط چیست دو: عرض کردند

 زیارت گورستان

زیارت گورستان به خاطر ترحم بر بازماندگان و طلب آمرزش برای مرده و پند و 

ان نیست از مردگ اما درست، ز استتن و یاد قیامت و مرگ مشروع و جایموعظه گرف

چون چنین کاری ، شودطلب یاری  از آنها ل گردد وچیزی خواسته شود و به آنها توس

 . اندآن آمدهها و پیامبران برای باطل کردن ی شریعتشود و همهشرک محسوب می

 (مسلمرواه ) کنت نهیتکم عن زیارة القبور فزورها: فرمایدمی جپیامبر 

  )مسلم( .کردم اما حاال آنها را زیارت کنیدبور منع میشما را از زیارت ققبالً من 

، به زیارت قبر مادرش رفت جکه حضرت  است در حدیث دیگر از ابوهریره آمده

از خدا خواستم که اذن فرماید  :سپس فرمود، آورده کرد و یارانش را هم به گریه درگری

فتم که به زیارتش بیایم اجازه گر، خداوند اجازه نداد، تا برای مادرم طلب آمرزش کنم

 . ندازدامیچون شما را به یاد قیامت ، را زیارت کنید قبرها، این بار اجازه داد

ان و طلب مردگ غیر خدا از جمله خواندنیونس فرا یسوره 011 ییهآخداوند در 

 : فرمایدیاری از آنها را منع می

 چخت    خب  مب  ىب  يب  جت    حت   حبی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ   يئ  جبچ 

  ٦٣١یونس: 



   آنچه هر مسلمانی باید بداند   032

و به جای خدا کسی و چیزی را پرستش مکن و به فریاد مخوان که به تو نه سودی  

و دعا و عبادت خود را به جای آفریدگار متوجّه ) اگر چنین کنی .رساند و نه زیانیمی

  .از ستمکاران و مشرکان خواهی شد (آفریدگان سازی

 فرماید:و می

ۆئ    ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ چ 

  ١ - ٢األحقاف:  چٱ  ٻ   ٻ      ٻ          ٻ  پ  پ  پ  پ            ڀ  ی  ی   

 (اگر) تر از کسی است که افرادی را به فریاد بخواند و پرستش کند کهچه کسی گمراه 

نه تنها ؟ )گویندپاسخش نمی (هم ایشان را به فریاد بخواند و پرستش کند) تا روز قیامت

و اصالً آنان از پرستشگران و به  (شنوندبلکه سخنانش را هم نمی ،دهندپاسخش را نمی

 ،شوندگرد آورده می (در قیامت) و زمانی که مردمان .خبرندفریادخواهندگان غافل و بی

دشمنان پرستشگران و به فریاد  ،شدگانیشدگان و به فریاد خواستهچنین پرستش

کنند و و عبادت ایشان را نفی می (جویندو از ایشان بیزاری می) گردندمی خواهندگان

  .پذیرندنمی

 ي قبور از آنها نهی شده استآنچه که درباره

شن و سرور به راه ج هار خود را مهیا کرد و بر روی آنوز نیست که برای زیارت قبجای

اری و بنا کردن و کچنین گانداخت و یا مسجد بنا کرد و فانوس روشن کرد و همچ

 . مشروع نیست نشستن بر روی قبور

 : فرمایدمی جپیامبر 

الحرام و مسجد الرسول و مسجد  المسجد : لی ثالثة المساجدإال إال تشد الرحال 

 (متفق علیه) قصیاأل

مسجد من و  مسجدالحرام، خود را آماده کنید: تنها برای زیارت سه مسجد

  . )بخاری و مسلم(قصیالامسجد
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 .به سوی کوه طور به راه افتادم: کند که گفتهریره روایت میامام مالک در موطأ از ابو

تصمیم داری به کجا  :خطاب به من گفت، غفاری را در راه دیدم یهبن ابی بصر بصره

 گفتم: به طور. ؟ بروی

 که مچون از رسول خدا شنید، دیدمخارج شوی تو را میکاش قبل از اینکه : گفت

 . المقدسمسجد من و بیت الحرام،مسجد :افتیدتنها برای سه مسجد به راه  :فرمود

 : فرمایدمی جپیامبر  ،ستانرشن گرفتن بر روی گوو سرور و جدر مورد شادی 

بر ، گاه مبدل نسازیدل نکنید و قبر من را هم به سیاحتهای خود را به قبر تبدیخانه

 (ودو)ابو دا. رسدبه من می شیدهر جا که با چون درود شما، من درود بفرستید

با گذشت سال ، کننددم بدان عادت میعلم است برای گردهمایی عمومی که مر: عید

به رفت و آمد  نیا به تعبیر دیگر عادت گرفت، نمایندی اجتماع مییا هفته یا ماه در مکان

ه شده گرفت( کردن )عادت «اعتیاد»و ( )برگشتن« هعاد»از لغت ، در مکان و زمان مشخص

کنند استعمال ی عبادت یا غیره در آن اجتماع میبنابراین برای مکانی که مردم برا، است

ر شریعت اسالمی به عید الحرام یا منی یا مزدلفه یا عرفه دهمانگونه که مسجد، شودمی

اعیاد مشرکین دارای زمان و مکان ، شوندد یعنی در آن مکانها مردم جمع میانتبدیل شده

د و به جای آنها دو عید رمضان و کرباطل  را آنها، آمدوقتی که اسالم ، دمخصوصی بو

 . قربان و روز عرفه مشروع گشت

ماری مرگ حضرت شه در بییعا ،مشروع بودن بنا کردن مسجد بر گورستاندر مورد نا

 : ندکروایت می چنین از ایشان

ُ اْليَ  ا قَالَْت قَاَل فِي َمَرِضِه الَِّذي َماَت فِيِه لََعَن هللاَّ ُهوَد َوالنََّصاَرى اتََّخُذوا قُبُوَر أَْنبِيَائِِهْم َمْسِجدًّ

ا  (متفق علیه) َولَْواَل َذلَِك أَلَْبَرُزوا قَْبَرهُ َغْيَر أَنِّي أَْخَشى أَْن يُتََّخَذ َمْسِجدًّ

شه عای، ندور پیامبرانشان را مسجد قرار دادچون قب، نصارا نفرین خدا بر یهود و

دادم اجازه میساخته شود بر قبر حضرت مسجد  که اگر از این بیم نداشتم :فرمایدمی

  )بخاری و مسلم( .قبرش را مشخص کنند
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برخی از ، بیمار گشت جوقتی حضرت  :گفتکه  است شه روایت شدهدوباره از عای

کردند که بر روی در و دیوار آن ستان حبشه را برای حضرت تعریف میزنانش دا

: اگر میان سرش را بلند کرد و فرمود جپیامبر ، شنگی کشیده شده استتصاویر زیبا و ق

سپس آن تصاویر را بر آن ، سازندصالحی بمیرد بر روی قبرش مسجد می آنها مرد

 ()مسلم و بخاری. خداوند هستند یهاآنها بدترین آفریده، کشندمی

د از مرگ بر دوست ندارم که انسانی مورد احترام واقع شود و بع: گویدشافعی می

 . چون بیم ایجاد فتنه بعد از او میان مردم خیلی زیاد است، روی قبرش مسجد بسازند

 ()مسلم. بر روی قبر ننشینید و نماز نخوانید: فرمایدمی جپیامبر 

پیامبر خدا از گچ : گویدکردن و نشستن بر روی قبر جابر میدر مورد گچ کاری و بنا 

 ()مسلم. بر آن نهی فرموده استکاری قبر و نشستن و بنا کردن 

بنشیند و لباس و بدنش  آتشاگر یکی از شما بر روی  :فرمایددر حدیث دیگری می

 ()بخاری. از نشستن بر روی قبر بهتر است بسوزد

طالب نقل اسدی از علی بن ابی هیاجابیی امر به یکسان کردن قبور با خاک بارهو در

در دوران خودش مرا  جکاری بفرستم که حضرت  آیا تو را به: گفت ط علی که کندمی

هر تمثالی را دیدی بشکن و هر قبر بلندی را دیدی با خاک ؟ برای آن مأموریت فرستاد

 ()مسلم. کن یکسان

همراه فضاله بن عبید در سرزمین روم در رودس نشسته : گویدثمامه بن شفی می

دستور داد که قبرش را با خاک فضاله ، یکی از یاران ما دار فانی را وداع گفت، بودیم

. کنید یکسانها را با خاک قبر :فرمودشنیدم که  جاز حضرت : سپس گفت، یکسان کنیم

 ()مسلم

از این بیشتر  نباید ،تر باشدیک وجب از زمین بلند یا به اندازهسنت است که قبر تنه

 . انده که اهل علم بیان کردهنهمانگو ،باشد
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 بر میتی و داد و فغان یسرانوحه

ی بر میت و زخمی کردن صورت و داد و فغان به راه انداختن یسراایمان داریم که نوحه

است که موجب خشم خدا و پیامبر یکی از کارهای دوران جاهلیت قبل از اسالم 

ز نیست مگر برای بیشتر از سه روز تعزیه بر میت جایهمچنین ایمان داریم ، گردندمی

 . د چهار ماه و ده روز در عزاداری باقی بماندزنی که شوهرش مرده باشد بای

و دعا بدعوی ، و شق الجیوب، لیس منا من لطم الخدود) :فرمایدمی جپیامبر 

 (متفق علیه).(الجاهلیه
ی یسرااره کند و مانند اهل جاهلیت نوحهرا پ اشرا زخمی و یقه شکسی که صورت

 )بخاری و مسلم(. کند از ما نیست

موسی به شدت بیمار شد و در حالی که سرش در ابو: گویدسی میرده بن ابی موابی ب

موسی نتوانست ابو، یکی از زنانش فریاد کشید، آغوش یکی از زنانش بود از هوش رفت

بری باشد من  او از کسی که رسول خدا از: وقتی که به هوش آمد گفت، چیزی بگوید

با صدای بلند گریه که هنگام مرگ نزدیکان  کسانیچون حضرت از ، هم بری هستم

 ()مسلم و بخاری. کنند بری استتراشند یا یقه را پاره میو یا سر را می کنندمی

با خود ، سلمه دار فانی را وداع گفتوقتی ابو: سلمه گفتام: گویدعبید بن عمر می

زنی از اطراف ، خود را برای گریه آماده کردم، امدر سرزمین غربت غریب افتاده: گفتم

خواهی آیا می: خطاب به او فرمود جرسول خدا ، کند با من گریهخواست  نیز مدینه

خود را کنترل کردم و ؟ خوانی که دو بار از آن رانده شده استای فرا شیطان را به خانه

 ()مسلم. گریه نکردم

را یکی از  خوانینوحه است را روایت کرده در حدیثی که ابومالک اشعری آن جپیامبر 

  فرماید:آن را بد بیان میی و سرانجام کارهای جاهل
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تِي ِمْن أَْمِر اْلَجاِهلِيَِّة اَل يَْتُرُكونَُهنَّ اْلفَْخُر فِي اأْلَْحَساِب َوالطَّْعُن فِي اأْلَ  ْنَساِب قَاَل أَْربٌَع فِي أُمَّ

قَْبَل َمْوتَِها تُقَاُم يَْوَم اْلقِيَاَمِة َوَعلَْيَها َوقَاَل النَّائَِحةُ إَِذا لَْم تَتُْب  َوااْلْستِْسقَاُء بِالنُُّجوِم َوالنِّيَاَحةُ 

 (مسلمرواه ) ِسْربَاٌل ِمْن قَِطَراٍن َوِدْرٌع ِمْن َجَربٍ 

افتخار به نسب و حمله وهجوم به  :شوندیز جاهلی میان امتم هرگز ترک نمیچهار چ

قبل از مرگ از  ها و داد و فغان بر مردگان و اگرستاره یبه وسیلهمردگان و طلب باران 

ود که ظرفی از آهن شدر روز قیامت در حالی زنده میآن کس ، داد و فغان توبه نشود

  )مسلم( .ای از آتش بر سر و تن داردذوب شده و زره

ابوهریره ، نمایدیکی از کارهای کافران قلمداد می دیگر گریه را یحتی در حدیث

طعنه  :در مردم وجود دارند کفر یهایویژگی از ویژگدو : فرمود جرسول خدا : گویدمی

 ()مسلم و بخاری. و داد و فغان بر میت گذشتگانبه  زدن

وصیت کند یا  خودشکند اگر میت به گریه کردن بر در حدیث دیگر بیان می

 روایت شده ط از عمر، گردددچار عذاب میجزو آداب و رسوم او باشد  خوانینوحه

 ()بخاری. بیندگریه و ناله کردن بر او عذاب می رمیت بر اث :فرموده جکه حضرت  است

وقتی عمر مورد اصابت آن مرد مجوسی  :کند که گفتبرده از پدرش روایت میابی

 فرموده جدانید که پیامبر مگر نمی: عمر فرمود! مای برادرو :صهیب فریاد زد، قرار گرفت

 (ی)بخار. بیندعذاب می ،بر او زندگان یمرده بر اثر گریه: است

ی مانند ییا چیزها، ای است که همراه داد و فغان باشدمنظور از گریه در حدیث گریه

، پاره کردن پیراهن و زخمی کردن صورت و یا منهیات دیگر را به همراه داشته باشد

ای که دین کار خرسند بوده باشد به گونهشود که در دنیا بضمناً وقتی مرده سزا داده می

و دیگران هم  کرده باشداش بوده یا بدین گناه وصیت انوادهسنت و روش او میان خ

اش صورت گرفته باشد صالً چنین کاری میان قوم و قبیلهیا ا، وصیتش را به جا آورند

نهی کرده و  کار اما اگر در حیات خودش از این، ولی او به ترک آن اقدام ننموده باشد
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قرآنی حاکی از آن  یدهون قاعبیند چان خرسند نباشد عذاب و سزایی نمیهرگز بد

 : است که

  ٦٢فاطر:  چجب     ېۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉچ 
 .کشدهیچ گناهکاری بار گناه دیگری را به دوش نمی

این شعر از عادت ، یند وصیت و سفارش کنندعرب عادت داشتند بدین عمل ناخوشا

 : کندنها تعبیر میو سرشت آ

 بنة معبدإو شقی علی الجیب یا       هله            أنا أذا مت فانعینی بما إ

ای دختر معبد ، مقامم باشد یاداری کنید که شایستهای برایم عزردم به گونهوقتی که مُ

 .ام پاره کنها را بر الشهپیراهن

چون ، دهدشم کسی را سزا نمیچ اشکاما خداوند هرگز بر اثر نگرانی و حزن قلب و 

، گیرد که خداوند در دلها به ودیعت گذاشته استتی سرچشمه میاین کار از مهر و محب

 . گفته شدبلکه عذاب و سزا فقط مستحق گریه و فغانی است که 

که داشت شکایت  ایاز بیماری جپیش حضرت  هعبادبنسعد: گویدعمر میبنعبداهلل

مسعود به بنوقاص و عبداهلل ابیر همراه عبدالرحمان بن عوف و سعدبنپیامب، کرد

؟ است جان داده: حضرت فرمود، هوش بودوقتی وارد شدند سعد بی، رفتند عیادش

اش را دیدند، وقتی یاران گریهحضرت گریه کرد،  ،ای رسول خداخیر  :عرض کردند

قلب کسی را سزا  حزنچشم و  خداوند بر اثر اشک بینیدمگر نمیگریه کردند، فرمود: 

 ا. )مسلم(دهد، اما این زبان یا موجب رحمت است یا سزنمی

بیشتر از سه روز جز برای زن داری سلمه به حرام بودن عزادختر ابی حدیث زینب

–حبیبه ، امسفیان از شام به مدینه رسیدوجان دادن اب خبروقتی  :دکنهمسرمرده اشاره می

، را به سر و صورت و دست بزند خواست تا آن در روز سوم مقداری حنا -همسر پیامبر

  :فرمودام که شنیده جاما از حضرت ، نیاز هستمنها بیسپس گفت من از ای
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ِ َواْليَْوِم اْْلِخِر أَْن تُِحدَّ َعلَى َميٍِّت فَْوَق ثاََلٍث إاِلَّ َعلَى َزْوجٍ  فَإِنََّها  اَل يَِحلُّ اِلْمَرأٍَة تُْؤِمُن بِاَّللَّ

ا  (بخاریرواه ال) تُِحدُّ َعلَْيِه أَْربََعةَ أَْشُهٍر َوَعْشرًّ

زنی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد حالل نیست بیشتر از سه روز در عزا برای 

  )بخاری( .باقی بماند ید چهار ماه و ده روز در سوگواریبماند مگر برای همسرش که با

که بر زینب دختر جحش در حالی  است سلمه روایت شدهزینب دختر ابیاز دوباره 

خوش  یمقداری بو . زینب دختر جحشدرش را از دست داده بود وارد شدکه برا

ولی از پیامبر ، من به اینها نیاز ندارم :گفترا به خودش زد سپس  و آن کرد خواستدر

 : شنیدم که باالی منبر فرمود ج
ِ َواْليَْوِم اْْلِخِر أَْن تُِحدَّ َعلَى َميٍِّت فَْوَق ثاََلٍث إاِلَّ َعلَ  ى َزْوٍج فَإِنََّها اَل يَِحلُّ اِلْمَرأٍَة تُْؤِمُن بِاَّللَّ

ا  (رواه البخاري) تُِحدُّ َعلَْيِه أَْربََعةَ أَْشُهٍر َوَعْشرًّ

برای زنی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد حالل نیست بیشتر از سه روز در عزا 

 )بخاری( باقی بماند. ید چهار ماه و ده روز در سوگواریبماند مگر برای همسرش که با

ید در این مدت از لباس زرق و روایات این است که زن با واری در اینهدف از سوگ

اما شارع به ، جماع باشد استفاده نکند یدار و آرایش کردن و هر چیزی که مقدمهبرق

ی چون زن سرچشمه، داری کندشوهرش سه روز عزاکه بر غیر  است زن اجازه داده

نظر دارند ولی فقها اتفاق، آیدشود و قلبش به درد میعاطفه است و خیلی زود متأثر می

این تعزیه برای زن واجب نیست و اگر در این مدت شوهر خواستار همبستری با زن  که

 . باشد حق ندارد شوهرش را از این حق منع کند

 زكات پرداخت

و شرط وجوب  یمان داریم که پرداخت زکات یکی از ارکان شریعت اسالمی استا

 .سال تمام استو چرخش یک  اموال صدمالکیت صد در  ،آزادی اسالم،، زکات

خداوند زکات را برای پاک کردن درون از بخل و حسادت و به داد مستمندان رسیدن و 

و رود بیرون میاسالم  یرهر آن از دایمنک، مصالح مسلمین مشروع فرموده است یاقامه
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گر باز هم شود و ارا پرداخت نکند با زور از او گرفته می ل و آز آنهر کس بر اثر بخ

  .نمایدرا پرداخت  زمانی که آن شود تاسلیم فرود نیاورد با او پیکار میسر ت

ل فراوانی بر این موضوع وجود دارد که بدیهی بودنش دالی جپیامبر در قرآن و سنت 

  :رسانددر اسالم به اثبات می را

 : فرمایدخداوند می

  ٦٣البقرة:  چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ 
نماز  (به صورت جماعت) از را برپا دارید و زکات را بپردازید و با نمازگزارانو نم 

  .بخوانید

 فرماید:و می

  ٣٣األحزاب:  چک      ڎڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ 
 ید.یید و از خدا و پیغمبرش اطاعت نماو نماز را برپا دارید و زکات را بپرداز 

 فرماید:همچنین می

ہ    ہۀ      ۀ  ہ  ہ   ڻڻ  ڻ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ چ 

  ٦٣٣التوبة:  چھ  ھ  ھ  
که به گناه خود اعتراف دارند و در صدد کاهش بدیها و ) از اموال آنان !(ای پیغمبر) 

از رذائل ) زکات بگیر تا بدین وسیله ایشان را (باشندافزایش نیکیهای خویش می

نان نیروی خیرات و حسنات در دل آ) و ،پاک داری (چشمیو تنگ ،و گناهان ،اخالقی

و برای آنان دعا و طلب آمرزش کن که قطعاً  ،ایشان را باال بری (را رشد دهی و درجات

و سبب اطمینان و ) شودایشان می (دل و جان) آرامش یدعا و طلب آمرزش تو مایه

 (از نیّات همگان) آگاه (دعای مخلصان و) و خداوند شنوای (گردداعتقاد بیشترشان می

  .تاس
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 : فرمایدمی جپیامبر 

ا  دًّ ُ َوأَنَّ ُمَحمَّ ْساَلُم َعلَى َخْمٍس َشَهاَدِة أَْن اَل إِلَهَ إاِلَّ هللاَّ اَلِة َوإِيتَاِء  هللارسولبُنَِي اإْلِ َوإِقَاِم الصَّ

َكاِة َواْلَحجِّ َوَصْوِم َرَمَضانَ   . )متفق علیه(الزَّ

رسالت  الوهیت پروردگار، توحید بهگواهی دادن : چیز بنا شده است اسالم بر پنج

 )بخاری و مسلم(. ی رمضانروزه حج و ،زکات اختدپر ی نماز،اقامه، جمحمد 

 : فرمایددر حدیث دیگر به معاذ می

ُ  هإِلَىُل ماتَْدُعوُهم فَْليَُكْن أَوَّ إِنََّك تَأْتِي قَْوماًّ ِمْن أَْهِل اْلِكتاِب    َوأَنَّ  َشَهاَدِة أَْن اَل إِلَهَ إاِلَّ هللاَّ

داًّ  َ قَْد اْفتََرَض َعلَْيِهْم َخْمَس َصلََواٍت فِي  كَ فَإِْن ُهْم أَطَاُعو هللارسول ُمَحمَّ لَِذلَِك فَأَْعلِْمُهْم أَنَّ هللاَّ

َ اْفتََرَض َعلَْيِهْم َصَدقَةًّ  كَ ُكلِّ يَْوٍم َولَْيلٍَة فَإِْن ُهْم أَطَاُعو فِي أَْمَوالِِهْم تُْؤَخُذ  لَِذلَِك فَأَْعلِْمُهْم أَنَّ هللاَّ

 (متفق عليهِمْن أَْغنِيَائِِهْم َوتَُردُّ َعلَى فُقََرائِِهْم )

 اگر آن، آنها را به شهادتین فرا خوان ابتدا، که اهل کتاب هستند رویپیش قومی میتو 

اگر ، است واجب فرموده آنها ربنماز  نها یاد بده که خداوند در روز پنجرا پذیرفتند به آ

کرده واجب  آنها منداند بده که خداوند زکات را بر ثروترا هم پذیرفتند بدیشان یا آن

 ()مسلم و بخاری. بپردازند شانتا مقداری از ثروت خود را به مستمندان است

 : است شده تهدید شدیدی دازندرپافرادی که زکات نمینسبت به  در آیاتی از قرآن

  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ 

ڍ  ڍ  ڌ     ڇچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  

ڱ  ڱ  ڱ    ڱگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ

  ٣٢ - ٣٦التوبة:  چں  ں  ڻ  ڻ                  ڻ  ڻ  
اموال مردم را به ناحق  ،بسیاری از علماء دینیِ یهودی و مسیحی !ای مؤمنان 

و از اطمینان مردمان به خود ) دارندمی از راه خدا بازو دیگران را  ،خورندمی

شما همچون  !ای مؤمنان .نمایندکنند و از پذیرش اسالم ممانعت میسوءاستفاده می
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ایشان نشوید و مواظب علماء بدکردار و عرفاء ناپرهیزگار خود باشید و بدانید اسم و 

کنند که طال و نقره را اندوخته می و کسانی (دهداندوز را تغییر نمیرسمْ دنیاپرستان مال

آنان را به عذاب بس بزرگ و بسیار دردناکی مژده  ،نمایندو آن را در راه خدا خرج نمی

شود و پیشانیها و تافته می ،ها در آتش دوزخاین سکّه (فرا خواهد رسید که) روزی .بده

این  :شودان گفته میبدیش (و برای توبیخ) گرددپهلوها و پشتهای ایشان با آنها داغ می

چیزی  یپس اینک بچشید مزه ،کردیدهمان چیزی است که برای خویشتن اندوخته می

  .اندوختیدرا که می

 : فرمایددیگر می یدر حدیث جپیامبر 

ئَِح فَيُْكَوى بَِها َما ِمْن َصاِحِب َكْنٍز اَل يَُؤدِّي َزَكاتَهُ إاِلَّ أُْحِمَي َعلَْيِه فِي نَاِر َجَهنََّم فَيُْجَعُل َصفَا

ُ بَْيَن ِعبَاِدِه فِي يَْوٍم َكاَن ِمْقَداُرهُ َخْمِسيَن أَْلَف َسنٍَة ثُمَّ يَرَ  ى َسبِيلَهُ َجْنبَاهُ َوَجبِينُهُ َحتَّى يَْحُكَم هللاَّ

ا إِلَى النَّاِر َوَما ِمْن َصاِحِب إِبٍِل اَل يَُؤدِّي َزَكاتََها ا إِلَى اْلَجنَِّة َوإِمَّ إاِلَّ بُِطَح لََها بِقَاٍع قَْرقٍَر  إِمَّ

 ُ  بَْيَن َكأَْوفَِر َما َكانَْت تَْستَنُّ َعلَْيِه ُكلََّما َمَضى َعلَْيِه أُْخَراَها ُردَّْت َعلَْيِه أُواَلَها َحتَّى يَْحُكَم هللاَّ

ا إِلَى النَّاِر َوَما  ِعبَاِدِه فِي يَْوٍم َكاَن ِمْقَداُرهُ َخْمِسيَن أَْلَف َسنٍَة ثُمَّ يََرى َسبِيلَهُ  ا إِلَى اْلَجنَِّة َوإِمَّ إِمَّ

َها ِمْن َصاِحِب َغنٍَم اَل يَُؤدِّي َزَكاتََها إاِلَّ بُِطَح لََها بِقَاٍع قَْرقٍَر َكأَْوفَِر َما َكانَْت فَتَطَُؤهُ بِأَْظاَلفِ 

َما َمَضى َعلَْيِه أُْخَراَها ُردَّْت َعلَْيِه أُواَلَها َوتَْنطَُحهُ بِقُُرونَِها لَْيَس فِيَها َعْقَصاُء َواَل َجْلَحاُء ُكلَّ 

وَن ثُمَّ يََرى سَ  ا تَُعدُّ ُ بَْيَن ِعبَاِدِه فِي يَْوٍم َكاَن ِمْقَداُرهُ َخْمِسيَن أَْلَف َسنٍَة ِممَّ بِيلَهُ َحتَّى يَْحُكَم هللاَّ

ا إِلَى النَّاِر  ا إِلَى اْلَجنَِّة َوإِمَّ  (مسلمرواه )إِمَّ

؛ در روز قیامت تخته را پرداخت نکند و حق آن داشته باشدای طال و نقره کسهر

و  هاشود و با آن پهلواخته میدآتش برای او پهن و با آتش جهنم گسنگهایی از 

ی پنجاه هزار سال است تا وقتی که خداوند در روزی که به اندازه،گرددداغ می شپیشانی

شود که یا به سوی بهشت او نشان داده می. آنگاه راهش به میان بندگانش حکم کند

روز  در ،ش را پرداخت نکندانشتر زکاتهر صاحب شتری که و  است یا به سوی آتش.

شود و حتی یک بچه شتر هم از تعداد آنها قیامت زمینی وسیع برای شترانش گسترده می

ت( لگدکوب آن شترها با پاهایشان صاحبشان را )که زکات آنها را نداده اس گرددکم نمی

گاه شترها از روی او عبور  گیرند، هرهایشان اعضایش را گاز میکنند و با دندانمی

شوند تا بار دیگر از روی او عبور کنند تا وقتی که بین کردند بالفاصله بازگردانده می
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قضاوت شود. آنگاه راهش به او  در روزی که مدت آن پنجاه هزار سال است بندگان

و هر صاحب گوسفندی . د که یا به سوی بهشت است یا به سوی آتششونشان داده می

و آن  شودزمینی وسیع برای گوسفندانش گسترده میکه زکات گوسفندانش را نپردازد 

هر بار که گوسفندان با این حال بر او  زنندها و شاخهایشان به او میگوسفندان با سم

بین  یابد تا وقتی که خداوندمه میو این کار ادا شوندگذشتند دوباره برگردانده می

آنگاه راهش به او کند  در روزی که مدت آن پنجاه هزار سال است قضاوت بندگان

)مسلم آن را روایت  .شود که یا به سوی بهشت است یا به سوی آتشنشان داده می

 کرده است(

 فرماید:و می

ُ َماالًّ فَلَْم يَُؤدِّ َزَكاتَهُ ُمثِّ  َمْن آتَاهُ  قُهُ هللاَّ ا أَْقَرَع لَهُ َزبِيبَتَاِن يُطَوَّ َل لَهُ َمالُهُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة ُشَجاعًّ

اَل يَْحِسبَنَّ ) يَْوَم اْلقِيَاَمِة ثُمَّ يَأُْخُذ بِلِْهِزَمتَْيِه يَْعنِي بِِشْدقَْيِه ثُمَّ يَقُوُل أَنَا َمالَُك أَنَا َكْنُزَك ثُمَّ تاََل 

 ( )رواه البخاري(آتاُهُم هللاُ ِمن فَْضلِهالَِّذيَن يَْبَخلُوَن بِما 

کسی که خداوند به او مالی بدهد و زکاتش را پرداخت نکند در روز قیامت مال او به 

شود که ( نمایان میاستسرش از کثرت سم کچل شده که صورت یک مار افعی کچل )

را  هایشپیچد سپس چانهسیاه بر روی چشمانش دارد و به گردن او می یدو نقطه

سپس  .من مال تو هستم )که زکات آن را ندادی( ،گوید من گنج تو هستمگیرد و میمی

گمان نبرند . »وَالَیَحسَبَنَّ الَّذِینَ یَبخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اهللُ مِن فَضلِهِ...  :این آیه را خواند

. آیه تا آخر ورزند در آنچه خداوند از فضل خویش به آنان داده است...آنانی که بخل می

 )بخاری آن را روایت کرده است(

اگر به خدا قسم، : و فرمود پرداختنگ و پیکار جبا مانعین زکات به  طابوبکر صدیق 

دادند، خودداری )به عنوان زکات( می  که در زمان پیامبر زانوبند شتریاز پرداخت 

  اند(ه)بخاری و مسلم آن را روایت کرد .جنگمکنند به خاطر آن با آنها می
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 زکات طال و نقره

ج یرانشینند مانند اسکناسهای ن دو میی که به جای آیزکات در طال و نقره یا چیزها

باشد و گرم می 30ست مثقال است که مساوی حد نصاب طال بی، امروز واجب است

ی انسان یاگر مال و دارا، گرم است 232باشد که مساوی درهم می 022حد نصاب نقره 

باید ، تکمیل شدط دیگر هم آن گذشت و شرای برزه رسید و یک سال تمام به این اندا

 . دو درصد و نیم از آن مال به مستمندان داده شود

 : فرمایدجوب زکات در طال و نقره اشاره میتوبه به و یسوره 21 ییهآخداوند در 

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ    چ 

ڍ  ڍ  ڌ     ڇچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

  ٣٦التوبة:  چڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ڌ 
اموال مردم را به ناحق  ،بسیاری از علماء دینیِ یهودی و مسیحی !ای مؤمنان 

و از اطمینان مردمان به خود سوءاستفاده ) دارندو دیگران را از راه خدا بازمی ،خورندمی

ما همچون ایشان نشوید و ش !ای مؤمنان .نمایندکنند و از پذیرش اسالم ممانعت میمی

مواظب علماء بدکردار و عرفاء ناپرهیزگار خود باشید و بدانید اسم و رسمْ دنیاپرستان 

کنند و آن را در راه و کسانی که طال و نقره را اندوخته می (دهداندوز را تغییر نمیمال

  .آنان را به عذاب بس بزرگ و بسیار دردناکی مژده بده ،نمایندخدا خرج نمی

 : فرمایدالتجاره اشاره میبقره به وجوب زکات در مال یسوره 217 ییهآدر و 

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  چ 

ھ    ھڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ڻں

  ٨١٧البقرة:  چے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  
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به  (یق تجارتاز طر) اموالی که یاز قسمتهای پاکیزه !ایدای کسانی که ایمان آورده 

از قبیل منابع و معادن ) ایماید و از آنچه از زمین برای شما بیرون آوردهدست آورده

؛ در حالی که خود های ناپاک نروید تا از آن ببخشیدببخشید و به سراغ چیز (زیرزمینی

 ،پوشی در آنشما حاضر نیستید آن چیزهای پلید را دریافت کنید مگر با اغماض و چشم

  .ستایش است ینیاز و شایستهکه خداوند بی و بدانید

 حالل تفسیر کرده است.مجاهد )طیبات ما کسبتم( را به تجارت 

 : فرمایدمیچنین اشاره  به حد نصاب نقره پیامبر

 (متفق علیه) َولَْيَس فِيَما ُدوَن َخْمِس أََواٍق َصَدقَةٌ 

 بخاری و مسلم(). زکات واجب نیست درهم( 211)یعنی  وقیه در کمتر از پنج

احادیثی ، در حدیث صحیح حد نصاب طال روایت نشده است: فرمایدامام نووی می

ولی اهل ، کنند اما ضعیف هستندحد نصابش را بیست مثقال بیان می اند کهروایت شده

 .اندکردهعلم بر این حد اجماع 

 زکات چهارپایان

)واحد  نفر 5اب شتر و حد نص، گاو و گوسفند واجب است زکات در شتر،همچنین 

است که در آن یک گوسفند واجب است و حد نصاب گاو سی رأس  شمارش شتر(

 باشد کهو حد نصاب گوسفند چهل رأس می، باشدمی گوسالهیک زکات آن که ، است

از این بیشتر باشد در سنت صحیح  چهارپایاناگر تعداد ، آن یک گوسفند است زکات

 . مقدار وجوبش بیان شده است

 : فرمایدمیدر حد نصاب شتر  جامبر پی

ََ لَْيَس فِيَما ُدوَن َخْمِس   (متفق علیه) َصَدقَةٌ ِمن اإِلبِِل ْوٍد َذ

به کار  دهشمارش میان سه و  جهتود ذ) زکات واجب نیستپنج شتر کمتر از  بر

 . (رودمی
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 : فرمایدیث دیگر به حد نصاب گاو اشاره میدر حد

حبان و د و ترمذی و ابنوداوابورواه ) ربعین مسنةأو فی کل ، فی کل ثالثین تبیع

 (حاکم

دو  یگوساله یک ،چهل رأس هر یک ساله و در یگوسالهیک ، گاو در هر سی رأس

 . ساله واجب است

حاکم بحرین را روایت کرده که حد  ،ابوبکر به انس یامام بخاری در صحیحش نامه

 : نصاب اموال زکوی را بیان فرموده است
ْحَمِن  بِْسمِ   ِ الرَّ ِحيِم َهِذِه فَِريَضةُ هللاَّ َدقَِة الَّتِي فََرَض  الرَّ َعلَى اْلُمْسلِِميَن  ج هللارسولالصَّ

ُ بَِها َرُسولَهُ فََمْن ُسئِلََها ِمْن اْلُمْسلِِميَن َعلَى َوْجِهَها فَْليُْعِطَها َوَمْن ُسئَِل فَوْ  قََها َوالَّتِي أََمَر هللاَّ

بِِل فََما ُدونََها ِمْن اْلَغنَِم ِمْن ُكلِّ َخْمٍس َشاةٌ إَِذا بَلََغْت َخْمسًّا فاََل يُْعِط فِ  ي أَْربٍَع َوِعْشِريَن ِمْن اإْلِ

َوِعْشِريَن إِلَى َخْمٍس َوثاََلثِيَن فَفِيَها بِْنُت َمَخاٍض أُْنثَى فَإَِذا بَلََغْت ِست ًّا َوثاََلثِيَن إِلَى َخْمٍس 

ا بِْنُت لَبُوٍن أُْنثَى فَإَِذا بَلََغْت ِست ًّا َوأَْربَِعيَن إِلَى ِستِّيَن فَفِيَها ِحقَّةٌ طَُروقَةُ اْلَجَمِل َوأَْربَِعيَن فَفِيهَ 

