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 مقدمه واهداء

 احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل مجيع رسل اهللا وبعد:
خردمندان ـ از مرد و ام نجات (و دعوت بسوی نجات) را به ھمه ین پیا

را  یتوانا کسان ی که خداوند بلندمرتبه دیام نیبه ا دارم؛ یم میزن ـ تقد
 نیرا که در نشر ا یبخشد که از راه او منحرف شدند و من و کسان تیھدا

استعانت و  با رو نیدارد. از ا یھا را ارزان پاداش نیبودند، بھتر میسھ امیپ
 :میگو یاز خداوند متعال م یاری

ابی مگر ی ا و آخرت را نمییای انسان خردمند، نجات و سعادت دن بدان
اوری و تنھا یمان بیده است و به او ایه تو را آفرکه پروردگارت را بشناسی کنیا

تو و ھمه  یه پروردگارت به سوکامبری را بشناسی ینی؛ و پکاو را عبادت 
ن حق ینی؛ و دک ویریاوری و از او پیمان بیھا فرستاده است و به او ا انسان

مان آورده و یه پروردگارت که تو را بدان امر نموده بشناسی و به آن اکرا 
 .نیکعمل 

است که  یامور بزرگ انگریب دیرو دار شیپ» حق نید«که با عنوان  یکتاب
کتاب با  هیواجب است؛ در حاش یبر ھر مسلمانھا  آن شناخت و عمل به

ح یبه توض ازیه نکرا  یلیمسا برخی اصطالحات و بر کتاب و سنت هیتک
رسول الله تنھا مرجع  ثیو احاد یر نمودم؛ چون کالم الھکداشت ذ یشتریب

   .ردیپذ ینم کس ھیچرا از  ینیاست که خداوند متعال جز آن د یحق نید
از مردم  یاریبس یکورکورانه را که سبب گمراھ دیتالش تقل نیدر ا 

حق بودن  یپرداختم که ادعا ییھا است، ترک نمودم بلکه به ذکر گروه
 نیا قتیکه از حق یفاصله دارند. تا کسان قتیاز حق که یدرحال کنند یم
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گاه ھستند از خبر یھا ب گروه  را شان ی ادعا بیبر حذر بوده و فرھا  آن و ناآ
 یحام نیاست و بھتر یمن کاف یخداوند متعال برا ریمس نینخورند. و در ا

 و سرپرست است.

 عبدالرحمن بن حماد آل عمر خیکتاب: ش مولف

 ینیعلوم د استاد
 



 

 
 

 فصل اول:
 شناختن خداوند بزرگ و آفریدگار 

 خداوند متعال] [براهین دال بر وجود
 



 

 
 اول: فصل

 خالق بزرگ ١الله شناخت

ده و با انواع یکه تو را از عدم آفر یپروردگار ای انسان خردمند بدان
است. خردمندان مومن به  انیھا پرورش داده، الله، پرووردگار جھان نعمت

وجود او  انگریب نیو براھ لیبلکه دال دندیشان ند او را با چشمان ٢یالله تعال
خالق و مدبر تمام  یاو تعالدال بر آن است که  زیکه ن یلیدال دند،یرا د

 او را شناختند. نگونهیکائنات است؛ و ا

 میپرداز یم لیدال نیاز ا یبه برخ اکنون
 اتیانسان و ح جھان،اول:  لیدل
 یانیاند و آغاز و پا به وجود آمده یعنیحادث ھستند  یامور ھمگ نیا

داشته و حادث باشد، مخلوق  ازیخود ن ریدارند و روشن است که آنچه به غ
 یاست. و الله کس» الله«خالق بزرگ  نیبه خالق دارد و ا ازیاست و مخلوق ن

. و باشد یاست که از ذات مقدسش خبر داده که خالِق مدبر ھمه کائنات م
نازل  امبرانشیآمده است که بر پ ییھا الله متعال در کتاب یاخبار از سو نیا

  کرده است.

                                           
علم  یاست؛ و در اصطالح اسم یزیو انسان و ھر چ یاسم خاص اله ھست» الله« -١

آن معبود بر  یاست. و معنا دهیکه ذات مقدسش را به آن نام باشد یم یاو تعال یبرا
 .باشد یحق م

است.  یاو به علو و پاک فیالله متعال است و توص شیستا انگریو ب می: کلمه تعظیتعال -٢
 الله متعال پاک است. یعنی» سبحانه«و کلمه 
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به  مانیرا به اھا  آن کالم او را به مردم ابالغ نمودند و یالھ امبرانیپ و
دعوت نمودند. الله متعال در کتابش  یگانگیبه  یخداوند و عبدات او تعال

ُ ٱإِنَّ َر�َُّ�ُم ﴿ :دیفرما یم ِيٱ �َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱَخلََق  �َّ �َض ٱوَ  لسَّ
َ
يَّاٖ� ُ�مَّ  ۡ�

َ
ِ� ِستَّةِ �

َۡل ٱُ�ۡغِ�  ۡلَعۡرِش� ٱَ�َ  ۡسَتَوىٰ ٱ ۡمَس ٱَحثِيٗثا وَ  ۥَ�ۡطلُُبهُ  �ََّهارَ ٱ �َّ  ۡلَقَمرَ ٱوَ  لشَّ
ِ  �ُُّجومَ ٱوَ  ۡمرِه

َ
َ�ٰتِۢ بِأ َ� َ�ُ  ۦٓۗ ُمَسخَّ

َ
ۗ ٱوَ  ۡ�َۡلقُ ٱ� ۡمُر

َ
ُ ٱَ�َباَرَك  ۡ�  ﴾٥٤ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَربُّ  �َّ

ن را یو زم ھا پروردگار شما الله است که آسمان گمان یمردم) ب یا«( ]٥٤[األعراف: 
که شتابان  پوشاند ید، سپس بر عرش مستقر شد، شب را به روز میدر شش روز آفر

د) که مسخر فرمان او یگان (را آفر د و ماه و ستاریو خورش رود یآن م یدر پ
گاه باش ت یاز آِن او است، پر برکت (و به غا یینش و فرمانرواید که آفریھستند، آ

 .»است انیانجھبزرگ) است الله که پروردگار 

 ه:که مباریاجمالی آ معنای
 یکه او تعال دھد یھا خبر م به ھمه انسان هیآ نیمتعال در ا الله

ھا و زمان را  را خلق کرده است؛ و بلکه آسمانھا  آن پروردگارشان است که
بر عرش قرار  یکه او تعال دھد یخبر م زیاست. و ن دهیآفر ١در شش روز

و  مخلوقات نیھا قرار دارد و عرش باالتر باالی آسمان یو عرش باال ٢دارد

                                           
است  یمتکان شد بر اساس حیه بیه ضمن آکجی در شش روز ینش بصورت تدریآفر -١

ن ھمه را در کمتر یه اکرده بود وگرنه الله متعال قادر و توانا بود ککه الله متعال اراده 
: دیگو یند مکزی را اراده یه فرموده: ھرگاه چکد، چنانیافریچشم بر ھم زدن ب یکاز 

 .شود یباش پس م
ه زبان قرآن است به معنای علو و ارتفاع بر آن ک یدر زبان عرب یزیاستوا بر چ -٢

 ی ستهیه شاک یبر آن است؛ علو یبرعرش علو الله تعال. و استوای خداوند باشد یم
 یرا جز خداوند کس ت و چگونگی آنیفکیکه  حیتوض نیخداوند متعال است با ا یبزرگ

 نیچن یست چنانکه تصور گمراھانین کبر مل الیو استوا به معنای است داند؛ ینم
 فیتوصھا  آن را که خداوند متعال خود را با یصفات قتیکه حق یاست؛ ھمان کسان
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خود ھمراه تمام  ییو شنوا یینایبا علم و ب زی. و نباشد یمھا  آن نیتر بزرگ
چ امری از یاشراف کامل دارد) چنانکه ھھا  آن (و بر باشد یمخلوقات م

اوست که روز را به  دھد یخبر م زیست. و نیده نیامورشان از الله متعال پوش
رسد. و  یفرا م شبه به سرعت به دنبال روز کده است یظلمت شب پوش

 کیو ماه و ستارگان را خلق کرده است و ھر دیاوست که خورش دھد یخبر م
 دھد یتحت فرمانش در حرکت قرار داده است. و خبر م یرا در مدارھا  آن از

بزرگ و  یو امر و فرمان تنھا مخصوص اوست و او تعال نشیکه خلقت و آفر
را  یشگیو ھم اریز بسیاست که خ یکس باشد؛ یکامل در ذات و صفاتش م

ھا  را با نعمتھا  آن است و انیو اوست که پروردگار جھان دینما یعطا م
 پرورش داده است. 

ُۡل ٱَوِمۡن َءاَ�ٰتِهِ ﴿ :دیفرما یمتعال م خداوند ۡمُس ٱوَ  �ََّهارُ ٱوَ  �َّ ۚ ٱوَ  لشَّ َ�  لَۡقَمُر
ۡمِس َوَ� لِۡلَقَمرِ وَ �َۡسُجُدو ْ لِلشَّ ِيٱ�  �ا َخلََقُهنَّ إِن ُكنُتۡم إِيَّاهُ  �َّ
 و ماه است؛ دیو خورش او، شب و روز یھا و از نشانه« ]٣٧[فصلت:  ﴾٣٧َ�ۡعُبُدونَ 

است، سجده  دهیرا آفرھا  آن الله که یو برا دیماه سجده نکن یو برا دیخورش یبرا
 .»دیکن یتنھا او را عبادت ماگر  د،یکن

                                                                                           
بر  نانیاند. ا اند انکار نموده کرده فیتوصھا  آن را به یاو تعال امبرانشیپ زیکرده و ن

کنند درواقع  تاثباھا  آن قتیحق یباورند که اگر صفات خداوند متعال را بر مبنا نیا
گمان و باور اشتباه  نیا که یاند؛ درحال کرده هیخداوند متعال را به مخلوقاتش تشب

مثل فالن  ایفالن است  هیآن است که گفته شود: فالن صفت شب هیراکه تشباست چ
و سزاوار الله متعال  ستهیکه شا یا صفات به گونه نیصفت مخلوق است. اما اثبات ا

ھمان  ،یلیو انکار صفات و ھر تاو تیفیک انیو ب لیو تمث هیاست بدون ھرگونه تشب
است  یدرست دگاهید نیاند. و ا کرده یرویاست که سلف صالح از آن پ امبرانیروش پ

 نیھرچند اکثر مردم چن دیواجب است که بدان تمسک جو یکه بر ھر مومن
 را ترک کنند. نداشته باشند و آن یدگاھید
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 :هیاجمالی آ معنای
و ماه و روز و شب  دیه خورشک دھد یه خبر مکه مبارین آیمتعال در ا الله

و ماه  دیو از سجده کردن به خورش کنند یداللت م یبر وجود او تعال یھمگ
مخلوقات مخلوق ھستند. و  ریدو ھمچون سا نیچراکه ا دینما یم ینھ

از انواع عبادت است. و  یو سجده کردن نوع ستین حیعبادت مخلوق صح
ھا را امر نموده که تنھا به  انسان گرید اتیھمچون آ هیآ نیمتعال در ا داوندخ

  .باشد یعبادت م ی ستهیاو سجده کنند چراکه او خالِق مدبِر شا

 متعال نر و ماده را خلق کرده استخداوند  نکهیا دوم: لیدل
 .باشد یبر وجود خداوند متعال م یلیوجود نر و ماده دل نیبنابرا

 ھا رنگ و ھا بودن زبان مختلف سوم: لیدل
 یدو نفر چیچنانکه ھ باشد یوجود خداوند متعال م لیاز دال زیامر ن نیا
ھا  آن انیم ییھا بلکه تفاوت ستندیرنگ برخوردار ن کیاز  ایصدا  کیاز 

 وجود دارد.

 ھا) (انسان بیو نص  بودن بھره مختلف چھارم: لیدل
 یگری بر وجود خداوند متعال است. چنانچه فردیل دیدل زیمھم ن نیا

مرئوس؛  یگریاست و د سیرئ یکی نیاست؛ ا ریفق یگریثروتمند و د
افراد از عقل و فکر و علم برخوردار بوده و نسبت به  نیاز ا کیھر که یدرحال

است.  صیحر با،یثروت و شرف و ھمسر ز هندارد از جمل اریکه در اخت یزیچ
به  نی. و اشود یاو مقدر شده حاصل نم یجز آنچه برا کس ھیچ یاما برا

 شیاست که الله متعال اراده کرده است و آن آزما یخاطر حکمت بزرگ
 یھمگ  تا مصالح باشد یم گریکدیو خدمت آنان به  گریکدیھا با  نمودن انسان

 نگردد.  عیضا
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قرار نداده،  ایدر دن یا او بھره یکه برا یخداوند متعال در مورد کس و
در بھشت  یشتریب زانیھا را به م او از نعمت ی خبر داده است که بھره

غالبا  نکهیعالوه بر ا ردیبه الله بم مانیشرط که با ا نیکرده است با ا رهیذخ
  بھرهھا  آن که از بخشد یم یو جسم یروح یایمزا ریخداوند متعال به فق

از  نیو ا شود؛ ینم دهیاز ثروتمندان د یاریبس نیکه در ب ییایمزا برد؛ یم
 .باشد یم یحکمت الله متعال و عدالت او تعال

 پنجم: لیدل
را بر  دهیآن فرد خواب لهیصادقانه که خداوند متعال به وس یایو رو خواب

گاه م بیاز امور غ یزیچ  .میب ایچه در باب بشارت باشد  دینما یآ

 ششم: لیدل
 .داند یسی نمکرا جز خداوند متعال  قت آنیه حقکروح  مسئله

 ھفتم: لیدل
وجود دارد از جمله: حواس،  یھفتم انسان و آنچه در بدن و لیدل

 مخ، دستگاه گوارش و ... ،یعصب ستمیس

 ھشتم: لیدل
در  ییھا و درخت اھانیدن گیو مرده و روئ کن خشیباران بر زم نزول

از جمله صدھا  نیو ثمرات و منافع مختلف؛ و ا ھا وهیھا و م اشکال و رنگ
ھا  آن است که خداوند متعال در قرآن ذکر نموده است و خبر داده که یلیدل

 . استخالق مدبر ھمه کائنات  نکهیو ا باشد یم یبر وجود او تعال یلیدال
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 نھم: لیدل
خود گواه وجود او  دهین آفرکه الله متعال انسان را بر آ یو فطرت سرشت

. چنانکه از بدو خلقت به وجود الله متعال به عنوان خالق و باشد یم یتعال
 بیرا انکار کند درواقع خود را فر قتیحق نیدارد؛ و ھرکس ا مانیمدبرش ا

 یزندگ ایدن نیادر  ھا ستیکمون رو نی. از اگردد یداده و سبب شقاوت خود م
 نیآتش است و ا یشان بعد از مرگ به سو دارند و بازگشت یسخت و دشوار

که او را از عدم خلق کرده است  یکس باشد؛ یپروردگارشان م بیپاداش تکذ
خداوند متعال توبه کند و  یبه سو نکهیھا پرورش داده است مگر ا و با نعمت

  .اوردیب مانیو رسولش ا نشیو د یبه او تعال

 دھم: لیدل
از مخلوقات مانند گوسفند و عدم برکت در  یبرخدر  یو افزون برکت

 مانند سگ و گربه.  یبرخ

 از صفات خداوند متعال یکی
 ییآغاز و ابتدا چیاول بودن خداوند متعال است که ھ یاز صفات الھ یکی

 یانیو پا تیو نه نھا ردیم یزنده است؛ نه م شهیو ھم ستین یاو تعال یبرا
 کتاستیندارد؛  یازین کس ھیچاست و به  شیو قائم به ذات خو ازین یدارد؛ ب

قُۡل ُهَو ﴿ میالرح: بسم الله الرحمن دیفرما یندارد؛ خداوند متعال م یکیو شر
ُ ٱ َحدٌ  �َّ

َ
ُ ٱ ١أ َمدُ ٱ �َّ ُ  ٣لَۡم يَِ�ۡ َولَۡم يُوَ�ۡ  ٢لصَّ َحُدۢ  ۥَولَۡم يَُ�ن �َّ

َ
 ﴾٤ُكُفًوا أ

است (و  ازین یاست. الله ب گانهیو  کتایاو الله «) بگو: امبریپ یا«( ]٤-١[اإلخالص: 
 کس ھیچ. و ست) زاده و نه زاده شده ایاو ھستند). نه (فرزند ازمندیھمه ن

 .»ستیاو نبوده و ن یھمانند و ھمتا
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 ات:یآ معنی
ردند، او کسوال  ن راجع به صفات خداوندید المرسلیفار از سک چون

 یسوره رسول الله را امر نمود که برا نیرد. و در اکن سوره را نازل یتعالی ا
مدبر  ی زنده شهیالله ھم ست؛یاو ن یبرا یکیشر کتاست،ی: الله دیبگوھا  آن

و  وست؛ا یتنھا برا یزیھا و ھرچ و انسان یمطلق بر ھست ادتیاست؛ س
تنھا به او مراجعه  شان یھا ازیھا در برآورده کردن ن واجب است که انسان

 کنند. 
نه  یدارد نه دختر یده و نه زاده شده است و نه پسر) زای(فرزند نه

را به  ھا اینھمه  گرید یھا سوره و سوره نیبلکه در ا ؛یو نه مادر یپدر
کرده است. چراکه تسلسل در نسل و والدت از صفات  یشدت از خود نف

که گفتند:  کند یرا رد م یسخن نصار نیمخلوقات است؛ و خداوند متعال ا
که گفتند:  کند یرا رد م انیھودیسخن  نیچنانکه اح پسر خداست؛ یمس
که گفتند: فرشتگان  کند یرا رد م یسخن کسان زیپسر خداست. و ن ریعز

  نمود. حیانکار و تقبھا  آن سخن باطل را به شدت بر نیدختران خدا ھستند و ا
را با قدرتش بدون پدر از مادرش خلق  ÷ حیخبر داده اوست که مس و

ه آدم پدر بشر را از خاک خلق نمود و ھمچون خلقت کرده است. چنانک
. و آدم او در کنار خود دیحواء مادر بشر که او را از استخوان دنده آدم آفر

خداوند  قتیخلق نمود. درحق ی. سپس فرزندان آدم را از آب مرد و زندید
 یمرحله برا نیرا در ابتدا از عدم خلق نمود. و پس از ا یزیمتعال ھر چ

دادن  رییتغ یارایرا  کس ھیچقرار داد که  ی(خلقت) مخلوقاتش نظام و قانون
را که خود در  ینظام و قانون نی. اما چون خداوند متعال بخواھد استیآن ن

ه الصالة یعل یسی. چنانکه عکند یم نیدھد، چن ریینظام کائنات قرار داده تغ
او اجازه داد که در  و چنانکه به دیوالسالم را از مادرش و بدون پدر آفر

 ییه الصالة والسالم را به اژدھایعل یموس یعصا زیو ن دیگھواره سخن بگو
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شکافته شد و  ایزد، در ایرا به در که چون آن یینمود، عصا لیمتحرک تبد
 یاست آنجا که ماه را برا لیقب نیو قومش از آن عبور کردند. و از ا یموس

کرد و به درختان امر نمود که به او سالم  میبه دو ن ج محمد امبرانیخاتم پ
به  دندیشن یم زیرا مردم ن  که آن یفرمان داد با صوت واناتیکنند و به ح

که تو  میدھ ی: شھادت مگفتند یدھند. چنانکه م یگواھ امبریرسالت پ
و بلکه شبانه سوار بر براق از مسجد الحرام به مسجد  ؛یخدا ھست امبریپ

 لیجبرئ که یآنجا به آسمان عروج داده شد درحالبرده شد و از  یاالقص
و الله متعال با او سخن گفت و  دیآسمان رس یبه باال نکهیھمراه او بود تا ا

بازگشت و در  نینماز را بر او فرض نمود و پس از آن به مسجد الحرام در زم
 کیتنھا در  ھا این ی بازگشت اھل ھر آسمان را مشاھده نمود؛ و ھمه ریمس

قصه اسرا و معراج در  د؛یرس انیفاق افتاد و قبل از طلوع فجر به پاشب ات
 مشھور است. خیتار یھا و کتاب ینبو ثیقران و احاد

علم، قدرت و اراده است.  ،یینایب ،ییجمله صفات خداوند متعال شنوا از
و  دنیمانع شن یزیچ چیو ھ شنود؛ یو م ندیب یز را میخداوند متعال ھمه چ

گاه بوده و آنچه در سشود یاو نم دنید  ھا نهی. و از آنچه در رحم زنان است آ
. و او داند یم افتد ی. و بلکه آنچه را رخ داده و اتفاق مداند یپنھان است، م

 . شود ی: باش، پس مدیگو یرا اراده کند به آن م یزیاست که چون چ ییتوانا
 فیاز صفات خداوند متعال که ذات مقدسش را به آن توص گرید یکی

. باشد ینموده، کالم و سخن گفتن چنانکه بخواھد و ھرگاه که بخواھد م
 ج با رسول الله زیه الصالة والسالم سخن گفت و نیعل یچنانکه با موس

را  باشد که آن یکالم الله متعال م اش یسخن گفت؛ و قرآن با حروف و معان
از صفات خداوند است و  ینازل کرده است؛ و آن صفت ج بر رسولش محمد

 . ندیگو یگمراه م انیچنانکه معتزل ستیمخلوق ن
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نموده و  فیاز جمله صفات الله متعال که ذات مقدسش را به آن توص و
 ١اند، وجه و دو دست و استوا و نزول کرده فیتوص نیاو را چن امبرانشیپ زین

 یراض . چنانکه خداوند متعال از بندگان مومنشباشد یو خشم م تیو رضا
 هیبق دو خشم خداوند مانن تی. و رضاردیگ یو بر کافران خشم م شود یم

و نه  ستی. چنانکه مشابه صفات مخلوقات نباشد یصفات خداوند متعال م
 . شود یپرداخته مھا  آن تیفیو نه به ک شوند یم لیتاو

در قرآن و سنت ثابت شده است که مومنان خداوند متعال را با  و
. صفات خداوند متعال در نندیب یدر بھشت م امتیق شان در عرصات چشمان

 شتریب یبررس یاند که برا شده انیبه صورت مفصل ب ینبو ثیقران و احاد
   به مراجعه دارند. ازین

 نش انسان وجنیآفر متکح
عبدات  دهیخاطر آن انسان و جن را آفر که خداوند متعال به یحکمت

که الله پروردگار توست که تو  یدانست تر شی. چون پباشد یم ینمودن او تعال
است بلکه  دهیافرین ھودهیرا خلق کرده است پس بدان که الله متعال تو را ب

 خداوندمھم کالم  نیا لیعبادتش خلق کرده است. و دل یتو را تنھا برا

نَّ ٱَوَما َخلَۡقُت ﴿ :دیفرما یمتعال است که م �َس ٱوَ  ۡ�ِ َمآ  ٥٦إِ�َّ ِ�َۡعُبُدونِ  ۡ�ِ
ن ُ�ۡطعُِمونِ 

َ
رِ�ُد أ

ُ
ٓ أ رِ�ُد ِمۡنُهم ّمِن ّرِۡزٖق َوَما

ُ
َ ٱإِنَّ  ٥٧أ زَّاُق ٱُهَو  �َّ ِ ٱُذو  لرَّ  ۡلُقوَّة
 نکهیا یام مگر برا دهیافریو من جن و انس را ن« ]٥٨-٥٦[الذاریات:  ﴾٥٨لَۡمتِ�ُ ٱ