إِلَى فَإَِذا بَلََغْت َواِحَدةًّ َوِستِّيَن إِلَى َخْمٍس َوَسْبِعيَن فَفِيَها َجَذَعةٌ فَإَِذا بَلََغْت يَْعنِي ِست ًّا َوَسْبِعيَن 

فَفِيَها بِْنتَا لَبُوٍن فَإَِذا بَلََغْت إِْحَدى َوتِْسِعيَن إِلَى ِعْشِريَن َوِمائٍَة فَفِيَها ِحقَّتَاِن طَُروقَتَا تِْسِعيَن 

ْن اْلَجَمِل فَإَِذا َزاَدْت َعلَى ِعْشِريَن َوِمائٍَة فَفِي ُكلِّ أَْربَِعيَن بِْنُت لَبُوٍن َوفِي ُكلِّ َخْمِسيَن ِحقَّةٌ َومَ 

ا ِمْن لَْم يَكُ  بِِل فَلَْيَس فِيَها َصَدقَةٌ إاِلَّ أَْن يََشاَء َربَُّها فَإَِذا بَلََغْت َخْمسًّ بِِل ْن َمَعهُ إِالَّ أَْربٌَع ِمْن اإْلِ اإْلِ

ا َزاَدْت فَفِيَها َشاةٌ َوفِي َصَدقَِة اْلَغنَِم فِي َسائَِمتَِها إَِذا َكانَْت أَْربَِعيَن إِلَى ِعْشِريَن َوِمائٍَة َشاةٌ فَإِذَ 

 َعلَى ِعْشِريَن َوِمائٍَة إِلَى ِمائَتَْيِن َشاتَاِن فَإَِذا َزاَدْت َعلَى ِمائَتَْيِن إِلَى ثاََلِث ِمائٍَة فَفِيَها ثاََلثُ 

ُجِل نَاقَِصةًّ مِ  ْن أَْربَِعيَن ِشيَاٍه فَإَِذا َزاَدْت َعلَى ثاََلِث ِمائٍَة فَفِي ُكلِّ ِمائٍَة َشاةٌ فَإَِذا َكانَْت َسائَِمةُ الرَّ

قَِّة ُرْبُع اْلُعْشِر فَإِْن لَْم تَُكْن إِ  الَّ تِْسِعيَن َشاةًّ َواِحَدةًّ فَلَْيَس فِيَها َصَدقَةٌ إِالَّ أَْن يََشاَء َربَُّها َوفِي الرِّ

 .َوِمائَةًّ فَلَْيَس فِيَها َشْيٌء إاِلَّ أَْن يََشاَء َربَُّها

ن بسم اهلل الرحم» :نامه را برای او نوشت ابوبکر وقتی انس را به بحرین فرستاد این

ین فرموده است و خداوند بدان دستور یرا تع این واجبی است که رسول خدا آن، الرحیم

هر کس از مسلمین این مقدار را خواست به او بدهید و هر کس از این ، است داده

گر از این و انفر شتر یک شتر واجب است  52در هر  :مقدار بیشتر خواست به او ندهید

نفر رسید تا  جاگر به بیست و پن، نفر یک گوسفند واجب است جکمتر باشد در هر پن

اگر به سی و شش رسید تا واجب است و  دو ساله شتر ماده ، یکنفر شتر جسی و پن

ر به چهل و شش رسید تا شتر سه ساله باید پرداخت کند و اگ ماده نفر یک جچهل و پن
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نفر یک شتر  52نفر رسید تا  06گردد و اگر به واجب می شتر چهار ساله نفر یک 06

و ، نفر دو شتر یک ساله واجب است 06نفر رسید تا  50اگر به ، ساله واجب است جپن

و اگر از این مقدار بیشتر ، نفر دو شتر سه ساله واجب است 656نفر رسید تا  06اگر به 

 واجبنفر یک شتر سه ساله  26یک ساله و در هر  یشد در هر چهل نفر یک شتر ماده

چهار نفر شتر داشت زکات واجب نیست مگر صاحبش با اختیار  ااگر کسی تنه، است

اگر و . نفر شتر داشت یک گوسفند بپردازد جو اگر پن، بخواهد چیزی پرداخت کند

 656تعداد گوسفندان به چهل رأس رسید و سائمه باشند یعنی در علف آزاد بچرند تا 

س اگر از دویست رأدو گوسنفد،  ،566و  656بین واجب است،  رأس یک گوسفند

گوسفند واجب است، ولی اگر کمتر از چهل رأس باشد  سهبیشتر شود تا سیصد رأس، 

 بخواهد زکات پرداخت کند.  اینکه صاحبش به دلخواه زکات در آن واجب نیست مگر

باشد زکات در درهم کمتر  566اگر از ، یک چهلم واجب است، خالص یو در نقره

 .مگر اینکه صاحبش بخواهد زکات پرداخت کند، آن واجب نیست

 زکات میوه و حبوبات

هر وسق یک بار ) وسق جو حد نصابشان پن، زکات در میوه و حبوبات هم واجب است

زکات در آنها به نوع آبیاری  یالبته اندازه، باشدمی شتر معادل شصت صاع است(

ولی اگر آبیاری با ، با باران صورت گیرد یک دهم است اگر آبیاری آن: بستگی دارد

 .یک بیستم استزکات آن دست صورت گیرد و مخارجی به همراه داشته باشد 

 : فرمایدبقره می یسوره 505 ییهآخداوند در 

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  چ 

ھ    ھڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ڻں

  ٨١٧البقرة:  چ ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ 
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به  (از طریق تجارت) اموالی که یاز قسمتهای پاکیزه !ایدای کسانی که ایمان آورده 

از قبیل منابع و معادن ) ایماید و از آنچه از زمین برای شما بیرون آوردهدست آورده

؛ در حالی که خود تا از آن ببخشید ببخشید و به سراغ چیزهای ناپاک نروید (زیرزمینی

 ،پوشی در آنا حاضر نیستید آن چیزهای پلید را دریافت کنید مگر با اغماض و چشمشم

  .ستایش است ینیاز و شایستهو بدانید که خداوند بی

 : فرمایدمی مورد حد نصاب حبوبات و میوه در جحضرت 

 (متفق علیه) َصَدقَةٌ  سة أَْوسقٍ لَْيَس فِيَما ُدوَن َخمْ 

  )بخاری و مسلم( .زکات واجب نیست( اعص 311) وسق کمتر از پنج بر

 : فرمایددر حدیث دیگری می
َماُء َواْلُعيُوُن َواْلبَْعُل اْلُعْشُر َوفِيَما ُسقَِي بِالنَّْضِح نِْصُف اْلُعْشرِ   (متفق علیه).فِيَما َسقَْت السَّ

طریق ریشه بدون آبیاری از  ا خودش ازاگر آبیاری با باران یا چشمه صورت گیرد ی

 است. یک بیستم زکات آن آبپاشی باشد از طریقن آب بمکد یک دهم و اگر زمی

 )بخاری و مسلم(

 زکات مصارف

زکات را به فقراء و ، خداوند خودش در قرآن مستحقین زکات را بیان فرموده است

و افرادی که  کارانمسلمانان و بردگان و بدهآوری زکات و تازهمساکین و مسئولین جمع

میان « فی سبیل اهلل»در مورد ، کنند و مسافرین اختصاص داده استد میدر راه خدا جها

 . اختالف وجود دارد فقها

ی شود و هم صلهادن به نزدیکان، هم زکات محسوب میزکات د ج پیامبرسنت  در

و ( و همچنین در سنت بیان شده که زکات به پدر و مادر )اصول، آیدرحم به شمار می

و ، فرد زکات دهنده واجب است آنها بر یهچون نفق، شودداده نمی( فرزند )فروع

  .مستحق زکات نیستند جهمچنین آل محمد 



   آنچه هر مسلمانی باید بداند   241

 : فرمایدمصارف زکات را چنین بیان میخداوند 

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ    چ 

ۇ  ۇ      ڭڭ  ڭ  ڭ   ۓھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ

  ١٣التوبة:  چۆ  ۆ  
 کسانی که جلب محبّتشان ،گردآورندگان آن ،نبیچارگا ،زکات مخصوص مستمندان 

، شودمی (برای پذیرش اسالم و سودگرفتن از خدمت و یاریشان به اسالم چشم داشته)

و  ،خدا (تقویت آئین) در راه (صرف، )بدهکاران (پرداخت بدهی، )بندگان (آزادی)

 (ه و کاشانهو مسافران درمانده و دورافتاده از مال و منال و خان) واماندگان در راه

که جهت مصلحت بندگان خدا مقرّر شده ) مهمّ الهی است یاین یک فریضه .باشدمی

  .است (در وضع قوانین) و حکیم (به مصالح آفریدگان) و خدا دانا (است

کند که ت میمسعود روایابن در مورد زکات دادن به نزدیکان بخاری از زینب همسر

این  :خطاب به حضرت گفته شد، ورود خواستند یرفتند و اجازه جایشان نزد حضرت 

 حضرت فرمود: کدام زینب؟ ، زینب است

به ایشان ، بگذارید وارد شود: فرمود، مسعود استزینب همسر ابن :عرض کردند

امروز به  شماای رسول خدا : زینب خطاب به حضرت فرمود، ورود دادند یاجازه

مسعود ابن، را ببخشم خواهم آنارم میمن هم مقداری جواهرات د، صدقه دستور دادید

مسعود راست ابن: فرمود جپیامبر ، کند که فرزندش مستحق این صدقه استگمان می

 . تر هستندمه کس مستحقهمسر و فرزندت از ه، گویدمی

را دیدم.  جدر مسجد بودم که پیامبر آمده است که:  در روایت دیگری از زینب باز و

این در حالی هر چند که از زیورآالتتان باشد. صدقه بدهید  :مودخطاب به زنان فر ایشان

پس به ی او بودند صدقه داده بود. های یتیمش که در خانهبود که زینب به همسر و بچه
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آیا این صدقه درست است؟ عبداهلل همسرش، عبداهلل، گفت: از رسول خدا بپرس که 

، جلوی در زنی از رفتم جبر خدا گوید پیش پیامزینب می گفت: خودت از ایشان بپرس.

. بالل از کنار ما رد شد پس به او گفتیم که این انصار بود که او هم سؤال من را داشت

پیامبر فرمود: آن دو کیستند؟ سؤال را از پیامبر بپرسد. بالل داخل شد و سؤال را پرسید. 

بله، و برای »ود: فرمود: کدام زینب؟ گفت: همسر عبداهلل. پیامبر فرمبالل گفت: زینب. 

)بخاری و مسلم آن را روایت « برد: اجر خویشاوندی و اجر صدقهاین کار دو اجر می

  اند(.کرده

چون ، رسد و نباید بدانها داده شودمحمد نمیصدقه به آل : فرمایددر حدیث دیگر می

 ()مسلم. مردم است دست صدقه چرک

ی و یاموال و دارا شدنموجب پاک چرک مردم است یعنی  :فرمایدمی جاینکه پیامبر 

 : فرمایدیمهمانگونه که خداوند ، نفوس مردم است

  ٦٣٣التوبة:  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ھ  چ 
که به گناه خود اعتراف دارند و در صدد کاهش بدیها و ) از اموال آنان !(ای پیغمبر)

از رذائل ) ازکات بگیر تا بدین وسیله ایشان ر (باشندافزایش نیکیهای خویش می

در دل آنان نیروی خیرات و حسنات را ) و ،پاک داری (و تنگچشمی ،و گناهان ،اخالقی

 .ایشان را باال بری (رشد دهی و درجات

 . مردم است دستزکات دادن مانند شستن چرک 

  :فرمود جکه حضرت  است هریره روایت شدهاز ابو
ْمَرةَ َساقِطَةًّ َعلَى فَِراِشي فَأَْرفَُعَها ِْلُكلََها ثُمَّ أَْخَشى أَْن تَُكوَن إِنِّي أَلَْنقَلُِب إِلَى أَْهلِي فَأَِجُد التَّ 

 (متفق عليهَصَدقَةًّ فَأُْلقِيَها )

آن را  بینمرا می افتاده بر روی فرش یگردم و یک دانه خرمامیمن وقتی که به خانه بر

صدقه باشد از خوردنش ا خرم یآن دانه مبادا از ترس اینکهاما ، خورمکه بدارم میبر

 )بخاری و مسلم(. ورزمامتناع می
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 جرا پیش حضرت  آن، که هنگام چیدن خرما است هریره روایت شدهدوباره از ابو

حسن ، دشیک خرمن خرما جمع اینکه آورد تا ی خودش میهر کس به اندازه، آوردند

اشت و در دهان دای خرما برهیکی از آنها دان، کردندخرما بازی می حسین به دورو 

را دید بلند شد و خرما را از دهانش بیرون آورد و  آن جحضرت ، دیگری گذاشت

 ()بخاری. خورندآل محمد صدقه نمیدانید مگر نمی: فرمود

 زکات فطر

دار از هزورو رسول خدا به خاطر پاک شدن ، ایمان داریم که زکات فطر واجب است

زکات فطر ، است است آنرا تشریع فرموده کار لغو و گناهی که در رمضان مرتکب شده

رشید در آخرین روز رمضان و با فرا رسیدن غروب خو، طعام فقراء و مساکین است

اما در مورد ، یک صاع از قوت غالب هر مملکتی استآن  مقدار و گرددواجب می

الزم ، اختالف مشهوری به وجود آمده است فقهاقوت میان  یپرداخت کردن پول به جا

اما ، جائز نیست به تأخیر بیفتد شود وزکات پرداخت  ،قبل از رفتن به نماز عیداست 

 . قبل از عید مشکلی ندارد آنپرداخت 

را برای زکات فطر بر برده، یک صاع از خرما یا گندم  جحضرت : گویدمی طعمر ابن

است که  و دستور داده، بزرگ و کوچک مسلمین واجب فرموده است آزاد، مرد، زن،

و در روایت دیگر اضافه شده است که: مردم آن را  .شود ل از نماز عید باید پرداختقب

 ()مسلم و بخاری کردند.عید پرداخت مییک یا دو روز قبل از 

یک صاع طعام را برای زکات  جما در دوران حضرت : فرمایدمی ط سعید خدریابو

ش و وران خرما، گندم، کشمما در آن دطعام : گویدسعید میابو، کردیمفطر پرداخت می

 )مسلم و بخاری(. بود کشک
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صاع از طعام یا از گندم یا از یک  جپیامبر در دوران : گویدیا در روایت دیگر می

وقتی دوران معاویه فرا رسید و گندم شامی ، کردیمش برای زکات فطر پرداخت میکشم

 ()بخاری. شامی استبه نظرم دو مد از این گندم مساوی یک مد گندم : گفت، وارد شد

دستور داد که یک صاع از  جرسول خدا  :گفتکه عبداهلل  است از نافع روایت شده

مردم یک صاع را دو مد : گویدعبداهلل می، خرما یا گندم برای زکات فطر پرداخت شود

 ()بخاری. قرار دادند

 رمضان يروزه

هالل ماه رمضان دیدن  با که رمضان یکی از ارکان اسالم است یایمان داریم که روزه

اگر هالل اولین شب ماه رمضان به خاطر مه دیده نشود با تمام شدن  و،گرددواجب می

 شودمسلح اعتبار میغیر چشم رب در رؤیت هالل، گرددروزه واجب می شعبانسی روز 

ر ممالک که در قسمتی از ه در یک منطقه ماه دیده شد بر سایهرگاقول اصح و بنا به 

امت اسالمی  یو الزم است اهل علم همه، واجب است روزه همزمان باشندشب با هم 

 . را در این موضوع به اتفاق و هماهنگی برسانند

به ، تأکید دارنداست که قرآن وسنت صحیح بدان  ی رمضان یکی از ارکانیروزه

 . ضروری دین مبین اسالم استبدیهیات یکی از  ای کهگونه

 : فرمایدمیخداوند 

ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ٿ  چ 

  ٦٢٣البقرة:  چڦ  ڦ  ڦ  
همان گونه که بر  ،بر شما روزه واجب شده است !ایدای کسانی که ایمان آورده 

  .تا باشد که پرهیزگار شوید ،اند واجب بوده استکسانی که پیش از شما بوده
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 فرماید:و می

ڻ  ڻ  ڻ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   چ 

 ٦٢٢البقرة:  چى    ھۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ۀڻ
 ماه رمضان است که قرآن در آن فرو فرستاده شده است (آن چند روز معیّن و اندک)

تا  (سال تدریجاً به دست مردم رسیده است 02و آغاز به نزول نموده است ودر مدّت )

 باشد و (ق و حقیقتبه ح) ها و آیات روشنی از ارشادی کند و نشانهیرا راهنمامردم 

این  (فرا رسیدن) پس هر که از شما .ی افکندیجدا (ادوار یمیان حق و باطل در همه)

چه خودش هالل را رؤیت کند و چه با دیدن دیگران فرا رسیدن رمضان ) ،ماه را دریابد

  .باید که آن را روزه بدارد (ثابت شود

  :فرمایدمی ج پیامبر

ْساَلُم َعلَى  ا بُنَِي اإْلِ دًّ ُ َوأَنَّ ُمَحمَّ اَلِة َوإِيتَاِء  هللارسولَخْمٍس َشَهاَدِة أَْن اَل إِلَهَ إاِلَّ هللاَّ َوإِقَاِم الصَّ

َكاِة َواْلَحجِّ َوَصْوِم َرَمَضانَ   (متفق علیه). الزَّ

 ،جرسالت محمد  گواهی دادن به الوهیت پروردگار،: چیز بنا شده است اسالم بر پنج

  ی رمضان. )بخاری و مسلم(حج و روزه ختن زکات،نماز، پردا یاقامه

 : فرمایدمی و

 )متفق علیه( َمْن َصاَم َرَمَضاَن إِيَمانًّا َواْحتَِسابًّا ُغفَِر لَهُ َما تَقَدََّم ِمْن َذْنبِهِ 

کسب اجر و پاداش، ماه رمضان را روزه بگیرد به کسی که از روی ایمان و امید 

 ()مسلم و بخاری. شودوده میاو بخش یگناهان )صغیره( گذشته

 : فرمایدمی یدر حدیث دیگر

ةَ َشْعبَاَن ثاََلثِينَ   )متفق عليه( ُصوُموا لُِرْؤيَتِِه َوأَْفِطُروا لُِرْؤيَتِِه فَإِْن ُغبَِّي َعلَْيُكْم فَأَْكِملُوا ِعدَّ

ماه شد و اگر ابر مانع دیدن  روزه را تمام کنیدبا دیدن هالل روزه بگیرید و با دیدن آن 

 ()مسلم و بخاری. سی روز شعبان را کامل کنید
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اید روزه نگیرید، همچنین تا آن را ندیدهتا هالل را فرماید: می در روایت دیگری و

ی آن را نگه ندیدید روزه را تمام نکنید، پس اگر ابرها مانع دیدن هالل شدند اندازه

 دارید.)یعنی سی روز را کامل کنید(. )بخاری و مسلم(

 قیقت روزه و احکامشح

از  کنندکه روزه را باطل میچیزهای مادی و معنوی تمام آن حقیقت روزه یعنی امتناع از 

و هر کس از سخن باطل و دورغ و عمل ناشایست ، طلوع فجر تا غروب خورشید

سنت ، (اش باطل استه ترک غذا و آب ندارد )یعنی روزهخداوند نیازی ب، فاصله نگیرد

هر کسی عمداً با جماع ، شودافطار  افتد اما زودتأخیر  به وردنخ است که سحری

آن به طور اما در مورد ، اش را باطل کند باید کفاره بپردازد و روزه را قضا کندروزه

اش را جماع روزه هر کس با چیزی غیر از، وجود دارد اختالف فقهامیان  ،عمدیغیر

اگر ، دوجود دار آن اختالف یکفارهاما در مورد ، باطل کند باید روزه را قضا کند

شود و( اش باطل نمیدار از روی فراموشی چیزی را خورد یا نوشید، )روزهروزه شخص

 ده است.یا نوشان اطعام کردهرا  که خدا او را کامل کند؛ چرا آن

 : فرمایدمی به حقیقت روزه و زمان آن چنین اشارهخداوند 

ٺ    ٺڀ  ڀ  ڀ  ٺپ  ڀ     پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پچ 

ڤ  ڤ      ڤٺ  ٿ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ    ڄڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ

   ڑڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڌڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڇچ     چ  ڇ

گ      گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ    گڑ  ک  ک  ک  ک

 ٦٢٧البقرة:  چڱ
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آنان لباس  .حالل گردیده استداری آمیزش و نزدیکی با همسرانتان در شب روزه 

 (.آور استو دوری از آمیزش با یکدیگر برایتان بسی رنج) شمایند و شما لباس آنانید

کاستید و معتقد بودید که شبها بعد از از لذائذ نفسانی می) دانست که شماخداوند می

 خداوند .کردیدبر خود خیانت می (همخوابگی با همسران حرام است و ،بخواب رفتن

همخوابگی  ،که با نصّ صریح) اکنونپس هم .شما را پذیرفت و شما را بخشید یتوبه

 با آنان آمیزش کنید و چیزی را بخواهید که خدا برایتان الزم دانسته است (آزاد است

و بخورید و بیاشامید تا آن  (،همچون بقای نسل و حفظ دین و آبرو و پاداش اخروی)

سپس  .برایتان از هم جدا و آشکار گردد (شب) سیاه یهبامداد از رشت یگاه که رشته

داری حالل همخوابگی با همسران در تمام شبهای روزه. )روزه را تا شب ادامه دهید

با آنان همخوابگی  ،اعتکاف مشغولید (عبادت) وقتی که در مساجد به (لیکن .است

 .دانها نزدیک نشویدحدود و مرزهای الهی است و ب (احکام روزه و اعتکاف) این .نکنید

  .باشد که پرهیزگار شوند ،سازدخداوند این چنین آیات خود را برای مردم روشن می

دو طناب سیاه و سفید ، نازل شد آیه اینکه وقتی  است از عدی بن حاتم روایت شده

کردم تا سفیدی و سیاهی ار دادم و در شب به آنها نگاه میآوردم و آنها را زیر بالینم قر

، صبح پیش حضرت رفتم و جریان را برایش تعریف کردم، ا برایم روشن شودآنه

 ()بخاری. و سفیدی روز است ی شبیه سیاهآمنظور : فرمود جحضرت 

  : فرمود جکه حضرت  است هریره روایت شدهاز ابو
ِ َحاَجةٌ فِي أَْن يَدَ  وِر َواْلَعَمَل بِِه فَلَْيَس َّلِلَّ رواه ) َع طََعاَمهُ َوَشَرابَهُ َمْن لَْم يََدْع قَْوَل الزُّ

 (بخاریال

کسی که سخن دروغ و عمل کردن بدان را رها نکند خداوند نیازی به ترک غذا و 

  )بخاری( .آبش ندارد

 : فرمایدمی یدر حدیث دیگر

 (مسلمرواه ) َوِصيَاِم أَْهِل اْلِكتَاِب أَْكلَةُ السََّحرِ  بَْيَن ِصيَاِمنَافَْصُل َما 

 )مسلم(. اهل کتاب خوردن سحری است یروزه ما و یتفاوت روزه
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 : فرمایدیمو 

ُروا فَإِنَّ فِي ُحوِر بََرَكةًّ  تََسحَّ  (متفق علیه).السُّ

  . )بخاری و مسلم(سحری بخورید چون در آن برکت وجود دارد

 : فرمایدسهل بن سعد در مورد تأخیر سحری می

ُر فِي أَْهلِي ثُمَّ يَُكونُ   رواه ).ج هللارسولُسْرَعةٌ بِي أَْن أُْدِرَك َصاَلةَ اْلفَْجِر َمَع  ُكْنُت أَتََسحَّ

 (بخاریال

کردم تا به نماز خوردم سپس عجله میام سحری میمن در خانه همراه خانواده

 )بخاری(. برسم جحضرت 

بخورید و بنوشید تا : فرمودمی جپیامبر ، گفتبالل در شب اذان می: فرمایدشه مییعا

 ()مسلم و بخاری. گویدد چون او هنگام طلوع فجر اذان میگویوم اذان میمکتابن

 جپیامبر کند که روایت می جدر مورد شتاب در افطاری سهل بن سعد از حضرت 

)مسلم و . در افطاری شتاب کنند در خیر و نیکی خواهند بود زمانی که مردم تا :فرمود

 (بخاری

 : کندروایت می چنین هریرهابوشکستن روزه با جماع  یدر مورد کفاره

َهلَْكُت قَاَل َما لََك قَاَل َوقَْعُت  هللارسولإِْذ َجاَءهُ َرُجٌل فَقَاَل يَا  جبَْينََما نَْحُن ُجلُوٌس ِعْنَد النَّبِيِّ 

فََهْل تَْستَِطيُع أَْن  َهْل تَِجُد َرقَبَةًّ تُْعتِقَُها قَاَل اَل قَالَ  ج هللارسولَعلَى اْمَرأَتِي َوأَنَا َصائٌِم فَقَاَل 

 جبِيُّ تَُصوَم َشْهَرْيِن ُمتَتَابَِعْيِن قَاَل اَل فَقَاَل فََهْل تَِجُد إِْطَعاَم ِستِّيَن ِمْسِكينًّا قَاَل اَل قَاَل فََمَكَث النَّ 

قَاَل أَْيَن السَّائُِل فَقَاَل أَنَا قَاَل  بَِعَرٍق فِيَها تَْمٌر َواْلَعَرُق اْلِمْكتَلُ  جفَبَْينَا نَْحُن َعلَى َذلَِك أُتَِي النَّبِيُّ 

ُجُل أََعلَى أَْفقََر ِمنِّي يَا  تَْيِن  هللارسولُخْذَها فَتََصدَّْق بِِه فَقَاَل الرَّ ِ َما بَْيَن اَلبَتَْيَها يُِريُد اْلَحرَّ فََوهللاَّ

)متفق  .بََدْت أَْنيَابُهُ ثُمَّ قَاَل أَْطِعْمهُ أَْهلَكَ  َحتَّى جأَْهُل بَْيٍت أَْفقَُر ِمْن أَْهِل بَْيتِي فََضِحَك النَّبِيُّ 

 علیه(

ای رسول خدا! هالک شدم، : نشسته بودیم، مردی آمد و گفت جر در حالیکه نزد پیامب

با همسرم آمیزش کردم،  بودم روزه ی کهدر حال: ، گفتاست شده هچ: فرمود جپیامبر

نی دو ماه تواآیا می :نه، فرمود :اد کنی؟ گفتای را آزتوانی بردهآیا می :فرمود ج پیامبر

توانی شصت مسکین را طعام آیا می: نه، فرمود :گفت پشت سر هم روزه بگیری؟

مکثی کرد، آنگاه سبد بزرگی از خرما را  ج پیامبر: نه، )ابوهریره( گفت :بدهی؟ گفت
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ات( صدقه بده، وزهر یاین را بگیر و )آن را بعنوان کفاره: آوردند، فرمود ج برای پیامبر

به فقیرتر از خودم بدهم ای رسول خدا؟ به خدا قسم در تمام مدینه  :آن مرد گفت

های ای که دندانخندید به گونه ج من وجود ندارد. پیامبر یای فقیرتر از خانوادهخانواده

 . )بخاری و مسلم(ات را طعام بده)با آن( خانواده: نیشش نمایان شد، سپس فرمود

ی فراموشی چیزی فردی است که از رو ییل دال بر عدم باطل گشتن روزهحدیث ذ

 : نوشدخورد یا میرا می

ُ َوَسقَاهُ  فَْليُتِمَّ َصْوَمهُ َمْن أََكَل نَاِسيًّا َوُهَو َصائٌِم   (متفق علیه) فَإِنََّما أَْطَعَمهُ هللاَّ

اش باطل هاز روی فراموشی چیزی را خورد یا نوشید، )روز یدارروزه اگر شخص

)بخاری و  .یا نوشانده است اطعام کردهرا  که خدا او را کامل کند؛ چرا شود و( آننمی

  مسلم(

 ی سنتروزه

، شش روز از شوالبعضی از روزهایی که روزه گرفتن در آنها سنت است عبارتند از: 

 )سیزده، چهارده و البیضایام ،روز عرفه، روز عاشورا و یک روز قبل و بعد از آن

  و یک روز در میان برای کسی که توانایی دارد. هاشنبهها و پنج، دوشنبهم هر ماه(پانزده

 : فرمود جرسول خدا : گویدایوب انصاری میابو

اٍل َكاَن َكِصيَاِم الدَّْهرِ    )رواه مسلم( َمْن َصاَم َرَمَضاَن ثُمَّ أَْتبََعهُ ِست ًّا ِمْن َشوَّ

ش روز از ماه شوال را روزه بگیرد مانند اینست که کسی که ماه رمضان و بدنبال آن ش

 ()مسلم. یک سال کامل روزه گرفته باشد

مانند ی روزی پیامبر را ندیدم که بر روزهعباس روایت شده است که گفت: از ابن

 و مسلم( . )بخاریمواظبت داشته باشد ی ماهی مانند رمضانو روزه عاشورا
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توصیه کرده است: ست و خلیلم مرا به سه چیز دواز ابوهریره روایت شده است که: 

ی سه روز در هر ماه، دو رکعت نماز ضحی و یک رکعت نماز وتر قبل از اینکه روزه

 بخوابم. )بخاری و مسلم(

؟ سؤال شد جگوید در مورد یک روز روزه و یک روز افطار از حضرت قتاده میابی

دوشنبه از حضرت  یر مورد روزهو د، ود استوبرادرم دا یاین روزه: فرمود جحضرت 

م و در آن مبعوث شدم و در آن روزی است که در آن به دنیا آمد: فرمود ؟پرسیده شد

سه روز روزه گرفتن از هر ماهی مانند روزه گرفتن تمام : سپس فرمود. قرآن نازل گشت

و  گناهان سال گذشته: روز عرفه سؤال شد فرمود یروزه یدرباره براز پیام، سال است

: روز عاشورا از او سؤال شد فرمود یروزه یبرد و دربارهسال جاری را از بین می

 ()مسلم. دبرگناهان سال گذشته را از بین می

، صوم ثالثة أیام صوم الدهر ال صام من صام الدهر :فرمایددر روایت دیگر می

 )رواه البخاري(كله.

 روزه سال سه روز یهمه یروزهسال روزه بگیرد روزه نگرفته بلکه  یکسی که همه

 ()بخاری. گرفتن در هر ماه است

 :فرمایدعمرو بن عاص می عبداهلل بن ی دیگر خطاب بهدر حدیث

)متفق شطر الدهر، صم یوما و أفطر یوما.صوم فوق صوم داوود علیه السالم، ال 

 علیه( 

روزه  یک روز .او نصف سال بود یروزه، وجود ندارد اید روزهوداو یبیشتر از روزه 

 (یر)مسلم و بخا. بگیر و یک روز افطار کن

 : فرمایدی میدر حدیث دیگر

ِ ِصيَاُم َداو يَاِم إِلَى هللاَّ الِة إِلَِي هللاِ  َد وَ وُ أََحبُّ الصِّ َكاَن يَنَاُم نِْصَف اللَّْيِل َصالةُ داوود أََحبُّ الصَّ

اَويَقُوُم ثُلُثَهُ َويَنَاُم ُسُدَسهُ َويَُصوُم  ا َويُْفِطُر يَْومًّ  (متفق علیه) يَْومًّ
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، نیمی از شب ود استوود است و بهترین نماز نماز داودا یبهترین روزه روزه

 یک روز ،خوابیدباقیمانده را نیز میو یک ششم  ماندبیدار می یک سوم آنخوابید و می

 )بخاری و مسلم(. کردروز افطار می یک گرفت وروزه می

 نهی شده هایروزه

عید رمضان و قربان و سه روز ایام تشریق مگر برای کسی ، سال یاز روزه گرفتن همه

ض و نفاس در روزهایی که خون حی روزه گرفتن زن و که در حج حیوان قربانی ندارد

 . نهی شده است دارد،

 : فرمایدمی جسال حضرت  یهمه یدر مورد روزه

 (متفق علیه) ال صام من صام الدهر کله

 )بخاری و مسلم(. گیرد در حقیقت روزه نگرفته استسال روزه می یهمه کسی که

 : است روایت کردهچنین عبیده دو عید ابیی روزهدر مورد 

َشِهْدُت اْلِعيَد َمَع ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب ََصلَّى ثُمَّ اْنَصَرَف فََخطََب النَّاَس فَقَاَل إِنَّ َهَذْيِن يَْوَماِن  

 َعْن ِصيَاِمِهَما يَْوُم فِْطِرُكْم ِمْن ِصيَاِمُكْم َواْْلَخُر يَْوٌم تَأُْكلُوَن فِيِه ِمْن نُُسِكُكمْ  ج هللارسولنََهى 

 (متفق علیه)

 از روزه گرفتن در این دو روز نهی  پیامبر: بودم گفت خطاببندر روز عید با عمر

هایتان ه از قربانیفرموده است، اولین روز بعد از ماه رمضان )عید فطر( و روزی ک

 )بخاری و مسلم( خورید )عید قربان(.می

 : گویندعمر میی ایام تشریق عایشه و ابندر مورد روزه

ْص فِي أَيَّاِم التَّْشِريِق أَْن يَُصْمَن إاِلَّ لَِمْن لَْم يَِجْد اْلَهْديَ    (بخاریرواه ال) لَْم يَُرخَّ

نشده است مگر برای کسی که )هنگام ادای روزه گرفتن داده  یالتشریق اجازهدر ایام

)بخاری آن را روایت . حج( چیزی را برای قربانی کردن )هدی( بدست نیاورد یفریضه

 کرده است(

 : کندروایت می جسعید خدری از حضرت ی زن حائضه ابودر مورد روزه
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 (متفق علیه).لِِك ِمْن نُْقَصاِن ِدينَِهاأَلَْيَس إَِذا َحاَضْت لَْم تَُصلِّ َولَْم تَُصْم قُْلَن بَلَى قَاَل فَذَ 

از این : فرمود، بله: عرض کردندکند؟ نگام حیض نماز و روزه را ترک نمیهزن مگر 

 )بخاری و مسلم( است. او نقصان دین

چرا زن در ایام  مشه پرسیداز عای گفت که کندیت میروا هامام مسلم در حدیث معاذ

خوارج از مگر تو  :گفتشه عای؟ کندرا قضا نمی کند ولی نمازمی حیض روزه را قضی

ر دوران حضرت : دگفتشه عاینه خوارج نیستم، بلکه سؤال پرسیدم،  :مگفتهستی؟ 

داد که روزه را قضا کنیم ولی در مورد شدیم پیامبر دستور میدچار چنین حالتی می

 فرمود.نماز دستور نمیقضای 

 داری و اعتکاف در رمضانزندهشب 

 در شبهای رمضان و غیر آن جحضرت ، داری استزندهسنتهای رمضان شب یکی از

 . وجود دارد چندین نظرها در مورد تعداد رکعت ،خواندیازده رکعت نماز می

های وتر به در شب همچنین در ده شب پایانی رمضان و تمام شباعتکاف و قیام 

 .سنت استگشتن جست و جوی شب قدر 

 : کرده است که فرمودت روای جهریره از حضرت ابو
 (متفق علیه) َرَمَضاَن إِيَمانًّا َواْحتَِسابًّا ُغفَِر لَهُ َما تَقَدََّم ِمْن َذْنبِهِ  قَامَ َمْن 

کسب اجر و پاداش، ماه رمضان را روزه بگیرد به کسی که از روی ایمان و امید 

 )بخاری و مسلم(. شوداو بخشوده می یته( گذشیگناهان )صغیره

 :کندچنین از عایشه روایت میسلمه بن عبدالرحمن ابی در رمضان رااز شب کیفیت نم

چهار رکعت ابتدا خواند، پیامبر در رمضان و غیر آن بیش از یازده رکعت نماز نمی 

، سپس چهار رکعت دیگر به همین خواند که مپرسخواند و آنقدر زیبا و طوالنی میمی

ای رسول خدا آیا قبل از اینکه وتر بخوانی فتم ، گخواندسه رکعت می آنگاهگونه و 

  قلبم بیدار است. )بخاری و مسلم(خوابند ولی خوابی؟ فرمود: ای عایشه چشمانم میمی
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 : فرمایدیشه میخر رمضان عاآدر ده شب  تالش بیشتر پیامبردر مورد 

شبها بیدار ، بسترسید حضرت کمر همت میتی که ده شب پایانی رمضان فرا میوق

  )بخاری و مسلم( کرداش را بیدار میماند و خانوادهمی

 : فرمایدشه میعای

 (یر)مسلم و بخا. کرددر ده شب پایانی رمضان اعتکاف می ج رسول خدا

کرد که در ده شب پایانی رمضان عبادت می ایپیامبر به گونه: فرمایدشه مییدوباره عا

 ()مسلم. کردهرگز در ایام دیگر چنین نمی

در سالی که ، کردر ده روز پایانی رمضان اعتکاف مید جپیامبر  :گویدره میابوهری

 ()بخاری. وفات کرد بیست روز اعتکاف نمود

 : فرمایدمی القدردر لیلهدر مورد تشویق به قیام 

 (علیه متفق) إِيَمانًّا َواْحتَِسابًّا ُغفَِر لَهُ َما تَقَدََّم ِمْن َذْنبِهِ  اْلقَْدرِ ةَ لَْيلَ  قَامَ َمْن 

گناهان  احیاء کندشب قدر را کسب اجر و پاداش،  به کسی که از روی ایمان و امید

 . )بخاری و مسلم(شوداو بخشوده می ی( گذشتهی)صغیره

 جسعید خدری از حضرت جو کردن شب قدر در آخر رمضان ابو در مورد جست و

 : کندنقل می

را  رمضان آن پایانی فرد هایشبدر ، را فراموش کردم در را دیدم سپس آنمن شب ق

 ()مسلم و بخاری. جست و جو کنید

  :کند که فرمودروایت می جشه از حضرت عای
ْوا لَْيلَةَ اْلقَْدِر فِي اْلِوْتِر ِمْن اْلَعْشِر اأْلََواِخِر ِمْن َرَمَضانَ   )رواه البخاري( تََحرَّ

 (یر)بخا .ی آخر رمضان جستجو کنیدرا در شبهای فرد دهه شب قدر

ْوا لَْيلَةَ اْلقَْدِر فِي اْلَعْشِر اأْلََواِخِر ِمْن َرَمَضانَ : دفرمایی میدر روایت دیگر  تََحرَّ
 .شب قدر را در ده شب آخر رمضان جستجو کنید



   203  آنچه هر مسلمانی باید بداند

 حج

و بر کسی که قدرت و توانایی دارد ، ایمان داریم که حج یکی از ارکان اسالم است

دفعات دیگر سنت محسوب  و استواجب  بارتنها یک طول عمر در ، واجب است

اند عبارت آنو ارکان  باشدی مییو توانا عقل ،بلوغ ،ط وجوب حج اسالمشرای، شودمی

 . و وقوف در عرفه بین صفا و مروه سعی طواف، ،احرام :از

 مسلمانانوجوب حج بر کسی که توانایی دارد یکی از ارکانی است که مورد اجماع 

 : فرمایدخداوند می، ی و آشکار استو در اسالم کامالً بدیه است

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ڭھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ 

  ٧٧آل عمران:  چٴۇ       ۋ  
برای رفتن  (مالی و بدنی) ییواجب الهی است بر کسانی که تواناو حجّ این خانه 

و  ،را نپذیردیا اصالً حجّ  ،خدا را به جای نیاورد یحجّ خانه) و هرکس .بدانجا را دارند

جهانیان  یچه خداوند از همه (به خود زیان رسانده نه به خدا) کفر ورزد (بدین وسیله

 .نیاز استبی

های اساسی دین است اشاره رکن بودن حج و اینکه یکی از ستونحدیث ذیل به 

 : فرمایدمی

ْساَلمُ  ُ  بُنَِي اإْلِ ا َعلَى َخْمٍس َشَهاَدِة أَْن اَل إِلَهَ إاِلَّ هللاَّ دًّ اَلِة َوإِيتَاِء  هللارسول َوأَنَّ ُمَحمَّ َوإِقَاِم الصَّ

َكاِة َواْلَحجِّ َوَصْوِم َرَمَضانَ   (متفق علیه) الزَّ

 ،جرسالت محمد  گواهی دادن به الوهیت پروردگار،: شده است چیز بنا جاسالم بر پن

 ی رمضان. )بخاری و مسلم(حج و روزه ت،ایتاء زکا ی نماز،اقامه

 : فرمایدمی جپیامبر  ،ورد پاداش حجدر م

هُ  ِ فَلَْم يَْرفُْث َولَْم يَْفُسْق َرَجَع َكيَْوِم َولََدْتهُ أُمُّ  (مسلمرواه ) َمْن َحجَّ َّلِلَّ
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هر کس برای خدا حج کند، و )هنگام احرام( از آمیزش و امور شهوانی با همسرش 

از مادر مانند روزی است که گردد پرهیز نماید و معصیت نکند زمانی که از حج باز می

 )مسلم( .ه استزاده شد

 : فرمایدی میدر حدیث دیگر

 )متفق عليه( اْلُعْمَرةُ إِلَى اْلُعْمَرِة َكفَّاَرةٌ لَِما بَْينَُهَما َواْلَحجُّ اْلَمْبُروُر لَْيَس لَهُ َجَزاٌء إاِلَّ اْلَجنَّةُ 

در آن گناه نباشد( جز  وحج مقبول )که گناهان است یموجب کفاره تا عمره عمره

 )بخاری و مسلم( .بهشت پاداشی ندارد

 : کنداشاره میحدیث ابوهریره  عمرطول در  آنواجب بودن یک بار  در مورد

وا فَقَاَل َرُجٌل أَُكلَّ َعاٍم يَا  ُ َعلَْيُكْم اْلَحجَّ فَُحجُّ فََسَكَت َحتَّى  هللارسولأَيَُّها النَّاُس قَْد فََرَض هللاَّ

لَْو قُْلُت نََعْم لََوَجبَْت َولََما اْستَطَْعتُْم ثُمَّ قَاَل َذُرونِي َما تََرْكتُُكْم فَإِنََّما  ج هللارسولَها ثاََلثًّا فَقَاَل قَالَ 

أْتُوا ِمْنهُ َما َهلََك َمْن َكاَن قَْبلَُكْم بَِكْثَرِة ُسَؤالِِهْم َواْختاَِلفِِهْم َعلَى أَْنبِيَائِِهْم فَإَِذا أََمْرتُُكْم بَِشْيٍء فَ 

 . )رواه مسلم(اْستَطَْعتُْم َوإَِذا نََهْيتُُكْم َعْن َشْيٍء فََدُعوهُ 

ی ا: ی مردم! خداوند حج را بر شما فرض کرده است؛ پس حج کنید. مردی گفتا

ساکت شد تا آن مرد سه بار سؤالش را  ج ؟ پیامبربه حج برویم رسول خدا! آیا هر سال

شد گفتم بله، حج )هر سال( بر شما واجب میاگر می :فرمود ج تکرار کرد. سپس پیامبر

که در مورد آن برایتان چیزی آنچه  از :داشتید، سپس فرمودنو شما توانایی انجام آن را 

و اختالف با  فراوانسؤاالت  بابودند قبل از شما  ی که؛ زیرا کساننپرسید امنگفته

کاری امر کردم در حد توانتان آن را  گاه شما را به پس هر، شدندپیامبرانشان هالک 

 ()مسلم. انجام دهید و هرگاه شما را از چیزی نهی کردم از آن دست بردارید

 : فرمایددر مورد رکن بودن عرفه می

 ( ود و ترمذی و نسائیوبودارواه أ) ةالحج العرف

 )ابوداوود و ترمذی و نسائی(. عرفه است، حج

اشاره  مزدلفهبه سوی  )عرفات( دن از آنجاروانه شبقره به  یسوره 011 ییهآ

 : فرمایدمی
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ڳ      ڱ  ڱ    ڳک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳچ 

   ٦٧٧البقرة:  چڱ  ڱ   

به نام عرفات به سوی و از مکان واحدی ) شوندسپس از همان جا که مردم روان می

ای پیشین گناهان و کجرویه) و از خداوند آمرزش ،روان شوید (کوچندمی سرزمین مِنی

و توبه و ) گمان خداوند آمرزنده و مهربان استبی (و بدانید که) بخواهید (خود را

  (.پذیردبازگشت بندگان مخلص را می

 : گویده میعرو

َكاَن النَّاُس يَطُوفُوَن فِي اْلَجاِهلِيَِّة ُعَراةًّ إاِلَّ اْلُحْمَس َواْلُحْمُس قَُرْيٌش َوَما َولََدْت َوَكانَْت  

ُجَل الثِّيَاَب يَطُوُف فِيَها َوتُْعِطي اْلَمْرأَةُ اْلَمْرأَةَ الْ  ُجُل الرَّ ُحْمُس يَْحتَِسبُوَن َعلَى النَّاِس يُْعِطي الرَّ

 الثِّيَاَب تَطُوُف فِيَها فََمْن لَْم يُْعِطِه اْلُحْمُس طَاَف بِاْلبَْيِت ُعْريَانًّا َوَكاَن يُفِيُض َجَماَعةُ النَّاِس ِمنْ 

ُ َعْنَهاَعَرفَ  أَنَّ َهِذِه  اٍت َويُفِيُض اْلُحْمُس ِمْن َجْمٍع قَاَل َوأَْخبََرنِي أَبِي َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللاَّ

ْمعٍ اَل َكانُوا يُفِيُضوَن ِمْن جَ قَ اْْليَةَ نََزلَْت فِي اْلُحْمِس )ثُمَّ أَفِيُضوا ِمْن َحْيُث أَفَاَض النَّاُس( 

 )رواه البخاري( فَُدفُِعوا إِلَى َعَرفَاتٍ 

آنها به مردم کمک ، کردند مگر قریش و نوادگانشانلخت طواف می ،مردم در جاهلیت

گرفت یا اس نمیهر کس لب، دادند تا با آن طواف کنندبه مرد و زن لباس می، کردندمی

راوی ، شدندی عرفات میگروهی از مردم روانه، کردلخت طواف می، دشبه او داده نمی

 ثُمَّ أَفِيُضوا ِمْن َحْيُث أَفَاَض النَّاُس(ی: )یهآکه فرمود  برایم گفتشه درم از عایپ: گویدمی

شدند اما بعد از ز جمع روانه میمردم ا: گویدراوی می، در مورد حمس نازل شده است

 ()بخاری. شدندیه از عرفات روانه میآنزول 

 : فرمایداشاره میحج به طواف  یسوره 21 ییهآ

 چھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ھ  چ  

 ٨٧الحج: 
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را از د بدن همچون مو و ناخن( ی، و زوا)و چرک و کثافتبعد از آن باید آلودگیها  

قدیمی  یو خانه ،وفا کنند (انداگر نذر کرده) ، و به نذرهای خویشخود برطرف سازند

  .را طواف نمایند (کعبه ،خدا) و گرامی

 : فرمایده اشاره میی میان صفا و مروبقره به سعی سوره 051 ییهآ

ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ     ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ 

  ٦٢٢البقرة:  چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں    ڳگ   ڳ
خدا  (دین) هایاز نشانه (و هفت بار سعی میان آن دو) صفا و مروه (دو کوه) گمانبی 

یا عمره را  (الحراماهلل) حجّ بیت (ید فریضهخواهمی) پس هر که .و عبادات اهلل هستند

و سعی ) را بارها طواف کند (کوه) بر او گناهی نخواهد بود که آن دو ،به جای آورد

و بیش از ) هر که به دلخواه کار نیکی را انجام دهد (.میان صفا و مروه را به جای آورد

گمان خدا بی (چه ،دهدخدا پاداش او را می ،به طاعت و عبادت پردازد ،واجبات

  .است (کنندگاناز اعمال و نیّات عبادت) سپاسگزار و آگاه

کنم من گمان میو حدیث هشام بن عروه از پدرش از عایشه که گفت: به عایشه گفتم 

 :، عایشه گفترسدکه اگر کسی بین صفا و مروه طواف نکند به حج او ضرری نمی

فَا َو اْلَمْرَوةَ ِمْن َشَعائِِر هللا» رماید:فبرای اینکه خداوند متعال می :چرا؟ گفتم « ِ...إِنَّ الصَّ

ی هیچ کس را بدون طواف بین صفا خداوند حج و عمره، پس عایشه گفت: آیه تا آخر

ُجنَاَح َعلَْیِه أاَلَّ  فاََل »گویی هر چند آن چنان باشد که تو میگرداند! و مروه تمام نمی

در مورد انصار نازل شد که در چه موردی نازل شد؟  آیه یندانی ا. آیا می«یَطُوَف بِِهَما

کردند سپس می ستایشنامهای اساف و نائله ه ب را کنار دریا دو بت دردر جاهلیت 

تراشیدند، وقتی اسالم و سرهایشان را میکردند آمدند و بین صفا و مروه طواف میمی

اهلیت کنند به خاطر آنچه که در جآمد آنها اکراه داشتند از اینکه بین صفا و مروه طواف 
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فَا َو اْلَمْرَوةَ ِمْن َشَعائِِر هللاِ...» :را نازل کرد آیه دادند، پس خداوند اینانجام می  «إِنَّ الصَّ

  . )مسلم آن را روایت کرده است(عایشه گفت: پس آنها طواف کردند

 هاانواع نسک و میقات

 : باشدایمان داریم که نسک سه نوع می

 . یعنی تنها برای حج احرام بسته شود: رادـ اف0

قبل یا ابتدا برای عمره سپس ، احرام بسته شودبا هم یعنی برای حج و عمره : ـ قران2

 . حج هم ببندد از وارد شدن به طواف احرام

بر هر انسانی که ، های حج احرام عمره ببندد سپس حج کندیعنی در ماه: ـ تمتع3

ده  باید پیدا نکرد قربانیاگر  و ،گرددواجب می ایقربانی بنددتمتع یا قران میاحرام 

 . ها وقتی که به دیار خود برگشتی روزهروز روزه بگیرد سه روز در حج و بقیه

لمنازل اهل یمن یلملم و برای اهل نجد قرنالحلیفه و برای ابرای اهل مدینه ذا جپیامبر 

این میقاتها : سپس فرمود، ن کردیعیمیقات ت به عنوان را و برای اهل مصر و شام جحفه

و قصد حج و  کننداست که از این محل عبور می ها و افرادیبرای اهل این سرزمین

 شبندد میقاتها آمد از همانجا که احرام میاما اگر کسی از جایی غیر از این، عمره دارند

اما در ، تالعرق اسماع دارند که میقات اهل عراق ذاتامت اسالمی اج، شودشروع می

 . اجتهاد عمر بوده است: گویندبودنش اختالف دارند چون گروهی میمورد منصوص 

 : فرمایدبه سه نوع نسک اشاره می لشهحدیث عای

ٍة َوُعْمَرٍة  ج هللارسولَخَرْجنَا َمَع  ِة اْلَوَداِع فَِمنَّا َمْن أََهلَّ بُِعْمَرٍة َوِمنَّا َمْن أََهلَّ بَِحجَّ َعاَم َحجَّ

ا َمْن أََهلَّ بِاْلَحجِّ أَْو َجَمَع اْلَحجَّ َواْلُعْمَرةَ لَْم  ج هللارسولِمنَّا َمْن أََهلَّ بِاْلَحجِّ َوأََهلَّ وَ  بِاْلَحجِّ فَأَمَّ

 (بخاریرواه اليَِحلُّوا َحتَّى َكاَن يَْوُم النَّْحِر )

گروهی  برخی از ما به عمره و، بیرون آمدیم جالوداع همراه حضرت ةدر سال حج

، بسته بودندحج احرام نیت یم و برخی تنها به یگر به حج و عمره احرام بسته بودد
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هیچ کدام تا روز قربان از احرام بیرون ، ه بودوردآخودش نیت حج  جرسول خدا 

  )بخاری( .نیامدند

 : کندعباس چنین روایت میی احرام ابنهااع میقاتدر مورد انو
أِْم اْلُجْحفَةَ َوأِلَْهِل نَْجٍد قَْرَن اْلَمنَاِزِل  أِلَْهلِ  َوقَّتَ  جإِنَّ النَّبِيَّ   اْلَمِدينَِة َذا اْلُحلَْيفَِة َوأِلَْهِل الشَّ

ْن أََراَد اْلَحجَّ َواْلُعْمرَ  ةَ َوَمْن َكاَن َوأِلَْهِل اْليََمِن يَلَْملََم ُهنَّ لَُهنَّ َولَِمْن أَتَى َعلَْيِهنَّ ِمْن َغْيِرِهنَّ ِممَّ

 . )متفق علیه(وَن َذلَِك فَِمْن َحْيُث أَْنَشأَ َحتَّى أَْهُل َمكَّةَ ِمْن َمكَّةَ دُ 

را « المنازلقرن»را برای اهل شام و « جحفه»و را برای اهل مدینه « ذوالحلیفه» ج پیامبر

این اماکن برای  :را برای اهل یمن میقات قرار داد، سپس فرمود« یلملم»برای اهل نجد و 

 کنندعمره، از این اماکن عبور مینی که از مناطق دورتر، برای ادای حج و آنان وکسا

د و کسی که محل سکونتش نزدیکتر از این مواقیت به مکه نشومیقات محسوب می

آید. حتی برای باشد از هر جایی که قصد حرکت به مکه کند میقات او به حساب می

 (خاری)مسلم و ب شوداهل مکه، خود مکه میقات محسوب می

مردم آن دیار پیش عمر آمدند ، که وقتی سرزمین عراق فتح شد است به صحت رسیده

قرن را برای اهل نجد معین فرموده که از ما  جرسول خدا ، نای امیرالمؤمنی: و گفتند

از راه : عمر گفت، خیلی دور است و اگر از قرن عبور کنیم برای ما خیلی سخت است

 (ین کرد. )بخارییبرای آنها تع عرق راالذات و ،دیخود بیای

 محرمات احرام

یا عضوی از آن باشد تمام بدن  یکه به اندازهای شدهباید از هر چیز دوخته حرمد مُمر

راشیدن مو و کوتاه کردنش و ناخن پوشاندن موی سر و ت همچنین باید از،پرهیز کند

شتباهاً یا بر اثر نادانی ا اگر، دوری گزیند کردنکننده و شکارفتن و استفاده از خوشبورگ

دست به یکی  اما اگر عمداً، گرددکارها شد چیزی بر او واجب نمی این مرتکب یکی از

یا گوسفندی قربانی  دهد غذا را یا شش نفربگیرد زه واز این کارها زد باید یا سه روز ر

 . کند
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 تحلیل اگر قبل از، باشدمی ، جماع کردن و مقدمات آنیکی دیگر از محرمات احرام

 وشود می باطلحج جماع صورت گرفت ( فقهایا قبل از وقوف در عرفه بنا به اختالف )

 ولی اگر بعد از تحلیل صورت گرفت حج باطل، شتری قربانی کند وباید بیرون بیاید 

 . کندقربانی  یگوسفند ولی بایدشود نمی

 : فرمایدی بقره میسوره 433 ییهآخداوند در 

پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٻ    ٻٱ  ٻ   ٻچ 

ڦ     ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٺٺ  ٺ

  ٦٧٧البقرة:  چڦ  ڦ  ڄ  
 (.شوّال و ذوالقعده و ذوالحجّه :که عبارتند از) پذیردحجّ در ماههای معیّنی انجام می 

وع مناسک در این ماهها با احرام یا تلبیه یا سوق دادن حیوان قربانی و شر) پس کسی که

باید آداب  ،و حجّ را آغاز نموده باشد) حجّ را بر خویشتن واجب کرده باشد (،دیگر حجّ

در حجّ آمیزش جنسی با زنان و گناه و  (آن را مراعات دارد و توجّه داشته باشد که

کنید خداوند و هر کار نیکی که می (.و نباید مرتکب چنین اعمالی شود) جدالی نیست

هم برای سفر حجّ و هم برای سرای دیگرتان و ) و توشه برگیرید .از آن آگاه است

من  (خشم و کیفر) از !و ای خردمندان ،که بهترین توشه پرهیزگاری است (بدانید

  .بپرهیزید

  ٦٧١البقرة:  چحض        ڭۓ  ڭ  ڭ  ڭچ فرماید:و می

سم و مناسک و مرا) و حجّ و عمره را به تمام و کمال خالصانه برای خدا انجام دهید

 .(ظاهری را به پایان برید و هدفتان جز رضای خدا نباشد
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 :ه استدشعباس چنین روایت ابن از م ارتکاب جماعدر مورد قربانی کردن شتر هنگا

. قربانی کند یباید شتر: گفت؟ سؤال شد است در مورد مردی که مرتکب جماع شده

 ()امام مالک

ی آن در و فدیهیکی از محرمات احرام است در بیان پرهیز از تراشیدن سر و اینکه 

 نماید:ی بقره چنین اشاره میسوره 011ی آیه ،صورت اضطرار

ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ      ٴۇۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ   ڭۓ  ڭ  ڭ  ڭچ 

    ېئې  ې        ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېۉ  ې

  ٦٧١البقرة:  چحض   

و مراسم و مناسک ) مام و کمال خالصانه برای خدا انجام دهیدو حجّ و عمره را به ت

از برگزاری بعضی از ) و اگر (ظاهری را به پایان برید و هدفتان جز رضای خدا نباشد

و خواستید از احرام به در ) بازداشته شدید (دشمن یا بیماری و غیره یبه وسیله ،مناسک

 ،همچون شتر و گاو و گوسفند) هم شودهر آنچه از قربانی فرا (بر شما است که ،یدیآ

و سرهای خود را نتراشید تا قربانی به قربانگاه  (یدیکنید و آن گاه از احرام به درآ ذبح

 (،و یا کعبه است ،ی که حاجی در آن از انجام مراسم حجّ بازماندهیهمان جا) خود برسد

ی بودن یا سردرد به سبب زخم) یا ناراحتی در سر داشت ،و اگر کسی از شما بیمار شد

سه ) از قبیل ،فدیه بدهد (باید که ،و محتاج شد موی سر را بتراشد ،و یا بیماریهای دیگر

 و یا گوسفندی (شش نفر ندار است یروزهکه دادن خوراک یک) روزه یا صدقه (روز

 (.که باید ذبح و میان فقراء تقسیم شود)

ن از لباس دوخته شده جستبه دوری  سالم که از پدرش روایت کرده استحدیث 

 : نمایداشاره می

  بپوشد؟ پیامبر شخص محرم باید چه لباسی: سؤال کرد و گفت  مردی از پیامبر

لباسی که به زعفران و ورس )گیاهی  و شلوار،کاله، نباید پیراهن، عمامه، : فرمود



   222  آنچه هر مسلمانی باید بداند

خف بپوشد، مگر کسی که همچنین نباید  .زردرنگ و خوشبو( آغشته است، بپوشد

تر از قوزکها باید آنها را تا پایین لیتواند خف بپوشد ومی در این صورت ندارد که کفش

 ()مسلم و بخاری. ببرد.

 در حال احرام چنین و پوشاندن موی سر بوی خوشعباس به پرهیز از و حدیث ابن

ما همراه پیامبر  .و فوت کرد مردی از شترش افتاد و گردنش شکست: کنداشاره می

و در دو او را با آب و سدر بشویید  :فرمود جر حال احرام بود، پس پیامبر بودیم و او د

خداوند در روز  جامه کفن کنید، به او بوی خوش نزنید و سرش را نپوشانید، چرا که

 کند. )بخاری و مسلم(زنده میگویان قیامت او را لبیک

ای بر تن و جبه آمد جپیامبر که از جعرانه پیش گری آمده است که مردی روایت دیدر 

، باقی گذاشته بوداش و بوی خوشی استعمال کرده بود که اثری زرد رنگ بر جبهداشت 

بوی خوش را گفت:  جدهید؟ پیامبر ام چگونه دستور میدر مورد عمرهاز پیامبر پرسید: 

ات را کنی عمرهو و همچنانکه در حج عمل می ات را دربیاوراز خودت پاک کن، جبه

 اند، لفظ از مسلم است( آور. )بخاری و مسلم آن را روایت کرده نیز به جای

 

فرد محرم  مائده در مورد کشتن شکار نسبت به یسوره 15 ییهآخداوند در 

 : فرمایدمی

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ    ۉۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅچ 

ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  

حت  خت  مت    جتحب  خب  مب  ىب  يب  جبحئ  مئ  ىئ   يئ  جئی  ی  یىئ  ی  

  ٧٢المائدة:  چىت  يت   
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و یا این که در سرزمین حرم بسر ) هنگامی که در حالت احرام هستید !ای مؤمنان 

ای معادل آن از کس از شما عمداً نخجیر بکشد باید کفّاره و هر .نخجیر مکشید (بریدمی

ای که دو نفر عادل از کفّاره ،بدهد (وسفند و شتر و گاوبز و گ :مانند ،اهلی) چهارپایان

چنین  .میان خودتان به معادل بودن آن قضاوت کنند و برابری آن را تصدیق نمایند

معادل قیمت آن ) اییا کفّاره ،شودگردد و به مستمندان مکّه داده میحیوانی قربانی می

؛ به خوراک) و یا برابر آن ،دهدفقراء می (یک روزه به هر یک از) خوراک (حیوان

تا متجاوز  .گیردروزه می (ییروزها ،کننده کفّارهعبارت دیگر به تعداد مستمندان دریافت

انجام  (پیش از تحریم شکار) خداوند از آنچه در گذشته .کیفر کار خود را بچشد

د و بع) دوباره برگردد (به کشتن نخجیر) ولی هر کس .نمایدگذشت می ،پذیرفته است

و خداوند توانا و  ،گیردخداوند از او انتقام می (باز به شکار پردازد ،از آگاهی از تحریم

  .گیرنده استانتقام

 : کندآوردن عثمان بن عفان روایت میدردر مورد دوری از نکاح کردن یا به نکاح 

 (مسلمرواه ).ال ینکح المحرم و ال ینکح و ال یخطب جقال رسول هللا 

خواستگاری به شود و کند و نکاح نمیشخص محرم نکاح نمی: ودفرم جپیامبر 

 )مسلم( .رودنمی

 کیفیت حج
خود را برای احرام  ردنبا غسل کردن و نظافت و خوشبو ک :کیفیت حج این گونه است

سپس وقتی به نزدیک مقیات ، و باید از لباس دوخته شده پرهیز کند، نمایدآماده می

سپس ، سنت است بعد از نماز احرام کند، بندداحرام میو کفش جامه و ردا رسید در 

، وقتی وارد احرام شد باید از محرمات احرام پرهیز کند، گویان صدایش را بلند کندلبیک

شروع  چپشدر طرف  اهللاالسود و با قرار دادن بیتالحرام رسید از حجراهللبه بیت وقتی

ی چپش بر روی شانه زیر بغل راستالی که ردایش را از در ح، کند به طواف کردن
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م اما باید مزاح، االسود سالم کند و اگر توانست آنرا ببوسدسپس به حجر، انداخته است

، خدا را طواف کند یو هفت بار خانه، دیگران نشود در این صورت تنها بدان اشاره کند

هر و ، در سه دور اول شتاب و در چهار دور دیگر آرامش و حالت عادی سنت است

، )اگر نتوانست آن را کند و تکبیر بگوید اشارهاالسود رسید به آن گاه به نزدیک حجر

در دنیا و آخرت نیکی به ما  ،خداوندا: بگویدلمس کند(، اگر میان دو رکن قرار گرفت 

 . از عذاب آتش پناه بدهرا ارزانی فرما و ما 

پایان رساند اگر  وقتی طواف را به، در طواف مشغول دعا و نیایش فراوان باشد

توانست در آنجا نماز و اگر ن، آورد یتوانست در مقام ابراهیم دو رکعت نماز به جا

 . آورد ینماز را به جا دتوانممکن باشد می برایش در هر جا که بخواند

به باالی صفا برود و به قبله رو کند و ، مشغول شود هصفا و مرو بین به سعی سپس

به سوی پرچم سبز حرکت پایین بیاید و سپس از صفا ، ا کنددع و سه بار تکبیر بگوید

 باالیهد تا به و به حرکت خود ادامه د، سبز رنگ با شتاب برود یهکند و میان دو میل

و از ، که بر روی صفا گفته بود بگویدی را یهمان چیزها نیز جانو در آ، رسده میمرو

شروع کند و بعد از هفت بار صفا  سعی را از، گرددهمان راهی که آمده به سوی صفا بر

 . در این رفت و آمد هم مشغول دعا و نیایش باشد، به پایان برساند هدر مرورا  آن

احرام عمره را به  ،موتراشیدن یا کوتاه کردن با  بود تمتع احرام بستهقصد سپس اگر به 

و  ا یا حجتنه حج قصد اما اگر به، احرام به حج ببندد ،پایان برساند و در روز هشتم

 . ارکان را تمام نکند در احرام باقی بماند یباید تا همه بود احرام بسته عمره با هم

اگر ممکن باشد نمازهای چهار رکعتی ، روندهشتم قبل از زوال، حجاج به منی میروز 

و ، سپس در منی شب را به روز برسانند، آورند ینه جمع در آنجا به جا و با قصررا 

در عرفه با قصر و  را نماز ظهر و عصر، لوع کرد رهسپار عرفه شوندوقتی خورشید ط

 . آورند تا برای دعا و نیایش وقت کافی داشته باشند یجمع به جا
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و زمان وقوف از زوال ، عرفه درست است مگر در بطن عرنه یجاتوقف در همه 

کسی که در  ،و تا طلوع فجر روز عید قربان ادامه دارد شودخورشید روز عرفه شروع می

حق ندارد تا بعد از غروب از آن بیرون رود تا وقوفش  است عرفه وقوف کرده در روز

آرامی  سپس وقتی که خورشید غروب کرد به، باشدشب و روز  جا جمع بینآن در

وقتی به مزدلفه رسید قبل از باز کردن بار و استراحت کردن دو ، مزدلفه شود یروانه

کسانی که آنها را و  اناما ناتوان، و در مزدلفه باید بیتوته کند، نماز را با جمع ادا کند

سپس ، توانند شب را در آنجا نمانند و بعد از نیمه شب حرکت کنندکنند میکمک می

سپس قبل از طلوع ، الحرام یاد کندو خدا را در مشعر، نماز صبح را در آنجا به جا آورد

و اگر ، آوری کند چه بهترریزه جمعسنگ اگر توانست در مزدلفه، خورشید به منی برود

سنگها باید از  یاندازه، لی ندارداشکا آوری کردیا جاهای دیگر هم سنگ جمع از منی

 . باشند ترتر و از فندق کوچکنخود بزرگ

وقتی به منی رسید از شیطان بزرگ شروع کند و هفت سنگ را یکی یکی به آن پرتاب 

و موی سر را  باشد قربانی کندبا هم عمره حج و ا سپس اگر احرامش تمتع ی، نماید

 برای زن تراشیدن جایز نیست بلکهولی ، اما تراشیدن بهتر است، کوتاه کند یا بتراشد

یر وقتی رجم و ذبح و حلق یا تقص، یک انگشت از مویش را کوتاه کند یباید به اندازه

 یهمه، فته استکوچک صورت گر( بیرون آمدن از احرام) به پایان رسید تحلیل

هر کدام از اعمال ذبح یا حلق یا ، شوداحرام بجز همبستری با زن حالل میمحرمات 

 . رجم را پیش و پس کند اشکالی ندارد

، االفاضه را که یکی از ارکان است به جا آوردسپس به سوی مکه حرکت کند و طواف

 ولی اگر تنها به، ازدبپرد هبه سعی صفا و مرو برای کسی که قصد تمتع دارد باید سپس

القدوم به سعی رفته الزم و در طواف است احرام بسته حج یا حج و عمره با هم قصد
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گردد برای افرادی که عجله دارند میبه منی بر بعد از طواف، نیست دوباره به سعی برود

 . دو روز و برای افرادی که شتاب ندارند سه روز در منی بیتوته الزم است

 یاز جمره، با هفت سنگ رجم شوند باید جمرات هر روز بعد از زوال ریقتشالدر ایام

هر کس ، رسدی عقبه به پایان میشود و با جمرهولی که از مکه دورتر است شروع میا

روز  چون هر سه، را انجام دهد در روز اول نتوانست رجم کند در روز بعدی باید آن

فردی دیگر  جایز است کهافراد ناتوان ای بر، ها هستندایام تشریق روزهای رجم جمره

، قربانی کندهر کس بیتوته در منی را ترک کند باید ، خود به رجم بفرستند یرا به جا

  که در این صورت معذور است. باشد بیمار یا همراه بیمارمگر اینکه 

 ،باید قبل از غروب این کار را بکند خارج شود از منیدو روز  بعد ازهر کس بخواهد 

 . و بعد از زوال روز بعد جمرات را رجم کند را در منی بماندباید شب  نهو گر

تا اینکه  خدا یدهد به جز طواف خانهاین کارها را انجام می یهمه نیز زن حائضه

د تا نالوداع نمایبیرون روند مگر اینکه طواف حجاج حق ندارند از مکه شود.پاک می

، شودین حکم تنها زن حائضه استثناء میاز ا، باشدخرین کار آنها در مکه طواف بیت آ

االفاضه را به تأخیر هر کس طواف، وداع از مکه بیرون رودالیعنی حق دارد بدون طواف

حاصل  که دیدار پایانی با بیت است چون هدف گیردجای طواف وداع را نیز میبیندازد 

 . شودمی

 جاآن برود و در ج سجد پیامبرزیارت مسنت است به ، وقتی از اعمال حج فارغ شد

المسجد تحیه در بدو ورود به مسجد، نماز بخواند و بر روان پاکش درود بفرستد

 جپیامبر حاضر شود و در حالی که هیبت  ج سپس بر روی مزار پاک حضرت، بخواند

د نبوی جزء ارکان اما زیات مسج، بفرستد سالمکند بر ایشان جسم میرا در ذهنش م

 . آیدنمیحج به شمار 
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       جپیامبر حج 

عبداهلل بنبر جابر: است که محمد از پدرش روایت کردهبنمسلم با سند خود از جعفر

 : برایم بگو، او گفت از حج پیامبر: وارد شدیم. به او گفتم

خواهد به تا نُه سال حج نکرد. سپس در سال دهم به مردم اعالم کرد که می  پیامبر

اقتدا کنند   خواستند به پیامبرآنها می یادی به مدینه آمدند که همهحج برود. مردم زی

ا به ذوالحلیفه رسیدیم، در تا مانند او اعمال حج را به جای آورند. با او خارج شدیم ت

  کسی را پیش پیامبر ، پسابوبکر را به دنیا آوردبنمحمد اسماء دختر عمیس، آنجا

ای را روی محل غسل کن و پارچه»: فرمود  یامبرپتا او را راهنمایی کند. فرستاد 

نماز خواند و سپس  در مسجد ذوالحلیفه  پیامبر«. و احرام ببند بدهخروج خون قرار 

د. نگاه کردم تا چشمم کار سوار قصواء )لقب شتر پیامبر( شد تا به بیداء )نام محلی( رسی

شد، و پیاده دیده میچپ و پشت سر پیامبر جمعیت سواره  ،جلو، راست از کردمی

 که هر چه راو  کردتأویل میشد و او آن را در میان ما بود، قرآن بر او نازل می  پیامبر

 .کردیمما هم به آن عمل می دادانجام می او

للهم لبيک، لبيک الشريک لک لبيک، إن الحمد و ألبيک ): این چنین لبیک گفت سپس

  لبیک گفتند، و پیامبر کلماتنیز با این و مردم  (النعمة لک و الملک الشريک لک

  اش را ادامه داد.تلبیه آنان شودبدون اینکه مانع 

 دانستیم تا وقتی که با پیامبرو عمره را نمی کرده بودیمما فقط نیت حج : گفت ط جابر

 به طور عادی  بارو چهار  شتابسه بار با  کرد سپس لمساهلل رفتیم، او رکن را به بیت

ۉ  ې  ې  ې   چ : یرفت و آیه  به طرف مقام ابراهیم مود آنگاهطواف ن

را خواند و مقام را بین خودش  (از مقام ابراهیم نمازگاهی برای خود برگیرید) چې

 (ده استنقل کر  و یقین دارم که آن را از پیامبر)گفت: اهلل قرار داد. پدرم میو بیت

 «قل یا أیها الکافرون»و  «أحد قل هو اهلل» پیامبر دو رکعت نماز خواند در آن دو رکعت
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به طرف  آنگاهکرد،  مسحرا  گشت و آنیمانی باز را تالوت کرد. سپس به طرف رکن

  را خواند: آیه اینصفا خارج شد. همین که به صفا نزدیک شد 

و هفت بار ) صفا و مروه (دو کوه) گمانبی) چڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     چ 