که مرا طعام دھند.  خواھم یو نم خواھم ینم یروزھا  آن مرا عبادت کنند. ھرگز از
 .»دھنده است (و او) قدرتمند استوار است یالله است که روز گمان یب

                                           
شب  یانیسوم پا کیکه  ی: زماندیفرما یمضمون است که م نیبا ا یثیآن حد لیدل -١

 .ثیحد انی... تا پاشود ینازل م ایاست، خداوند متعال به آسمان دن یباق
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 ات:یاجمالی آ معنی
 یو انسان را برا ١جن یکه او تعال دھد یاول خبر م هیمتعال در آ خداوند

که از  دھد یدوم و سوم خبر م هینند و در آکه تنھا او را عبادت ک دهیآفر نیا
چراکه او  ؛ییو نه غذا خواھد یم ینه روزھا  آن است و از ازین یبندگانش ب

 گریو د ھا نانسا یکه رزق و روز یاست؛ کس رومندیدھنده ن یروز
را  یو انواع رزق و روز باراند یموجودات از جانب اوست؛ اوست که باران را م

 . اندیرو یم نیاز زم
وجود دارند، خداوند متعال  نیکه در زم یعاقل ریدر مورد مخلوقات غ اما
 ریدر مسھا  آن است تا از دهیرا به خاطر انسان آفرھا  آن که دھد یخبر م

تصرف ھا  آن در یالھ عتیاطاعت از خداوند استفاده نموده و مطابق شر
ال خلق را الله متع یدر ھست یو ھر حرکت و سکون ی. و ھر مخلوقدینما

گاھان به شر کیکرده است. و ھر به اندازه علمش  یالھ عتیاز عالمان و آ
و عمر و حوادث و  یاختالف در روز یو حت دانند؛ یرا م قتیحق نیا

با فرمان خداوند متعال صورت  یھمگ دھد یم یکه رو ییھا بتیمص
 ریکه به تقد یپس کس د؛یازمایبندگان عاقلش را ب لهیوس نی. تا به ارندیگ یم
 تیکه مورد رضا یشده و در راه عمل میباشد و در برابر او تسل یراض یھال

و آخرت بعد  ایخداوند و سعادت در دن تیبه رضا د،یخداوند است تالش نما
او نشود  مینباشد و تسل یراض یالھ ری. و ھرکس به تقدابدی یاز مرگ دست م

قرار  ھیه و مورد غضب الو او را اطاعت نکند، با خشم خداوند مواجه شد
خواھد بود. از خداوند متعال  یو آخرت بدبخت و شق ایو در دن ردیگ یم

 .مییجو یو از خشمش به او پناه م میاو را خواھان تیرضا

                                           
عبادتش  یرا ھمچون انسان براھا  آن است که خداوند متعال یجن مخلوق عاقل -١

 .نندیب یرا نمھا  آن ھا اما انسان کنند یم یزندگ نیاست و ھمراه انسان در زم دهیافر
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اعمال و بهشت  یاداش بر مبناو پ یرگ و حسابرسشدن بعد از م زنده
 و دوزخ

عبادتش  یمساله روشن شد که خداوند متعال انسان را برا نیا چون
که بر  ییھا  که خداوند متعال در تمام کتاب میبدان دیخلق کرده است با

و  کند ینازل کرده است خبر داده که انسان را بعد از مرگ زنده م امبرانشیپ
را انسان با یز دھد؛ یکه انجام داده مورد محاسبه قرار م یاو را در برابر عمل

 نی. و اابدی یانتقال م یجاودانگ عمل و فنا به جھان پاداش و یایمرگ از دن
انسان مقدر نموده تا در  یرا که خداوند برا ی. ھرگاه مدتباشد یبعد از مرگ م

که روح  دھد یکند، تمام شود، به فرشته مرگ دستور م یزندگ ایدن نیا
جان کندن را قبل از  یتلخ نکهیاانسان را از بدنش جدا کند؛ انسان بعد از 

   .ردیم یم چشد، یخروج روح از بدنش م
او بوده است، خداوند  عیداشته باشد و مط مانیکه به الله متعال ا یروح

روح به خداوند کافر  نیو اگر ا دھد یرا در بھشت قرار م آن گاهیمتعال جا
 کرده، یم بیبعد از مرگ را تکذ یشدھن دوباره و حسابرس ختهیبوده و برانگ

فرا رسد و  ایدن انیپا نکهیتا ا دھد یرا در دوزخ قرار م خداوند متعال آن
 نیبنابرا رند،یکه تا آن روز زنده بودند بم یبرپا گردد و تمام مخلوقات امتیق

سپس خداوند متعال ھمه مخلوقات  ماند؛ ینم یباق یجز خداوند متعال کس
پس از تشکبل دوباره جسم بسان  یو ھر روح کند یرا زنده م واناتیح یحت

 نکهیو ا باشد یھا م انسان یسابرسآغاز ح یبرا نی. ا گردد؛ یاول به آن بازم
و  سیکنند. به زنان، مردان، رئ افتیشان پاداش و جزا در در برابر اعمال

حق مظلوم از  شود؛ یدر آن روز ظلم نم کس ھیچبه  ر،یمرئوس، ثروتمند و فق
وانات یحتی ح شود یو ظالم در برابر ظلمش قصاص م شود یظالم گرفته م

سپس به  رندیگ یقصاص م گریکدیاز زیو ن اند دهرکظلم ھا  آن ه برک یسانکاز 
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وارد بھشت و دوزخ  واناتیچراکه ح د،ی: خاک شوندیگو یم واناتیح
 . شوند ینم

اند مورد محاسبه قرار  که انام داده یدر برابر اعمال انیو جن ھا انسان
که از خداوند متعال اطاعت  یچنانکه مومنان به خداوند، کسان رندیگ یم

ھرچند  شوند ینمودند، وارد بھشت م یرویپ امبرانشینمودند و از پ
 بیکذکه دوزخ را ت یھا بوده باشند و در طرف مقابل کافران انسان نیرتریفق
مردم از ثروتمندان و بزرگان  انیو در م ایدر دن نیاز ا شیپ ھرچند کردند یم

ۡ�َرَمُ�ۡم ﴿ :دیفرما ی. الله متعال مشوند یاند وارد آتش دوزخ م بوده
َ
إِنَّ أ

ِ ٱِعنَد  ۡ�َقٮُٰ�مۚۡ  �َّ
َ
شما نزد الله  نیتر یھمانا گرام« ]١٣[الحجرات:  ﴾�

   .»شماست نیزگارتریپرھ

 بھشت
ھا وجود دارد چنانکه  ھاست؛ در آن انواع نعمت نعمت نیسرزم بھشت

وجود دارد، در ھر . در بھشت صد درجه ستینھا  آن فیتوص یارایرا  یکس
به الله متعال و اطاعت از او وجود  شان مانیبر حسب قوت ا یدرجه ساکنان
که در بھشت وجود دارد در آن به ساکنانش ھفتاد  یا درجه نیدارد؛ و کمتر

پادشاھان  نیتر و مرفه نیبه بھتر ایکه در دن شود یداده م ییھا برابر نعمت
   داده شده است.

 دوزخ
 ا را از آن در پناه خود محفوظ بدارد.متعال م خداوند

در آن انواع عذاب و  باشد؛ یمکان عذاب در آخرت و بعد از مرگ م دوزخ
 دگانیبه لرزه آمده و اشک بر دھا  آن شکنجه وجود دارد که قلب از ذکر

 . گردد یم یجار
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دوزخ  دنیبه مجرد د انیدوزخ داشت یمرگ در آخرت وجود م اگر
به آخرت منتقل  ایبار است که انسان با آن از دن کیا مردند. اما مرگ تنھ یم
 یشدن دوباره و حسابرس ختهیکامل مرگ و برانگ فیدر قرآن توص شود؛ یم

ذکر  نهیزم نیو جزا و پاداش و بھشت و دوزخ آمده است؛ و آنچه در ا
   موارد بود. نیبه ا یا تنھا اشاره مینمود

 اریو جزا و پاداش بس یشدن پس از مرگ و حسابرس ختهیبرانگ لیدال

۞ِمۡنَها َخلَۡقَ�ُٰ�ۡم َو�ِيَها ﴿ :دیفرما یاست. خداوند متعال در قرآن م ادیز
ۡخَرىٰ 

ُ
ما) شما را از آن «( ]٥٥[طه:  ﴾٥٥نُعِيُدُ�ۡم َوِمۡنَها ُ�ۡرُِجُ�ۡم تَاَرةً أ

 .»میآور یم رونیشما را از آن ب گرید بارو  میگردان یو در آن باز م میدی) آفرنی(=زم

َوِ�َ  ۡلعَِ�ٰمَ ٱقَاَل َمن يُۡ�ِ  ۥۖ َوَ�ََب َ�َا َمثَٗ� َو�َِ�َ َخلَۡقهُ ﴿ :دیفرما یم و
ِيٓ ٱقُۡل ُ�ۡيِيَها  ٧٨َرمِيمٞ  �ٖ� َوُهَو بُِ�ّلِ َخلٍۡق َعلِيمٌ  �َّ َل َمرَّ وَّ

َ
ٓ أ َها

َ
�َشأ

َ
 ﴾٧٩أ

 یکسخود را فراموش کرد، گفت: چه  نشیزد و آفر یما َمَثل یو برا« ]٧٩-٧٨[یس: 
است؟! بگو: (ھمان)  دهیپوس که یدرحال کند یھا را (دوباره) زنده م ) استخواننی(ا

 ینشیآورد و او به ھر آفر دیرا پد بار آن نیکه نخست کند یرا زنده م آن یکس
 .»ست دانا

ِينَ ٱزََ�َم ﴿: دیفرما یم و ْۚ قُۡل بََ�ٰ َوَرّ�ِ َ�ُۡبَعُ�َّ ُ�مَّ  �َّ ن لَّن ُ�ۡبَعُثوا
َ
ْ أ َ�َفُرٓوا

ِ ٱَ�ُنَبَُّؤنَّ بَِما َعِمۡلُتۡمۚ َوَ�ٰلَِك َ�َ  کافر شدند  که یکسان« ]٧[التغابن:  ﴾٧�َِس�ٞ  �َّ
به پروردگارم  ،ی!) بگو: آرامبریپ ینخواھند شد، (ا ختهیگمان بردند که ھرگز برانگ

به شما خبر  دیکرد یشد، آنگاه از آنچه م دیخواھ ختهی(ھمه) برانگ ناً یقید، سوگن
 .»(کار) بر الله آسان است نیخواھند داد و ا

 ات:یاجمالی آ معنای
خلق  نیانسان را از زم یکه او تعال دھد یه اول خداوند متعال خبر میآ در

بوده که پدرشان آدم را از خاک خلق کرده است و  یزمان نیکرده است و ا
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به قبور ھا  آن داشت یرا جھت گرامھا  آن که بعد از مرگ دوباره دھد یخبر م
 رونیب نیزم ازرا ھا  آن گریبار د یکه برا دھد یخبر م زیو ن گرداند یبازم

قرار  یرا زنده از قبورشان خارج کرده و مورد حسابرسھا  آن و ھمه آورد یم
   .دھد ی(با توجه به اعمالش) پاداش م کیده و به ھردا

که  کند یرا رد م یباور و اعتقاد کافر نیدوم خداوند متعال ا هیآ در
نموده و زنده شدن  بیشدن دوباره پس از مرگ را تکذ ختهیبرانگ

 هیآ نی. خداوند متعال در اداند یم دیرا بعھا  آن یھا بعد از نابود استخوان
 کند یم هکه انسان را بعد از مرگ زند دھد یبلکه خبر م کند یباور را رد م نیا

 آورد.  دیاست که بار اول انسان را از عدم پد یچراکه خداوند ھمان کس
که  کند یرا رد م یباطل کافران دگاهیسوم خداوند متعال د هیدر آ و
 دھد یرا دستور م امبرشیو پ کنند یم بیشدن بعد از مرگ را تکذ ختهیبرانگ

 و زدیانگ یرا دوباره برمھا  آن کند که الله متعال ادیموکد به الله  یکه سوگند
گاه م را از آنچه انجام دادهھا  آن شان آنان را  اعمال یناو بر مب دینما یاند آ

  امر بر خداوند آسان است. نیو ا دھد یپاداش و جزا م
 یکنندگان زندگ بیچون تکذکه  دھد یالله متعال خبر م گرید هیدر آ و

 . و بهکند یدوباره و دوزخ را مبعوث گرداند، آنان را در آتش دوزخ عذاب م

ْ َعَذاَب ﴿ :شود یگفته مھا  آن ِيٱ �َّارِ ٱُذوقُوا بُونَ  ۦُكنُتم بِهِ  �َّ  ﴾٢٠تَُ�ّذِ
 .»دیکرد یم بیکذرا ت را که آن یعذاب آتش دیبچش« ]٢٠[السجدة: 

 انساناقوال  اعمال و ثبت
 ندهیدر آ یآنچه را که ھر انسان یمتعال خبر داده که او تعال خداوند

 دھد یدر نھان انجام م ایرا که آشکارا  یو ھر عمل خوب و بد دیگو یم
موارد را در لوح محفوظ نزد خودش نوشته و  نیو خبر داده که ا داند؛ یم

 راموجودات  گریو انسان و د نیآسمان و زم نکهیثبت کرده است قبل از ا
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قرار  یدو فرشته را مامور ھر انسان نیخلق کند؛ و خبر داده که عالوه بر ا
 یگریو د کند یرا ثبت م شیھا یکیدر سمت راست او که ن یکیداده است 

 یعمل چیچنانکه از ثبت ھ کند؛ یرا ثبت م شیھا یدر سمت چپ که بد
متعال خبر داده که  . و خداوندافتد ینمھا  آن از قلم یزیو چ کنند ینم غیدر

که در  یا پرونده شود؛ یپرونده اعمالش داده م یبه ھر انسان امتیدر روز ق
 از یزیو چ خواند یرا مھا  آن اند. پس آن ھمه اقوال و اعمالش ثبت شده

را انکار کند خداوند متعال ھا  آن از یزیو ھرکس چ کند یرا انکار نمھا  آن
آورد تا تمام انچه را  یرا به سخن م گوش و چشم و دستان و پاھا و پوستش

 انجام دادند بازگو کنند. 
 :دیفرما یدر قرآن آمده است. خداوند متعال م لیمساله به تفص نیا انیب

يۡهِ َر�ِيٌب َعتِيدٞ ﴿ ا يَۡلفُِظ ِمن قَۡوٍل إِ�َّ َ�َ را بر زبان  یسخن چیھ« ]١٨[ق:  ﴾١٨مَّ
 . »حاضر (و آماده نوشتن) است ینزدش مراقب نکهیمگر ا آورد، ینم

َ�ۡعلَُموَن َما  ١١كَِراٗما َ�ٰتِبِ�َ  ١٠�نَّ َعلَۡيُ�ۡم لََ�ٰفِِظ�َ ﴿ :دیفرما یم و
(از فرشتگان) بر شما  ینگھبانان گمان یو ب« ]١٢-١٠[االنفطار:  ﴾١٢َ�ۡفَعلُونَ 

 دانند یم دیدھ یبزرگوار ھستند. آنچه را انجام م یسندگانیاند. که نو گمارده شده
 .)»کنند یم ادداشتی راو بد شما  کی(و اعمال ن

 ات:یآ شرح
دو فرشته مامور کرده  یھر انسان یکه برا دھد یمتعال خبر م خداوند

 سدینو یرا م یو یھا یکینام دارد و ن بیدر سمت راست او که رق یکیاست، 
 . سدینو یاو را م یھا ینام دارد و بد دیدر سمت چپ او که عت یگریو د

بر  یگرام یکه فرشتگان دھد یخبر م ریاخ هیخداوند متعال در دو آ و
قدرت ھا  آن و به سندینو یشان را م ھا مامور نموده است که تمام افعال انسان
گاھ ییو توانا را داده است. ھا  آن شان و ثبت به تمام افعال یاطالع و آ
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را در لوح محفوظ ھا  آن شانیو قبل از خلقت ا داند یرا مھا  آن چنانکه خود
 نزد خود ثبت نموده است.

 شهادت
که  دھم یم یو گواھ ستیجز الله ن یکه معبود بر حق دھم یم یگواھ

که بھشت، حق و دوزخ حق است.  دھم یم یمحمد فرستاده اوست؛ و گواھ
و خداوند متعال  ستیدر آن ن یدیشک و ترد چیاست و ھ یآمدن امتیو ق

. کند یو پاداش دوباره زنده م یحسابرس یارا که در قبور ھستند بر یکسان
خبر داده حق ھا  آن بر زبان رسولش از ایخداوند متعال در کتابش  نچهو ھر آ

شھادت و اعالن آن و  نیبه ا مانیبه ا خوانم یعاقل تو را فرام یاست؛ و ا
  راه نجات است. نیآن، که ا یعمل به معنا



 

 
 :دوم فصل

 ]امبری[معجزات پ ج رسول الله شناخت

ه الله متعال پروردگار توست که کن مطلب روشن شد یعاقل، چون ا یا
تا در برابر  کند یتو را خلق کرده است و تو را پس از مرگ دوباره زنده م

تو و ھمه  یاعمالت به تو پاداش دھد، پس بدان که الله متعال به سو
است.  هاز او امر کرد یرویرا فرستاده که تو را به اطاعت و پ یھا رسول انسان

وجود  یاو تعال حیشناخت عبادت صح یبرا یراھ چینموده که ھ انیو ب
مودن الله متعال با که فرستاده و عبادت ن یاز رسول یرویندارد مگر با پ

 رسول را به ھمراه آن فرستاده است. نیکه ا یعتیشر
از او واجب  یرویبه او و پ مانیھا ا که بر ھمه انسان یرسول گرام نیا و

ھا محمد  ھمه انسان یو فرستاده الله به سو باشد یم امبرانیاست، خاتم پ
از چھل موضع در  شیدر ب یسیو ع یکه موس ی. کسباشد یم یام امبریپ

از  بلق یو نصار ھودیکه  یاتیبه آمدن او بشارت دادند؛ آ لیتورات و انج
  ١.خواندند یمھا  آن دو کتاب در نینمودن ا فیکردن و تحر یباز

 امبرانیکه الله متعال با فرستادن او سلسله ارسال پ یگرام امبریپ نیا و
د محمد بن عبد الله بن ھا فرستا ھمه انسان یداد و او را به سو انیرا پا

                                           
وارد شده را در کتاب  ج در مورد آمدن رسول الله لیکه در تورات و انج ییھا بشارت -١

خ اإلسالم احمد ابن یجلد اول نوشته ش» حین المسیح لمن بدل دیواب الصحالج«
عالمه  ی اری نوشتهیة الحیبه کتاب: ھدا دیمورد مراجعه کن نی. و در ادینیه ببیمیت

 ر و...یثکخ ابن یة از ابن ھشام؛ معجزات النبوة در تاریرة النبویالس ؛میمحمد ابن ق
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 لهیقب نیفرد در بھتر نیو راستگوتر نیتر فیشر ،یشیقر یعبدالمطلب ھاشم
 . باشد یم نیزم یبر رو

 میابراھ یالھ امبریفرزند پ لیخدا اسماع امبریالله از نسل پ رسول
م  ٥٧٠ه الصالة والسالم در مکه در سال یمحمد عل امبرانی. خاتم پباشد یم

که از شکم مادر  یا متولد شدند و در لحظه شانیکه ا یمتولد شد. در شب
شدند و  رانیرا روشن نمود چنانکه مردم ح یھست یخارج شدند، نور بزرگ

در کعبه در مکه  انیشیرا که قر ییھا ثبت شد و بت خیتار یھا در کتاب
 شیپادشاه فارس به لرزه درآمد و ب یکسر وانیشکست و ا کردند یعبادت م

 کردند یرا عبادت م که آن انیو آتش فارس ختیاز ده بالکون آن فرور
    .ددر حدود دو ھزار سال خاموش نشده بو نیکه قبل از ا یخاموش شد؛ آتش

 نکهیبر ا یبود مبن انینیزم یالله متعال برا یاز سو یاعالن ھا این ھمه
که به  ییھا بت شکند؛ یھا را درھم م بت یمتولد شده و بزود امبرانیخاتم پ

عبادت  یفارس و روم را به سو ی. و بزودشوند یالله متعال عبادت م یجا
 شانیاگر ا پس خواند؛ یحقش فرام نیو وارد شدن به د ییکتایبه  یالله تعال

و الله  زندیخ یبه جھاد برمھا  آن با روانشیدعوتش اباورزند، او و پ رفتنیاز پذ
است  نیرا که نورش در زم نشیو د گرداند یم روزیپھا  آن را بر شانیا یتعال

به  ج است که عمال بعد از بعثت رسول الله یزیچ نیو ا د؛ینما یمنتشر م
 .وستیوقوع پ
نموده  زیمتما امبرانیپ گریاز د یھا یژگیرا با و امبرانیمتعال خاتم پ الله

 است از جمله:
 نخواھد بود. یرسول و نب چیاست چنانکه بعد از او ھ امبرانیاو خاتم پ -١
ھا امت  چنانکه ھمه انسان باشد؛ یھا م ھمه انسان یرسالت او برا -٢

کند وارد  یرویھرکس از او اطاعت نموده و پ باشند؛ یرسول الله م
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به دوزخ  ردیگ شیاز را در پ یو ھرکس راه نافرمان شود یبھشت م
  .شود یانداخته م

د و ھرکس از او از رسول الله ھستن یرویمکلف به پ یو نصار ھودی یحت
کافر  امبرانیو تمام پ یسیو ع یبه موس اورد،ین مانینکند و به او ا یرویپ

 یرویپ ÷ که از محمد یاز کس امبرانیو تمام پ یسیو ع یاست و موس
نموده که به  مراھا  آن خداوند متعال به رایھستند. ز یو بر زاریب کند ینم

از او فراخوانند آنگاه که  یرویرا به پ شان یھا آمدن او بشارت دھند و امت
که خداوند او را با آن مبعوث  ینیالله متعال او را مبعوث نمود. و چون د

را با آن فرستاده است؛  امبرانشیاست که خداوند متعال پ ینینموده ھمان د
قرار داده  یرسول گرام نیعھد ا ررا د نید نیتفاوت که) کمال ا نی(با ا

جز  ینیبه د ج بعد از بعثت محمد ستین زیجا کس ھیچ یبرا نیاست. بنابرا
که خداوند متعال او را با آن فرستاده است. چراکه  یاسالم گردن نھد؛ اسالم

را منسوخ کرده  انیاست که خداوند متعال با آن ھمه اد یکامل نیاسالم د
  .باشد یحق و محفوظ م نیاست و د

اند  قرار گرفته  فیھستند که دستخوش تحر یانیاد تیو نصران تیھودی اما
 ینماندند؛ پس ھر مسلمان یرا نازل کرده باقھا  آن و چنانکه خداوند متعال

. و باشد یم امبرانیو ھمه پ یسیو ع یموس رویمحمد باشد، درواقع پ رویپ
و ھمه  یسیو ع یو وارد اسالم نشود، درواقع به موس ردیھرکس اسالم را نپذ

 یسیع ای یموس روانیھرچند خود ادعا کند از پ باشد یکافر م امبرانیپ
از عاقالن و منصفان از  یاساس است که گروھ نیو بر ا .باشد  یم

آوردند و  مانیا ج بالفاصله به محمد ھود،ی یو علما یگزاران نصران عبادت
 وارد اسالم شدند.
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 ج رسول الله ١معجزات
شمردن معجزات  رسول الله به رتیو س خیدر خالل ثبت تار سانینو رهیس