  .(خدا و عبادات اهلل هستند (دین) هايشانهاز ن (سعی میان آن دو

، آغاز است چیزی که خداوند با آن شروع کرده اب» )أبدأ بما بدأ اهلل به( :و فرمود

اهلل را دید سپس رو به قبله خدا را به به صفا شروع کرد و از آن باال رفت تا بیت« کنممی

الملک و له ده الشریک له، له )ال إله إال اهلل، وح: یگانگی و بزرگی یاد کرد و فرمود

قدیر ال اله إال اهلل وحده، أنجز وعده، و نصر عبده و هزم  ئالحمد و هو علی کل شی

هیچ معبود بر حقی غیر از اهلل نیست. او )در ربوبیت و الوهیت و » األحزاب وحده(

صفاتش( یکتا است و هیچ شریکی ندارد، مالکیت فقط برای او و حمد فقط الیق او 

و او بر هر چیزی توانا است. هیچ معبود بر حقی غیر از او نیست. او یکتا است، است 

اش را یاری داد و احزاب )کسانی که در روز خود را قطعی ساخت و بنده یوعده

این ذکر را سه بار خواند و میان «. خندق با پیامبر جنگ کردند( را به تنهایی شکست داد

رسید، شروع به « الوادیبطن»پایین آمد و وقتی که به  روهکرد، سپس به طرف مآنها دعا 

دویدن کرد تا به باال رسیدیم سپس بصورت معمولی حرکت کرد تا به مروه رسید، 

اعمالی را که بر صفا انجام داده بود بر مروه هم انجام داد. وقتی که در آخرین بار به 

م أسق الهدی و جعلتها عمرة، لو أنی استقبلت من أمری ما استدبرت ل) :مروه رسید فرمود

دانستم کارم را می یهاگر آیند» (فمن کان منکم ليس معه هدی فليحل و ليجعلها عمرة

دادم. پس هر کسی از شما که آوردم، و آن را عمره قرار میکردم، هدی نمیاینچنین نمی

  «.هدی با خود ندارد، باید از احرام خارج شود و آن را عمره قرار دهد
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ای رسول خدا! آیا این حکم تنها برای امسال : جعشم بلند شد و گفتبنمالکبنسراقه

دخلت ) :انگشتانش را در هم فرو برد و دوبار فرمود  است یا همیشگی است؟ پیامبر

 «.نه )برای امسال( بلکه تا ابد» (ال بل ألبد أبد)« عمره داخل حج شد» (العمرة فی الحج

که از احرام  از جمله کسانی است یمن آمد، دید که فاطمهاز   علی با شترهای پیامبر

این کار او را نادرست  ه زده است. علیاند، لباس رنگی پوشیده و سرمبیرون آمده

علی در عراق : . )جابر( گویداست پدرم مرا به این کار امر کرده: دانست، فاطمه گفت

رفتم و در مورد کار   هللارسولدر حالیکه از کار فاطمه ناراحت بودم نزد : گفتمی

: فرمود  من از این کار فاطمه ایراد گرفتم. پیامبر: فاطمه از او سؤال کردم و گفتم

هنگام نیت  است، فاطمه( راست گفته») (صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟)

 کنم( مانند تلبیهگویم )نیت میگفتم خداوندا! تلبیه می: )علی( گفت« حج چه گفتی؟

پس همراه دارم،  قربانیمن » (فإن معی الهدی فالتحل): فرمود  ت( پیامبرت. پیامبر)نی

 «. از احرام خارج نشو تو

همراه خود آورده بود، صد ه تمام شترهایی که علی از یمن و پیامبر ب :)جابر( گوید

تمام مردم از احرام خارج شدند و موی سرشان را کوتاه کردند : رأس بود )جابر( گوید

الحجه(، به و کسانی که هدی به همراه داشتند. سپس روز ترویه )هشتم ذی  ز پیامبربج

سواره به آنجا رفت و   یه گفتند، )نیت حج آوردند(، پیامبربلو برای حج ت ندمنی رفت

خواند. سپس کمی منتظر ماند تا  در آنجانماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء و صبح را 

  ای از مو در نَمِره برایش برپا کنند. پیامبراد تا خیمهخورشید طلوع کرد و دستور د

کند همچنان که آنان حرکت کرد، و قریش یقین داشتند که او در مشعرالحرام توقف می

از آنجا عبور کرد تا به عرفه رسید، دید   دادند. پیامبردر جاهلیت این کار را انجام می

ر آنجا ماند تا خورشید )به طرف مغرب( اند، دکه خیمه را برایش در نمره نصب کرده

. قصواء را آماده کردند، به زوال کرد، پس دستور داد تا شتر )قصواء( را آماده کنند

 : رفت و برای مردم سخنرانی کرد و فرمود« الوادیبطن»



   212  آنچه هر مسلمانی باید بداند

إن دمائکم و أموالکم عليکم حرام، کحرمة يومکم هذا، فی شهرکم هذا، فی بلدکم هذا، )

أمر الجاهلية تحت قدمی موضوع، و دماء الجاهلية موضوعة، و إن أول  أال کل شيی من

دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، کان مسترضا فی بنی سعد فقتلته هذيل، و 

ربا الجاهلية موضوع، و أول ربا أضع ربانا، ربا عباس ابن عبدالمطلب، فإنه موضوع 

وهن بأمان هللا، و استحللتم فروجهن بکلمة هللا، کله، فاتقوا هللا فی النساء، فإنکم أخذتم

ولکم عليهن أن ال يوطئن فرشکم أحدا تکرهونه، فإن فعلن ذلک فاضربوهن ضربا غير 

مبرح، و لهن عليکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف، و قد ترکت فيکم ما لن تضلوا بعده إن 

نشهد أنک قد بلغت و : الوااعتصمتم به کتاب هللا، و أنتم تسألون عنی فما أنتم قائلون؟ ق

اللهم  : أديت و نصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلی السماء و ينکتها إلی الناس

 .(اشهد، اللهم اشهد، ثالث مرات

این ماه، و در به راستی خونها و اموالتان بر شما حرام است مانند حرمت این روز، » 

های جاهلیت نیز ام و خونزیر پا نهادهاین شهر، بدانید که تمام دستورات جاهلیت را در 

ندارد( و  است است )کسی حق طلب خونی را که در جاهلیت ریخته شده رفته هدر

است که طفلی « ابن ربیعه بن حارث»گذارم خون اولین خونی که از خودمان زیر پا می

نیز  را هذیل او را کشت. ربای جاهلیت یسعد بود و قبیلهبنی یشیرخوار در میان قبیله

عبدالمطلب بنم، ربای عباسگذاررا که از خودمان زیر پا می و اولین ربایی نهادم زیر پا

است که تمام آن از اعتبار ساقط است، پس در رفتار با زنان از خدا بترسید؛ چون شما 

آنان را با عهد و پیمانی از طرف خدا گرفته و به حکم خدا آنان را برای خود حالل 

هایتان راه ق شما بر آنان این است که کسانی را که دوست ندارید به خانهاید و حکرده

آنان را بزنید. و حق آنان بر شما این  آرامندهند، اگرمرتکب این کار شدند، به صورت 

است که خوراک و پوشاک آنان را به خوبی فراهم کنید. در میان شما چیزی را از خود 

شوید و آن کتاب خدا، ک جویید، هرگز گمراه نمیام که اگر به آن تمسجای گذاشته بر

شهادت : گویید؟ گفتندمن از شما سؤال خواهد شد، شما چه می ی)قرآن( است. درباره

دهیم که به راستی پیام را رساندی و امانت را ادا و امت را نصیحت کردی؟ سپس در می

طرف مردم تکان  اش را به طرف آسمان بلند کرد و آن را بهحالی که انگشت سبابه

 «.خداوندا! شاهد باش، خداوندا شاهد باش، خداوندا شاهد باش: داد، فرمودمی
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سپس اذان و اقامه گفته شد و نماز ظهر را خواند. آنگاه اقامه گفته شد و نماز عصر را 

بجای آورد و بین آن دو نمازی نخواند، سپس بر مرکبش سوار شد تا به موقف رسید، 

المشاه( رو به قبله کرد همچنان ایستاد ها و مقابل )جبلطرف صخرهرا به  روی قصواء

پس تا وقتی که خورشید کامالً غروب کرد، و مقداری از زردی آن نیز از بین رفت، س

. )از عرفه( به سوی مزدلفه حرکت کرد، در حالیکه اسامه را پشت سر خود سوار کرد

سر شتر به جلو پاالن  نزدیک بودکه  طوری-کشید، تر )قصواء( را به شدت میزمام ش

أيها الناس السکينة ): فرمودکرد و میو با دست راستش اشاره می –برخورد کند

ای به هر تپه«. خود را حفظ کنید ای مردم آرامش خود را حفظ کنید، آرامش» (السکينة

ا نماز کرد تا باال رود تا اینکه به مزدلفه رسید، در آنجرسید افسار شترش را شُل میمی

مغرب و عشاء را با یک أذان و دو إقامه برگزار کرد و بین آن دو، نمازی نخواند. سپس 

 خوابید تا طلوع فجر، پس از آن نماز صبح را با یک اذان و یک اقامه برگزار کرد.

سپس بر قصواء سوار شد تا به مشعرالحرام رسید. آنگاه رو به قبله به دعا، تکبیر، تهلیل 

بل از طلوع خدا مشغول شد، همچنان تا روشنایی کامل در آنجا ماند، ق و بیان یگانگی

رو بود، با خود عباس را که مردی زیباموی، سفید و خوشبنخورشید در حالیکه فضل

حرکت کرد، چند زن از کنار آنها   سوار کرده بود از آنجا حرکت کرد. وقتی پیامبر

دستش را روی صورت فضل   د. پیامبرکرعبور کردند، فضل پیوسته به آنان نگاه می

کرد. گرداند و باز هم به آنها نگاه میگذاشت لیکن فضل رویش را به طرف دیگر برمی

داد و صورت فضل را به طرف دوباره دستش را روی صورت فضل قرار می  پیامبر

ای بزرگ به نام محسر )محلی که اصحاب چرخاند، )حرکت کردند( تا به درهدیگر می

ای را شترش را کمی حرکت داد و راه میانه  ل در آنجا از بین رفتند( رسیدند، پیامبرفی

شد در پیش گرفت، تا اینکه به جمره که کنار کبری )عقبه( ختم می یکه به جمره

ال بود که با یک دانه باق یهکه هر کدام به انداز–درختی بود، رسید و هفت سنگ 

گفت، اکبر میپرتاب کرد، و با هر پرتابی اهلل وادی را از بطن –شودانگشت پرتاب می
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آنگاه به محل قربانی رفت و با دست خودش شصت و سه حیوان را قربانی کرد. سپس 

ها نمود، و او را در هدی خود شریک کرد. هدی یعلی را مسئول قربانی کردن بقیه

بپزند، سپس از ای را جدا کرده و در دیگی سپس دستور داد تا از هر حیوانی، تکه

 گوشت و آبگوشت آن خوردند.

از منی به سوی مکه حرکت کرد و طواف إفاضه را انجام داد.   پس از آن پیامبر

عبدالمطلب رفت در حالی که از چاه زمزم آب باال از ظهر را در مکه خواند ونزد بنیونم

ی سقايتکم لنزعت انزعوا بنی عبدالمطلب، فلوال أن يغلبکم الناس عل): کشیدند، فرمودمی

ترسیدم از اینکه مردم در کشیدن عبدالمطلب آب بکشید، اگر نمیفرزندان ای » (معکم

فشار بیاورند )به گمان اینکه باال کشیدن آب زمزم جزو مناسک حج است(  به شماآب 

. آوردند و از آن نوشید شپس سطلی از آب زمزم را برای«. کشیدممن هم با شما آب می

 اخراج کرده است()مسلم آن را 

 : گویدشه است که میردی که توان افاضه ندارد حدیث عایدلیل رخصت برای ف

از جمع به  ر شبد اجازه خواست تا جاز حضرت ، بود یاق و سنگینسوده زن چ

 ()مسلم و بخاری. مزدلفه برود

از جمع به دم هنگام سپیده جما در دوران حضرت  :گویدمیحبیبه که یا حدیث ام

 ()مسلم. افتادیمبه راه می منیسوی 

در روایت )مرا دنبال فرد چاقی فرستاد  جرسول خدا : گفتعباس که یا حدیث ابن

در روایت دیگری . تا در شب از مزدلفه بیرون بیاییم، فرستاد( دیگر به دنبال فرد ضعیفی

سلم )م. اش فرستادضرت مرا دنبال ضعیفان خانوادهمن اولین کسی بودم که ح: یدگومی

 (و بخاری

 : فرمایدمیج پیامبر  الوداعدر مورد طواف

 (مسلمرواه ) اَل يَْنفَِرنَّ أََحٌد َحتَّى يَُكوَن آِخُر َعْهِدِه بِاْلبَْيتِ 

 )مسلم(بیت باشد.  نروید تا آخرین عمل شما طوافاز حج بیرون 
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 : گویدعباس میالوداع ابنرخصت برای زن حائضه جهت ترک طوافدر مورد 

 )رواه مسلم(.ِمَر النَّاُس أَْن يَُكوَن آِخُر َعْهِدِهْم بِاْلبَْيِت إاِلَّ أَنَّهُ ُخفَِّف َعْن اْلَمْرأَِة اْلَحائِضِ أُ 

زن حائض  برایاهلل باشد، ولی شان طواف بیتبه مردم امر شده که پایان مناسک

 ()مسلم. (تواند طواف وداع را انجام ندهدتخفیف داده شد، )می

یی بعد از طواف افاضه دچار صفیه دختر ح :گفتکه  است ه روایت شدهشاز عای

آیا تنها : فرمود  جرسول خدا ، تعریف کردم ججریان را برای حضرت ، دحیض ش

طواف بیت را ای رسول خدا افاضه کرد و : جواب دادم؟! داشت حیض او را از حج باز

. حج بیرون برود از: فرمود جحضرت ، سپس بعد از افاضه دچار حیض شد، نمود

 ()مسلم و بخاری

 : فرمایددر روایت دیگر می

ما را ، صفیه: آمد و فرمود جپیامبر ، بیم داشتیم که صفیه قبل از افاضه دچار حیض شود

 ؟ به تأخیر انداخت

 )بخاری و مسلم(. اجازه ندارد: فرمود، است االفاضه کردهطواف: عرض کردیم



 

 

 فصل سوم

 تشکیل خانواده در اسالم
 

 





 

 

  مسلمان يتشکیل خانواده شرعیازدواج تنها راه 

و ، مسلمان است یجهت تشکیل یک خانواده، روش مشروعما معتقدیم که ازدواج تنها 

آید که محدوده از گناهان بزرگ بشمار می گونه ارتباط جنسی خارج از اینبرقراری هر

ونه گفتار و رفتاری که زنا و هرگ ،خداوند، خداوند و پیامبرش را به دنبال دارد خشم

و ، مشروعو اختالط نا، مانند خلوت با بیگانه، است انسان را بدان بکشاند تحریم نموده

همانطور که ، شمه سخن گفتن زن و مسافرت وی بدون محرم و امثال اینهاکربا ناز و 

 . است ممنوع کرده تا زمانی که توبه نکند نکاح زن زناکار را

را یکی از  منت گذاشته و آن برای بندگانش بر آنان واجازد تشریعخداوند بخاطر 

 : فرمایدمی روم یسوره 04 ییهدر آ، داد کرده استخود قلمهای نشانه

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  چ 

  ٨٦الروم:  چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں     ڳگ  ڳ
ه از جنس خودتان خدا این است ک (دالّ بر قدرت و عظمت) هایو یکی از نشانه 

و  ،بیارامید (در پرتو جاذبه و کشش قلبی) همسرانی را برای شما آفرید تا در کنار آنان

دیگری  یو هر یک را شیفته و دلباخته) در میان شما و ایشان مهر و محبّت انداخت

و  ،ی و پرورش شخصیّت همدیگر شویدیمایه شکوفا ،تا با آرامش و آسایش ،ساخت

مسلّماً در  (.سانها و تعادل جسمانی و روحانی آنها برقرار و محفوظ باشدپیوند زندگی ان

 یدرباره) است برای افرادی که (بر عظمت و قدرت خدا) لییها و دالنشانه (امور) این

  .اندیشندمی (های یزدانهای جهان و آفریدهپدیده

 : مبران استپیا گذشتگان از جملههای ج یکی از سنتفرماید که ازدوابیان می و

  ٣٢الرعد:  چڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ڭ   چ 
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و ما پیش از تو پیغمبرانی را  (گیرندبرخیها داشتن زنان و فرزندان را بر تو عیب می)

اند و بنا پیغمبران جملگی انسان بوده. )ایمایم و زنان و فرزندانی بدیشان دادهروانه کرده

اند و با مردم رفت و آمد داشته و معامله کرده و خفتهاند و خورده ،به سرشت انسانی

  .(اندازدواج نموده

در را برایشان بیان و آنان را  د آنرا به ازدواج تشویق نموده و فوای جوانان جپیامبر 

 : فرمایدمی .است کرده راهنماییازدواج ندارند  برایکه توانایی مالی و جسمی  صورتی

ْج يَا َمْعَشَر الشَّبَاِب مَ  فَإِنَّهُ أََغضُّ لِْلبََصِر َو أَْحَصُن لِْلفَْرِج ْن اْستَطَاَع ِمْنُكْم اْلبَاَءةَ فَْليَتََزوَّ

ْوِم فَإِنَّهُ لَهُ ِوَجاءٌ   . )متفق عليه(َوَمْن لَْم يَْستَِطْع فََعلَْيِه بِالصَّ

 شماواج ای گروه جوانان کسانی از شما که توانایی ازدواج دارند ازدواج کنند چون ازد

توانایی ازدواج ندارید کند و کسانی از شما که چرانی و هرزگی حفظ میرا از چشم

 )بخاری و مسلم(. شودشهوت می مهارد چون موجب روزه بگیری

بیان کرده که ازدواج یکی از  دیگر از رهبانیت و ترک ازدواج نهی فرموده و یدر حدیث

 : آیدمت او بشمار نمیروی گرداند از ا های اوست و هر کس از آنسنت

ا أُْخبُِروا َكأَنَُّهْم  جيَْسأَلُوَن َعْن ِعبَاَدِة النَّبِيِّ  جَجاَء ثاََلثَةُ َرْهٍط إِلَى بُيُوِت أَْزَواِج النَّبِيِّ  فَلَمَّ

ا قَْد ُغفَِر لَهُ َما تَقَدََّم ِمْن َذْنبِِه  جتَقَالُّوَها فَقَالُوا َوأَْيَن نَْحُن ِمْن النَّبِيِّ  َر قَاَل أََحُدُهْم أَمَّ َوَما تَأَخَّ

ا َوقَاَل آَخُر أَنَا أَُصوُم الدَّْهَر َواَل أُْفِطُر َوقَاَل آَخُر أَنَا أَْعتَِزلُ  النَِّساَء فاََل  أَنَا فَإِنِّي أَُصلِّي اللَّْيَل أَبَدًّ

ا فََجاَء  ُج أَبَدًّ ِ إِلَْيِهْم فَقَاَل أَْنتُْم الَّذِ  ج هللارسولأَتََزوَّ ِ إِنِّي أَلَْخَشاُكْم َّلِلَّ يَن قُْلتُْم َكَذا َوَكَذا أََما َوهللاَّ

ُج النَِّساَء فََمْن َرِغَب َعْن ُسنَّتِي فَلَ  ْيَس َوأَْتقَاُكْم لَهُ لَِكنِّي أَُصوُم َوأُْفِطُر َوأَُصلِّي َوأَْرقُُد َوأَتََزوَّ

 (متفق علیه)ِمنِّي 

عبادت آن حضرت از آنها  یدربارهرفتند و  جهای همسران حضرت سه نفر به خانه

ما : و گفتند، را کم پنداشتند آن، خبر شدندوقتی که از عبادت حضرت با، کردندپرسش 

یکی از آنها ، گناهان او را بخشیده است یدر حالیکه خداوند همه ؟کجا و پیامبر کجا

دائماً روزه من : دیگری گفت، برمم شب را با نماز خواندن به سر میمن تما: گفت

پیش آنها آمد و  جپیامبر ، من هیچ وقت ازدواج نخواهم کرد: و نفر سوم گفت، گیرممی

ما از ش یکه چنین و چنان گفتید؟ به خدا قسم من از همه دشما همانهایی هستی: فرمود



   224  آنچه هر مسلمانی باید بداند

کنم، نماز گیرم و افطار میهستم ولی روزه میتر پرهیزگار و ترسمخدا بیشتر می

 دگردانبکسی که از سنت و روش من روی ، کنمخوابم و ازدواج هم میخوانم و میمی

 )بخاری و مسلم(. از امت من نیست

 : ه استوردا را حرام و از کبائر به شمار آاسراء زن یسوره 32 ییهآخداوند در 

  ٣٨اإلسراء:  چک     ک      ک  ک   گ  گ    ڑژ  ژ  ڑچ 
یار زشت و به زنا نزدیک نشوید که زنا گناه بس (های زنابا انجام عوامل و انگیزه) و 

 .بدترین راه و شیوه است

آید، بزرگ به شمار می انگناهاز فرماید که زنا ی بیان میدر حدیث دیگر صپیامبر

 : که است از عبداهلل روایت شده، مخصوصاً زمانی که با زن همسایه باشد
ْنِب أَْعظَُم قَ  هللارسولقُْلُت يَا  ا َوُهَو َخلَقََك قُْلُت ثُمَّ أَيٌّ قَاَل أَْن تَْقتَُل أَيُّ الذَّ ِ نِد ًّ اَل أَْن تَْجَعَل َّلِلَّ

 (متفق علیه).َولََدَك ِمْن أَْجِل أَْن يَْطَعَم َمَعَك قُْلُت ثُمَّ أَيٌّ قَاَل أَْن تَُزانَِي َحلِيلَةَ َجاِركَ 

اینکه برای خدا : فرمود؟ تر استگناهان از همه بزرگای پیامبر خدا کدامیک از گفتم 

اینکه : فرمود؟ بعد از آن: گفتم، در حالی که او تو را آفریده است قرار دهیک یشر

اینکه با زن  :فرمود؟ بعد از آن: گفتم، را به خاطر فقر و نداری بکشی تفرزند

 . )بخاری و مسلم(ات عمل زنا انجام دهیهمسایه

انسان : فرمایدمی، شودلب ایمان میفرماید که زنا موجب سی دیگر بیان میدر حدیث

ان چطور ایم: عباس گفتمبه ابن: گویدعکرمه می. کار در حال انجام زنا مؤمن نیستزنا

: و فرمود، سپس جدا کرد، عباس انگشتان را در بین هم قرار دادابن شود؟از او سلب می

 )بخاری( .دوباره انگشتان را به هم وصل کرد، گردداگر توبه کند ایمانش برمی

. از گردندینکه توبه کنند و به سوی خدا بازنکاح زنان زناکار حرام است مگر ا

 ،هم از پدرش روایت کرده است که: مرثد پسر ابی مرثد شعیب از پدرش و اوبنعمرو

و دوست گفتند، در مکه زنی زناکار بود که به او عناق می .برداسرا را به مکه می
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ای رسول خدا آیا با عناق ازدواج فت پیش پیامبر آمدم و گفتم مرثد گمرثد بود، ابیابی

)والزانیة ال ینكحها إال زان أو نازل شد:  آیه کنم؟ پیامبر مدتی ساکت شد تا این

 )ابوداوود و نسائی و ترمذی( پس مرا صدا زد و گفت: با او ازدواج نکن. مشرك(

ن زناکار را اینگونه بیان پسران و دخترانور عقوبت  یسوره 3و 2 ییهآخداوند در 

 : فرمایدمی

ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ             ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿچ 

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ    ڦڤ  ڦ  ڦ  ڦ

 ٣-2النور: چڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ    ڎچ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌ
 ،بالغ ،مؤمن) هر یک از زن و مرد زناکار (که یکی این است ،از جمله احکام سوره) 

و ) دین خدا رأفت (قوانین یاجرا) را صد تازیانه بزنید و در (و ازدواج ناکرده ،حرّ

و باید  ،اگر به روز قیامت ایمان دارید ،نسبت بدیشان نداشته باشید (رحمت کاذب

ایشان  یشکنجه (و هاو به هنگام زدن تازیانه ،حکم ناظر یاجرا) گروهی از مؤمنان بر

کردن از و توبه ،پیش از دست کشیدن از کار پلشت زنا) مرد زناکار .حاضر باشند

گری دست فاحشهای که از عمل زشت فاحشه) حق ندارد جز با زن زناکار (دامانیآلوده

و کافری که هنوز بر ) و یا با زن مشرک (دامانی توبه نکرده باشدنکشیده و از آلوده

پیش از دست ) گونه هم زن زناکار همان ،ازدواج کند (ماندگار باشد شرک و کفر

ماندگار ) حق ندارد جز با مرد زناپیشه (دامانیاز کار پلشت زنا و توبه از آلودهکشیدن 

و کافری که هنوز شرک و ) و یا با مرد مشرک (دامانیزناکاری و توبه ناکرده از آلوده بر

بر مؤمنان حرام شده  (ازدواجی) چرا که چنین .کند ازدواج (کفر را رها نکرده باشد

  .است

 : فرمایدگونه بیان مینم زناکار محصن را ایحک صپیامبر
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إِنِّي َزنَْيُت يُِريُد  هللارسولَرُجٌل ِمْن النَّاِس َوُهَو فِي اْلَمْسِجِد فَنَاَداهُ يَا   ج هللارسولأَتَى 

ى لِِشقِّ َوْجِهِه الَِّذي أَْعَرَض قِبَلَهُ فَقَاَل يَا   جنَْفَسهُ فَأَْعَرَض َعْنهُ النَّبِيُّ  إِنِّي  هللارسولفَتَنَحَّ

ا َشِهَد َعلَى نَْفِسِه أَْربََع  جَزنَْيُت فَأَْعَرَض َعْنهُ فََجاَء لِِشقِّ َوْجِه النَّبِيِّ  الَِّذي أَْعَرَض َعْنهُ فَلَمَّ

 هللارسولفَقَاَل أَْحَصْنَت قَاَل نََعْم يَا  هللارسولَك ُجنُوٌن قَاَل اَل يَا فَقَاَل أَبِ  جَشَهاَداٍت َدَعاهُ النَّبِيُّ 

 (متفق علیه)  قَاَل اْذَهبُوا بِِه فَاْرُجُموهُ 

ای رسول خدا من زنا : آمد و گفت جمردی در مسجد نزد پیامبر : گویدابوهریره می

وقتی که ، ن جمله را تکرار کردتا چهار دفعه ای ،از او روی برگرداند جپیامبر ، امکرده

 ،نه :گفت؟ دیوانه نیستی :پیامبر او را صدا زد و فرمود، چهار بار بر خود گواهی داد

. )بخاری و او را ببرید و سنگسارش کنید: فرمود، بله: گفتای؟ : آیا ازدواج کردهفرمود

 مسلم(

وزگاری بر ترسم که راز آن می: که حضرت عمر گفت است عباس روایت شدهاز ابن

را رها کنند و  حکم رجم در قرآن نیست و آن: امت اسالمی بیاید و یکی از آنها بگوید

کار محصن اگر اعتراف کرد یا باردار شد رجم نسبت به زنا، گاه باشیدهان آ، گمراه شوند

 . یا دلیل بر او اقامه گشت حق است

 امبر حکم رجم را اجراد پیمتوجه باشی، اممن هم اینطور حفظ کرده: گویدسفیان می

 ()بخاری. و ما هم بعد از ایشان اجرا کردیم فرمود

 : فرمایدمی در قیامت چنین بیانعقوبت زناکار را خداوند 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  چ 

ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ٿٺ   ٺ

  ١٧ - ١٢ الفرقان: چڦ      ڦ  ڦ  
و  ،نمایندخوانند و پرستش نمیمعبود دیگری را به فریاد نمی ،و کسانیند که با اهلل 

و زنا  ،رسانند مگر به حقبه قتل نمی ،انسانی را که خداوند خونش را حرام کرده است

را انجام  (کارهای ناشایست شرک و قتل و زنا) این (یکی از) چرا که هر کس .کنندنمی
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کسی که مرتکب یکی از کارهای زشت و پلشت شرک و قتل ) .بیندآن را می کیفر ،دهد

جاودانه در عذاب  ،و خوار و ذلیل ،گرددعذاب او در قیامت مضاعف می (و زنا شود

  .ماندمی

شبی دو مرد را  :فرمود جکه پیامبر  است جندب روایت شدهبندر حدیثی از سمره 

پس حدیث را ذکر کرد تا . سرزمین مقدسی بردند دیدم که به سراغم آمدند و مرا به

خ تنور باالی آن راویم که همانند سسیدراخی روبه س» رسید به آنجا که پیامبر فرمود:

آنچه در ور بود با باال کشیدن شعله وسیع بود و در زیر آن آتشی شعله ین آنتنگ و پای

شد وقتی شعله کم میولی  ،یرون بیایدبای که نزدیک بود آمد به گونهباال می آن بود

 : فرمایددر آخر حدیث می« ن سوراخ مردان و زنان لختی بودنددر آ، گشتندمیدوباره بر

َوانِ  نَاةُ َوالزَّ َجاُل َوالنَِّساُء اْلُعَراةُ الَِّذيَن فِي بِنَاٍء ِمْثِل بِنَاِء التَّنُّوِر فَإِنَُّهْم الزُّ ا الرِّ )رواه .يأَمَّ

 البخاري(

. نان لختی که در آن سوراخ شبیه تنور بودند مردان و زنان زناکار بودندمردان و ز

 ()بخاری

 : فرمایدی از ابوهریره میدر حدیث دیگر

يِهْم َواَل يَْنظُُر إِلَْيِهْم َولَُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ  ُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة َواَل يَُزكِّ لٌِك َشْيٌخ َزاٍن َومَ  ثاََلثَةٌ اَل يَُكلُِّمُهْم هللاَّ

 . )رواه مسلم والنسائي(َكذَّاٌب َوَعائٌِل ُمْستَْكبِرٌ 

و آنها را پاک  فرمایدروز قیامت با آنها صحبت نمیسه نفر هستند که خداوند در 

پادشاه ظالم و فقیر متکبر. )مسلم و  ،کارپیر زنا کند:نمیهم و بدانها نگاه  نمایدنمی

 نسائی(

شود حرام نموده هر چیزی را نیز که به زنا ختم  همانطور که زنا را حرام کردهخداوند 

 است:

ژ   ژ  ڑ    ڈڎ  ڎ  ڈ   ڌڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ 

ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  
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– ٣٣النور: چىئ      ڻں  ڻ  ڻ  ڻ  ںڳ   ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ

٣٦ 

لّ زینت آنان موظّفند که از نگاه به عورت و مح) :به مردان مؤمن بگو !(ای پیغمبر) 

با پوشاندن و دوری از ) و عورتهای خویشتن را ،چشمان خود را فرو گیرند (نامحرمان

گمان بی .تر استتر و محترمانهاین برای ایشان زیبنده .مصون دارند (پیوند نامشروع

و به  (.دهدو سزا و جزای رفتارشان را می) دهند آگاه استخداوند از آنچه انجام می

و  (چرانی نکنندو چشم) فرو گیرند (از نامحرمان) چشمان خود را :زنان مؤمنه بگو

مصون دارند و زینت  (نامشروع یبا پوشاندن و دوری از رابطه) عورتهای خویشتن را

نمایان  (بازوبند ،بندگردن ،خلخال ،گردن ،ساق ،بازو ،سینه ،همچون سر) خویش را

از ) و آن چیزها (و پنجه دستها همچون چهره ،از جمال خلقت) مگر آن مقدار ،نسازند

و  ،گرددپیدا می (ََ تاطبیع) که (همچون لباس و انگشتری و سرمه و خضاب ،آالتزینت

تا گردن و سینه و ) ها و گریبانهایشان آویزان کنندچارقد و روسریهای خود را بر یقه

ردم قرار در معرض دید م ،شودی که احتماالً از البالی چاک پیراهن نمایان مییاندامها

  .(نگیرد

نگاه  :پرسید جکه از پیامبر است بجلی روایت شده  عبداهللبنرجریدر حدیثی از 

  گردان. )مسلم(مود: در چنین مواقعی نگاهت را برفر ؟ناگهانی چه حکمی داد

 : فرمایدمی یدر حدیث دیگر

نَا أَْدَركَ  َ َكتََب َعلَى اْبِن آَدَم َحظَّهُ ِمْن الزِّ َذلَِك اَل َمَحالَةَ فَِزنَا اْلَعْيِن النَّظَُر َوِزنَا اللَِّساِن  إِنَّ هللاَّ

بُهُ  ُق َذلَِك ُكلَّهُ َويَُكذِّ  )متفق عليه( اْلَمْنِطُق َوالنَّْفُس تََمنَّى َوتَْشتَِهي َواْلفَْرُج يَُصدِّ

زنای ، از آن گریزی نیستو  است ن کردهیتعیاز زنا خداوند نصیب هر انسانی را 

نیز و شرمگاه انسان کند مینفس آدمی آرزو  است،ه کردن و زنای زبان گفتار چشم نگا

)بخاری و . نمایدشود و گاه اینها را تکذیب میکند و دچار میگاه اینها را تأیید می

 مسلم(
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چون زنا کردن تنها ، آیدض نگاه کردن نوعی زنا به شمار میدر این حدیث مح

 . گرددی از اعضاء اطالق میلکه بر بسیارمخصوص شرمگاه نیست ب

در  دادنهرچند دست ، استنهی فرموده از دست دادن با زنان در بیعت  جپیامبر 

درست  ی هوسو هرگز در مورد پیامبر نیز شک و شبهه، بیعت عرف و عادت است

نه سوگند به خدا، پیامبر  :کندروایت میچنین از عایشه  در این مورد بخاری .شودنمی

با آنها « ا تو بیعت کردمب» یو تنها با جمله، ت دست هیچ زنی را لمس نکردهنگام بیع

 . فرمودبیعت 

را با مردانی زنان  یاحزاب سخن گفتن با ناز و کرشمه یسوره 32 ییهآخداوند در 

 : است نمودهدارند حرام  که قلوب بیمار

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ    ٹٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ 

  ٣٨األحزاب:  چڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
 (عادی مردم) مثل هیچ یک از زنان (در فضل و شرف) شما !ای همسران پیغمبر 

 صدا را نرم و نازک نکنید (انگیزهوس یبه گونه) خواهید پرهیزگار باشیداگر می .نیستید

ه و بلکه ب .دالن چشم طمع به شما بدوزندکه بیمار (یدیو با اداء و اطواری بیان ننما)

بدان گونه که مورد رضای خدا و پیغمبر او . )یدیرت شایسته و برازنده سخن بگوصو

  (.است

شود نهی فرموده آرایشی که در بیرون موجب فتنه میاز خوشبو کردن و  جپیامبر 

 : است
ْت بِقَْوٍم لِيَِجُدوا ِريَحَها فَِهَي َزانِيَةٌ   (داحمرواه ) أَيَُّما اْمَرأٍَة اْستَْعطََرْت فََمرَّ

از کنار آنها  برسدبه مشام مردم  یشبو اینکهبو کند و برای هر زنی که خود را خوش

  )احمد( .زناکار است، گذر کند

  :فرمایدی مییا در حدیث دیگر
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شام مردم برسد نمازش هر زنی که خود را خوشبو کند و به مسجد برود تا بویش به م

 (احمد) .شود تا غسل جنابت را انجام ندهدپذیرفته نمی

مردم را بر حذر ، نبودن محرم همراه آنها صورتبر زنان در  از وارد شدن جپیامبر 

 : فرمود جعامر روایت شده است که پیامبر بناز عقبه، داشته است

ُخوَل َعلَى النَِّساِء فَقَاَل َرُجٌل ِمْن اأْلَْنَصاِر يَا  َل اْلَحْمُو أَفََرأَْيَت اْلَحْمَو قَا هللارسولإِيَّاُكْم َوالدُّ