 که تعداد کنند یکه بر صدق رسالتش داللت م یاند. معجزات پرداخته امبریپ
 . از جمله:رسد یاز ھزار معجزه م شیبه بھا  آن

قرار داده  امبریدو کتف پ انیرا در م مھر نبوت که خداوند متعال آن -١
 بود. یا نوشته بود و مانند دانه» محمد رسول الله«بود؛ که بر آن 

که در آفتاب داغ تابسان راه  ینمودن ابر بر رسول الله زمان هیسا -٢
 .رفت یم

و سالم کردن درخت به  امبریدر دستان پ ھا زهیگفتن سنگر حیتسب -٣
 .شانیا

 دھند؛ یکه در آخرالزمان رخ م یبیاز امور غ شانیخبر دادن ا -٤
ھمچنان که رسول الله خبر دادند، رخ  یگریپس از د کیچنانکه ھر

 .دھند یم
رخ  ایدن انیتا پا ج محمد امبرانیکه بعد از وفات خاتم پ یبیامور غ نیا

گاه نموده و در موردھا  آن را از شانیو خداوند متعال ا دھند یم خبر ھا  آن آ
 ییھا اند؛ کتاب ثبت شده امتیق یھا و نشانه ثیحد یھا داده است، در کتاب

 ياألخبار المشاعة ف«چون  یابواب ور یثکابن  ی نوشته» ةیالنھا«مانند: 
 نیا ث؛یحد یھا در کتاب» أبواب الفتن والمالحم«و » أشراط الساعة

اما الله متعال  باشد یم شانیقبل از ا امبرانیمعجزات پ هیمعجزات شب
. باشد یم یباق ایدن انیاختصاص داده که تا پا شانیرا به ا یعقل یا معجزه
(کالم  مینداده است و آن قرآن عظ امبرانیاز پ یک ھیچرا به  که آن یا معجزه

                                           
جھت  نیاست. مولف از ا تر حیصح نیو ا باشد یم »اتیآ«معجزه کلمه  یقرآن یریتعب -١

 .باشد یچون مخصوص امور خارق عادت م کند یلفظ معجزه را ذکر م
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را بر عھده گرفته است  که خداوند متعال خود حفظ آن ی) است؛ قرآنیالھ
به  فیدست تحر تواند  یو نم ستیآن ن فیتحر یارایرا  کس ھیچ نیبنابرا

کند،  فیرا تحر از آن یحرف یتالش کند حت یآن دراز کند؛ و اگر کس یسو
مسلمانان  ارینسخه از قرآن است که در اخت ونیلیصدھا م نیا شود؛ یرسوا م

حرف؛  کیدر  یحت ستیمتفاوت ن یگریبا دھا  آن از یکی یقرار دارد که حت
تفاوت دارند چون  گریکدیمتعدد ھستند و با  لیتورات و انج یھا اما نسخه

 واگذار نمود، یو نصار ھودیدو کتاب را به  نیخداوند متعال حفظ ا یوقت
بردند؛ اما ھا  آن فیکردند و دست به تحر یباز یدو کتاب آسمان نیبا اھا  آن

دار  واگذار نکرده و بلکه خود عھده کس ھیچخداوند متعال حفظ قرآن را به 

ۡ�َا ﴿ :دیفرما یحفاظت آن شده است. چنانکه م  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِۡكرَ ٱإِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
و قطعًا ما نگھبان آن  میکرد زلا ناھمانا ما قرآن ر« ]٩[الحجر:  ﴾٩لََ�ٰفُِظونَ 

 .»میھست

قرآن کالم الله متعال است و محمد  نکهیبر ا یو نقل یعقل لیدال
 او ی فرستاده

قرآن کالم الله متعال است  نکهیبر ا یمبن یو منطق یعقل لیجمله دال از
رسول الله را  شیکه کفار قر یاست که: زمان نیاوست، ا ی و محمد فرستاده

و  -قبل بودند یھا که در امت یکنندگان بیتکذ ریمانند سا-نمودند  بیتکذ
 یو تحد دیرا به مبارزه طلبھا  آن الله متعال ست،یگفتند: قرآن کالم الله ن

بود ھا  آن قرآن به زبان نکهیرغم ا یاما عل اورندیقرآن را ب نینمود که مانند ا
و اھل بالغت و  بانیخط نیتر بزرگ شان انیاعراب بودند و در م نیتر حیو فص

درخواست عاجز ماندند. سپس  نیوجود داشتند از ا یبزرگان شعر و شاعر
  ده سوره مانند آن پندارند، یم غنمود اگر قرآن را درو یالله متعال تحد

 یبار ھم از اجابت عاجز ماندند؛ در مرحله سوم تحد نیکه ا اورندیدروغ ب
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اما باز ھم عاجز ماندند؛ پس از  اورندیسوره مانند قرآن را ب کینمود که تنھا 
 داشت.  انیرا بھا  آن یبود که عجز و ناتوان نیا

از آوردن مثل و مانند قرآن عاجز و ناتوانند  انیھا و جن بلکه ھمه انسان و

قُل ﴿ :دیفرما یکنند. خداوند متعال م یاری نهیزم نیرا در ا گریکدیھرچند 
�ُس ٱ ۡجَتَمَعتِ ٱلَّ�ِِن  نُّ ٱوَ  ۡ�ِ تُواْ بِِمۡثِل َ�َٰذا  ۡ�ِ

ۡ
ن يَ�

َ
ٰٓ أ تُوَن بِِمۡثلِهِ  لُۡقۡرَءانِ ٱَ�َ

ۡ
 ۦَ� يَ�

) بگو: اگر انس و امبریپ یا«( ]٨٨[اإلسراء:  ﴾٨٨َولَۡو َ�َن َ�ۡعُضُهۡم ِ�َۡعٖض َظِهٗ��
را  (ھرگز) ھمانند آن اورند،یقرآن را ب نیبر آن که ھمانند ا ندی) گرد آیجن (ھمگ

 .») باشندگری(د یبرخ اوریاز آنان  ینخواھند آورد، ھرچند برخ
که  یکسان بود، یم یکالم بشر ای بود یاگر قرآن کالم محمد م نیبنابرا

را ذکر کنند. اما قرآن کالم الله است  مانند آن توانستند یھم زبان او بودند م
  .باشد یبر بشر م یمچون فضل الله تعالکالم الله بر کالم بشر، ھ یو فضل و برتر

 زیکالم او ن یوجود ندارد، برا یالله متعال مثل و مانند یاز آنجا که برا و
روشن شد که قرآن کالم الله و  حیتوض نیوجود ندارد. و با ا یمثل و مانند

او  یاز سو یا . چراکه کالم الله جز با فرستادهباشد یاو م ی محمد فرستاده

َحٖد ّمِن رَِّجالُِ�ۡم َوَ�ِٰ�ن ﴿ :دیفرما یالله متعال م. دیآ ینم
َ
بَآ أ

َ
ٌد � ا َ�َن ُ�َمَّ مَّ

ِ ٱرَُّسوَل  ُ ٱَوَ�َن  َنۗ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوََخاَ�َم  �َّ ٍء َعلِيٗما �َّ  ]٤٠[األحزاب:  ﴾٤٠بُِ�ّلِ َ�ۡ
است  امبرانیرسول الله و خاتم پ کنیو ل ستیاز مردان شما ن یک ھیچپدر  محمد«

گاه است زیو الله به ھر چ رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ َكآفَّٗة ّلِلنَّاِس ﴿ :دیفرما یو م .»آ
َ
ٓ أ َوَما

 َ�َ�ۡ
َ
!) امبریپ یو (ا« ]٢٨[سبأ:  ﴾٢٨َ� َ�ۡعلَُمونَ  �َّاِس ٱ�َِشٗ�� َونَِذيٗر� َوَ�ِٰ�نَّ أ

 شتریب کنیو ل مینفرستاد دھنده میدھنده و ب ھمه مردم جز بشارت یما تو را برا

رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ رَۡ�َٗة ّلِۡلَ�ٰلَِم�َ ﴿: دیفرما ی. و م»دانند یمردم نم
َ
[األنبیاء:  ﴾١٠٧َوَمآ أ

 .»مینفرستاد انیجھان یبرا ی) تو را جز رحمتامبریپ یو (ا« ]١٠٧
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 :اتیآ یاجمال یمعنا

 یرسول و فرستاده او به سو ج محمد دھد یاول خبر م هیمتعال در آ الله
و  ست؛ین یامبریاست که بعد از او پ امبرانیھاست و او خاتم پ ھمه انسان

 دهیباشد برگز امبرانیخاتم پ نکهیرسالتش و ا یکه او را برا دھد یخبر م
مھم  نیا یھا برا انسان نیارترو سزاو نیتر ستهیاو شا داند یاست. چراکه م

 یحمد را برااش م که رسول و فرستاده دھد یخبر م گرید هیاست. و در آ
عرب و عجم؛ و خبر  د،یو سف اهیس یھا فرستاده است، برا ھمه انسان

لذا گمراه شده و به خاطر  دانند یمردم حق را نم شتریکه اکثر و ب دھد یم
    کافر شدند. ج از محمد یرویعدم پ
را مخاطب نموده و به او  ÷ سوم رسولش محمد هیالله متعال در آ و

فرستاده است؛  انیجھان یبرا یکه او را به عنوان رحمت دھد یخبر م
داشته است. پس  یھا را گرام او رحمت الله است که با او انسان نیبنابرا

را  یرحمت الھ قتیکند، درحق یرویآورد و از او پ مانیھرکس به او ا
 قتینکند، درحق یرویو از او پ اوردین مانیاست و ھرکس به محمد ا رفتهیپذ

  را رد کرده است و مستحق آتش و عذاب دردناک است. یرحمت الھ

 ه الصالة والسالمیرسولش محمد عل به الله متعال و مانیا یندا
به الله به عنوان رب و پروردگار و  مانیا یعاقل، تو را به سو یا نیبنابرا

تو را به  زیو ن م؛یخوان یبه رسولش محمد به عنوان رسول او فرام مانیا
که خداوند او را با آن مبعوث کرده، دعوت  عتشیاز او و عمل به شر یرویپ
 ثی) و احادهاسالم است که مصدر آن قرآن (کالم الل نیو آن د م؛یکن یم

اند. چراکه الله  که از او ثابت شده یثیاحاد باشد؛ یم ج محمد امبرانیخاتم پ
 یزیو از چ دکن یامر نم یمتعال او را معصوم نموده است لذا جز به امر الھ

خالصانه بگو:  ی. پس با قلبکند ینم یکرده، نھ یجز آنچه الله متعال نھ
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آوردم  مانیپروردگار من و معبود من است؛ و بگو: ا اللهآوردم که تنھا  مانیا
چراکه تنھا راه نجات تو  کنم؛ یم یرویکه محمد رسول الله است و از او پ

گرداند؛  بیاست و بس؛ خداوند متعال من و تو را سعادت و نجات نص نیھم
  نیآم



 

 
 :سوم فصل

 دین حق اسالم شناختن

مطلب روشن شد که الله متعال پرورگار توست که تو  نیعاقل، چون ا یا
ندارد  یکیاست که شر یمعبود حق گانهیو او  دھد یم یرا خلق کرده و روز

که محمد  یدانست زیو ن ؛یو بر تو واجب است که تنھا او را عبادت کن
 لهبه ال مانتیھاست، پس بدان که ا تو و ھمه انسان یفرستاده الله به سو

 نید نکهیمگر ا ستین حیه الصالة والسالم صحیمتعال و رسولش محمد عل
است  ینیچراکه اسالم د ؛یآورده و عمل کن مانیو به آن ا یاسالم را بشناس

را به آن امر نموده است و خاتم  امبرانشیو پ دهیرا برگز که الله متعال آن
ھا  آن ھا فرستاده است و بر ھمه انسان یرا با آن به سو ج محمد امبرانیپ