 )متفق علیه( اْلَمْوتُ 

 شوهردر ااگر بر: مردی از انصار گفت، از وارد شدن بر زنان در خلوت خودداری کنید

 . مرگ است شوهردر ابر: فرمود؟ باشد چه

معموالً در مورد نزدیکان ، نزدیکان مرد به جز پدر و فرزندان است« حمو»منظور از 

 . دهدلت حضرت بدان هشدار میبدین ع، دهدانگاری رخ میمرد سهل

، فرمایدمحرم نهی می و در حدیث دیگری خلوت کردن زن و مرد نامحرم را بدون

 : فرمود جکنند که پیامبر عباس نقل میبخاری و مسلم از ابن

 هللارسولٌل فَقَاَل يَا اَل يَْخلَُونَّ َرُجٌل بِاْمَرأٍَة َواَل تَُسافَِرنَّ اْمَرأَةٌ إاِلَّ َوَمَعَها َمْحَرٌم فَقَاَم َرجُ 

ةًّ قَاَل اْذَهْب فَُحجَّ َمَع اْمَرأَتِكَ   .اْكتُتِْبُت فِي َغْزَوِة َكَذا َوَكَذا َوَخَرَجْت اْمَرأَتِي َحاجَّ

هرگز مرد با زن بیگانه خلوت نکند و هیچ گاه زنی بدون همراه محرم به مسافرت 

 حج از منزل خارج شده یای رسول خدا زنم جهت اداء فریضه: مردی گفت. نرود

برگردد و همراه : فرمود جپیامبر  .های فالن و فالن بودمو من کاتب لشکر در غزوه است

  .زنت به حج برو

، خانه نیست نهی فرموده است در از وارد شدن بر زنی که شوهرش یدر حدیث دیگر

اء دختر هاشم بر اسمکه جماعتی از بنی شده استعمرو بن عاص روایت بناز عبداهلل

که آنها را دید با نگرانی پیش حضرت ، در حالی وارد شد، ابوبکر .عمیس وارد شدند

 : پیامبر فرمود، رفت و جریان را برای ایشان تعریف کرد
أََها ِمْن َذلَِك ثُمَّ قَاَم  َ قَْد بَرَّ يَْوِمي َهَذا  َعلَى اْلِمْنبَِر فَقَاَل اَل يَْدُخلَنَّ َرُجٌل بَْعدَ  ج هللارسولإِنَّ هللاَّ

 .َعلَى ُمِغيبٍَة إاِلَّ َوَمَعهُ َرُجٌل أَْو اْثنَانِ 
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روز به بعد فردی حق اماز : سپس باالی منبر رفت و فرمود، خداوند او را تبرئه کرد

  .یا دو مرد باشد یکمگر اینکه همراه ، ندارد بر زنی وارد شود که شوهرش خانه نیست

در مسافرت باشد یا بیرون خانه هر  خواه یستمغیبه یعنی زنی که شوهرش در خانه ن

دو نفر  یک یا مگر اینکه»: هدف پیامبر از اینکه می فرماید، چند در داخل شهر هم باشد

 فحشا و فساد به خاطر شرم و حیا این است که معموالً در چنین حالتی اقدام به« باشند

 . بعید است

سعید خدری از ابی، ده استاز مسافرت زن بدون محرم نهی فرموهمچنین پیامبر 

درست نیست برای زنی که به خدا و روز قیامت  فرمود: جکه پیامبر  است روایت شده

پسر یا کشد تنها باشد مگر اینکه همراه پدر یا ن دارد در سفری که سه روز طول میایما

 ()مسلم. رش یا هر محرم دیگری باشدادشوهر یا بر

درست نیست برای زنی که به  :که فرمود است ایت شدهرو جعمر از پیامبر بناز عبداهلل

برود که بیشتر از سه روز طول  خدا و روز قیامت ایمان دارد بدون محرم به مسافرتی

 ()مسلم. کشدمی

هیچ زنی نباید دو روز در مسافرت  :فرموداست که پیامبر سعید روایت شده از ابی

 (ری)مسلم و بخا. باشد مگر اینکه همراه محرمی باشد

درست نیست برای زنی که به  :فرمود جکه پیامبر  است روایت شدهنیز هریره از ابو

 ()مسلم. روز بدون محرم در مسافرت باشدشبانهخدا و روز قیامت ایمان دارد یک 

که زنی پیش شوهرش به توصیف زن دیگری  کرده استنهی  یدر حدیث دیگر

 ایهرگز زنی با زن دیگر به گونه :فرمود جکند که پیامبر مسعود روایت میابن، بپردازد

. نگردکه گویی بدان میبرخورد نکند سپس او را برای شوهرش طوری توصیف کند 

 ()بخاری
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پیامبر نهی فرمود که آنها بر زن نامحرم ، به میان آمد مخنثهنگامی که سخن از مردان 

 یو وارد شد که مرددر حالی بر ا جکه پیامبر  است سلمه روایت شدهاز ام، داخل شوند

اگر فردا : امیه گفتبیعبداهلل بن ا ،سلمهن مرد خطاب به برادر امآ، مخنث آنجا بود

، ی استیچون دارای اندام زیبا، دهمدختر غیالن را به تو نشان می، طائف را فتح کردید

 ()بخاری. شما بیاید ینههرگز نگذارید این مرد به خا: فرمود جپیامبر 

 دانندمر زنان همتاي

قرار  یو خداوند همانند مردان برای آنها حقوق، مردان هستند معتقدیم که زنان همتای

 ظلمهایرا از جهت مادر و دختر بودن مورد احترام قرار داده و  انخداوند زن، داده است

و  به مرد سپرده استمسئولیت سرپرستی خانواده را نیز  .است جاهلیت را از آنان زدوده

خداوند ارتباط  و قهر و سلطه بر او.رای رعایت و صیانت از زن است نه این مسئولیت ب

 . جانبه قرار داده استرحمت و مهربانی و رعایت حقوق دو میان زن و مرد را بر مبنای

 )رواه أبودادود(النساء شقائق الرجال.: فرمایدمی جپیامبر 

  )ابوداوود(.همتای مردان هستند انزن

 : فرمایدبقره می یرهسو 221 ییهآخداوند در 

 ٨٨٢البقرة:  چڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ڻں  ں  ڻ   ڱڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱچ  

همان گونه که  (که باید شوهران اداء بکنند) است (حقوق و واجباتی) و برای همسران

که ) ایشایسته یبه گونه (باید همسران اداء بکنند) ( است که)حقوق و واجباتیبر آنان 

رعایت ) و مردان را بر زنان برتری (.وافق با شریعت اسالم باشدبرابر عرف مردمان و م

و برای آنان ) و خداوند باعزّت و باحکمت است .است (و حفاظت در امور خانوادگی

 .(کند که با حکمت سازگار استقوانینی وضع می
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مورد  به والدین)از آنجا که زن یکی از والدین است(ی به نیکی با توصیهزنان را  اسالم

 : احترام قرار داده است

ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  چ 

ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  

  ٨٦ - ٨٣اإلسراء:  چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ٴۇ   ۋ  ۋ  

ادر نیکی و به پدر و م ،پروردگارت فرمان داده است که جز او را نپرستید !(ای انسان) 

و یا هر دوی ایشان نزد تو به  ،هرگاه یکی از آن دو (.یدیو با آنان نیکو رفتار نما) کنید

کمترین اهانتی بدیشان مکن و حتی سبکترین تعبیر نامؤدّبانه ) ،سن پیری برسند

و آنان را از پیش خود مران و با  (و بر سر ایشان فریاد مزن! )اُف به آنان مگو (همچون

و در ) و بال تواضعِ مهربانی را برایشان فرود آور .مانه با آن دو سخن بگوسخنان محتر

 :و بگو (و برای آنان دست دعا به درگاه خدا بردار ،برابرشان کامالً فروتن باش

همان گونه  ،بدیشان مرحمت فرما (اینک که ضعیف و جز تو پناهی ندارند! )پروردگارا

 .مرا تربیت و بزرگ نمودند (رحم کردند وبه ضعف و کودکی من ) که آنان در کوچکی

  :تر از حق پدر به شمار آورده استرا در نیکی و سرپرستی کردن باالمادر اسالم حق 
َك قَاَل ثُمَّ َمْن قَاَل ثُمَّ  ج هللارسولَجاَء َرُجٌل إِلَى  فَقَاَل َمْن أََحقُّ النَّاِس بُِحْسِن َصَحابَتِي قَاَل أُمُّ

َك قَاَل ثُ  َك قَاَل ثُمَّ َمْن قَاَل ثُمَّ أَبُوكَ أُمُّ  )متفق علیه( مَّ َمْن قَاَل ثُمَّ أُمُّ

مستحق نیکی بیشتر از همه ای رسول خدا چه کسی : آمد و گفت جمردی نزد پیامبر  

 ،فرمود: مادرتمن است؟ 

؟ گفت بعد از او ،مادرت :فرمود؟بعد از او :گفت ،مادرت :فرمود ؟بعد از او: گفت

 ()بخاری و مسلم. درتپ: فرمود

ن به دنیا آورد املگی،ح به تنهایی بار سنگینمادر  این توجه به مادر برای این است که

پس باید ، شریک استهمراه پدر  نیز کودک در تربیت و را بر دوش دارد و شیر دادن

 . باشد حق او سه برابر حق پدر
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، هر چند مشرک هم باشد ستا حتی پیامبر به نیکی و ارتباط عاطفی با مادر امر کرده 

به خاطر  جمادرم در زمان حضرت  :که گفت است بکر آمدهدر روایت اسماء دختر ابی

آیا با او ارتباط عاطفی  که سؤال کردم جاز پیامبر ، محبتی که به من داشت به دیدنم آمد

 . بله: فرمود؟ داشته باشم

 : مورد نازل شده استاین ممتحنه در  یسوره 1 ییهاست که آ عیینه گفتهابن

ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ 

  ٢الممتحنة:  چژ  ڑ  ڑ  ک     ک    ژڈ
دارد از این که نیکی و بخشش بکنید به کسانی که به سبب خداوند شما را باز نمی 

خداوند نیکوکاران را  .انداند و از شهر و دیارتان شما را بیرون نراندهدین با شما نجنگیده

  .دارددوست می

را بدان « ارتباط عاطفی با پدر و مادر مشرکداشتن »نام بابی به  بخاری در صحیح خود

 . اختصاص داده است

در روایتی ، آوردرا گناه کبیره به شمار می مادردیگر سرپیچی از دستورات  یدر حدیث

خداوند سرپیچی از فرمان مادر را  :است ودهفرم جشعبه نقل شده که پیامبر بناز مغیره

 ()بخاری. بر شما تحریم کرده است

الشرك باهلل و قتل النفس و »ایشان فرمودند:  ،در مورد گناهان کبیره از پیامبر سؤال شد

 )رواه البخاري( «عقوق الوالدین

 شریک قرار دادن برای خدا، قتل عمد و اذیت و آزار والدین. )بخاری(

شه ی از عایدر حدیث، مورد احترام قرار داده استنیز  را در جایگاه دختر اسالم زنان

، زنی همراه دو دختر به سراغم آمد و از من چیزی خواست :که گفتاست روایت شده 

را  خرما را به آن زن دادم و او هم آن، من هم جز یک دانه خرما چیز دیگری نداشتم

برگشت جریان را برای او تعریف  جبر وقتی پیام، و رفت میان دخترانش تقسیم کرد
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هر کسی سرپرستی این دخترها را به عهده بگیرد و با آنان به : فرمود جپیامبر ، کردم

 ()مسلم و بخاری. در مقابل آتش جهنمشود نیکی رفتار کند برای او سپری می

ستی دو دختر را به کسی که سرپر :فرمود جپیامبر که  استمالک روایت بناز انس

 و ،هستیم ن گونهفردای قیامت من و او با هم ای رسندده بگیرد تا به سن رشد میعه

 )مسلم(. اندرا به هم چسب شانگشتان

کسی ، به رسمیت شناخته استازدواج  یرا در انتخاب همسر و مسئله زناسالم حق 

 در این حکم دختر و، مردی درآورد مگر با رضایت خودشتواند او را به ازدواج نمی

 جکند که پیامبر هریره روایت میری در صحیحش از ابوبخا. بیوه تفاوت ندارند زن

  :فرمود
 (بخاری)رواه ال اَل تُْنَكُح اأْلَيُِّم َحتَّى تُْستَأَْمَر َواَل تُْنَكُح اْلبِْكُر َحتَّى تُْستَأَْذنَ 

از او  تا کنندنمیآید تا خودش اجازه ندهد و دختر را نکاح نمیبیوه به نکاح کسی در

 )بخاری(. اجازه نگیرند

 بدوندرست نبودن نکاح دختر و بیوه توسط پدر و دیگران »امام بخاری عنوان باب را 

 . قرار داده است« ی آنهااجازه

فرماید: می جی همسر اکرام نموده است، پیامبر به مثابهاسالم همچنین زن را 

 . )متفق علیه(«إستوصوا بالنساء خیرا»

 به نیکی سفارش کنید. )بخاری و مسلم(در مورد زنان 

 : فرمود جکه پیامبر است در حدیث جابر آمده 
 ِ ِ َواْستَْحلَْلتُْم فُُروَجُهنَّ بَِكلَِمِة هللاَّ َ فِي النَِّساِء فَإِنَُّكْم أََخْذتُُموُهنَّ بِأََماِن هللاَّ رواه ) فَاتَّقُوا هللاَّ

 (مسلم

ی اید و با کلمهآنها را به عنوان امانتی گرفته اچون شم، در مورد زنان از خدا بهراسید

  )مسلم( .اندخدا برای شما حالل گشته
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اش هترین شما کسی است که با خانوادهب :ورزدنیز بر این امر تأکید میماجه روایت ابن

 . ام بهتر هستمی شما برای خانوادهمن از همهو ، مهربان باشد

عمر در حدیث ابن، قرار داده است شفرزندانمنزل و  مسئولاسالم زن را محافظ و 

 : است فرموده جآمده که پیامبر 
ُجُل َراٍع فِي أَ  َماُم َراٍع َوَمْسئُوٌل َعْن َرِعيَّتِِه َوالرَّ ْهلِِه ُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعيَّتِِه اإْلِ

رواه ) ةٌ فِي بَْيِت َزْوِجَها َوَمْسئُولَةٌ َعْن َرِعيَّتَِها ِ َوُهَو َمْسئُوٌل َعْن َرِعيَّتِِه َواْلَمْرأَةُ َراِعيَ 

 (بخاریال

محاسبه خواهید  افراد تحت مسئولیت خودهر کدام از شما مسئول هستید و در مورد 

اش و زن در برابر شوهر و امیر در قبال زیردستانش، مرد در مقابل خانواده، شد

 )بخاری(. استفرزندانش مسئول 

عیت زن در دوران جاهلیت اشاره به وضنحل  یسوره 51و  51 ییهآر خداوند د

 : فرمایدمی

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ       چ  چ  چ  چ      ڇ  چ 

  چڑ  ڑ  ک  ک  ک    ژڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڍڇ  ڇ  ڇ   ڍ

  ٢٧ - ٢٢النحل:  
و هنگامی که به یکی از  (دانستندننگ و سرشکستگی و بدبختی می یدختران را مایه) 

 (کرد کهاش تغییر میآن چنان از فرط ناراحتی چهره) شدتولّد دختر داده می یآنان مژده

 یاز قوم و قبیله .شدگردید و مملو از خشم و غضب و غم و اندوه میصورتش سیاه می

و ) کردشد خویشتن را پنهان میبدی که به او داده می یبه خاطر این مژده (خود)

آیا این ننگ را بر خود بپذیرد و دختر را نگاه دارد  :(گفتسرگشته و حیران به خود می

  !کردندچه قضاوت بدی که می !هان ؟و یا او را در زیر خاک زنده بگور سازد
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مرد اگر مردی می، شدد هر کاالی دیگری به ارث برده میدر دوران جاهلیت زن مانن

خداوند ، تر بودندمستحقمرده شوهرزن ن آبه  سبتن نزدیکان مرد از نزدیکان زن

 : فرمایدمی

  ٦٧النساء:  چۇئ      ڭھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ 

به  (ییهمچون کاال) برای شما درست نیست که زنان را !ایدای کسانی که ایمان آورده

حال آن که  (و ،به ازدواج خود در آورید ،و ایشان را بدون مهریّه و رضایت) ارث برید

  .گردندپسندند و وادار بدان میآنان چنین کاری را نمی

یه این آسبب نزول  گفتکند که عباس روایت میامام بخاری در صحیحش از ابن

از برای به ارث بردن زن  شستگانب، کردوفات می مردیدر زمان جاهلیت اگر  است که

یا  توانست او را به نکاح خودمیاگر کسی دوست داشت ، تر بودنداولی زن یخانواده

یعنی ، نیاوردتوانست او را به نکاح کسی درخواست میو اگر می، آورددر فرد دیگری

یه آتا این ، که در امور او دخالت کنند بودندتر ستحقبستگان شوهر از بستگان خودش م

 . نازل شد

سال زرگمشرکین ارث را فقط به مردان ب، زن در جاهلیت سهمی از ارث نداشت

 : فرمایدمیخداوند ، رسیدها نمیچیزی به عنوان ارث به زنان و بچهدادند و می

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  چ 

  ٧النساء:  چٿ   ٿ  ٿ    ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      ٺ
برای مردان و برای زنان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود به جای  

سهم هر یک را خداوند  .واه آن ترکه کم باشد و یا زیادخ ،گذارند سهمی استمی

  (.و تغییرناپذیر است) مشخّص و واجب گردانده است
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هر چند در مقدار آن به ، مساوی هستند در اصل وراثت خدایعنی مرد و زن در حکم 

 . دارندبا میت تفاوت یا خویشاوندی نسبت قرابت 

دادیم تا خداوند جاهلیت سهمی به زن نمی قسم ما دربه خدا : فرمایدخطاب میبنعمر

)مسلم و . این آیه را در مورد آنها نازل فرمود ودر تقسیم ارث برای آنها سهمی گذاشت

 (بخاری

دادیم وقتی ما در جاهلیت چیزی به زنان نمی :که فرموداست در روایت دیگری آمده 

 ()بخاری. اسالم آمد و از زنان یاد کرد فهمیدیم که حقی بر ما دارند

بود هر چند صد تر مستحق ی نسبت به بازگشت زنکسهر شوهر زن از در جاهلیت 

که فردی از زنش خشمگین شد و به وی  است روایت شده، دادبار او را طالق می

این : زن گفت، شومدهم و هیچ وقت با تو همبستر نمیهرگز تو را طالق نمی: گفت

دهم و قبل از تمام شدن عده تو را به میتو را طالق : مرد گفت ؟چگونه ممکن است

دهم و قبل از اتمام عده رجعت آورم، سپس دوباره تو را طالق میمیرعقد خود د

 : یه را نازل فرمودآ این خداوندپس ، دهممی

  ٨٨٧البقرة:  چىئ      ےہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ہہ  ہچ 

د از دو مرتبه بع .آن طالقی که حق مراجعت در آن محفوظ است) طالق دو بار است

یا  (و عادالنه) شایسته یبه گونه (زن) نگاهداری :(یکی از دو کار را باید کرد ،طالق

حق  ،بعد از طالق سوم .و بایستگی و به دور از ظلم و جور) با نیکی (او) رهاکردن

شود مگر بعد از ازدواج راستین با شوهر دیگری و وقوع طالق میان مراجعت سلب می

  (.راو و شوهر اخی

در بار  .مشروع دانستو رجعت را تنها دو بار  داشتبررا این حکم ظالمانه  یه،آ این

  سوم رجعتی وجود ندارد.

 : فرمایدمی و اساس استحقاق آننساء در مورد قوامت  یسوره 43 ییهآخداوند در 
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ 

 ٹ  ٹ    ٹٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٺٺ

ڦ  ڄ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڦ

  ٣٦النساء:  چڃ    ڃ  چ            چ  چ  چ     ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ

حق رهبری دارند و صیانت  ،کوچک خانواده یو در جامعه) مردان بر زنان سرپرستند 

مردان  ،برای نظام اجتماع) بدان خاطر که خداوند (ایشان است یو رعایت زنان بر عهده

بعضی را بر بعضی فضیلت  (ی بخشیده است ویبرخی از صفات برتریهابر زنان در را 

آورند کشند و پول به دست میمعموالً مردان رنج می) و نیز بدان خاطر که ،داده است

پس زنان صالحه آنانی هستند که  .کنندخرج می (برای خانواده) از اموال خود (و

و خویشتن را از زنا به دور و ) بوده (اوامر خدا و مطیع دستور شوهران خود) فرمانبردار

؛ چرا که خداوند دارندرا نگاه می (ییزناشو) و اَسرار (اموال شوهران را از تبذیر محفوظ

زنان صالح چنین بودند ولیکن زنان ناصالح آنانی ) .دستور داده است (آنها) به حفظ

پند  ،بیم داریدو زنانی را که از سرکشی و سرپیچی ایشان  (باشندهستند که سرکش می

از همبستری با آنان خودداری کنید و بستر  (اگر مؤثّر واقع نشد) و اندرزشان دهید و

و اگر باز هم مؤثّر واقع نشد و راهی جز  .یدیو با ایشان سخن نگو) خویش را جدا کنید

پس اگر از شما اطاعت  .بزنید (تنبیه کنید و کتک مناسبی) آنان را (شدّت عمل نبود

راهی  (گانه را مراعات دارید و از اخفّ به اشدّ نروید و جز اینرتیب تنبیه سهت) کردند

بیگمان خداوند بلندمرتبه و بزرگ  (ید و بدانید کهیو نپو) یدیایشان نجو (تنبیه) برای

  (.گیردانتقام آنان را از شما می ،و اگر ایشان را بیش از حدّ اذیّت و آزار کنید) است

روم در مورد محبت و رحمت میان زن و مرد که اساس  یسوره 12 ییهآو در 

 : فرمایدیی است میزندگی زناشو
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ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  چ 

  ٨٦الروم:  چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں     ڳگ  ڳ
خدا این است که از جنس خودتان  (دالّ بر قدرت و عظمت) هایو یکی از نشانه 

و  ،بیارامید (در پرتو جاذبه و کشش قلبی) رید تا در کنار آنانهمسرانی را برای شما آف

دیگری  یو هر یک را شیفته و دلباخته) در میان شما و ایشان مهر و محبّت انداخت

و  ،ی و پرورش شخصیّت همدیگر شویدیمایه شکوفا ،تا با آرامش و آسایش ،ساخت

مسلّماً در  (.رار و محفوظ باشدپیوند زندگی انسانها و تعادل جسمانی و روحانی آنها برق

 یدرباره) است برای افرادی که (بر عظمت و قدرت خدا) لییدال ها ونشانه (امور) این

  .اندیشندمی (های یزدانهای جهان و آفریدهپدیده

 خواستگاري

اری هر گشایسته است در خواست، ازدواج است ای برایوعدهکه خواستگاری  معتقدیم

و هرگز خواستگاری ، ا ببینند بدون اینکه خلوتی صورت بگیرددو طرف همدیگر ر

دهد استگار اولی اجازه وکردن بر خواستگاری فرد دیگری درست نیست مگر اینکه خ

انسان مسلمان واجب  و بر، نرودیا اینکه خواستگاری را رها کرده باشد و دیگر دنبال آن 

محکمی  ین و دنیای مرد پناهگاهمن برای دچون زن مؤ، ایمان انتخاب کنداست که زن با

 . است

اشاره در خواستگاری  نظربه فرد مورد سعد به مشروع بودن نگاه کردنبنحدیث سهل

 : فرمایدمی، کندمی

 هللارسولِجْئُت أِلََهَب لََك نَْفِسي فَنَظََر إِلَْيَها  هللارسولفَقَالَْت يَا  ج هللارسولأَنَّ اْمَرأَةًّ َجاَءْت 

ا َرأَْت اْلَمْرأَةُ أَنَّهُ لَْم يَْقِض فِيَها َشْيئًّا َجلَ فََصعَّ  ج َ َرْأَسهُ فَلَمَّ بَهُ ثُمَّ طَأْطَأ  َستْ َد النَّظََر إِلَْيَها َوَصوَّ

 )متفق علیه(
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نگاه  را او جپیامبر ، آمدم تا خود را به تو تقدیم کنم: آمد و گفت جزنی پیش پیامبر  

، ی زن متوجه شد که پیامبر به او نیازی نداردوقت، کرد سپس سرش را پایین انداخت

 )بخاری و مسلم( .نشست

با زنی : نزد پیامبر بودم مردی پیش ایشان آمد و گفت: گویدیا حدیث ابوهریره که می

: فرمود، نه :عرض کردای؟ به او نگاه کرده: پیامبر به او فرمود، اماز انصار ازدواج کرده

شود که شاید مورد یی دیده میزنان انصار چیزها برو به او نگاه کن چون در صورت

 (نسائی)مسلم و . پسند شما نباشد

به او نگاه کن  :فرمودبه او  جپیامبر ، رفتیا حدیث مغیره که به خواستگاری زنی 

 )ترمذی و نسائی(. قراری ارتباط میان شما خواهد شدچون موجب بر

  کند:گاری دیگران اشاره میری بر خواستعمر به مشروع نبودن خواستگاحدیث ابن

بر خواستگاری  کردن همدیگر و خواستگاری یملهااز دخالت کردن در مع جپیامبر 

. را رها کرده باشد آنفرمود، مگر اینکه خواستگار اول اجازه بدهد یا کسی دیگر نهی می

 (و مسلم )بخاری

او را نکاح یا تا اینکه  عدم دخالت در خواستگاری دیگران»بخاری حدیث را در باب 

ارد که این اصل را به در این باب احادیث فراوانی وجود د. روایت کرده است« ترک کند

 . رسانندثبوت می

  کند:انسان مؤمن تشویق میبه ازدواج با  جابوهریره از پیامبر حدیث 

يِن تَِربَْت يََداكَ تُْنَكُح اْلَمْرأَةُ أِلَْربٍَع لَِمالَِها َولَِحَسبَِها َوَجَمالَِها َولِِدينِهَ   رواه ) ا فَاْظفَْر بَِذاِت الدِّ

 (بخاریال

. شما دین و زیبایی مال، حسب و نسب،: شودخاطر چهار خصلت با زن ازدواج می به

  )بخاری( .شویدخوشبخت تا ، را انتخاب کنید دیندار

ا: یا حدیث ْنيَا اْلَمْرأَةُ الصَّ ْنيَا َمتَاٌع َوَخْيُر َمتَاِع الدُّ  (مسلمرواه ).لَِحةُ الدُّ

 )مسلم( .کار استزن صالح و نیکو ی دنیابهرهو بهترین  بهره استدنیا 
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 عقد نکاح

، گیردحضور ولی و دو شاهد عادل صورت میی ایجاب و قبول و عقد نکاح با صیغه

همچنین به محض ، ی ولی اختالف مشهوری میان ائمه وجود داردهر چند در مسئله

 اینکه مگر، گیردالمثل به او تعلق میمذکور در عقد یا مهر یهدخول کردن به زن مهری

نکاح با دف زدن و آواز خواندن که و سنت است ، زن و مرد بر چیز دیگری توافق کنند

 . اعالم شود ،مباح

 : فرمایدمیدر نکاح ولی  به شرط گرفتن خداوند در مورد

 ٨٣٨البقرة:  چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ہ  چ 

مانع آنان  ،خود را به پایان رسانیدند یهنگامی که زنان را طالق دادید و مدّت عدّه و

 .ازدواج کنند (سابق یا با کسان دیگری) نشوید که با شوهران

 فرماید:و می

  ٨٨٦البقرة:  چں      ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌچ 
یمان ، مادامی که انیاوریدبه ازدواج مردان مشرک در (زنان و دختران خود را) و

 نیاورند. 

مردان را ، نکاح یاست که خداوند در مسئله جهتاین  آیه از به این دوالل داست

گویی اولیاء زن را مخاطب ، دهداست و زنها را مورد خطاب قرار نمی مخاطب قرار داده

 دهد که مانع برگشت دختران خود به سوی شوهرانشان با نکاح جدید نشوید وقرار می

 نیاورید.ه عقد مشرکین دردختران خود را ب

یه در مورد او نازل کند که آیسار روایت میبنعقلبخاری از م ،یهآدر مورد سبب نزول 

آورده بودم ود که خواهرم را به نکاح مردی درجریان از این قرار ب و گفت شده است

به او ، مرد برای خواستگاری خواهرم آمد ،سپس طالق داده شد و هنگام اتمام عده
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نه  ؟خواهیالق دادی و حاال دوباره او را میآوردم ولی او را طدراو را به عقد تو : گفتم

او زنش را دوست داشت ، نخواهم آوردکنم و او را به عقد تو درهرگز چنین کاری نمی

من هم خطاب به ، یه را نازل کردآخداوند این ، داشتو زنش هم او را دوست می

همین کار را انجام  :پیامبر فرمود. آورممیبه عقدش در همین حاال او را: گفتم جپیامبر 

 بده.

 : فرمایدی نساء در مورد مهریه میسوره 1 ییهآخداوند در 

  چہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ ہ    ہڻ   ۀ  ۀ  ہچ 

  ٦النساء:  
س اگر پ .ای خدایانه بپردازیدای خالصانه و فریضههیهای زنان را به عنوان هدمهریّه و 

 (دریافت دارید و) آن را ،با رضایت خاطر چیزی از مهریّه خود را به شما بخشیدند

  .حالل و گوارا مصرف کنید

 فرماید:و می

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  چ 

ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ      ٺڀ  ڀ

  ٨٦ - ٨٣النساء:  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  

هر چند مال فراوانی هم مهر  ،سری را به جای همسری برگزینیدو اگر خواستید هم 

آیا  .برای شما درست نیست که چیزی از آن مال دریافت دارید ،یکی از آنان کرده باشید

و  ؟!(.مگر مؤمنان را چنین کاری سزد؟! )داریدآن را دریافت می ،با بهتان و گناه آشکار

و حال آن که با یکدیگر آمیزش  ؟بگیریدآن را بازپس  (سزاوار شما است که) چگونه

زنان پیمان  (گذشته از این) اید واید و هر یک بر عورت دیگری اطاّلع پیدا کردهداشته

ی را حالل یامر زناشو ،و خداوند برابر آن) انداز شما گرفته (هنگام ازدواج) محکمی

 . (نموده است
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  :کنداشاره می راء به اعالم کردن نکاحعفبنحدیث ربیع دختر معوذ

َغَداةَ بُنَِي َعلَيَّ فََجلََس َعلَى فَِراِشي َكَمْجلِِسَك ِمنِّي َوُجَوْيِريَاٌت يَْضِرْبَن  جَدَخَل َعلَيَّ النَّبِيُّ 

ا فِي َغٍد فَقَاَل بِالدُّفِّ يَْنُدْبَن َمْن قُتَِل ِمْن آبَائِِهنَّ يَْوَم بَْدٍر َحتَّى قَالَْت َجاِريَةٌ َوفِينَا نَبِيٌّ يَْعلَُم مَ 

 . )رواه البخاري(اَل تَقُولِي َهَكَذا َوقُولِي َما ُكْنِت تَقُولِينَ  جالنَّبِيُّ 

ه دف زدن و ها شروع کردند ببا من نشست و کنیز ومد آپیش من  در صبح جپیامبر 

شان که در روز بدر کشته شده بودندگریه رفتهبا صدای گریان بر پدرهای از دست

 )بخاری(. بس کنید همانند قبلی بخوانید: خطاب به آنها فرمود جیامبر پ، کردندمی

 آیا: پیامبر فرمود، به عروسی زنی از انصار رفته بودم: فرمایده میشه کیا حدیث عای

 ()بخاری. آیدانصار از آن خوششان میچون ، یدآالت موسیقی همراه داشت

 

 محرمات نکاح

در، ادختران بر ها،ها، خالهعمه ختران، خواهران،دران، دایمان داریم که ازدواج با ما

 در صورتی که با مادرش آمیزش کرده باشد، مادر زن، دختر همسر دختران خواهر،

 . حرام استاش جمع میان دو خواهر و میان زن و عمه و خاله نامادری،

نیز حرام  دادنشیر باشود با نسب حرام می که داریم که هر آنچههمچنین ایمان 

با نسب حرام  که زنیهر  خالصهبه طور  وبنابراین مادر و خواهر شیری ، گرددمی

 . گرددحرام می با شیر دادن نیزمانند آن د وشمی

 : فرمایدمیخداوند 

ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ 

ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک    ک  گ  

گ  گ  گ       ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      

ۀ  ۀ  ہ    ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    
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ہ  ہ  ہ      ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے      

  ٨٣النساء:  چڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ڭۓ    ۓ  ڭ  ڭ
 ،خواهرانتان ،دخترانتان ،خداوند بر شما حرام نموده است ازدواج با مادرانتان 

 ،اندادهمادرانی که به شما شیر د ،خواهرزادگانتان ،برادرزادگانتان ،هایتانخاله ،هایتانعمّه

دختران همسرانتان از مردان دیگر که تحت  ،مادران همسرانتان ،خواهران رضاعیتان

ولی اگر با مادرانشان  ،ایدکفالت و رعایت شما پرورش یافته و با مادرانشان همبستر شده

همسران  ،بر شما نیست (در ازدواج با چنین دخترانی) گناهی ،همبستر نشده باشید

مگر آنچه  ،دو خواهر را با هم جمع آورید (باالخره این که) و ،پسران صلبی خود

قلم عفو بر این کار که در زمان جاهلیّت  ،که با ترک یکی از آن دو خواهر) گذشته است

و گذشته را ) بیگمان خداوند بسی آمرزنده است (.کشیده خواهد شد ،واقع شده است

کند حال شما را مراعات وضع میو در آنچه برایتان ) مهربان است (و ،گیردنادیده می

  (.داردمی

 فرماید:و می

چ    چ  چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ 

  ٨٨النساء:  چڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  
عمل  ،چرا که این کار .اندو با زنانی ازدواج نکنید که پدران شما با آنان ازدواج کرده 

؛ بسیار نادرستی است وده و روشمبغوض ب (در پیش خدا و مردم) بسیار زشتی است و

  (.گیردو در زمان جاهلیّت بوده است که مورد عفو خدا قرار می) مگر آنچه گذشته است

اش اشاره و عمه و خاله ه حرمت جمع میان زنب جهریره از پیامبر حدیث ابو

 : فرمایدمی

تَِها َواَل بَْيَن اْلَمْرأَ   (بخاریرواه ال) ِة َوَخالَتَِهااَل يُْجَمُع بَْيَن اْلَمْرأَِة َوَعمَّ

 )بخاری(. اش درست نیستجمع بین زن و عمه و خاله
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ب حرام با نس که نچهآفرماید که هر شه به تثبیت این قاعده اشاره میایو حدیث ع

 : گرددخوارگی هم حرام میباشد با شیر

يَا  فَقَالَتْ ْستَأِْذُن فِي بَْيِت َحْفَصةَ َكاَن ِعْنَدَها َوأَنََّها َسِمَعْت َصْوَت َرُجٍل يَ ج هللارسولأَنَّ 

َضاَعِة فَقَالَْت أَ  ج النَّبِيُّ َهَذا َرُجٌل يَْستَأِْذُن فِي بَْيتَِك  فَقَاَل  هللارسول َراهُ فاَُلنًّا لَِعمِّ َحْفَصةَ ِمْن الرَّ

َضاَعِة َدَخَل َعلَيَّ  َها ِمْن الرَّ َضاَعةَ  ج هللارسولفَقَاَل  َعائَِشةُ لَْو َكاَن فاَُلٌن َحي ًّا لَِعمِّ نََعْم إِنَّ الرَّ

ُم َما يَْحُرُم ِمْن اْلِواَلَدةِ   بخاری(رواه ال) تَُحرِّ

 ی حفصه رابه خانه ورود یشه بود که صدای مردی را شنید که اجازهنزد عای جپیامبر 

: گفتشه ـ عایحفصه یعموی شیرکنم فالنی باشد ـفکر می: فرمود جپیامبر ، خواهدمی

پیامبر ؟ ز بودجایبر من وارد شدنش آیا ـ شهی عایعموی شیراگر فالنی زنده بود ـ

)مسلم و . گرددخوارگی هم حرام میشود با شیرهر چه با نسب حرام ، بله: فرمود

 بخاری(

 نکاح موقت و ازدواج با غیرمؤمنینباطل بودن 

 انمسلم زن و ازدواج، ودشآن میازدواج موجب بطالن دار بودن مدّتایمان داریم که 

 .مشروع استباطل و غیرسلمان مغیر مرد با

به حرام بودن نکاح متعه یا ازدواج موقت اشاره جهنی  یحدیث ربیع پسر سبره

 : فرمایدمی جپیامبر ، کندمی

َ  ا النَّاُس إِنِّي قَْد ُكْنُت أَِذْنُت لَُكْم فِي ااِلْستِْمتَاِع ِمْن النَِّساِء َوإِنَّ آيه يَا  َم َذلَِك إِلَى  هللاَّ قَْد َحرَّ