  را واجب نموده است. عمل به آن

 اسالم فیتعر
: دیفرما یھا م ھمه انسان یالله متعال به سو ی و فرستاده امبرانیپ خاتم

ًدا رَُسوُل اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، « نَّ ُ�َمَّ
َ
 اُهللا َوأ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ْن ال

َ
ْن �َْشَهَد أ

َ
ِْسَالُم أ

ْ
اإل

َيَْت إِ 
ْ

ُجَّ ابل اَكَة، َوتَُصوَم َرَمَضاَن، َوحتَ َالَة، َوتُْؤِ�َ الزَّ ِن اْستََطْعَت إيَِلِْه َوتُِقيَم الصَّ
جز الله  یمعبود بر حق نکهیدادن به ا یاسالم عبارت است از گواھ« ١»َسِبيًال 

 یو زکات را بپرداز ینماز را برپادار نکهیاوست و ا ی و محمد فرستاده ستین
 .»یدھ نجامالله را ا تیحج ب ییو در صورت توانا یریو رمضان را روزه بگ

                                           
 متفق علیه. -١
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ھا را بدان  است که الله متعال ھمه انسان یجھان نید یاسالم نیبنابرا
الله  یخود را برا  داشتند و اسالم مانیبه آن ا یالھ امبرانیامر کرده است و پ

حق است و از  نیداشته که اسالم د انیمتعال اعالن نمودند؛ و الله متعال ب

ِعنَد  ّ�ِينَ ٱإِنَّ ﴿ :دیفرما یالله متعال م رد؛یپذ یرا نم جز آن ینید کس ھیچ
ِ ٱ . و »(حق) نزد الله، اسالم است نیھمانا د« ]١٩[آل عمران:  ﴾ۡ�ِۡسَ�ُٰمۗ ٱ �َّ

ِ ٱدِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه وَُهَو ِ�  ۡ�ِۡسَ�ٰمِ ٱَوَمن يَۡبَتِغ َ�ۡ�َ ﴿: دیفرما یم ِمَن  �ِخَرة
ھرگز از او  ند،یاز اسالم برگز ریغ ینیو ھرکس د« ]٨٥[آل عمران:  ﴾٨٥ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱ

 .»است انکارانینخواھد شد و او در آخرت از ز رفتهیپذ

 :اتیآ یاجمال یمعنا
 گرید هینزد او فقط اسالم است و در آ نیکه د دھد یمتعال خبر م الله
و بعد از مرگ فقط  ردیپذ یجز اسالم را نم ینید کس ھیچاز  دھد یخبر م

جز اسالم  ینیکه بر د یو کسان باشند یمسلمانان ھستند که سعادتمند م
 .شوند یبوده و در آتش عذاب م انکارانیدر آخرت از ز رند،یم یم

الله متعال  یشان را برا اسالم امبرانیاساس است که ھمه پ نیبر ا و
کردند؛ پس اگر  یزاریاعالن ب اوردند،یکه اسالم ن یاعالن نمودند و از کسان

وارد اسالم شود و از  دیسعادت و نجات است باخواھان  و نصارا ھودیاز  یکس
 یقیحق رویپ نکهیکند تا ا یرویه الصالة والسالم پیرسول اسالم محمد عل

و محمد  یسیو ع یھما الصالة والسالم باشد. چراکه موسیعل یسیو ع یموس
اند  به اسالم دعوت دادهھا  آن اند. ھمه مسلمان بوده یالھ امبرانیو تمام پ

را با آن مبعوث کرده است؛ و ھا  آن است که الله متعال ینیچون اسالم د
ه الصالة یمحمد عل امبرانیکه بعد از بعثت خاتم پ یاز کسان یک ھیچ یبرا

که خود را مسلمان  ستیو روا ن زیبوده و خواھد بود، جا ایدن انیوالسالم تا پا
 که به محمد یمگر زمان ردیپذ ینم یادعا را از و نیبنامد و الله متعال ا



 دین حق   ٣٠

که الله  یکند و به قرآن یرویداشته باشد و از او پ مانیبه عنوان رسول الله ا

قُۡل إِن ﴿ :دیفرما یعمل کند. الله متعال در قرآن م دهمتعال بر او نازل کر
َ ٱُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن  ُ ٱُ�ۡبِۡبُ�ُم  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ ُ ٱَو�َۡغفِۡر لَُ�ۡم ُذنُو�َُ�ۡمۚ وَ  �َّ َ�ُفورٞ  �َّ

 یرویپس از من پ د،یدار یبگو: اگر الله را دوست م« ]٣١[آل عمران:  ﴾٣١رَِّحيمٞ 
 ی و الله آمرزنده امرزدیب تان یتان را برا تا الله شما را دوست بدارد و گناھان دیکن

 . »مھربان است

 :هیآ یاجمال یمعنا
محبت و  یکه ادعا یبه کسان کند یمتعال به رسولش محمد امر م الله

 یرویپس از من پ دی: اگر واقعًا الله را دوست داردیبگو کنند، یالله م یدوست
شما را دوست داشته باشد؛ چون الله متعال شما را دوست  زیتا الله ن دیکن
 مانیکه به رسولش محمد ا یمگر زمان بخشد یتان را نم و گناھان دارد ینم

 .دیکن یرویآورده و از او پ
 ی ھمه یرا با آن به سو ج الله متعال رسولش محمد که یاسالم نیا و

کامل و شامل و آسان است که الله متعال  یھا فرستاده است، اسالم انسان
 ینیاست چنانکه د دهیبندگانش برگز یبرا نیرا کامل نموده و به عنوان د آن

ۡ�َمۡلُت  ۡ�َۡومَ ٱ﴿: دیفرما یم قرآن. الله متعال در ردیپذ ینمھا  آن را از جز آن
َ
أ

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم 
َ
ۚ  ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱلَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�  ﴾دِيٗنا

شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و  نیامروز د« ]٣[المائدة: 
 .»دمیشما برگز یبرا نیاسالم را (بعنوان) د

 :یاجمال یمعنا
محمد  امبرانیبر خاتم پ یرا درحال آن که هیآ نیمتعال در ا الله

الوداع  ةموده که در عرفات در مکه و در حجالصالة والسالم نازل ن هیعل
اند و  و خواندن او مشغول یھمراه مسلمانان توقف کرده و به مناجات الھ
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او  تعالالله م نکهیبعد از ا باشد، یلحظات عمر مبارک خود م نیدر آخر امبریپ
 دھد ینمود و اسالم را منتشر ساخت و نزول قرآن کامل شد، خبر م یاریرا 

 ج را کامل کرده است و با بعثت رسولش محمد شان نیمسلمانان د یکه برا
 تمام کرده است. ھا  آن و نازل کردن قرآن بر او نعمتش را بر

است  دهیبرگزھا  آن یبرا شان نیکه اسالم را به عنوان د دھد یخبر م و
و  رد؛یپذ یرا نم جز آن ینید یو ھرگز از کس ردیگ یر آن خشم نمکه ھرگز ب

ھمه  یکه رسولش محمد را با آن به سو یاسالم دھد یالله متعال خبر م
ھر زمان  یاست برا یا ستهیکامل و شامل و شا نیھا مبعوث نموده، د انسان

است؛ برنامه واضح و  ریو عدالت و خ یعلم و آسان نیو آن د ؛یو مکان و امت
است و دولت؛ دربردارنده  نید ؛یھمه امور زندگ یاست برا یکامل و استوار

 یو اقتصاد یاجتماع لیو مسا استیحکم و قضاوت و س یمنھج درست برا
در طول  راست که بش یدربردارنده ھمه موارد ی. و به طور کلباشد یم
و  ایدر دنھا  آن سعادتاست که  ینیکالم د کیدارد و در  ازیبدان ن اتشیح

 آخرت را به دنبال دارد.

 اسالم انکار
تنھا معبود بر حق الله است و محمد  نکهیدادن به ا یاول گواھ رکن

 اوست.  ی رسول و فرستاده

 [انواع عبادت] [دعا]

 اسالم: ارکان
ه الصالة والسالم را با آن یکه الله متعال رسولش محمد عل یکامل اسالم

محسوب  یقیدارد که انسان مسلمان حق یرکن اساس فرستاده است پنج
 را انجام دھد که عبارتند از:ھا  آن داشته باشد و مانیاھا  آن به نکهیتا ا شود ینم
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و محمد  ستیجز الله ن یمعبود بر حق چیدادن به اسنکه ھ یگواھ -١
 رسول و فرستاده اوست.

 نماز خواندن -٢
 پرداختن زکات -٣
 رمضان ی روزه -٤
 را دارد. آن ییکه توانا یکس یالله الحرام برا تیحج ب -٥

ب� اإلسالم ىلع مخس: شهادة أن ال � إال اهللا، «فرمودند:  ج الله رسول
وأن �مدا رسول اهللا، و�قام الصالة، و�يتاء الز�ة، وحج ابليت، وصوم 

معبود بر  نکهیدادن به ا یاستوار است: گواھ هیاسالم بر پنج پا« ١»رمضان
اوست؛ و بر پا نمودن نماز و  ی رستادهو محمد ف ستیلله نجز ا یحق

 انیدر ب ینآقر لیدال». الله و روزه رمضان تیپرداختن زکات و و حج ب
 ارکان اسالم خواھد آمد. یلیتفص

و محمد  ستیجز الله ن یمعبود بر حق نکهیدادن به ا یاول: گواھ رکن
را  آن یدارد که واجب است ھر مسلمان ییمعنا یگواھ نیفرستاده اوست. ا

را بر زبان آورده و  تنھا آن نکهیآن عمل کند. اما ا یدانسته و به مقتضا
 او ندارد؛  یبرا یرا نداند و بدان عمل نکند سود     آن یمعنا

و آسمان جز  نیدر زم یاست که معبود بر حق نیا» ال إله إال الله« یمعنا
جز او باطل  یمعبود بر حق است و ھر معبود یالوجود ندارد، او تع کتایالله 

 معبود است.» اإلله« یاست و معنا
کافر به الله و مشرک است ھرچند  کند یرا عبادت م راللهیکه غ یکس و
باشد  یالھ یایاز اول یکی ای امبریو معبود اوست پ کند یرا که عبادت م یکس

ل و توسل به آن آن به الله متعا لهیو ھرچند به حجت تقرب جستن به وس

                                           
 .هیمتفق عل -١
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را عبادت  ایلو او امبرانیپ دیجنگھا  آن که رسول الله با یمشرکان رایباشد. ز
باطل و  یو حجت لیدل نیو حجت؛ اما ا لیدل نیمگر به ھم کردن ینم

مردود است چراکه تقرب جستن به الله متعال و توسل جستن به او با 
 یکیاسما و صفاتش و اعمال ن لهیبلکه به وس باشد یاو نم ریعبادت غ

امر نموده است مانند نماز و صدقه و ذکر و روزه و ھا  آن که خود به باشد یم
 یبه دعا زیو ن ل؛یقب نیاز ا یبه پدر و مادر و اعمال یکیجھاد و حج و ن

 .باشد یبرادرش م یحاضر برا ی مومن زنده

 عبادت انواع
 .میکن یاشاره مھا  آن از یدارد که به برخ یادیال زکانواع واش عبادت

برآورده  یارایکه جز الله متعال را  ییازھای: عبارت است از خواستن ندعا
بر طرف کردن  مار،ی. مانند باراندن باران، شفا دادن بستینھا  آن کردن
 لیقب نیمخلوق عاجز است؛ و از اھا  آن که در برطرف کردن ییھا یسخت

است خواستن بھشت و نجات از آتش دوزخ و خواستن فرزند و رزق و 
 ..لیقب نیاز ا یو موارد دتسعا

از  یاگر کس نیبنابرا شود یموارد تنھا از الله متعال خواسته م نیا ھمه
او  قتیامور را بخواھد و طلب کند درحق نیاز ا یزیمرده چ ایمخلوق زنده 

که تنھا او را  کند یانش را امر مرا عبادت کرده است. الله متعال بندگ
او  ریرا متوجه غ که دعا عبادت است و ھرکس آن دھد یبخوانند و خبر م

ۡسَتِجۡب لَُ�ۡمۚ إِنَّ  ۡدُعوِ�ٓ ٱَوقَاَل َر�ُُّ�ُم ﴿ خواھد بود: انیکند، از دوزخ
َ
أ

ِينَ ٱ وَن َ�ۡن ِعَباَدِ� َسَيۡدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِ�نَ  �َّ و « ]٦٠[غافر:  ﴾٦٠�َۡسَتۡكِ�ُ
 زکه ا  ی) شما را اجابت کنم ھمانا کسانیتا (دعا دیپروردگار شما فرمود: مرا بخوان

 .»شوند یبه جھنم وارد م یبا خوار یبه زود کنند، یم یعبادت من سرکش
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است مالک ھا  آن جز او که دعا متوجه یکسان دھد یالله متعال خبر م و
 باشند. ایاول ای امبرانیھرچند از پ ستندین کس ھیچ یبرا ینفع و ضرر چیھ

ْ ٱقُِل ﴿ ِينَ ٱ ۡدُعوا ِّ ٱفََ� َ�ۡملُِكوَن َكۡشَف  ۦزََ�ۡمتُم ّمِن ُدونِهِ  �َّ َعنُ�ۡم َوَ�  ل�ُّ
او (معبود خود)  یرا که به جا ی!) بگو: کسانامبریپ یا«( ]٥٦[اإلسراء:  ﴾٥٦َ�ۡوِ�ً� 

) را از شما دورسازند و یبال (و مشکل توانند ینه مھا  آن پس د،یبخوان د،یپندار یم
 .»دھند ریینه تغ

نَّ ﴿ :دیفرما یم و
َ
ِ فََ� تَۡدُعواْ َمَع  لَۡمَ�ِٰجدَ ٱَوأ ِ ٱِ�َّ َحٗدا �َّ

َ
 ]١٨[الجن:  ﴾١٨أ

 .»دیرا با الله نخوان یمساجد از آِن الله است، پس کس نکهیو ا«

 یذبح و نذر و قربان
ھرگز  نیبنابرا باشد؛ یدادن م یاز انواع عبادات ذبح و نذر و قربان یکی

تقرب  یبا نذر ای یدادن قربان ای یخون ختنیکه انسان با ر ستیو روا ن زیجا
را ذبح کند  یوانیح راللهیغ یالله متعال؛ و ھرکس برا یمگر به سو دیجو

را عبادت کرده  راللهیغ قتیدرحق د،یذبح نما یجن یبرا ای یقبر یمثال برا
 :دیفرما ی. الله متعال مردیگ یقرار م یالھ نیاست و مستحق لعنت و نفر

ِ َرّبِ ﴿  ۥۖ َ� َ�ِ�َك َ�ُ  ١٦٢ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱقُۡل إِنَّ َصَ�ِ� َو�ُُسِ� َوَ�َۡياَي َوَمَماِ� ِ�َّ
ُل  وَّ

َ
۠ أ نَا

َ
ِمۡرُت َو�

ُ
نمازم  گمان ی: بوبگ« ]١٦٣-١٦٢[األنعام:  ﴾١٦٣لُۡمۡسلِِم�َ ٱَو�َِ�ٰلَِك أ

ان یالله پروردگار جھان یو مرگ من، ھمه برا ی) من و زندگیو عبادت (و قربان
 .»ن مسلمانمیام و من نخست ن مأمور شدهیست و به ایاو ن یبرا یکیاست. شر

الله لعنت کرده « ١:»لََعَن اُهللا َمْن َذبََح ِلَغْ�ِ اهللاِ «فرمودند:  ج رسول الله و
 . »دیذبح نما راللهیغ یرا که برا یکس

                                           
 کرده است. تیرا روا است و مسلم آن حیصح ثیحد -١
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و چنان شود  نیاگر چن کنم ینذر م دیبگو یگریخطاب به د یاگر کس و
نذر شرک  نیا دھم، یفالن کار را انجام م ایو  دھم یفالن مقدار صدقه م

مخلوق است.  یچراکه نذر کردن برا باشد یبه الله متعال م دنیورز
و نذر مشروع  ستیالله متعال روا ن ینذر عبادت است و جز برا که یدرحال

 میبرا زیاگر فالن چ کنم یالله متعال نذر م یکه گفته شود: برا استآن 
 فالن طاعت را انجام دھم. ایشد فالن مقدار صدقه بدھم  سریم

 و استعانت و استعاذه استغاثه
جستن) و  یاریھا استغاثه (کمک خواستن) و استعانت ( انواع عبادت از

 یاریفقط از الله متعال کمک و  نی. بنابراباشد یناه جستن) ماستعاذه (پ
. الله متعال در قرآن شود یپناه برده م یو تنھا به او تعال شود یم دهیطلب

تنھا تو را عبادت « ]٥[الفاتحة:  ﴾٥إِيَّاَك َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َۡستَعِ�ُ ﴿: دیفرما یم میکر

ُعوذُ بَِرّبِ ﴿: دیفرما یم . و»مییجو یم یاریو تنھا از تو  میکن یم
َ
 ١لَۡفلَقِ ٱقُۡل أ

ِ َما َخلَقَ  دم پناه  دهی) بگو: به پروردگار سپامبریپ یا«( ]٢-١[الفلق:  ﴾٢ِمن َ�ّ
 .»است دهیاز شر تمام آنچه آفر برم یم

از « ١:»إنّه ال �ُستغاث يب؛ و�نّما �ُستغاث باهللا«فرمودند:  ج رسول الله و
 .»شود یو فقط از الله متعال کمک گرفته م شود یمن کمک گرفته نم

، َو�َِذا اْستََعنَْت فَاْستَِعْن «فرمودند:  ج رسول الله و َ ِل ا�َّ
َ
َت فَاْسأ

ْ
ل
َ
إَِذا َسأ

 ِ پس از  یخواست یاریاز الله بخواه و چون  یداشت یچون درخواست« ٢:»بِا�َّ
 ». بخواه یاریالله 

                                           
 کرده است. تیرا روا آن یاست و طبران حیصح ثیحد -١
 کرده است. تیرا روا آن یاست و ترمذ حیصح ثیحد -٢
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است و  حیده و حاضر صحجستن از انسان زن یاریکمک خواستن و  و
را دارد اما در  آن ییکه قدرت و توانا شود یخواسته م یاریاز او  یتنھا در امر

و از  شود؛ یمورد استعاذه و پناه جستن، فقط به الله متعال پناه جسته م
و  شود یکمک خواسته نم ست،یبوده و حاضر ن بیکه غا یا مرده و زنده

 امبریھرچند پ ستین یزیچراکه مالک چ .شود یخواسته نم یاریالبته از او 
 باشد. یا فرشته ای یول ای

 بیکه ادعا کند غ یو کس داند ینم یرا جز الله متعال کس بیغ و
 ییشگویرا پ یزیچ یواجب است؛ و اگر کس یو بیکافر بوده و تکذ داند، یم

 باشد؛ یم ریامر از باب موافقت با تقد نیا ابد،یتحقق  یو ییشگویکند و پ

قَُه بَِما َ�ُقوُل، َ�َقْد َ�َفَر «فرمودند:  ج رسول الله افًا، فََصدَّ ْو َعرَّ
َ
ىَت اَكِهنًا، أ

َ
َمْن أ

دٍ  نِْزَل ىلَعَ ُ�َمَّ
ُ
 دیگو یرفته و آنچه را م یھرکس نزد کاھن و عراف« ١:»بَِما أ
 ». است دهیبه آنچه بر محمد نازل شده کفر ورز قتیکند، درحق قیتصد

 خشوع و دیو ام توکل
 دی. چنانکه انسان نباباشد یو خشوع م دی، توکل و ام انواع عبادت کرید از

الله  یداشته باشد و جز برا دیام یجز بر الله متعال توکل کند و جز به او تعال
 . دینما یمتعال خشوع و فروتن

به اسالم، به الله متعال شرک  نیاز منسب یاریتاسف دارد که بس یجا
و  دیخوانده و توکل و ام ادیچنانکه زندگان و مردگان را به فر ورزند؛ یم

و بلکه بر قبرھا طواف نموده و  کنند یمھا  آن خود را متوجه یفروتن
 وبوده  راللهیعبادت غ نیا که یدرحال خواھند یمھا  آن شان را از حاجات

 و دیاسالم کند و ال اله اال الله بگو یھرچند ادعا ستیفاعل آن مسلمان ن

                                           
 اند. کرده تیرا روا ثیحد نیامام احمد و حاکم ا -١
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َولََقۡد ﴿ :دیفرما یالله کند. الله متعال م تیو حج ب ردینماز بخواند و روزه بگ
وِ�َ إَِ�َۡك �َ� 

ُ
ِينَ ٱأ ۡ�َت َ�َۡحَبَطنَّ َ�َملَُك َوَ�َُكوَ�نَّ ِمَن  �َّ َ�ۡ

َ
مِن َ�ۡبلَِك لَ�ِۡن أ

از تو  شیکه پ  یکه به تو و به کسان یو به راست« ]٦٥[الزمر:  ﴾٦٥ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱ
و از  شود یاعمالت (تباه و) نابود م ناً یقی ،یشد که اگر شرک آور یبودند، وح

 .»بود یخواھ کاران انیز

ِ  ۥإِنَّهُ ﴿: دیفرما یو م ِ ٱَمن �ُۡ�ِۡك ب َم  �َّ ُ ٱَ�َقۡد َحرَّ َوٮُٰه  ۡ�َنَّةَ ٱَعلَۡيهِ  �َّ
ۡ
َوَمأ

ۖ ٱ نَصارٖ  �َّاُر
َ
ٰلِِمَ� ِمۡن أ ھمانا ھرکس به الله شرک « ]٧٢[المائدة:  ﴾٧٢َوَما لِل�َّ

او دوزخ است و ستمکاران را  گاهیآورد، الله بھشت را بر او حرام کرده است و جا
 .»ستین یاوری

 

َمآ ﴿ :دیرا امر نموده که به مردم بگو ج متعال رسولش محمد الله قُۡل إِ�َّ
�ََّمآ إَِ�ٰهُ 

َ
نَا۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ �

َ
 ۦُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ َ�َمن َ�َن يَرُۡجواْ لَِقآَء َرّ�ِهِ �

َحَدۢ� ۦٓ فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َوَ� �ُۡ�ِۡك بِعَِباَدةِ َرّ�ِهِ 
َ
 یا«( ]١١٠[الکهف:  ﴾١١٠أ

است که) به من  نیمن ا ازیھستم مثل شما، (امت ی) بگو: من فقط بشرامبریپ
 یاست، پس ھر که به لقا گانهیکه تنھا معبود تان معبود  شود یم یوح

را در عبادت  کس ھیچانجام دھد و  ستهیکار شا دیدارد، با دیپروردگارش ام
 .»نسازد کیپروردگارش شر

 دانند یمربوط به فروع را م لیاز مسا یکه برخ یسوء و گمراھ یعلما اما
 فتهیاند، آن جاھالن را فر است جاھل نیکه اساس د یدیو نسبت به توح

اسم  ینسبت به معنا که یدرحال خوانند یشرک فرام یبه سو رو نیاست از ا
فاسد و  التیتاو نهیزم نیشان در ا اند. و حجت جاھل لهیشفاعت و وس

ھا  آن در ھر زمان است که ینیدروغ یثیاحاد نیاز نصوص و ھمچن ینادرست
است  ییھا و خواب اتیحکا زیاند و ن بت دادهنس ج را به دروغ به رسول الله
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که در  یمشابھ ییھا ینموده است. و گمراھ میترسھا  آن یبرا طانیکه ش
 یبرا شان یھا عبادتھا  آن لهیاند تا به وس انباشته کرده شان یھا کتاب