ا آتَْيتُُموُهنَّ َشيْ  رواه ) ئًّايَْوِم اْلقِيَاَمِة فََمْن َكاَن ِعْنَدهُ ِمْنُهنَّ َشْيٌء فَْليَُخلِّ َسبِيلَهُ َواَل تَأُْخُذوا ِممَّ

 (مسلم

ا اما خداوند آن را ت، استمتاع موقت از زنان را داده بودم یای مردم من به شما اجازه

ی دارد همه را رها کند و مهریه و یروز قیامت بر شما حرام کرد کسی که از چنین زنها

 )مسلم(. داست نگیرکه به آنها داده  را صداقی

و خوردن  )صیغه( در روز خیبر از نکاح متعه جپیامبر : فرمایدو حدیث علی که می

 ()مسلم و بخاری. گوشت خر اهلی نهی فرمود
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 : فرمایدبودن ازدواج با مشرکین اشاره می مشروعه به نای بقرسوره 004 ییهآ

    ڑڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌچ 

  ٨٨٦البقرة:  چں

مادامی که ایمان  ،نیاوریدبه ازدواج مردان مشرک در (زنان و دختران خود را) و

ا ثروت یا ی ییزیبا) گمان غالم مؤمنی از مرد مشرکی بهتر است اگرچهو بی .نیاورند

  .(و دل از کفتان ربوده باشد) شما را به شگفتی انداخته باشد (موقعیّت او

  فرماید:و می

 چۉ  ۉ  ې  مب     ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۈڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  چ

 ٦٣الممتحنة: 

این زنان برای آن ، آنان را به سوی کافران برنگردانید. هرگاه ایشان را مؤمن یافتید

 ردان برای این زنان حالل نیستند. ، و آن ممردان

ز بود اما خداوند این حکم را جای ی اسالم ازدواج مشرکین با زنان مسلمانر ابتداد

 . آن را حرام کرد نسخ فرمود و برای همیشه

 حقوق زوجین

بر مرد نفقه و ، گرددواجب می ای بر طرفینجانبهدوواج حقوق دبه محض انعقاد از

به عبادت و بر زن محافظت از خانه و فرزندان و معاشرت نیک و تشویق زن 

چی از دستورات الهی نشود الزم فرمانبرداری از شوهر در صورتی که منجر به سرپی

 . شودمی

 : فرمایداشاره می با زنان نساء به معاشرت نیکو یسوره 43 ییهآخداوند در 
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ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   ې  ې  ېۉ  ۉ  چ

  ٦٧النساء:  چوئ  وئ  ۇئ   
 و اگر هم از آنان ،معاشرت کنید (در گفتار و در کردار) و با زنان خود به طور شایسته

زیرا که چه  (ی نگیریدیشتاب نکنید و زود تصمیم به جدا) کراهت داشتید (به جهاتی)

  .بسا از چیزی بدتان بیاید و خداوند در آن خیر و خوبی فراوانی قرار بدهد

 : فرمایدمی جپیامبر 

لَِع أَْعاَلهُ فَإِْن اْستَوْ  ُصوا بِالنَِّساِء فَإِنَّ اْلَمْرأَةَ ُخلِقَْت ِمْن ِضلٍَع َوإِنَّ أَْعَوَج َشْيٍء فِي الضِّ

 (بخاریرواه ال) َذَهْبَت تُقِيُمهُ َكَسْرتَهُ َوإِْن تََرْكتَهُ لَْم يََزْل أَْعَوَج فَاْستَْوُصوا بِالنَِّساءِ 

، اندهچون آنها از استخوان پهلوی چپ آفریده شد، یدخواهان رفتار نیک با زنانتان شو

پس ، ماندمیرا رها کنید کج  و اگر آن، شودرا راست کنید شکسته می بخواهید آناگر 

 )بخاری(. را به خیر و نیکی وصیت کنید در مورد زنان همدیگر

  :فرمایدمی یحدیث دیگر و در

پسندد چیز القی از او را نمیی بد نگوید چون اگر اخهیچ مرد مؤمنی از زن مؤمن

 (بپسندد. )مسلم در او هست که آن رادیگری 

  :یا حدیث

ما ش یمن از همه و اش از همه بهتر باشدشما کسی است که که برای خانواده بهترین

 (ماجه)ابن. ام بهتر هستمنسبت به خانواده

او در  :گفتندایشان در جواب ، ال شدؤدر خانه س جشه در مورد کار پیامبر یاز عا

 ()بخاری. رفتنماز بسوی نماز میکرد و هنگام اش کمک میکارهای خانه به خانواده

 : فرمایدجوب نفقه اشاره میبقره به و یسوره 022 ییهآ

  ٨٣٣البقرة:  چۇ   ۇ   ۆ  ۆ   ۈ  ۈىث   چ 
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الزم است خوراک و پوشاک  (یعنی پدر) بر آن کس که فرزند برای او متولّد شده

 شایسته بپردازد.  یبه گونه (ییتوانا یدر آن مدّت به اندازه) ران راماد

  فرماید:مطلقه چنین میزنان ی دربارهو 

ڌ  ڎ  ڎ    ڌچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ 

  ٧الطالق:  چژ  ژ    گ    ڈ   ڈ

خرج  (توان خود یبه اندازه ،دهندهبرای زن شیر) ی خودیاز دارا ،آنان که دارا هستند 

 ،از چیزی که خدا بدیشان داده است خرج کنند ،و آنان که تنگدست هستند ،کنند

 . سازدکه بدو داده است مکلّف نمی خداوند هیچ کسی را جز بدان اندازه

یه هرچند در مورد زنان مطلقه است اما اگر نسبت بدانها واجب باشد به طریق آاین 

ین ب است چون واجب بودن نفقه برای مطلقه برای ااولی نسبت به زنان دیگر واج

 . انداست که مدتی با هم زندگی کرده

 است آمده آناز  که در بخشی دنکنالوداع را روایت میم و دیگران حدیث حجهلمس

 : فرمود جکه پیامبر 

 . را به صورت شایسته بپردازید خوراک و پوشاک زنان بر شما واجب است آن

  :مایدفرحضرت عایشه می

إِنَّ أَبَا ُسْفيَاَن َرُجٌل َشِحيٌح فََهْل َعلَيَّ ُجنَاٌح أَْن آُخَذ ِمْن  ج هللارسولقَالَْت ِهْنٌد أُمُّ ُمَعاِويَةَ لِ 

ا قَاَل ُخِذي أَْنِت َوبَنُوِك َما يَْكفِيِك بِاْلَمْعُروفِ   . )رواه البخاري(َمالِِه ِسر ًّ

ی کافی به ما نفقه، فیان مرد بخیلی استسابو گفت: جپیامبر  به مادر معاویههند 

 را و فرزندانت توآنچه کفاف : فرمود جپیامبر ، دهد مگر اینکه از او دزدی کنمنمی

 ()بخاری. ای شایسته از مال او بردارکند به گونهمی

به جهنم با تشویق آنها اش از آتش خانواده حفظی مرد نسبت به و در مورد وظیفه

 فرماید:میاطاعت از خداوند، 
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  ١التحریم:  چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې    ۇئ  چ 

 یخویش را از آتش دوزخی بر کنار دارید که افروزینه یخود و خانواده !ای مؤمنان

 آن انسانها و سنگها است.

د و از یهدآنان را به فرمانبرداری از خداوند دستور : فرمایدآیه میقتاده در تفسیر 

د ید در میان آنها مطابق فرامین خداوند رفتار کنیبر حذر داررا ن الهی آنها سرپیچی فرامی

اگر سرپیچی از آنها سر زد تنها بخاطر خداوند آنها را مورد سرزنش و ، دیو یاریشان کن

 . مالمت قرار دهید

  کند:به خاطر قیام به این امر مدح میاش اسماعیل را بندهخداوند در آیاتی از قرآن 

ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ    ٹ      ٹ      ٿٿ  ٿ  ٿٺ   چ 

  ٢٢ - ٢٦مریم:  چڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
اى پیامبر بود وعده و فرستادهو در این کتاب از اسماعیل یاد کن زیرا که او درست

داد و همواره نزد پروردگارش و خاندان خود را به نماز و زکات فرمان مى (21)

 .ر[ بودپسندیده]رفتا

 : فرمایدمی جپیامبر 

ُجُل َراٍع فِي أَ  َماُم َراٍع َوَمْسئُوٌل َعْن َرِعيَّتِِه َوالرَّ ْهلِِه ُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعيَّتِِه اإْلِ

رواه ).ْن َرِعيَّتَِهاَوُهَو َمْسئُوٌل َعْن َرِعيَّتِِه َواْلَمْرأَةُ َراِعيَةٌ فِي بَْيِت َزْوِجَها َوَمْسئُولَةٌ عَ 

 (بخاریال

محاسبه خواهید  افراد تحت مسئولیت خودهر کدام از شما مسئول هستید و در مورد 

اش و زن در برابر شوهر و مرد در مقابل خانواده ،دستانشامیر در برابر زیر، شد

  )بخاری( .استفرزندانش مسئول 

 : فرمایداش چنین اشاره میدهدر مقابل خانوا زن ینساء به وظیفه یسوره 31 ییهآ

 ٣٦النساء:  چچ      ٹٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ
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 (اوامر خدا و مطیع دستور شوهران خود) پس زنان صالحه آنانی هستند که فرمانبردار 

 و اَسرار (و خویشتن را از زنا به دور و اموال شوهران را از تبذیر محفوظ) بوده

 .دستور داده است (آنها) که خداوند به حفظ ؛ چرادارندرا نگاه می (ییزناشو)

دار خداوند هستند و حقوق رد که مطیع و فرمانبدانمی را زنانی خداوند زنان صالح

هستند که حفظ آنها در غیاب  ییچیزها کنند و نگهدارانشان را رعایت میشوهر

 . اموال و فرزندانشاناست از قبیل عورت و  نانآ یانشان به عهدهشوهر

 : فرمود ی که قبالً ذکر شددر حدیث جر پیامب

و زن در برابر شوهر و فرزندانش مسئول » .و المراة راعیة علی بیت زوجها و ولده

 . «است

که بر زن واجب است همسری نیکو برای  دارداشاره به این  جپیامبر  حدیثی دیگر از

  :شوهرش باشد و هرگز از همبستری با وی سر باز نزند
 )رواه البخاري(.اْلَمْرأَةُ ُمَهاِجَرةًّ فَِراَش َزْوِجَها لََعنَْتَها اْلَماَلئَِكةُ َحتَّى تَْرِجعَ إَِذا بَاتَْت 

و بسترش را  دخواند ولی زن با او همبستر نش فراهرگاه شخصی زنش را به بستر 

 ()بخاری. تا زمانی که برگردد فرستندفرشتگان بر او نفرین می ترک کرد

 : ایدفرمدر حدیث دیگر می

 وَمَا بِإِذْنِهِ إِلَّا بَیْتِهِ فِی تَأْذَنَ وَلَا بِإِذْنِهِ إِلَّا شَاهِدٌ وَزَوْجُهَا تَصُومَ أَنْ لِلْمَرْأَةِ یَحِلُّ لَا

 شَطْرُهُ إِلَیْهِ یُؤَدَّى فَإِنَّهُ أَمْرِهِ غَیْرِ عَنْ نَفَقَةٍ مِنْ أَنْفَقَتْ

د فرشتگان تا صبح بر را ترک کرده باشهرگاه زن در حالی بخوابد که بستر همسرش  

 ()بخاری. فرستنداو نفرین می

 : فرمایددر حدیث دیگری می

ْنفَقَْت ِمْن يَِحلُّ لِْلَمْرأَِة أَْن تَُصوَم َوَزْوُجَها َشاِهٌد إِالَّ بِإِْذنِِه َواَل تَأَْذَن فِي بَْيتِِه إاِلَّ بِإِْذنِِه َوَما أَ 

 (بخاریرواه ال)ِه فَإِنَّهُ يَُؤدَّى إِلَْيِه َشْطُرهُ نَفَقٍَة َعْن َغْيِر أَْمرِ 
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او و  یبرای هیچ زنی روا نیست که در حضور همسرش روزه بگیرد مگر با اجازه

وی  یهمسرش به خانه راه دهد، و اگر مالش را بدون اجازه یکسی را بدون اجازه نباید

 ی()بخار. گرددمیبر مردبه  )ثواب( آن نصف در راه خدا داد

سنت  یرا به خاطر روزه مردنباید حق کند چون را از روزه گرفتن منع می پیامبر زن

 یسنت است چون در روزه یروزه ،حضرت از روزه منظورروشن است که ، ضایع کند

 . فرض اجازه گرفتن از کسی مشروع نیست

ز خداوند ی اپوشیده نیست که این اطاعت و پیروی مقید است به اینکه منجر به نافرمان

از انصار دخترش را به زنی  :است که فرمودشه روایت شده نشود چون از حضرت عای

و  ،جریان را برای حضرت تعریف کرد، موی سر آن زن ریخته بود، آوردعقد کسی در

پیامبر ، موی دیگری به او پیوند داده شود تا به وی دستور داده استکه همسرش  گفت

 ()بخاری. است نفرین فرستاده کنندکه موی پیوند می یخداوند به زنان ،نه: فرمود ج

منجر  اطاعت نکردن زن از شوهرش در صورتی که»بخاری در بابی تحت عنوان  امام

 . است کردهاین حدیث و احادیث دیگری را روایت « به نافرمانی از خداوند شود

 : نافرمانی و جدایی میان زن و مرد

 جای مرد باید . اگر نتیجه ندادباید نصیحت شود زن ، ابتدای زنترس از نافرمان مهنگا

سواک یا  به آرامی و با چیزی مانند و اگر باز هم نتیجه ندادکند  با او جداخوابش را 

اگر اختالف شدید شد و احساس جدایی میان آنها به وجود آمد ، او را بزند امثال آن

گاه به فقه از آاهل تدبیر و  باید به تحکیم پناه برند به این صورت که دو نفر عادل و

تا اختالف و ، نزدیکان زن و مرد را به عنوان داور جهت حل اختالف انتخاب کنند

 . ندنشود برطرف کرا که منجر به جدایی میی یچیزها

 : فرمایدخداوند می
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ڦ    ڦٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ٹچ 

 ٣٦النساء:  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ  
اگر ) پند و اندرزشان دهید و ،و سرپیچی ایشان بیم دارید و زنانی را که از سرکشی

و با ) از همبستری با آنان خودداری کنید و بستر خویش را جدا کنید (مؤثّر واقع نشد

 آنان را (و اگر باز هم مؤثّر واقع نشد و راهی جز شدّت عمل نبود .یدیایشان سخن نگو

گانه را ترتیب تنبیه سه) اطاعت کردندپس اگر از شما  .( بزنیدبه آرامیتنبیه کنید و )

  .یدیایشان نجو (تنبیه) راهی برای (مراعات دارید و از اخفّ به اشدّ نروید و جز این

ی مرد که خداوند رنشوز عبارت است از سرپیچی و خودداری کردن زن از فرمانبردا

 خداوند برای، شودچنین نافرمانی موجب قطع نفقه می، است کردهبر زن واجب 

از قبیل رفتار خوب و حسن  وظایفشآن توصیه به وعظ و یادآوری زن به  یمعالجه

اگر وعظ ، را مشروع فرموده است شوهر بر خود یقوامهمعاشرت با شوهر و اعتراف به 

ی یشون را رها کند و از انجام عمل زناو اندرز مفید واقع نشد باید مرد همبستری با ز

باید بصورتی باشد نزدن وی ، ساز نبود باید او را بزندراگر باز هم کا، داری نمایددخو

عباس روایت از ابن، شودوی که موجب شکسته شدن استخوان و ایجاد زخم در بدن 

 . باید زدن خفیف باشد و با سواک صورت گیرد گفتکه است شده 

زن و هیچ وقت  جآوری است این است که بدانیم پیامبر یاد یموردی که اینجا شایسته

 :و همچنین فرمود، مگر در راه خدا چیزی را نزدبا دستش هیچ حتی  زد،را ن ادمیخ

 . نیستند نزنند بهترین مسلماناکسانی که زنانشان را می

 : فرمایددر حدیثی می جپیامبر 

 (بخاریرواه ال) اَل يَْجلُِد أََحُدُكْم اْمَرأَتَهُ َجْلَد اْلَعْبِد ثُمَّ يَُجاِمُعَها فِي آِخِر اْليَْومِ 

ر تروز با او همبسدر پایان اش نزند سپس رش را مانند بندههیچ کدام از شما همس

 بخاری(). شود
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 روایت فرموده است.« کراهت زدن زن»بابی تحت عنوان  در امام بخاری حدیث را

زنانی از : عمر آمد و گفت. کنیزان خداوند را نزنید: فرمایدمی جپیامبر همچنین 

به آنان دستور زدن داده شد و مردان آنها را کتک ، سرپیچی کردند دستورات همسرانشان

دند که تعدادشان به هفتاد نفر جمع ش ی پیامبرجماعت زیادی از زنان اطراف خانه، زدند

ی پیامبر برای خانوادهرسید و همه از شوهران خود شاکی بودند و کسانی بهتر از می

 (حبان و حاکمحمد و ابند و او)ابوداو. کردنددفاع از خود پیدا ن

 : فرمایدخداوند می

ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  چ 

  ٣٢النساء:  چک    ک  گ           گ  گ    گ    کژ    ڑ  ڑ  ک
ی میان یجدا (که این کار باعث) ترسیدید (میان زن و شوهر اختالفی افتاد و) و اگر 

انتخاب کنید و ) همسر یو داوری از خانواده ،شوهر یداوری از خانواده ،آنان شود

خداوند آن  ،اگر این دو داور جویای اصالح باشند .بفرستید (برای رفع و رجوع اختالف

ی زیبا و ییا جدا ،سازش نیک و خداپسندانه :کمک نموده و در یکی از دو کار) دو را

از ) آگاه (هر و باطن مردمان وبر ظا) بیگمان خداوند مطّلع .گرداندموفّق می (معقوالنه

فرماید هنگامی که ترس جدایی زن و شوهر خداوند توصیه می .است (نیّات همگان

احساس شد داوری از نزدیکان زن و یکی از نزدیکان مرد جهت صلح یا جدایی در میان 

باید آن دو داور از نزدیکان زن و مرد باشند چون آگاهی بیشتری در ، فرا خوانیدآنان 

هوا و هوس آنها  جهل و یورد آنها دارند و باید اهل عدالت و آگاهی باشند تا غلبهم

خداوند حاصل شدن توافق میان زن و مرد را به ، عادالنه بودن داوری نشودموجب نا

ڈ         ژ  ژ    ڑ  ڑ   :فرمایدمی، است ط کردهاین دو نفر داور مربو یاراده

 . ک
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ور نهایت تالش خود را برای ایجاد سازش میان زن و بنابراین الزم است که دو دا

اگر پشیمان ، و آنان را به یاد خدا و همنشینی خود توصیه نمایند، شوهر به کار ببرند

ر جدایی دصالح و رسد و اگر این کار انجام نشد ند و توبه کردند کار به پایان میشد

 . بود میان آنها جدایی افکنند

 ممکن باشدآن غیر يكه ادامه ازدواج در صورتیعقد سخ ف

آن یکی از مواردی است  یایمان داریم که فسخ ازدواج در صورت ممکن نبودن ادامه

ن فسخی گاهی با لفظ طالق از چنی، رائه داده استاکه شریعت اسالم جهت حل مشکل 

که عبارتست از اینکه مالی از طرف زن به شوهر  با خلع گیرد یاطرف مرد صورت می

درخواست طالق از طرف زن بدون وجود هیچ  .شود تا زیر نکاح مرد نماندداده می

برای اینکه طالق مطابق سنت صورت گیرد باید در زمان پاک  گونه مشکلی حرام است.

و در این مدت مرد با وی نزدیکی نکرده باشد، همچنین در  بودهشدن زن از قاعدگی 

 طالق باید دو شاهد حضور داشته باشند. 

 : فرمایدمیهنگامی که الزم باشد عیت طالق مورد مشرودر  خداوند

  ٦الطالق:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڇ  چ 
 آنان را در وقت فرا رسیدن عدّه ،وقتی که خواستید زنان را طالق دهید !ای پیغمبر

ای که شوهرش در آن با او نزدیکی نکرده یعنی آغاز پاک شدن زن از عادت ماهیانه)

و دقیقاً مالحظه کنید که زن سه بار ایّام ) و حساب عدّه را نگاه دارید ،طالق دهید (باشد

 یکدیگر نشود(. یتا نژادها آمیزه ،پاکی خود از حیض را به پایان رساند

 فرماید:و می

البقرة:  چڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ     ٴۇ  چ 

٨٣١  
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گناهی بر شما  ،طالق دهید (به عللی) و تعیین مَهر اگر زنان را قبل از آمیزش جنسی

 مند سازید.بهره (ای مناسب حال خودبا هدیّه) آنان را (و در این موقع) نیست

 : فرمایداشاره میاز طرف زن به هنگام نیاز بقره به مشروعیت خلع  یسوره 003 ییهآ

  ۋے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋچ 

 ٨٨٧البقرة:  چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ىئ   ۅ  ۅ 

اید بدیشان داده (اید یامهر ایشان کرده) برای شما حالل نیست که چیزی از آنچه 

بترسند که نتوانند حدود خدا را پابرجا  (شوهر و همسر) مگر این که ،بازپس بگیرید

گناهی بر  ،را رعایت نکنندبیم داشتید که حدود الهی  (ای گروه مؤمنان) پس اگر .دارند

  (.و در برابر آن طالق بگیرد) ایشان نیست که زن فدیه و عوضی بپردازد

و یا مهریه  تمام یعنی برای مردان درست نیست که زنان را مجبور کنند به اینکه

، مگر اینکه زن و مرد با هم درگیر شوند و زن پس گیرندقسمتی از آن را از زنان باز

ی خشم او شود که در این صورت گناهی بر زن مراعات کند و مایهرا  نتواند حقوق مرد

و طالق بگیرد، مرد نیز نیست که آنچه را که مرد به او بخشیده است به او بازگرداند 

  تواند آن را قبول کند.می

 : که روایت شده است عباسابن از

اٍس إِلَى ا َما أَْنقُِم َعلَى ثَابٍِت  هللارسولفَقَالَْت يَا  جلنَّبِيِّ َجاَءْت اْمَرأَةُ ثَابِِت ْبِن قَْيِس ْبِن َشمَّ

يَن َعلَْيِه َحِديقَتَهُ فَقَالَْت نََعْم  ج هللارسولفِي ِديٍن َواَل ُخلٍُق إاِلَّ أَنِّي أََخاُف اْلُكْفَر فَقَاَل  فَتَُردِّ

 )رواه البخاري( فََردَّْت َعلَْيِه َوأََمَرهُ فَفَاَرقََها

ای پیامبر خدا من در دین : آمد و به او گفت جپیامبر شماس پیش بنقیسبنزن ثابت 

 :است که آمده یدر روایت دیگر، ترسممی ولی از کفر از چیزی ناراضی نیستمو اخالق 

و ، بله: گفت؟ دهیآیا باغش را به او پس می: فرمود جپیامبر ، توانم او را تحمل کنمنمی

 ()بخاری. دستور داد که از همسرش جدا شود سپ، گرداندباغ را به شوهرش بر
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طالق هنگامی که طرفین هیچ مشکلی نداشته باشند  درخواستگیری در در مورد سخت

 : فرمایدمی جحضرت 

  )رواه أحمد( غیر بأس فحرام علیها رائحة الجنةأیما إمرأة سألت زوجها الطالق من 

ش بهشت به مشامبوی ، طالق کند درخواستهر زنی بدون مشکل از شوهرش 

 ()احمد. دسرنمی

 : فرمایدطالق به شروط طالق سنی اشاره می یسوره 4 ییهآ

  ٦الطالق:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڇ  چ 
 آنان را در وقت فرا رسیدن عدّه ،وقتی که خواستید زنان را طالق دهید !ای پیغمبر

در آن با او نزدیکی نکرده  ای که شوهرشیعنی آغاز پاک شدن زن از عادت ماهیانه)

و دقیقاً مالحظه کنید که زن سه بار ایّام ) و حساب عدّه را نگاه دارید ،طالق دهید (باشد

 .(یکدیگر نشود یتا نژادها آمیزه ،پاکی خود از حیض را به پایان رساند

، و در آن پاکی با همسرش همبستر نشده باشد، یعنی طالق باید در پاکی صورت گیرد

در پاکی که با آنها همبستر : فرمایدمی« پ  پ»سعود در مورد لفظ مابن

 . ایدنشده

عمر زنش را در دوران قاعدگی ابن :فرمایدعمر که میدیث امام بخاری از ابنیا ح

پیامبر فرمود: به او بگو زنش ، عمر جریان را برای حضرت تعریف کرد، طالق داده بود

س اگر خواست او را پیش خود نگاه دارد یا طالق را برگرداند تا از حیض پاک شود سپ

ای است این همان عده، بدهد ولی باید قبل از همبستر شدن با او طالق را جاری سازد

 . که خداوند بدان دستور داده است

 : فرمایدبه گواهی دادن بر طالق اشاره می طالق یسوره 0 ییهآ
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ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ 

  ٨الطالق:  چڑ  کڻ   ژ   ڑ 

ای نگاه یا ایشان را به طرز شایسته ،آنان نزدیک به پایان آمد یو هنگامی که مدّت عِدّه

آنان دو  (یینگاهداری و یا جدا) و بر ،ای از ایشان جدا شویدو یا به طرز شایسته ،دارید

هیچ یک از  ،تا اگر در آینده اختالفی روی دهد) ،مرد عادل از میان خودتان گواه کنید

و ) و گواهی دادن را برای خدا اداء کنید (شوهر و همسر نتوانند واقعیّت را انکار کنند

  (.یدیو از هیچ کدام جانبداری ننما ،شهادت محض رضای خدا باشد یانگیزه

طالق سنی طالقی است که در پاکی بدون جماع : فرمایدامام بخاری در صحیحش می

 . شهادت دهند صورت گیرد و دو گواه بر آن

 طالق و انواع آن تعداد

اگر برای بار اما ، داردپیش مرد را حق رجوع زن  ،که بعد از دو بار طالقایمان داریم 

آورد مگر بعد از اینکه با ل نیست که او را به نکاح خود درسوم وی را طالق بدهد حال

ی که زنان رایب سه پاکی است و گذراندنزنان حائض  یعده .ازدواج کند یمرد دیگر

د سه ماه است و برای زنان حامله وضع نبه سن حیض نرسیده باش افتند یادر حیض نمی

عده نگه باید چهار ماه و ده روز  است انشان فوت کردهزنانی که شوهر .حمل است

 . دارند

 فرماید:خداوند می

  ٨٨٧البقرة:  چہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ىئ     ہہ  ہچ 

بعد از دو مرتبه  .که حق مراجعت در آن محفوظ استآن طالقی ) طالق دو بار است

یا  (و عادالنه) شایسته یبه گونه (زن) نگاهداری :(یکی از دو کار را باید کرد ،طالق

حق  ،بعد از طالق سوم .و بایستگی و به دور از ظلم و جور) با نیکی (او) رهاکردن
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ی و وقوع طالق میان شود مگر بعد از ازدواج راستین با شوهر دیگرمراجعت سلب می

  (.او و شوهر اخیر

 فرماید:می ی طالق سومدرباره و

  ٨٣٣البقرة:  چىئ  ی  ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جبمخ   چ 
از آن به بعد زن  ،او را طالق داد (بار دیگر باز هم ،بعد از دو طالق و رجوع) پس اگر

و با او آمیزش جنسی ) اج کندمگر این که با شوهر دیگری ازدو ،بر او حالل نخواهد بود

  .(؛ نه موقّتی و فریبکارانهو جدّی صورت گیردنماید و ازدواج واقعی 

 فرماید:ی زنان مطلقه چنین اشاره میو به عده

 ٨٨٢البقرة:  چڃ  ڃ     چ  چ  چ  ۀ  چ
شدن بار پاک و یا سه) به مدّت سه بار عادت ماهانه (بعد از طالق) و زنان مطلّقه باید

  .(تا روشن شود که حامله نیستند ،و عدّه نگهدارند) انتظار بکشند (حیض از

 : نمایدانواع عده اشاره می سایر طالق به یسوره 1 ییهآ 

ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   چ 

  ٦الطالق:  چائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ىئ    ىى

مچنین زنانی که هنوز عادت ماهیانه و ه ،اندزنان شما وقتی که ناامید از عادت ماهیانه

 ،آنان سه ماه است یبدانید که عدّه ،متردّدید (ایشان یحکم عِدّه یدرباره) اگر ،اندندیده

  وضع حمل است. ،زنان باردار یو عدّه

 فرماید:اشاره می روندرانشان از دنیا میانی که شوهزن یعده بقره به یسوره 021 ییهآ
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ڀ    ڀپ  پ   پ  پ    ڀ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ 

ٹ  ٹ   ڤ  ڤ     ٹڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

  ٨٣٦البقرة:  چڤ  
 ،گذارندمیرند و همسرانی از پس خود به جای میمی (مردان) و کسانی که از شما 

و هنگامی  (،و عدّه نگاه دارند) روز انتظار بکشندهمسرانشان باید چهار ماه و ده شبانه

گناهی بر شما نیست که هر چه  ،دّتشان رسیدند و آن را به پایان بردندکه به آخر م

و اعمالی موافق با شرع از ) خودشان به طور شایسته انجام دهند یخواهند دربارهمی

 . کنید آگاه استو خدا از آنچه می (،ایشان سر زند و با مرد دلخواه خود ازدواج کنند

 به مرده زن ابپوشش زن مسلمان و نهی از تش

به اینکه پوششهای خود را بر  است ایمان داریم که خداوند زنان مؤمن را ملزم کرده

زینتهای خود را جزء  باالی سینه بیندازند وبر  های خود راروسریو افکنند  خود فرو

 میان فقهامورد این هر چند در پیدا است آشکار نسازند ـ یعیطب آنچه که به طور

تر است و از افتادن در فتنه لیل پوشیدن صورت از مخالفش قویدـ و اختالف وجود دارد

به  از تشبهو مردان را  از تشبه به مردان و ایمان داریم که خداوند زنان را، دورتر است

 .نهی فرموده است انزن

شرف به حفظ را به خاطر  جپیامبر خداوند زنان مؤمن مخصوصاً زنان و دختران 

 : دهدحجاب و داشتن پوشش دستور می

ہ    ہڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہچ 

  ٢٧األحزاب:  چۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ےھ  ھ  ھ  ھ  ے
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به همسران و دختران خود و به زنان مؤمنان بگو که رداهای خود را  !ای پیغمبر 

دست کم باز  (بندوبار و آلودهاز زنان بی) تا این که .وجور بر خویش فرو افکنندجمع

 (پیوسته) خداوند .قرار نگیرند (اوباش) ند و در نتیجه مورد اذیّت و آزارشناخته شو

اید و کنون در رعایت کامل حجاب سست بودهو اگر تا) آمرزنده و مهربان بوده و هست

 (.تا خدا با مهر خود شما را ببخشد ،توبه کنید و از این کار دوری کنید ،ایدکوتاهی کرده

 

خداوند در . جدا شوندهای جاهلیت و بردگی از نشانه علت دستور این است تا زنان

و ظاهر  ن مؤمن را به پایین آوردن نگاه و حفظ عوراتنور زنا یسوره 24 ییهآ

 : فرمایدنامحرمان دستور میبرای شان هاینساختن زینت

ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  چ 

ۀ  ۀ   ہ  ہ     ڻں  ڻ  ڻ  ڻ  ںڱ    ڱ  ڱ  ڱ

ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ    ہ  ہ

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ   ۆ     ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  

ۅ  ۉ    ۉ   ې  ې  ې  ې   ى  ى     ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  

ىئ   ی    ی    ىئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ۇئوئ  ۇئ

  ٣٦النور:  چی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   
 (چرانی نکنندو چشم) فرو گیرند (محرماناز نا) چشمان خود را :و به زنان مؤمنه بگو 

مصون دارند و زینت  (نامشروع یبا پوشاندن و دوری از رابطه) و عورتهای خویشتن را

نمایان  (بازوبند ،بندگردن ،خلخال ،گردن ،ساق ،بازو ،سینه ،همچون سر) خویش را

از ) ن چیزهاو آ (دستها یهمچون چهره و پنجه ،از جمال خلقت) مگر آن مقدار ،نسازند

و  ،گرددپیدا می (تاَطبیع) که (همچون لباس و انگشتری و سرمه و خضاب ،آالتزینت
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تا گردن و سینه و ) ها و گریبانهایشان آویزان کنندچارقد و روسریهای خود را بر یقه

در معرض دید مردم قرار  ،شودی که احتماالً از البالی چاک پیراهن نمایان مییاندامها

 ،پدرانشان ،خود را نمودار نسازند مگر برای شوهرانشان (اندام یا ابزار) زینتو  (نگیرد

پسران  ،پسران برادرانشان ،برادرانشان ،پسران شوهرانشان ،پسرانشان ،پدران شوهرانشان

روانی که نیاز جنسی در آنان دنباله ،کنیزانشان ،خودشان (کیشهم) زنان ،خواهرانشان

و کودکانی که هنوز  (،اشخاص فلج ،پیران فرتوت ،ابلهان ،ثافراد مخن :از قبیل) نیست

و پاهای خود  (،دانندو چیزی از امور جنسی نمی) اندبر عورت زنان آگاهی پیدا نکرده

جلب توجّه کند و ) دارندنزنند تا زینتی که پنهانش می (به هنگام راه رفتن به زمین) را

همگی به  !ای مؤمنان .انسته شودد (صدای خلخال پاهایشان به گوش مردم برسد و

تا  (اید توبه کنیدی که در برابر فرمان خدا داشتهیتهاو از مخالف) سوی خدا برگردید

  .رستگار شوید

و تنها  های خود بماننددهد که در خانهبه زنان دستور میاحزاب  یسوره 22 ییهآدر 

ران جاهلی نهی تبرج و آرایش دواز  را و آنها روندضرورت بیرون صورت در 

 : فرمایدمی

 ٣٣األحزاب:  چڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چک  چ 

ی که خدا بیرون رفتن برای انجام آنها را یو جز برای کارها) های خود بمانیدو در خانه

ر میان مردم ظاهر و همچون جاهلیّت پیشین د (ها بیرون نرویداز خانه ،اجازه داده است

ل زینت خود را در معرض تماشای دیگران یندام و وساو ا) ی نکنیدینشوید و خودنما

  .(قرار ندهید

را  ی آنتبرج دوران جاهلیت عبارت بود از اینکه زن هر چند روسری داشت ول

 . ساختهایش را آشکار میبست و گردن و گوشوارهنمی
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 دهد که نهمی هدوعپوشانند در حالی که لخت هستند به زنانی که خود را می جپیامبر 

هریره از ابو .رسدبلکه بوی بهشت هم به مشامشان نمید نشوتنها داخل بهشت نمی

 : فرمود جپیامبر  :که گفت است روایت شده
ِصْنفَاِن ِمْن أَْهِل النَّاِر لَْم أََرُهَما قَْوٌم َمَعُهْم ِسيَاطٌ َكأَْذنَاِب اْلبَقَِر يَْضِربُوَن بَِها  ج هللارسولقَاَل 

اٌء َكاِسيَاٌت َعاِريَاٌت ُمِمياَلٌت َمائاَِلٌت ُرُءوُسُهنَّ َكأَْسنَِمِة اْلبُْخِت اْلَمائِلَِة اَل يَْدُخْلَن النَّاَس َونِسَ 

 (مسلمرواه ) اْلَجنَّةَ َواَل يَِجْدَن ِريَحَها َوإِنَّ ِريَحَها لَيُوَجُد ِمْن َمِسيَرِة َكَذا َوَكَذا

ی یجماعتی که شالقها، امآنها را ندیده که دو گروه از اهل آتش هستندپیامبر فرمود: 

در  زنند و زنانی که لباس بر تن دارنددم گاو در دست دارند و مردم را با آن میهمانند 

مند شوند و خود نیز عالقهحالی که لخت و عریان هستند و موجب جلب توجه مردم می

داخل بهشت جدا و خمیده است نه سرشان همانند کوهان شتر ، شوندبه دیگران می

نهایت طوالنی به مسیری بی رسد و بوی آن درشوند و نه بوی آن به مشامشان میمی

 ()مسلم. رسدمشام انسان می

زنانی که خود را  جپیامبر  :که کرده استعباس روایت در مورد نهی کردن از تشبیه ابن

 ()بخاری. ده استکرنفرین  کنندبه مردان و مردانی که خود را به زنان تشبیه می

 رحم و ارتباط با نزدیکان يصله

یان نزدیکان را واجب و رحم دستور داده و همکاری م یایمان داریم که خداوند به صله

 جکه موجب خشم خدا و پیامبر  است م را یکی از گناهان بزرگ شمردهرح یقطع صله

 . گرددمی

 : فرمایدنساء می یسوره 4 ییهآخداوند در 

پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ 

  ٦النساء:  چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٿٺ         ٺ
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پروردگاری که شما را از یک انسان  .پروردگارتان بپرهیزید (خشم) از !ای مردمان 

بر ) وانیو از آن دو نفر مردان و زنان فرا ،همسرش را از نوع او آفرید (سپس) بیافرید و

ه همدیگر را بدو سوگند ی بپرهیزید کیخدا (خشم) و از .منتشر ساخت (روی زمین

رحم را  یو صله) ؛ و بپرهیزید از این که پیوند خویشاوندی را گسیخته داریددهیدمی

و کردار و رفتار شما از ) زیرا که بیگمان خداوند مراقب شما است (،نادیده گیرید

  (.دماناو پنهان نمی یدیده

همانطور ، فرمایدرحم را کنار هم ذکر می یدستور به تقوی و صلهخداوند در این آیه 

قراری پیوند عاطفی در میان نزدیکان نیز الزم است بلکه اهلل واجب است برکه انجام حق

ارحام عبارت است ، آید که خداوند بدان دستور داده استاهلل بشمار میحق یاز جمله

محرم ، کند وارث باشد یا نه، فرق نمیسانی که با هم ارتباط نسبی دارندک و از نزدیکان

 . باشد یا خیر

  فرماید:خداوند می

  ٧٣النحل:  چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڑ    چ 

 .دهدو نیز بخشش به نزدیکان دستور می ،و نیکوکاری ،خداوند به دادگری

احسان است اما خداوند به طور داخل در معنی هر چند که بخشش به خویشاوندان 

و ارتباط و نیکی با آنهاست. ، که این برای تأکید بر حق آنها خاص آن را ذکر کرده است

شوند ولی آنکه نزدیکتر است در معنی خویشاوند، تمامی آنها از نزدیک و دور داخل می

 است.تر به نیکی شایسته

 فرماید:خداوند می

  ٨١اإلسراء:  چېئ  ېئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ چ 
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و حق مستمند  (،ی و مودّت و محبّتیکورحم و نی یصله :از قبیل) حق خویشاوند را 

و به هیچ وجه باد دستی  ،بپرداز (،زکات و صدقه و احسان :از قبیل) و وامانده در راه را

  .مکن

یز به نیکی چنانکه قبل از این آیات ندهد احسان با خویشاوندان میدر اینجا دستور به 

  با والدین دستور داده بود.

 فرماید:در جای دیگر می

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ 

  ٨٣ - ٨٨محمد:  چژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  ک  ک  

جز این انتظار دارید که در  ،گردان شویدروي (اسالم ياز قرآن و برنامه) آیا اگر 

آنان کسانیند که  ؟ن خویش را بگسلیدزمین فساد کنید و پیوند خویشاوندي میا

از ) لذا گوشهایشان را ،خداوند ایشان را نفرین و از رحمت خویش بدور داشته است

  .کور کرده است (از دیدن راه هدایت و سعادت) و چشمانشان را ،کر (شنیدن حق

از قطع  خاص صورت و بهاز ایجاد فساد بر روی زمین  عامیه بصورت آدر این دو 

کسانی که مرتکب این برای  ندستهتهدید سختی  آیاتاین ، کندرحم نهی می یصله

 . شوندگناه بزرگ می

با  پیوند عاطفی برقراری را به خاطر مؤمن رعد عاقالن یسوره 04 ییهآخداوند در 

 : فرمایدمدح و توصیف می خویشاوندان و نیکی با آنها

  چڃ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  چ 

  ٨٦الرعد:  
از ، )ی را که خدا به حفظ آنها دستور داده استیدارند پیوندهاسانی که برقرار میو ک 

او با  یو رابطه ،انسانیّت یپیوند انسان با جامعه ،جهان یانسان با آفریننده یرابطه :قبیل
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 بدی یسبهترسند و از محاو از پروردگارشان می (همنوعان به ویژه خویشان و نزدیکان

  .باشندهراسناک می (که در قیامت به سبب گناهان داشته باشند)

را همراه نماز و  فرماید و آنی آشکاری بیان میرحم نمونه یدر مورد صله جپیامبر 

 : که کندایوب انصاری روایت میابو، دهدزکات قرار می

أََرٌب َما لَهُ  جْدِخلُنِي اْلَجنَّةَ قَاَل َما لَهُ َما لَهُ َوقَاَل النَّبِيُّ أَْخبِْرنِي بَِعَمٍل يُ  جأَنَّ َرُجالًّ قَاَل لِلنَّبِيِّ 

ِحمَ  َكاةَ َوتَِصُل الرَّ اَلةَ َوتُْؤتِي الزَّ َ َواَل تُْشِرُك بِِه َشْيئًّا َوتُقِيُم الصَّ  . )متفق علیه(تَْعبُُد هللاَّ

به  داخل شدنمای رسول خدا مرا به عملی راهنمایی کن که موجب : مردی گفت 

نماز  او قرار نده،برای  یخدا را عبادت کن و شریک: فرمود جپیامبر ؟ بهشت باشد

 ()بخاری و مسلم. رحم را به جا بیاور یو صله مالت را بدهبخوان و زکات 

او هنگامی که هرقل از ، سفیان در حالی که مشرک بود این اصل را درک کرده بودابو

خداوند : گوید: میگفت؟ دهدشما را به چه دستور می ال کرد کهسؤ جدر مورد محمد 

ترک  اندک قرار ندهید و هر چه را پدرانتان گفتهییکتا را پرستش کنید و برای وی شر

. دهدحم دستور میر یدامنی و صلهبه خواندن نماز و راستگویی و پاککنید و ما را 

  ()مسلم و بخاری

 شمردهبه خداوند و روز آخرت برهای ایمان ی رحم را از نشانهلهصرعایت  جپیامبر 

کسی که به خدا و روز قیامت  :فرمود جکه پیامبر  است هریره روایت شدهاز ابو، است

د و کسی که به خدا و روز قیامت ایمان محترم بدارباید مهمان را  ایمان داشته باشد

 ()مسلم و بخاری. رحم را رعایت کند یداشته باشد باید صله

حم را رعایت کند خداوند به ر یفرماید که هر کس صلهدیگر تأکید می و در حدیث

بوهریره ا، کندد خداوند پیوندش را با او قطع میرا قطع کن پیوندد و هر کس آناو می

 : فرمود جکند که پیامبر روایت می

َ َخلََق اْلَخْلَق َحتَّى إَِذا فََرَغ ِمْن َخْلقِِه  حِ إِنَّ هللاَّ َهَذا َمقَاُم اْلَعائِِذ بَِك ِمْن اْلقَِطيَعِة قَاَل  مُ قَالَْت الرَّ

نََعْم أََما تَْرَضْيَن أَْن أَِصَل َمْن َوَصلَِك َوأَْقطََع َمْن قَطََعِك قَالَْت بَلَى يَا َربِّ قَاَل فَُهَو لَِك قَاَل 
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أَْن تُْفِسُدوا فِي اأْلَْرِض َوتُقَطُِّعوا )فََهْل َعَسْيتُْم إِْن تََولَّْيتُْم  فَاْقَرُءوا إِْن ِشْئتُمْ  ج هللارسول

 . )متفق عليه(أَْرَحاَمُكْم(

این مقام  :رحم گفت یصله، دمخلوقات را آفرید و از آن فارغ شوقتی که خداوند 

پذیری که به آن کس . آیا نمیبله: فرمود؟ برداست که از قطع رحم به تو پناه میکسی 

ای  ،: بلهگفت؟ گسلدکس که از تو می لم با آنپیوندد بپیوندم و بگسکه به تو می

اگر : پیامبر فرمود. پس این چیز برای تو محقق است: خداوند فرمودپروردگار. 

 : را بخوانید این آیهخواهید می

محمد:  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ 

٨٨  
ظار دارید که در زمین جز این انت ،گردان شویدروی (اسالم یاز قرآن و برنامه) آیا اگر 

  ؟فساد کنید و پیوند خویشاوندی میان خویش را بگسلید

ی منشعب شده از ارحم شاخه :فرمود جکه پیامبر است هریره روایت شده از ابو

پیوندم و سی که به تو بپیوندد من به او میک: خداوند فرمود، رحمت بیکران خداست

 ()بخاری. کنمبا او قطع رابطه میند ککسی که تو را قطع 

کسی که بدان بپیوندد به ، است اوو مرتبط به خداوند یعنی رحم اثری از آثار رحمت 

 . دور شده است اورحمت خدا پیوسته و کسی که آن را قطع کند از رحمت 

 : و گفتآمد  جکه مردی پیش پیامبر است هریره روایت شده از ابو
َويَْقطَُعونِي َوأُْحِسُن إِلَْيِهْم َويُِسيئُوَن إِلَيَّ َوأَْحلُُم َعْنُهْم  إِنَّ لِي قََرابَةًّ أَِصلُُهمْ  هللارسوليَا

 ِ ظَِهيٌر َعلَْيِهْم َويَْجَهلُوَن َعلَيَّ فَقَاَل لَئِْن ُكْنَت َكَما قُْلَت فََكأَنََّما تُِسفُُّهْم اْلَملَّ َواَل يََزاُل َمَعَك ِمْن هللاَّ

 (ممسلرواه ) َما ُدْمَت َعلَى َذلِكَ 

ولی آنها با من قطع ، کنمرم که با آنها ارتباط برقرار میای رسول خدا من نزدیکانی دا

با آنها با ، نمایندمن با بدی رفتار می باکنم اما آنها کنند، من به آنها نیکی میرابطه می

 !!کنندمی برخوردجاهالنه  آنهاولی ، کنمبردباری رفتار می
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و همیشه ، ایگویی آنان را شکست داده ،که گفتی اشداگر اینطور ب :فرمود جپیامبر 

  )مسلم( .داشته باشیاستقامت  این روشبر  ی کهبان تو است مادامیشتخداوند پ

گویی خاکستر گرم آنها را سیر ، در حدیث به معنی خاکستر گرم است« المل»لفظ 

از  وده باشد که این خاکستر را خوراست کسی  . درد این نوع افراد مانند دردکرده است

بلکه تنها رنج و عذاب  رسدکاری به آنها نمیچیزی از این نیکو، پیچدبدرد به خود 

 . شودمی آنها بزرگ نصیب

آنان را در درون ، تو با احسان کردن به آنها که معنی کلمه این است: گویندبرخی می

سر فقط بدی  از آنها ولی کنینیکی می فراوان به آنان ای چون توحقیر ساختهپست و 

درد آمده ه در پستی و حقارت خود مانند کسی هستند که از خوردن خاکستر ب، زندمی

 . باشد

مطعم روایت شده بنکند از جبیری رحم را قطع میدر خصوص گناه شخصی که صله

  :شنیده است که فرمود جکه از پیامبر 
 (متفق علیه) ال یدخل الجنة القاطع

گناه » امام بخاری در باب  .شودنمی کند وارد بهشتع میی رحم را قطکسی که صله

 . حدیث را نقل فرموده استاین « رحم را قطع می کند یکسی که صله

 جاي از فضائل اخالقی پیامبر شمه

یده شده و خداوند وی را برای تمام کردن مکارم اخالق برگز جایمان داریم که محمد 

با کسی که  که بود اینوی  و آدابو خوی خلق  و از است به بهترین شیوه تربیت کرده

، بخشیدکرد میکه حقی را از او منع میو به کسی ، کردبرید رابطه برقرار میاز وی می

کرد به با کسی که با او بدرفتاری می،گذشتاز کسی که در حقش ظلم روا داشته بود می
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کترها به مهربانی رفتار گذاشت و با کوچکرد، به بزرگترها احترام مینیکی رفتار می

 . خدافرمود مگر به خاطر از خشم و غضب پرهیز می توانستتا آنجا که می نمود ومی

 : فرمایدمی پیامبرش را چنین مدحخداوند 

  ٦القلم:  چڱ  ڱ     ڱ  ں  ں   چ 
 . تو دارای خوی سترگ )یعنی صفات پسندیده و افعال حمیده( هستی 

 :ندگفتایشان در جواب  سؤال شد ،مادر مؤمنین، شهاز عای جدر مورد اخالق پیامبر 

 ()مسلم. اخالق وی قرآنی بود

از عبداهلل . ای بود از قرآن برای دعوت مردم به مکارم اخالقی زندهمجسمه جپیامبر 

و همیشه بود ندهنده اخالق و دشنامبد ج: پیامبر است که گفت پسر عمرو روایت شده

 ان است. )مسلم و بخاری(تنتریاخالقابهترین شما بفرمود: می

کننده اخالق و نفریندهنده و بددشنام جپیامبر  است که ایت شدهواز انس پسر مالک ر

چه شده  او را :فرموددید میاز ما را در حال سرزنش دیگری می نبود و هنگامی که یکی

 ()بخاری !آلود شودصورتش خاک ؟است

، زشتی برسدو به بیرون رود  خودش دکه از ح فتیص هر گفتار، رفتار و دشنام یعنی

فالنی خیلی دراز است یعنی قدش از حد اعتدال  «طویل فاحش الطول» :شودگفته می

متفحش با تشدید ، در گفتار بیشتر است« فحش» یاما بکار بردن کلمهاست خارج شده 

 . دهدتکلف انجام مید که کاری را عمداً، فراوان و با شوبر کسی اطالق می

بودم یک بار از ایشان  جسال خدمتگذار پیامبر  هد است که گفت از انس روایت شده

ی کاش این یا ا، ید چرا این کار را انجام دادیبگوید یا بگو حتی به من اُف نشنیدم که

 (مسلم و بخاری. )دادیکار را انجام نمی

 : فرمایداعراف می یسوره 011 ییهآخداوند در 
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  ٦٧٧األعراف:  چڃ  ڃ  چ  چ  چ   ڄ  ڃ    ڃ  چ 
پوشی ور بده و از نادانان چشمگذشت داشته باش و آسانگیری کن و به کار نیک دست 

 . کن

دهد که مردم را عفو کند و اگر مورد ظلم واقع شد گذشت خداوند به پیامبر دستور می

کنند رابطه می عبخشش کند و با افرادی که با او قط کندبه کسی که او را منع می وکند 

 . دبپیوند

 فرماید:و می

ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ     کژ  ژ  ڑ   ڑ   کچ 

ڳ           ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    ہ  ہ  

  ٣٢ - ٣٦فصلت:  چہ  
. وی)هرگز بدی را با بدی، و زشتی را با زشتی پاسخ مگ. نیکی و بدی یکسان نیست 

این  ی. نتیجهین طریقه و بهترین شیوه پاسخ بده( با زیباتربلکه بدی و زشتی دیگران را

، به ناگاه تو و میان او دشمنانگی بوده است ، آن خواهد شد که کسی که میانکار

نی که رسند مگر کسا( نمیبه این خوی )و خلق عظیم .دهمچون دوست صمیمی گرد

بزرگی )از ایمان  یرسند مگر کسانی که بهرهبدان نمی ، ودارای صبر و استقامت باشند

 . داشته باشند( و تقوا و اخالق ستوده

و عفو و  ،و غضب، بردباری به هنگام جهل د مؤمنین را به صبر در موقع خشمخداون

آنان را از گزند  خداوند این کار را کردنداگر ، دهددر مقابل بدی فرمان می بخشش

صمیمی خاضع و فروتن همانند دوست  ای آنهاد و دشمنان را برنمایشیطان محفوظ می

صمیمانه ای جز دوستی نتیجه، سازد چون انسان اگر بدی را با خوبی جواب دهدمی

 . ندارد



   آنچه هر مسلمانی باید بداند   232

 : فرمایدمران مؤمنین را اینگونه تمجید میعلی آسوره 031 ییهآخداوند در 

  ٹٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹچ 

 ٦٣٦آل عمران:  چڤ   ٹ  ڤ  ڤ 
احسان و بذل ، به ی و ناخوشی و ثروتمندی و تنگدستیآن کسانی که در حال خوش 

کنند، و خورند، و از مردم گذشت مییازند، و خشم خود را فرو میو بخشش دست می

شوند و( خداوند )هم( نیکوکاران را صف نیکوکاران جایگزین می بدین وسیله در)

 . دارددوست می

کنند و کسی را که در حق شود آن را پنهان میافروخته مینی وقتی که خشمشان بریع

د در حالی که نشان کسی که خشم و غضب خود را فرو، کنندکند عفو میمیآنها بدی 

کند و هیچ کس ایمان میباشد خداوند درون وی را پر از آرامش و آن  اعمالقادر بر 

کسی ، است دهینشاندن خشم ننوش فرو یز جرعهای را بخاطر رضای خدا برتر اجرعه

)از  که خواهان صعود و ترفیع درجات معنوی است باید کسی را که به وی ظلم کرده

کسی که وی را با ببخشاید و  موضع قدرت و در حالی که توانایی رد ظلم را دارد(

 . قرار نمایدبر گسلد رابطهمی ش را با اوکند و ارتباطمحروم می

لیس منا من لم  :فرمایدمی جپیامبر  مهربانی با کوچکترها و احترام به بزرگترها در مورد

 (ود و ترمذیوبودارواه أ) یرحم صغیرنا و یعرف شرف کبیرنا
را نداند از  نداشته باشد و قدر و ارزش بزرگترها ها رحم و شفقتکسی که به کوچکتر

 )ابوداوود و ترمذی(. ما نیست

 : فرمودند جکه پیامبر  ستا عمر روایت شدهاز ابن

دو مرد پیش من آمدند ، زدممسواک میسواکی خواب به من نشان داده شد که با  در

ولی او خطاب ، دادم ترمرد کوچکبه من سواک را ، تر بودکه یکی از آنها از دیگری بزرگ

  )مسلم( .پس سواک را به او دادم، تر بدهکه به بزرگ: به من گفت
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عقل  جسم و صاحبان: فرمود جپیامبر  :است که گفت روایت شده مسعودبناز عبداهلل

 ()مسلم. آینداز این نظر بعد از ایشان می ی کهیسپس آنها، تر هستندبه من نزدیک

ا تنها کسانی بودند که آنه، متأدب شده بودند رفیعاصحاب حضرت به این اخالق 

که در زمان  است شده جندب روایتبناز سمره، کردندترها را رعایت میحقوق بزرگ

تنها چیزی که مانع حرف زدن ، کردمبودم و احادیث حضرت را حفظ می بچه جپیامبر 

)مسلم و . ندترتر و بزرگکه اینها مردانی هستند که از من مسنشد این بود من می

 (بخاری

انسان خبر  نمرا به درختی همچو: است که حضرت فرمودعمر روایت شده از ابن

در  ،دنباش پنهان هایشبرگزیر ه به اذن خدا در دسترس باشد و اش همیشوهدهید که می

وجود ابوبکر و عمر که از من رخت خرما باشد، ولی به خاطر ددل خود گفتم: شاید 

را نگفتم، وقتی که آنها چیزی نگفتند، حضرت فرمود: درخت خرما  تر بودند آنبزرگ

درخت خرما باشد، پدرم  به دلم افتاد که ،است، وقتی همراه پدرم بیرون رفتم گفتم: پدر

بردم، گفتم: اگر ابوبکر و دادی خیلی لذت میر جواب درست میاگ؟ فرمود: چرا نگفتی

دوست نداشتم حرف بزنم.  ددادم، ولی چون شما آنجا بودید جواب میبودیشما آنجا ن

 )بخاری(

ی این خصلت رهعفو و گذشت بود. خداوند دربا جاز دیگر سجایای اخالقی پیامبر 

 فرماید:می

 ٣٧الشورى:  چک  ک  ک     ک      گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ 

پرهیزند، و هنگامی ل بسیار زشت و ناپسند می، و اعماو کسانیند که از گناهان بزرگ 

گویند و دهند و پرت و پال نمیزمام اختیار از دست نمیگردند )که خشمناک می

( آورندگان راکنند و بخشمبلکه نفس خود را مهار می ، وشوندگناه نمی یآلوده

 . بخشندمی
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هرگز به  جپیامبر  ،فرمایدبخششی که دارند آنها را مدح می و خداوند به خاطر عفو

 . شدزیر پا گذاشته می الهی حدود وقتی کهخاطر حق خودش انتقام نگرفت مگر 

 : کند که فرمودروایت می ج هریره از حضرتابو

َرَعِة إِنََّما الشَِّديُد الَِّذي يَْملُِك نَْفَسهُ ِعْنَد اْلَغَضبِ  لَْيسَ  ِديُد بِالصُّ  متفق علیه() .الشَّ

انسان قوی فردی نیست که انتقام بگیرد بلکه فردی است که هنگام خشم خودش را 

 )بخاری و مسلم(. کنترل کند

م به خاطر خدا اما خش، خشم دنیوی است، خشمی که در این حدیث از آن نهی شده

خاطر  مبر اذیت را برگردد و پیامی وجب حمد و ستایش و اجر قیامتدر بعضی مواقع م

برای ، آمداگر حق و حدود خداوند در میان بود هرگز کوتاه نمی کرد اماخود تحمل می

که دارای اشکال و  دیدای ی ایشان پارچهد و در خانهمثال وقتی که بر عایشه وارد ش

یا ، کرداز امامت فردی که مردم را خسته می و عصبانی شد.، بود وناگونگ هایصورت

ها این نمونه امام بخاری، خشمگین شددید  ی مسجدقبله درهنگامی که اخالط سینه را 

در بابی تحت عنوان ، اندروایت شدهکه در سنت صحیح را های دیگری و نمونه

 . ذکر کرده است« جایز است رد آنها به خاطر خداوندی که خشم در مویهاچیز»

که  دفع کنیمکند که چگونه خشم خود را یدیگر ما را راهنمایی م یپیامبر در حدیث

دو : گویدسلیمان پسر صرد می، شدهخدا از شیطان راندهعبارت است از پناه بردن به 

یکی از آنها خشمگین ، آنجا نشسته بودیم ما هم، دعوا کردند جنفر در حضور حضرت 

پیامبر ، اش سرخ شده بودچهره ستش را دشنام داد در حالی که از شدت غضبدو شد و

 : فرمود ج
ِ ِمْن الشَّْيطَاِن َذَهَب َعْنهُ    َما يَِجدُ إِنِّي أَلَْعلَُم َكلَِمةًّ لَْو قَالََها َذَهَب َعْنهُ َما يَِجُد لَْو قَاَل أَُعوُذ بِاَّللَّ

 (بخاریرواه ال)

 :گفتاگر می، کندکش میگر آن مرد آنرا بگوید خشمش فروا که دانممی ایکلمهمن 

  رفت. )بخاری(خشمش از بین می، برمشده به خداوند پناه میشیطان طرداز 
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متوجه ، بردان در چنین حالتی به خدا پناه میوقتی که انس :اندعلما در این مورد گفته

کسی را بر او  بخواهدد خداون اگر و اینکه، شود که فاعل حقیقی تنها خداوند استمی

چون اگر در ، کندبا داشتن چنین طرز تفکری خشمش فروکش می، گرداندمسلط نمی

که با عبودیت برای ، است عمل کردهاین حالت خشمگین شود در حقیقت علیه خداوند 

 . سازگاری ندارد او



 

 

 حالل بودن پاک ها و تحریم نجاسات

ها را بر آنان یبرای بندگانش حالل و پلید راپاک تمام چیزهای ایمان داریم که خداوند 

 است چیزی را حرام نکرده، برداشته است از آنها و سنگینی و زنجیرها را، حرام کرده

مگر  است و به چیزی دستور نداده، دارندضررهای زودرس یا احتمالی که  مگر بخاطر

 . شودبرای به دست آوردن منفعت و سودی که از آن حالل ایجاد می

 : فرمایدی اعراف میسوره 057 ییهآوند در خدا

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  چ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک     

  ٦٢٧األعراف:  چڻ      گک

 کنند از فرستاده( کسانی که پیروی میدهم بهژه رحمت خود را اختصاص میبه وی) 

ر ( دداند و وصف او رادن و نوشتن نمیخوانپیغمبر امّی که ) د مصطفی(خدا محمّ)

دهد و از کار زشت می . او آنان را به کار نیک دستوریابندتورات و انجیل نگاشته می

سازد و فرو نماید و ناپاکها را بر آنان حرام میها را برایشان حالل می، و پاکیزهداردبازمی

ن قطع مکان نجاست به منظور ی همچویفرساقتاحکام طاجیر )اندازد بند و زنمی

و آورد )طهارت، و خودکشی به عنوان توبه( را از )دست و پا و گردن( ایشان به در می

او . پس کسانی که به او ایمان بیاورند و از رهاند(ل استعمار و استثمارشان میاز غُ

نام است و همسان  قرآنی پیروی کنند که )، و از نورحمایت کنند و وی را یاری دهند

 . ، بیگمان آنان رستگارندشده است ( به همراه او نازلهدایت مردمان است و ینور مایه
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که خدا ورسولش آن را حرام ، شودکردار، تقریر یا امتناعی می خبیث شامل هر گفتار،

 فرماید:خداوند می. کرده باشند

ہ  ہہ    ہڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀچ 

  ٦٣٣لمائدة: ا چھ   ھ  ھ  ھ  
)ای پیغمبر! به مردم( بگو: ناپاک و پاک )و حرام و حالل( مساوی نیستند، هر چند که  

تثال اوامر و با امفراوانی ناپاک )و حرام( شما را به شگفت اندازد. پس ای خردمندان! )

حذر دارید تا این که رستگار  ( خدا برمخشاجتناب نواهی یزدان( خویشتن را از )

  شوید.

 ()بخاری. داردنحرام پلید وجود  چیزی جزبعد از حالل پاک  :فرمایدعباس میبنا

 : فرمایدی رفع حرج اشاره میحج به قاعده یسوره 71 ییهآ

  ٧٢الحج:  چڭ  ڭ  ڭ   ۈئ     ۓھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓچ 
گین را بر دوش شما نگذاشته است )و بلکه تکالیف و و در دین کارهای دشوار و سن

هنگ و با توان انسانی سازگار است. این فی مقرّر نموده است که با فطرت سالم همایظاو

 .ین پدرتان ابراهیم استیدین همان( آ

تنها چیزی ، گردانیمانجامش سخت باشد بر شما واجب نمیکه را چیزی ما یعنی 

که مقتضی  روی دادسپس اگر چیزی ، شود که انجامش ممکن و آسان باشدواجب می

هر چند موجب نابود شدن همه یا قسمتی از ، دهدیف باشد خداوند بدان دستور میتخف

و « است رییگموجب آسان ،مشقت» ییه قاعدهآبزرگان دین از این ، واجب شودآن 

 . اندکردهاستنباط « کنندها را مباح میحرام ،ضرورات»

 فرماید:خداوند می

  ٦٢٢: البقرة چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ    ى  چ 



   آنچه هر مسلمانی باید بداند   121

 .خواهد و خواهان زحمت شما نیستخداوند آسایش شما را می

دستورات  یبنابراین همه، ایمن به خشنودی خداوند را آسان کردههای رسیدیعنی راه

با حکمی شود  و حرج موجب سنگینی ایهو اگر پدید، هستند آسانیخداوند در نهایت 

 . داردمیبر را با رخصت و تخفیف و آن کندمیآسان  آن رادیگر 

 فرماید:خداوند می

  ٨٢النساء:  چٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿچ 
و چرا که اخواهد )با وضع احکام سهل و ساده( کار را بر شما آسان کند )خداوند می

است( و انسان ضعیف آفریده شده  ز و امیال خود ناتوانیداند که انسان در برابر غرامی

 (. اردزنان تاب مقاومت ندو در امر گرایش به است )

 : کند که فرمودروایت می جپیامبر ابوهریره از 

ُدوا َوقَاِربُوا َوأَْبِشُروا َواْستَِعينُوا بِا يَن أََحٌد إاِلَّ َغلَبَهُ فََسدِّ يَن يُْسٌر َولَْن يَُشادَّ الدِّ ْلَغْدَوِة إِنَّ الدِّ

ْلَجةِ  ْوَحِة َوَشْيٍء ِمْن الدُّ  (بخاریرواه ال). َوالرَّ

مغلوب  تعمق بیجا نکند چوندر دین هیچ کس  حقیقتاً دین سهل و آسان است،

و  انو در شامگاه دهنده باشیدو مژده دیگربان همیشتپس محکم و پ، خواهد شد

 )بخاری(. یداد خدا باشید و از وی استعانت جویو قسمتی از شب به ی انسحرگاه

يَن أََحٌد إِالَّ »معنی  چون  تعمق نکنید در اعمال دینی زیاداین است که «  َغلَبَهُ َولَْن يَُشادَّ الدِّ

گیری را رها کند عمق کردار فرو رود و رفق و آسان در کسی و اگر، دش دیمغلوب خواه

 . دمغلوب خواهد شو ناتوان 

بدان اختصاص داده « آسان است دین»ری در صحیحش بابی را تحت عنوان امام بخا

 . است

در صورتی که  ،کهشد مگر اینامر مخیر نمیهیچگاه میان دو  جیامبر پ: فرمایدشه میعای

بهتر شد ولی اگر به گناه منجر می، فرمودرا اختیار می آسانتر کار ،شدمنجر به گناه نمی

 ()مسلم و بخاری. گرفتاز آن فاصله می از هر کس
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 : کند که فرمودروایت می جانس از حضرت 

ُروا ُروا َواَل تَُعسِّ ُروا َواَل تُنَفُِّروا يَسِّ  (بخاریرواه ال).َوبَشِّ

 )بخاری(. انگیزدهنده باشید نه نفرتهمژد و گیرگیر باشید نه سختآسان

مردم بلند شدند ، پیشاب کرد جعرب بادیه نشینی در مسجد پیامبر : گویدابوهریره می

، داری آب بپاشیداو را رها کنید و بر روی ادرارش مق: فرمود ج پیامبر، تا او را بزنند

 ()بخاری. گیریروی و سختتنداید نه گیری فرستاده شدهچون شما برای آسان

روی و اند این است که زیادهگیری روایت شدهمقصود از احادیثی که در باب آسان

پسندیده و در هر کاری ، مشروع استمذموم و غیر تجاوز از حدود عبادت و امثال آن

 . و مهلکه برهاند گیریتوان باشد و فاعلش را از سخت است که انجامش در حد این

 تحریم ربا

آن را به  یو گیرنده .است حرام فرمودهکم باشد یا زیاد، ایمان داریم که خداوند ربا را 

ی جنگ با خود و را به مثابه و انجام آن، دهدمی وعدهنابودی و عذاب همیشگی 

قرض یا ودیعه به  جهت که های بانکیرهبه یبنابراین همه، نمایدقلمداد میرسولش 

 . آیدمردم داده یا گرفته شود حرام و بنا به شریعت الهی بخشی از ربا به شمار می

 فرماید:خداوند می

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  چ 

ڤ  ڦ    ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٺڀ

  ڇچ  چ   چ  چ  ڇ  ڃڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ

ژ  ژ     ڑ  ڑ          ک           ک         ڈڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

  ٨٧١ - ٨٧٢البقرة:  چک   
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، یا از مشی ای خود به هنگام دوباره زنده شدناز گورهخورند )کسانی که ربا می 

ن او ( شیطاعربها بنا به گمانخیزند مگر همچون کسی که )برنمی (اعی خود در دنیااجتم

رو است که  ؛ این از آنرا سخت دچار دیوانگی سازد )و نتواند تعادل خود را حفظ کند(

. و حال آن که خداوند خرید و گویند: خرید و فروش نیز مانند ربا استایشان می

اندرز پروردگارش به  . پس هر کهاست و ربا را حرام نموده استفروش را حالل کرده 

نزولی که قبالً و سود و ز رباخواری( دست کشید، آنچه پیشتر بوده )او رسید و )ا

؛ امّا کسی که برگردد )و آن او است و سروکارش با خدا است( از دریافت نموده است

 مانند.آتشند و جاودانه در آن می ( این گونه کسانی اهلمجدّدا مرتکب رباخواری شود

کند و )ثواب( صدقات ا با آن بیامیزد( نابود میاموالی را که رب وخداوند )برکت( ربا را )

، و خداوند هیچ انسان بخشدوالی را که از آن بذل و بخشش شود( فزونی میو امرا )

 . داردناسپاس گنهکاری را دوست نمی

به توجه و کمک به دهد و سپس به دنبال این آیات به رباخواران اعالن جنگ می

  کند:شویق میبدهکارانی که در تنگنا هستند ت

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ             ۓ  ڭ  ڭ  چ 

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ    ۈڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ

وئ  ۇئ  ۇئ    وئې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ    ائ  ەئ     ەئ

ی  جئ  حئ             یۈئ  ۈئ         ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی   ۆئۆئ

  ٨٢٦ - ٨٧٢لبقرة: ا چمئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب   
اید! از )عذاب و عقاب( خدا بپرهیزید و آنچه از )مطالبات( ای کسانی که ایمان آورده 

مؤمن هستید. پس اگر چنین  ، اگرربا )در پیش مردم( باقی مانده است فروگذارید

و از اید، و اگر توبه کردید )نگ با خدا و پیغمبرش برخاسته، بدانید که به جنکردید
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هایتان از آن شما اصل سرمایه( یدید و اوامر دین را گردن نهادیدی دست کشرباخوار

د، پس مهلت ( تنگدست باشو اگر )بدهکار بینید.کنید و نه ستم میه ستم می، ناست

، و اگر )قدرت پرداخت نداشته باشد و شما شود تا گشایشی فرا رسد)بدو داده( می

بهتر خواهد بود اگر دانسته ، برایتان و( ببخشیدوام خود را، یا برخی از آن را بد یهمه

( روزی بپرهیزید که در آن به سوی خدا بازگردانده و از )عذاب و عقابباشید. 

شود ، شوید؛ سپس به هرکسی آنچه را فراچنگ آورده است به تمامی بازپس داده میمی

 و به آنان ستم نخواهد شد. 

لم و بخاری از ابوهریره مس، ه استشمار آوردکات به ربا را یکی از مهل جپیامبر 

  :فرمود جکنند که پیامبر روایت می

ْحُر َوقَْتُل النَّْفِس  هللارسولاْجتَنِبُوا السَّْبَع اْلُموبِقَاِت قَالُوا يَا  ِ َوالسِّ ْرُك بِاَّللَّ َوَما ُهنَّ قَاَل الشِّ

ُ إاِلَّ بِاْلَحقِّ َوأَْكُل الرِّ  َم هللاَّ ْحِف َوقَْذُف اْلُمْحَصنَاِت الَّتِي َحرَّ بَا َوأَْكُل َماِل اْليَتِيِم َوالتََّولِّي يَْوَم الزَّ

 .اْلُمْؤِمنَاِت اْلَغافاَِلتِ 

؟ ی هستندیآنها چه چیزهاخدا ای پیامبر : گفتند، از هفت کار خطرناک خوداری کنید

، خوردن ربا خواری ،به ناحق کشتن شخص شریک قرار دادن برای خدا، سحر،فرمود: 

 در روز جنگ و تهمت زدن به زنان مؤمن و پاکدامن.  به دشمن پشت کردن مال یتیم،

در این  صورتی هر تمام کسانی که بهدال بر این است که  نیز عبداهللبنحدیث جابر

 : گویدجابر می، شوندم شریک هستند همه مجرم شناخته میجر

بَا َوُمْؤِكلَ  ج هللارسوللََعَن   (مسلمرواه ).هُ َوَكاتِبَهُ َوَشاِهَدْيِه َوقَاَل ُهْم َسَواءٌ آِكَل الرِّ

همه در حکم و : ربا را نفرین کرد و فرمود انشاهد نویسنده و گیرنده، دهنده، جپیامبر 

  )مسلم( .جرم آن مساوی هستند

ناک مژده داده خواران را در قیامت به عذابی دردجندب ربابندر حدیث سمره ج پیامبر

 : فرمایدمیاست، 

ٍر ِمْن َرأَْيُت اللَّْيلَةَ َرُجلَْيِن أَتَيَانِي فَأَْخَرَجانِي إِلَى أَْرٍض ُمقَدََّسٍة فَاْنطَلَْقنَا َحتَّى أَتَْينَا َعلَى نَهَ  

ُجُل الَِّذي فِي النََّهِر فَإَِذا  َدٍم فِيِه َرُجٌل قَائٌِم َوَعلَى َوَسِط النََّهِر َرُجٌل بَْيَن يََدْيِه ِحَجاَرةٌ فَأَْقبََل الرَّ

ُجُل بَِحَجٍر فِي فِيِه فََردَّهُ َحْيُث َكاَن فََجَعَل ُكلََّما َجاَء لِيَْخُرَج  ُجُل أَْن يَْخُرَج َرَمى الرَّ َرَمى أََراَد الرَّ
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بَا فِي فِيِه بَِحَجٍر فَيَْرِجُع َكَما َكاَن فَقُْلُت َما َهَذا فَقَاَل الَِّذي َرأَْيتَهُ فِي النََّهِر  رواه )آِكُل الرِّ

 بخاری(ال

 نهریرفتیم تا به ، مقدس بردند یمینا دیدم که پیشم آمدند و مرا به سرزشبی دو مرد ر

، ایستاده بود اوو یکی دیگر با چند سنگ کنار  نهرمردی در وسط ، از خون رسیدیم

دهانش بر ولی آن مرد دیگر سنگها را ، خواست بیرون بیایدمردی که در رودخانه بود می

، کردندو چندین بار این کار را تکرار ، گرداندمیو او را به جای اولش بر، کوفتمی

  ()بخاریاست.  خوار بودهخانه است رباکسی که در رود: گفت ؟این چیست :گفتم

 است از گناهان کبیره اینکهتحریم شراب و 

شراب  عی مرتبط باو بر ده گروه که به نو ایمان داریم که خداوند شراب را حرام فرموده

گیرد، کسی که آب برای او گرفته کسی که آبش را می: هستند نفرین فرستاده است

شود، ساقی، که شراب برای او حمل میکسی  آن، حاملی آن، نوشنده شود،می

 . شوددالل، خریدار و کسی که برای او خرید میفروشنده، 

 : فرمایدمیاشاره چنین خداوند به حرام بودن شراب و حکمت آن 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   

  ٧٦ - ٧٣المائدة:  چڄ  ڄ   ڄ  ڃ    ڄڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ
کنید( و که در کنار آنها قربانی می سنگییای مؤمنان! میخوارگی و قماربازی و بتان ) 

برید، همه و همه از ی به کار مییی و غیبگویآزمااوراقی که برای بختسنگها و و تیرها )

این باشند. پس از )ین( عمل شیطان میناشی از تزیین و تلقلحاظ معنوی( پلیدند و )

خواهد از طریق اهریمن می ستگار شوید.( پلید دوری کنید تا این که رهایکار

یاد  توزی ایجاد کند و شما را ازینهمیخوارگی و قماربازی در میان شما دشمنانگی و ک

دشمنانگی و ، و خدا و خواندن نماز باز دارد. پس آیا )از این دو چیزی که پلیدند
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 ی، و ایشان را از همهکننددگان را از یاد خدا غافل می، و بنپراکنندتوزی میکینه

و بس  کشیددارند( دست میه ویژه نماز که مهمترین آنها است، باز می، بعبادات

 ! کنید؟می

بخاری و مسلم روایت  .شودفرماید که شرابخواری با ایمان جمع نمیبیان می جپیامبر 

  : که کنندمی

  َواَل يَْشَرُب اْلَخْمَر ِحيَن يَْشَربَُها َوُهَو ُمْؤِمنٌ  ...

 . هنگام نوشیدن شراب مؤمن نیست، نوشدکسی که شراب می...

 : كندریزی میهاب این قاعده را پایدیگر برای تحریم شر یدر حدیث

 (مسلم)رواه  ُكلَّ ُمْسِكٍر َخْمٌر َو ُكلَّ َخْمٍر َحَرامٌ 

 )مسلم(. و هر شرابی حرام است، ای شراب استکنندههر مست

  : فرمایدی میدر حدیث دیگر

ْنيَ  ا فََماَت َوُهَو يُْدِمنَُها لَْم يَتُْب لَْم ُكلُّ ُمْسِكٍر َخْمٌر َوُكلُّ ُمْسِكٍر َحَراٌم َوَمْن َشِرَب اْلَخْمَر فِي الدُّ

 (مسلمرواه ) يَْشَرْبَها فِي اْْلِخَرةِ 

ای حرام است و کسی که در دنیا کنندهای شراب است و هر مستکنندهمست هر

ب در روز قیامت از خوردن شراو توبه نکند شراب بخورد و بر همین حالت بمیرد 

 )مسلم(. شودمحروم می

و سرانجام بدی که در انتظار شرابخوار است تأکید مذکور  یدهابر بر قاعدر حدیث ج

 : گویدجابر می، شودبیشتری می

َعْن َشَراٍب يَْشَربُونَهُ بِأَْرِضِهْم  جأَنَّ َرُجالًّ قَِدَم ِمْن َجْيَشاَن َوَجْيَشاُن ِمْن اْليََمِن فََسأََل النَّبِيَّ 

َرِة يُقَاُل لَهُ اْلِمزْ  ُكلُّ ُمْسِكٍر َحَراٌم  ج هللارسولأََو ُمْسِكٌر ُهَو قَاَل نََعْم قَاَل  جُر فَقَاَل النَّبِيُّ ِمْن الذُّ

ا لَِمْن يَْشَرُب اْلُمْسِكَر أَْن يَْسقِيَهُ ِمْن ِطينَِة اْلَخبَاِل قَالُوا يَا  ِ َعزَّ َوَجلَّ َعْهدًّ  هللارسولإِنَّ َعلَى هللاَّ

 (مسلمرواه ) اَل َعَرُق أَْهِل النَّاِر أَْو ُعَصاَرةُ أَْهِل النَّارِ َوَما ِطينَةُ اْلَخبَاِل قَ 

در خصوص نوشیدنی ساخته شده و ـ آمد از حوالی یمنان ـجیش یشخصی از منطقه

در جواب  جپیامبر ؟ سؤال کرد، شدی جو که در سرزمین آنان نوشیده میاز دانه

ای حرام است کننده: هر مستفرمود جبر پیام، بله :گفت؟ کننده استآیا مست: فرمودند
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در روز قیامت  ،نوشندکه به کسانی که در دنیا مسکرات می است و خداوند عهد بسته

. عرق اهل دوزخ است: فرمود؟ الخبال چیست: طینهعرض کردند، الخبال بنوشاندطینه

 )مسلم(

در ، سیدمپر« باذق»عباس درمورد از ابن است که گفت جویره روایت شدهاز ابی

اما هر ، دار فانی را وداع گفت ذققبل از به وجود آمدن با جپیامبر  :جواب گفت

  )بخاری( .ای حرام استدهکننمست

ی تحریم مسکرات شامل آن هم اما قاعده، وجود نداشت جباذق در دوران پیامبر 

 . اختالف اسامی در این مورد اعتباری ندارد و شودمی

که  ه استدکرو بیان  بیماری نهی فرموده درمانشراب برای  از درست کردن جپیامبر 

سوید جعفی چنین روایت بنم از طارقمسل، بلکه خود درد است شراب درمان نیست

 : کندمی

فَقَاَل إِنَّهُ  َعْن اْلَخْمِر فَنََهاهُ أَْو َكِرهَ أَْن يَْصنََعَها فَقَاَل إِنََّما أَْصنَُعَها لِلدََّواءِ  جَسأََل النَّبِيَّ أَنَّهُ 

 .لَْيَس بَِدَواٍء َولَِكنَّهُ َداءٌ 

دن و درست کردنش نهی از آشامی جپیامبر  پرسیده شد؟ جدر مورد شراب از حضرت 

شراب درمان نیست  :فرمود، سازمرا می من برای درمان آن :کننده گفتفرمود، سؤال

 . درد استبلکه 

عباس روایت مسلم از ابن، است دهاز خرید و فروش شراب نهی کرهمچنین  جپیامبر 

 : که کندمی

َمَها  ج هللارسولَراِويَةَ َخْمٍر فَقَاَل لَهُ  ج هللارسولإِنَّ َرُجالًّ أَْهَدى لِ  َ قَْد َحرَّ َهْل َعلِْمَت أَنَّ هللاَّ

َم بَِم َساَرْرتَهُ فَقَاَل أََمْرتُهُ  ج هللارسولقَاَل اَل فََسارَّ إِْنَسانًّا فَقَاَل لَهُ  بِبَْيِعَها فَقَاَل إِنَّ الَِّذي َحرَّ

َم بَْيَعَها قَاَل فَفَتََح اْلَمَزاَدةَ َحتَّى َذَهَب َما فِيَها  .ُشْربََها َحرَّ

که خداوند  دانیآیا می :فرمود جپیامبر ، هدیه داد ج از شراب را به پیامبر مردی مشکی

خطاب به  جپیامبر . رف زدو با یک نفر در گوشی ح، نه: گفت؟ را حرام کرده است آن

 مشکبه وی دستور دادم آن : مرد گفت؟ مخفیانه چه چیزی را به او گفتی: او فرمود
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آن را فروختن است،  دنش را حرام کردهیکسی که نوش: پیامبر فرمود. شراب را بفروشد

 . شراب را ریخت یرا باز کرد و همه مشکمرد سر : گویدراوی می. داندهم روا نمی

ی بقره نازل شد پیامبر از سورهایشه روایت شده است که هنگامی که آیات آخر و از ع

 شراب حرام شد. )بخاری(منزل خارج شد و فرمود: خرید و فروش 

 

به عمر خبر دادند که فالنی در  :ند که گفتکنعباس روایت میی از ابنمسلم و بخار

داند مگر نمی! بود کندخداوند او را نا: عمر فرمود، کار خرید و فروش شراب است

 : است فرموده جحضرت 
ُحوُم فََجَملُوَها فَبَاُعوَها َمْت َعلَْيِهْم الشُّ ُ اْليَُهوَد ُحرِّ  .لََعَن هللاَّ

را  کنند و آنشده را ذوب میی حرامچون آنان پیه، خداوند یهود را لعنت کند

 . فروشندمی

 تحریم مردار و احکام ذبح حیوان

خدا ذبح شده نام غیر هکه ب حیوانی راگوشت خوک و  داوند مردار،ایمان داریم که خ

 .هیچ حیوانی خوردنش حالل نیست مگر اینکه ذبح شود اینکهو  است باشد حرام کرده

یا گردن  یذبح کردن با بریدن حلق یا جلو، در حیواناتی که انسان بر آنها تسلط دارد

 نیستبر آنها مسلط  تی که انسانگیرد و در حیواناقطع نای و دو رگ گردن صورت می

همچنین شخص ، شودها با ایجاد زخم در بدنش کامل میذبح آن، کردهمانند شتر رم 

کننده باید مسلمان یا اهل کتاب باشد و عمداً گفتن بسمله را ترک نکند و حیوان را ذبح

هنگام  انحیو ای در ذبح بوجود آمد و معلوم نشد کهخدا ذبح نکند و اگر شبههنام غیربا 

حیوان  واجب است که. در این حالت خوردنش حرام است، یا مردهاست ذبح زنده بوده 

بهترین صورت ذبح شود چون خداوند نیکوکاری را در هر چیزی تشریع فرموده  به

 است. 
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 : فرمایدمیخداوند 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ 

ٹ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

  ٣المائدة:  چگ
ون )جاری(، گوشت ، خ( بر شما حرام است )خوردن گوشت( مردار)ای مؤمنان!

ه نام دیگران سر بریده خدا بر آنها برده شود و بنام غیر، حیواناتی که به هنگام ذبح خوک

که  ییاند، آنهاکه با شکنجه و کتک کشته شده ، حیواناتیاندشود، حیواناتی که خفه شده

، اندمردهزدن حیوانات دیگر  ی که بر اثر شاخیاند، آنهاپرت شده و مرده از بلندی

اند، مگر این که )قبل چیزی خورده و بدان سبب مرده حیواناتی که درندگان از بدن آنها

، حیواناتی که برای نزدیکی به بتان از مرگ بدانها رسیده و( آنها را سر بریده باشید

  .اندقربانی شده

 د:فرمایو می

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  چ 

  ٦٦٢األنعام:  چھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ۉ  
ای حرام ی را بر خورنده، چیز)ای پیغمبر!( بگو: در آنچه به من وحی شده است

شده،  همچون حیوان خفه) یابم، مگر )چهار چیز و آنها عبارتند از:( مردار،نمی

نه بسته همچون ذبح شرعی نشده( و خون روان )، زده، درنده خورندهگشته، شاخپرت

 ی، و گوشت خوک که همهو سپرز و خون مانده در میان عروق، که مباح است(جگر 

در وقت ذبح به نام خدا اینها ناپاک )و مضرّ برای بدن( هستند، و گوشت حیوانی که )

که بریده شده باشد ) ( جز خدا سره نام )بتی یا معبودیبریده نشده باشد و بلکه( ب سر

  .صحیح است( یخروج از عقیده یمایه
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لیکه در سال فتح در در حا جاز پیامبر  است که گفت عبداهلل روایت شدهبناز جابر

 : فرمود شنیدم که بردندمکه به سر می

َم بَْيَع اْلَخْمِر َواْلمَ  َ َوَرُسولَهُ َحرَّ أََرأَْيَت  هللارسولْيتَِة َواْلِخْنِزيِر َواأْلَْصنَاِم فَقِيَل يَا إِنَّ هللاَّ

فُُن َويُْدَهُن بَِها اْلُجلُودُ  فَقَاَل اَل ُهَو يُْستَْصبَُح بِها النَّاُس؟ َو  ُشُحوَم اْلَمْيتَِة فَإِنَّهُ يُْطلَى بَِها السُّ

َم ُشُحوَمها إِنَّ هللاَ هللاُ اْليَُهوَد  ِعْنَد ذلَِك: قَاتَلَ  جُسوُل هللا . ثُمَّ قَاَل رَ َحَرامٌ  ا َحرَّ َجَملُوهُ ثُمَّ لَمَّ

 (متفق علیه) باُعوهُ فَأََكلُوا ثََمنَهُ.

، اندردهخوک و بتها را تحریم ک مردار، اش خرید و فروش شراب،خداوند و فرستاده

کشتی  نرنگ و روغن زدی مردار جهت هی پیامبر خدا آیا درست است از پیا: فته شدگ

 ؟ پوست و روشنایی استفاده شود کردن و چرب

حیوانات بر  ییههنگامی که پ، کند دخداوند یهود را نابو: سپس پیامبر فرمود، نه: فرمود

)بخاری و  .خوردند فروختند و پولش را را کردند سپس آن را ذوب آن، آنان حرام شد

  مسلم(

و نحر تنها در موضع ذبح و  ذبح :است که بخاری در صحیحش از عطاء روایت کرده

، ذبح در حلق و دو رگ گردن است :است که عباس روایت شدهاز ابن، ز هستندجاینحر 

 . اگر سر حیوان قطع شد مشکلی ندارد :اندعمر و انس گفتهعباس و ابنابن

مالک در مقابل پولی شترهای بنکعب کنیزکه  است بخاری در صحیحش روایت کرده

، را سر برید آنها مریض شد و او هم با تکه سنگی یکی از گوسفند ،چرانداو را می

 . را بخورید آن: فرمود ج پیامبر، جریان را برای حضرت تعریف کردند

 : فرمایدعام به واجب بودن بسمله اشاره میان یسوره 001 ییهآ

  ٦٦٢األنعام:  چىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ   چ 
، به ضاللت شناسدر از هرکسی مییافتگان و گمراهان را بهتراه از آنجا که خداپس ) 

ی بخورید ی( از گوشت چهارپاخی از چهارپایان گوش فرا ندهید ومشرکان در تحریم بر

کسی یا چیزی  ، نه به ناماند )و آن را به نام اهللذبح نام خدا را بر آن بردهکه به هنگام 
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( ایمان باره و از جمله به آیات وارده در این)اند( اگر به آیات خدا جز او سر بریده

 .دارید

 فرماید:و می

ژ  ڑ  ڑ  ک          ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ 

  ٦٨٦األنعام:  چگ  گ  گ  گ  ڳ     کک  ک
و از گوشت حیوانی نخورید که )به هنگام ذبح عمداً( نام خدا بر آن برده نشده است ) 

ر بریده شده است(. چرا که خوردن از چنین و یا به خاطر بتان س یا به نام دیگران

، مطالب بیگمان اهریمنان و شیاطین صفتان .گوشتی، نافرمانی )از دستور خدا( است

ه با شما منازعه و کنند تا این کانگیزی به طور مخفیانه به دوستان خود القاء میوسوسه

از . اگر ل کرده است وادارند(آنچه خدا حالو بکوشند که شما را به تحریم مجادله کنند )

 . آنان اطاعت کنید بیگمان شما )مثل ایشان( مشرک خواهید بود

خدا هم ذبح و برای غیر، هدف این است که هرگز نباید عمدی بسمله ترک شود

 . نگردد

جماعتی برای ما  :گفتند جگروهی به پیامبر  :کند کهبخاری از عایشه روایت می

فرمود: شما  ؟یا نه کنندذکر مینام خدا را ، دانیم آیا هنگام ذبحما نمی، ندآورگوشت می

 فرماید: آن جماعت تازه مسلمان شده بودند. عایشه میرا بخورید،  با نام خدا آن

 : فرمایدایح اهل کتاب میذب حالل بودن خداوند در مورد

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې   ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ 

  ٢المائدة:  چمب
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پسند( حالل چیزهای پاکیزه )طبع سالم ی( برای شما همهوزه )با نزول این آیهامر

( برای آنچه با آیات دیگر تحریم شده استجز ح و( خوراک اهل کتاب )یگردید، و )ذبا

 .شما حالل است و خوراک شما برای آنان حالل است

عامهم به معنی ط :که فرمود است عباس روایت کردهبخاری در مورد طعامهم از ابن

 . است ذبائحهم

اگر ولی ، اشکالی ندارد گفت: ذبح نصاراکه  است بخاری از زهری روایت کرده

را  خورید و اگر نشنیدید خداوند آنخدا ذبح کردند آنرا نغیرشنیدید که حیوانی را با نام 

سیر این تف: سپس امام بخاری می فرماید دانیم.هر چند کفر آنها را می، کرده استحالل 

 . روایت شده است نیز طاز علی 

اصل در  :فرمایداست که به این اصل اشاره میحاتم روایت شده بنحدیثی از عدی

دلیل حالل بودنش روشن گردد و هنگام وجود شبهه در  مگر اینکهها تحریم است گوشت

  :فرمایدمی جپیامبر ، باشد الزم استذبح رعایت حکم اصلی که تحریم می مورد

ْيَت فَأَْمَسَك َوقَتََل فَُكْل َوإِْن أََكَل فاََل تَأُْكْل فَإِنََّما أَْمَسَك َعلَى نَْفِسِه إِذَ  َوإَِذا ا أَْرَسْلَت َكْلبََك َوَسمَّ

ِ َعلَْيَها فَأَْمَسْكَن َوقَتَْلَن فاََل تَأُْكْل فَإِنََّك اَل تَْدِري تََل َوإِْن َرَمْيَت ا قَ آيه َخالَطَ ِكاَلبًّا لَْم يُْذَكْر اْسُم هللاَّ

ْيَد فََوَجْدتَهُ بَْعَد يَْوٍم أَْو يَْوَمْيِن لَْيَس بِِه إاِلَّ أَثَُر َسْهِمَك فَُكْل َوإِْن َوقََع فِي اْلَماِء فاََل   الصَّ

 (متفق عليهتَأُْكْل)

حیوانی را گرفت و سگ ، ای را رها کردید و نام خدا را ذکر کردیدشدهتعلیم سگاگر 

را نخورید چون  آن، ولی اگر سگ از گوشت حیوان خورد، حالل است کشت خوردنش

و همچنین اگر چند سگ با هم به شکار ، حیوان را برای خودش گرفته استسگ 

آنها حیوانی را شکار  یو همه، بر سگ خود نام خدا را ذکر نکردید شماحیوانی رفتند و 

امیک از آنها حیوان را کشته دانید کدچون نمی، کردند و کشتند از آن حیوان نخورید

و بعد از یک یا دو روز حیوان را پیدا کردید متوجه اگر به شکاری تیر انداختید ، است

دیده  آنبه بدن حیوان اصابت کرده است و زخم دیگری بر  شماشدید که تنها تیر 
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ا را نخورید چون احتمال دارد ب آن بود افتاده ولی اگر در آب، را بخورید آن، شودنمی

 )بخاری و مسلم(. آب غرق شده باشد

 : اند که گفتحاتم روایت کردهبنیبخاری و مسلم دوباره از عد

ي فَقَاَل النَّبِيُّ  هللارسولقُْلُت يَا  ْيَت فَأََخَذ فَقَتََل  جإِنِّي أُْرِسُل َكْلبِي َوأَُسمِّ إَِذا أَْرَسْلَت َكْلبََك َوَسمَّ

َما يهأَ  َما أَْمَسَك َعلَى نَْفِسِه قُْلُت إِنِّي أُْرِسُل َكْلبِي أَِجُد َمَعهُ َكْلبًّا آَخَر اَل أَْدِريفَأََكَل فاََل تَأُْكْل فَإِنَّ 

ْيَت َعلَى َكْلبَِك َولَْم تَُسمِّ َعلَى َغْيِرِه َوَسأَْلتُهُ َعْن َصْيِد اْلمِ  ْعَراِض أََخَذهُ فَقَاَل اَل تَأُْكْل فَإِنََّما َسمَّ

ِه فَُكْل َوإَِذا أََصْبَت بَِعْرِضِه فَقَتََل فَإِنَّهُ َوقِيٌذ فاََل تَأُْكلْ فَقَاَل إَِذا   .أََصْبَت بَِحدِّ

پیامبر ، آورمکنم و نام خدا را بر زبان میخدا من سگم را رها می ای پیامبر: گفتم

 سپس حیوانی را گرفت و کشت و از آن سگت را با ذکر نام خدا رها کردی اگر: فرمود

گفتم: ، نه برای تو است شکار کرده شرا برای خود و از آن پرهیز کن چون آنخورد ت

دانم کدامیک حیوان را شوم و نمیگران میکنم و متوجه سگهای دیمن سگم را رها می

و نام خدا را بر سگ خود باز هم پرهیز کن چون ت :فرمود جشکار کرده است؟ پیامبر 

 های دیگر. ای نه بر سگذکر کرده

دو چیز را از  :گویدکند، میی حیوان اشاره میاوس به سربریدن نیکوبنشدادیث حد

 : فرمودمی جپیامبر  امبه خاطر سپرده جحضرت 

ْحَساَن َعلَى ُكلِّ َشْيٍء فَإَِذا قَتَْلتُْم فَأَْحِسنُوا اْلقِْتلَةَ َوإَِذا َذبَْحتُْم فَأَْحِسنُ  َ َكتََب اإْلِ ْبَح إِنَّ هللاَّ وا الذَّ

 (مسلمرواه ) ْليُِحدَّ أََحُدُكْم َشْفَرتَهُ فَْليُِرْح َذبِيَحتَهُ وَ 

هرگاه حیوانی را ، است واجب کرده را هر چیزی اب کردن رفتار خداوند احسان و نیکو

را با بهترین شیوه  ید و هرگاه حیوانی را سر بریدید آنبکشرا  کشتید با بهترین شیوه آن

 )مسلم(. تا به آسانی سر حیوان بریده شود باید کارد را تیز کنید، ذبح کنید

 ، حرام استشودحق منجرچیزی که به خوردن مال مردم به ناهر 

احتکار و امثال  ،، تعریف بیجای کاالضرر خیانت، نیرنگ، ایمان داریم که خداوند رشوه،

 . حرام کرده است دنشوکه به خوردن مال مردم به ناحق منجر می اینها را

 : ایدفرمخداوند می
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ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  چ 

  ٨٧النساء:     چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڍ
اید! اموال همدیگر را به ناحق )یعنی از راههای نامشروعی ای کسانی که ایمان آورده

تصرّف شما در ، ربا، قمار، و . . . ( نخورید مگر این که )، غصبهمچون: دزدی، خیانت

( سرچشمه باطنی دو طرفو ستدی باشد که از رضایت ) ( دادقاموال دیگران از طری

  .بگیرد

در یعنی ، کرده استنهی  یکدیگر به باطلخداوند بندگان مؤمنش را از خوردن مال 

ی که به دشمنی میان نیرنگ و تصرفات ای باطل مانند ربا، قمار، رشوه،درآمدهتمام  مورد

 . شود هشدار داده استمردم منجر می

 : فرمایدبقره می یسوره 011 ییهآخداوند در 

ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    چ 

  ٦٢٢البقرة:  چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
( در ن رشوه و ربا و غصب و دزدی . . .، همچوو اموال خودتان را به باطل )و ناحق 

از اموال ، بخشی گناه میان خود نخورید و آن را به امراء و قضات تقدیم نکنید تا از روی

اید و مرتکب ی دادهو بدانید که ستمکار را یاربخورید و شما بر آن آگاه باشید )مردم را 

  . اید(گناه شده

شایسته نیست که کسی دشمنی  که کندو بیان می، فرمایدآیه به بطالن رشوه اشاره می

 داند ظالم است.ورزد در حالیکه می

 : کندمی چنین روایتابوهریره  مورد تحریم غشدر 

َمرَّ َعلَى ُصْبَرِة طََعاٍم فَأَْدَخَل يََدهُ فِيَها فَنَالَْت أََصابُِعهُ بَلاَلًّ فَقَاَل َما َهَذا يَا  ج هللارسولأَنَّ 

اُس قَاَل أَفاََل َجَعْلتَهُ فَْوَق الطََّعاِم َكْي يََراهُ النَّ  هللارسولَصاِحَب الطََّعاِم قَاَل أََصابَْتهُ السََّماُء يَا 

 . )رواه مسلم(َمْن َغشَّ فَلَْيَس ِمنِّي
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در انگشتانش  .دستش را در آن وارد کرد گذشت،میرسول خدا از کنار انباری از طعام 

ای رسول خدا : گفت؟ این چیست: داز صاحب انبار پرسی، کردرطوبتی را احساس 

 تا مردم آن تیدباالی طعام نگذاش قسمت مرطوب راچرا : فرمود است. باران بر آن باریده

 . )مسلم(کند از ما نیست در معامله غشکسی که ؟ را ببینند

ما من »کند: مزنی به تحریم فریب مردم توسط حاکم اشاره می یساربنحدیث معقل

رعیته إال حرم هللا علیه عبد یسترعیه هللا رعیة یموت یوم یموت و هو غاش ل

 )رواه مسلم(«.الجنة
سؤلیت مردم را به او سپرده باشد و او در این کار غش کند ای نیست که خداوند مبنده

و مردم را فریب دهد و بر این حال بمیرد، مگر اینکه خداوند بهشت را بر او حرام کرده 

 است. )مسلم(

 : فرمایدریره به نهی از گول زدن اشاره میهی از ابودر حدیث دیگر

 )رواه مسلم( بَْيِع اْلَغَررِ َعْن بَْيِع اْلَحَصاِة َوَعْن  ج هللارسولنََهى 

ای که در آن گول زدن یکی از ها و از معاملهفروش سنگریزهاز خرید و  جپیامبر 

 ()مسلم. طرفین باشد نهی فرموده است

می است و یکی از اصول و ارکان بیع اسال، ای که همراه گول زدن استنهی از معامله

و یا  است مجهول و فروش جنسی که خریداز جمله ، گیردمیمسائل فراوانی را در بر

امالً به تملک فروشنده و اشیائی که هنوز ک در زمان معامله موجود نیست )بیع معدوم(

مثالً ، را تحمل کندشود که انسان مقداری ضرر شدید موجب میگاهی نیاز  .اندنیامدهدر

که ، لهخانه و خرید و فروش گوسفند حام و باطن نداشتن شناخت کامل در مورد اساس

داخل شکم  آنچهو تابع خانه خانه  اساسچنین خرید و فروشی صحیح است چون 

 . درا دینها آتوان نمیو  استتابع حیوان  است حیوان

 : که گفت است عمر روایت شدهاز ابن تمجید جنس در معاملهدر مورد تحریم 

 (متفق علیه).َعْن النَّْجشِ  جنََهى النَّبِيُّ 
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 )بخاری و مسلم(. نهی فرموده استو تمجید کاالی مورد معامله از تعریف  جپیامبر 

یعنی اینکه : و نجش .ربا در پنهانی یناجش یعنی خورنده :گویداوفی میابیابن

ی را برای کاال پیشنهاد کند تا یدو نفر دخالت کند و قیمت باال یشخصی در معامله

 . ارزش کاال را باال ببرد هر چند خودش خریدار نیست

  :فرمایدمی جدیگران پیامبر  یدر خصوص حرام بودن دخالت در معامله

 (متفق علیه).َواَل يَبِْع بَْعُضُكْم َعلَى بَْيِع بَْعضٍ 

 )مسلم و بخاری(. همدیگر معامله نکنید یبر معامله

 : است که آمده یدر روایت دیگر
ُجُل َعلَى بَْيِع أَِخيِه َواَل  يَبِعْ اَل   (متفق علیه.)إاِلَّ أَْن یَأَْذَن لَهُ  لَى ِخْطبَِة أَِخيهِ عَ  يَْخطُبْ الرَّ

نکند و کسی بر خواستگاری دیگری به خواستگاری  معاملهری گدی یکسی بر معامله

 )بخاری و مسلم(. نرود مگر اینکه خواستگار اول اجازه بدهد

 : دکن به حرام بودن احتکار اشاره میعبداهللبنحدیث معمر

 (مسلمرواه ).إاِلَّ َخاِطئٌ  اَل يَْحتَِكرُ 

  )مسلم( .کندتنها انسان گناهکار احتکار می

اال رود و مردم نیازمند قیمتش ب زمانی که و نگاه داشتن آن تا خریدن کاال: احتکار یعنی

 . حکمت تحریم احتکار برطرف کردن ضرر و زیان از مردم است .شوندآن کاال 

و خورد که مال مردم را به ناحق می کندمی امامه به عاقبت بد کسی اشارهحدیث ابی

 :کندسوگند دروغ یاد می

َم َعلَْيِه اْلَجنَّةَ فَقَالَ  ُ لَهُ النَّاَر َوَحرَّ لَهُ َرُجٌل  َمْن اْقتَطََع َحقَّ اْمِرٍئ ُمْسلٍِم بِيَِمينِِه فَقَْد أَْوَجَب هللاَّ

ا يَا   (مسلمرواه ) .ْن قَِضيبًّا ِمْن أََراكٍ قَاَل َوإِ  هللارسولَوإِْن َكاَن َشْيئًّا يَِسيرًّ

خداوند ، ضایع کندهر کس با سوگند خوردنش حق مسلمانی را  :فرمود جپیامبر 

 ،ای رسول خدا: مردی گفت کرده است.دوزخ را برای او مقرر و بهشت را بر او حرام 

 . )مسلم(باشد ای از درخت اراک: حتی اگر شاخهفرمود؟ اگر آن چیز کم هم باشد

  : که فرموداست شنیده  جمسعود روایت کرده که از حضرت باره مسلم از ابندو
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َ َوُهَو َعلَْيِه َغْضبَانُ    َمْن َحلََف َعلَى َماِل اْمِرٍئ ُمْسلٍِم بَِغْيِر َحقِِّه لَقَِي هللاَّ

در ، قسم بخورد به ناحق و دروغ انسان مسلمانی ییبه دست آوردن دارا برایهر کس 

 .کند که خدا بر او خشمگین استالقات میحالی با خدا م



 

 

 خاتمه

 آنها يی صادقانهدعوت مردم و راهنمای

و شوق صادقی ، به سوی حق دعوت کند شایمان داریم که هر انسانی باید در حد توان

های مختلف نباید قبیله و دین باشد و وجود نژاد،در دعوت و هدایت آنان داشته 

 . عوت بسوی حق شودموجب تفرقه و جدایی آنها در د

 : فرمایدی نحل میسوره 402 ییهخداوند در آ

  چے  ے  ۓ  ۓ  ۅ     ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھچ 

  ٦٨٢النحل:  
( مردمان را با سخنان استوار و بجا و اندرزهای نیکو و زیبا به راه )ای پیغمبر!

بر ؛ چرا که )فتگو کنچه نیکوتر و بهتر گ هر ی، و با ایشان به شیوهنپروردگارت فراخوا

بس  ی، و به گونهن حکیمانه و مستدالّنه و آگاهانهتو تبلیغ رسالت الهی است با سخنا

 (.، و بر ما هدایت و ضالل و حساب و کتاب و سزا و جزا استزیبا و گیرا و پیدا

است و  جهت دفع شبهاتخداوند دعوت بسوی حق را با حکمت که دلیل واضح 

عبرتهای مفید است برای دعوت  قانع کننده و نیکو و سخن حسنه که پند یموعظه

آرامی و  ید بهو اگر نیاز به مجادله پیدا شد با .مردم تشریع فرموده است خاص و عام

 طرف مجادله شود،ی آرامش و فروکش کردن احساسات مایهتا ، صورت گیرد نرمی

 : فرمایدو هارون می طه خطاب به موسی یسوره 11 ییهآدر  که همانطور

 ٦٦طه:   چہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  ۓ  چ  
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ید، شاید )غفلت خود و عظمت خدا یایمان( سخن بگو یدربارهسپس به نرمی با او ) 

  .بهراسد( بت کفر و طغیان خویش و عذاب دوزخاز عاقرا( یاد کند و )

 فرماید:و می

  ٦٣٢یوسف:  چ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  گ   ڎڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌچ 
خوانم و ی خدا می( با آگاهی و بینش به سوبگو: این راه من است که من )مردمان را

  .باشند(چنین میپیروان من هم )

به مردم خبر دهد که دعوت به سوی  دهد کهدر این آیه به پیامبرش دستور می خداوند

 . کنندو تبعیت میکه از ا است خدا با بصیرت و یقین و برهان روش او و روش افرادی

گونه به تصویر  این به سوی حق دعوت مردم دررا  ج پیامبرص شدت حرقرآن کریم 

 : کشدمی

  چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ 

  ١الكهف:  
انیدن( ایشان )از ایمان دوری گزیدن و روی گردنزدیک است خویشتن را در پی ) 

گروند این که آنان بدین کالم )آسمانی قرآن نمیم و خشم ( از غآوردن، دق مرگ کنی و

  . هالک سازی( آورند )خود راو بدان( ایمان نمی

 فرماید:و می

  ٣الشعراء:   چپ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ  
  آورند، خویشتن را نابود کنی؟!ن نمیخواهی از غم و اندوه این که آنان ایماانگار می 

 : فرمایدطالب میابیبنخطاب به علی جپیامبر 

ُ بَِك َرُجالًّ َخْيٌر لََك ِمْن أَْن يَُكوَن لََك ُحْمُر النََّعمِ   (متفق علیه) أَلَْن يَْهِدَي هللاَّ

مو برای تو تو هدایت دهد از شترهای سرخ یاگر خداوند تنها یک نفر را به وسیله

 )بخاری و مسلم(. بهتر است
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 : فرمود کند کهروایت می جابوهریره از پیامبر  

َمْن َدَعا إِلَى ُهدًّى َكاَن لَهُ ِمْن اأْلَْجِر ِمْثُل أُُجوِر َمْن تَبَِعهُ اَل يَْنقُُص َذلَِك ِمْن أُُجوِرِهْم َشْيئًّا 

ْثِم ِمْثُل آثَاِم َمْن تَبَِعهُ اَل يَْنقُُص َذلَِك ِمْن آثَاِمِهْم شَ   .ْيئًّاَوَمْن َدَعا إِلَى َضاَللٍَة َكاَن َعلَْيِه ِمْن اإْلِ

 (مسلمرواه )

که از او تبعیت کرده کسی است  اجر اجر او همانند ،دبه سوی حق دعوت کنکس هر

کند، و هر کس به سوی گمراهی دعوت کند و این از اجر هیچکدام از آنها کم نمیاست 

و این از گناه هیچکدام از گناهش همانند گناه کسی است که از او تبعیت کرده است 

 )مسلم( کاهد.آنها نمی