نموده و  یرویپ  و ھوس یو ھو طانیاز ش نگونهینموده و ا دییرا تا راللهیغ
  کورکورانه از آباء و اجداد ادامه دھند. دیمشرکان به تقل نیھمچون اول

ْ ٱوَ ﴿ هیکه الله متعال در آ یا لهیوس اما  ]٣٥[المائدة:  ﴾لۡوَِسيلَةَ ٱإَِ�ۡهِ  ۡ�َتُغٓوا
و نماز و صدقه و  دیما را به جستن آن امر نموده، اعمال صالح از جمله توح

و  یشاوندیخو وندیاز منکر و پ یروزه و حج و جھاد و امر به معروف و نھ
 خواندن مردگان و کمک خواستن از ادیاست؛ اما به فر لیقب نیاز ا یموارد

الله متعال  یبه جاھا  آن و مشکالت، عبادت نمودن ھا یدر ھنگام سختھا  آن
  .باشد یم

ھا  آن که الله متعال به یمسلمانان، کسان گریو د ایو اول ایشفاعت انب و
را از  اما آن میدار مانیمساله ا نیدھد حق است و به ا شفاعت ی اجازه

 کس ھیچ یحق الله متعال است که برا نیچراکه ا میکن یمردگان طلب نم
از  وهیش نیرا به ا موحد آن ؛یمگر با اجازه و فرمان او تعال شود یحاصل نم

من  عی: پروردگارا، رسولت و بندگان صالحت را شفخواھد یالله متعال م
مرده است و  یمن شفاعت کن؛ چراکه و یبرا ی: فالندیگو یبگردان؛ و نم

ِ ﴿ :دیفرما ی. الله متعال مشود یخواسته نم یزیھرگز از مرده چ َّ قُل ّ�ِ
َ�َٰعةُ ٱ ُ  لشَّ َّ� ۖ َ�َٰ�ٰتِ ٱُمۡلُك  ۥَ�ِيٗعا �ِض� ٱوَ  لسَّ

َ
 ]٤٤[الزمر:  ﴾٤٤ُ�مَّ إَِ�ۡهِ تُرَۡجُعونَ  ۡ�

از آن اوست،  نیھا و زم آسمان ییشفاعت از آن الله است، فرمانروابگو: تمام «
 .»دیشو یاو بازگردانده م ی) به سویسپس (ھمگ

 حیصح ثیدر احاد ج مخالف با اسالم که رسول الله یھا جمله بدعت از
 یکردند، مسجد ساختن بر قبرھا و چراغان ینھھا  آن و سنن از نیحیدر صح

و نماز ھا  آن قبرھا و نوشتن بر یو گچکارھا  آن کردن قبور و ساختن بنا بر
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کردند چراکه از  یامور نھ نیاز ھمه ا ج رسول الله باشد؛ یدر قبرستان م
 قبور ھستند. نیاست که در ا یاسباب عبادت مردگان نیتر بزرگ
از  یاریاز جاھالن در بس یروشن شد که آنچه برخ حیتوض نیا با
. باشد یمصداق شرک به الله متعال م دھند، ینزد قبور انجام م ھا نیسرزم

در عراق  یالنیدر مصر و قبر گ نبیز دهیو س یکه نزد قبر بدو یمانند اعمال
 ی. امورشود یدر نجف و کربال انجام م † تیو قبور منسوب به اھل ب

چون طواف قبور و طلب حاجات از مردگان و اعتقاد به نفع و ضرر رساندن 
 دیگرد انی. و بشوند یشھرھا در کنار قبور انجام م از یاریمردگان که در بس

اسالم  یھرچند ادعا باشند یامور مشرک و گمراه م نیبا انجام اھا  آن که
الله  اله اال انجام دھند و ال لهال تیو حج ب رندیکنند و نماز بخوانند و روزه بگ

تا  ندیآ یھمه موحد به شمار نم نیمحمد رسول الله را بر زبان آورند؛ با ا
 حیتوض تر شیآن عمل کنند چنانکه پ یرا بدانند و به مقتضا آن یمعنا نکهیا
مسلمان نبوده، با بر زبان آوردن  چگاهیکه ھ یمطلب گذشت. اما کس نیا

از  یزیکه چ یتا زمان شود یم دهیوارد اسالم شده و مسلمان نام بهیکلمه ط
بر شرک باشد  یماندن و یباق انگریاو سر زند که با اسالم منافات داشته و ب

او،  یآن برا انیاسالم را بعد از ب ضیاز فرا یزیچ نکهیا ایمانند آن جاھالن؛ 
   داشته باشد. مانیمخالف با اسالم ا ینیبه د نکهیا ایانکار کند 

کمک ھا  آن و از خوانند یم ادیرا به فرھا  آن که یاز کسان ١ایو اول ایانب و
دعوت  یرا برا امبرانشیچراکه الله متعال پ اند؛ یو بر زاریب خواھند، یم

                                           
ھستند که از الله متعال اطاعت نموده و از رسول الله  یھمان موحدان یالھ یایاول -١

شناخته  نگونهیعلم و جھادشان است و اھا  آن از یشاخصه برخ کنند؛ یم یرویپ
 چیکه شناخته شده ھستند، به ھھا  آن از یو کسان ستند؛ین نیچن یو برخ شوند یم

ھرگز ادعا  یقیحق یایو اول مارند؛را مقدش بشھا  آن مردم ستندین یوجه راض
 ئتیھ ایو لباس مخصوص  دانند یھستند بلکه خود را مقصر م ایکه اول کنند ینم
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او  ریفرستاده است؛ و عبادت غ او ریھا به عبادتش و ترک عبادت غ انسان
 . شود یم گرید زیھرکس و ھرچ ای ایاول ای امبریشامل عبادت پ

خدا ھستند و  یایاول کنند یکه ادعا م یروشن شد کسان حیتوض نیا با
شان  را بزرگ شمرده و مقدسھا  آن تا مردم کنند یبر تن م یلباس خاص

  کذاب و دروغگو ھستند. یبلکه مشت ستندین یالھ یایبدانند، نه تنھا اول
 کنند، یاقتدا م شانیکه به ا ییایو اول ج دوست داشتن رسول الله اما

با  یدشمن قتیدرحقھا  آن . چراکه عبادتشود یمحسوب نمھا  آن عبادت
گرفتن راه و  شیو در پ شانیبه ا یدر اقتداھا  آن ھاست و دوست داشتن آن

را ھا  آن دارد اما سترا دو ایو اول ایانب یقی. مسلمان حقباشد یمھا  آن روش
 ج که محبت و دوست داشتن رسول الله میدار مانیو ما ا کند؛ یعبادت نم

از آنچه خود و خانواده و فرزندان و تمام مردم را  شیبر ما واجب است ب
 .میاشته باشدوست د

 افتهی نجات فرقه
که  ییھا اند؛ گروه اندک یقیاما مسلمانان حق ارندیدر تعداد بس مسلمانان

و تعداد  رسند یفرقه م ٧٣چنانکه به  ارندیبه اسالم منتسب ھستند بس
که مسلمانان  یاما گروھ ،رسد یم ونیلیاز ھزار م شیبه بھا  آن روانیپ

 للهاست که ا یفرقه است و آن گروھ کیتنھا  دھد یم لیرا تشک یقیحق
و عمل صالح مطابق راه و روش  دهیو در باب عق داند یم کتایمتعال را 

مورد خبر  نیچنانکه رسول الله در ا کند؛ یو اصحابش حرکت م ج الله رسول

افرتقت ايلهود ىلع إحدى وسبع� فرقة، وافرتقت انلصارى «و فرمودند:   داده

                                                                                           
که  یھستند؛ و ھر مسلمان موحد ج رسول الله رویموارد پ نیندارند و در ا یمشخص

 .است اربرخورد یالھ تیو طاعتش از وال یستگیرسول الله باشد به قدر شا رویپ
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األمة ىلع ثالث وسبع� فرقة لكها يف  ه، وستفرتق هذىلع اثنت� وسبع� فرقة
انلار إال واحدة، قال الصحابة: من � يا رسول اهللا؟ قال: من اكن ىلع مثل ما 

 یشد و نصار میفرقه تقس کیبه ھفتاد و  ھودی« ١:»أنا عليه ايلوم وأصحايب
خواھد شد که  میامت به ھفتاد و سه فرقه تقس نیبه ھفتاد و دو فرقه؛ و ا

رسول خدا، آن  یفرقه؛ صحابه گفتند: ا کیدر آتش ھستند جز ھا  آن یھمگ
 ». که بر راه و روش من و اصحابم ھستند یفرقه کدام است؟ فرمود: کسان

شان بر آن بودند ھمان اعتقاد به  که رسول الله و اصحاب یراه و روش و
به  باشد؛ یآن م یتضاال اله اال الله محمد رسول الله و عمل به مق یمعنا

فقط او به دعا و  نکهیا باشد یاختصاص عبادت به الله متعال م گریعبارت د
و استعانت و  هاو ذبح و نذر گردد و استغاث یخوانده شود و تنھا برا ادیفر

او متصور باشد و  یاستعاذه تنھا متوجه او گردد و نفع و ضرر تنھا از سو
 یھا انجام شود؛ فرشتگان و کتاب یاو تعال یارکان اسالم خالصانه برا

و بھشت و دوزخ و  یشدن دوباره و حسابرس ختهیو برانگ امبرانیو پ یآسمان
شود؛ قرآن و سنت در ھمه  قیالله متعال، تصد یاز سو ریو شر تقد ریخ

 تیمورد رضاھا  آن و تنھا مصدر حکم باشند و حکم دهیجوانب حاکم گرد
او  یبه سو ؛یشده و با دشمنانش دشمن یواقع شده و با دوستان الله دوست

امور وحدت  نیا یدعوت داده شده و در راه او جھاد شود و بر مبنا یتعال
امر  یکه به معروف یانامر مسلمانان اطاعت شود زم ی. از ولردیصورت گ

سخن حق گفته شود. ھمسران رسول الله و  یطی. و در ھر شراکند یم
از اصحاب بر  کیداشته شود و ھراصحابش دوست  زیو ن امبریخاندان پ

از  یھا؛ و خوددار بودن از ھمه آن یفضلش مقدم شمرده شود و راض یمبنا
که منافقان  ییرادھایو ا بینکردن ع قیو تصدھا  آن انیورود به مشاجرات م

                                           
 =مصحح]افتمیدو منبع ن نیرا در ا تیروا نیو مسلم. [ا یبخار تیبه روا -١
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مسلمانان دارند؛  انیکار قصد تفرقه م نیو با ا کنند یوارد مھا  آن در مورد
را خورده و با حسن ھا  آن بیمسلمان فر نیاز علما و مورخ یچنانکه برخ

    اشتباه است. نیاند که ا را ثبت نموده یموارد نیچن تین
 شوند، یم دهینام دیھستند و س تیاز اھل ب کنند یکه ادعا م یکسان و

 ریکه خود را به غ یمساله مطمئن باشند چراکه الله متعال کسان نیاز ا دیبا
به رسول ھا  آن لعنت کرده است. و چون َنَسب دھند، یم شان نسبت پدران

 گناھانو ترک  دیواجب است که در اخالص در توحھا  آن الله ثابت گشت، بر
به  شان، یدست و پا دنیو بوسھا  آن یاز خم شدن مردم برا تیو عدم رضا

 گریخود را از د یرسول الله و خاندانش اقتدا کنند. و با لباس مشخص
موارد بر خالف راه و  نینکنند؛ چراکه ھمه ا زیشان متما برادران مسلمان

. و بلکه باشند یم یامور بر نیاز ا شانیو ا باشد یروش رسول الله م
ھاست. درود و سالم باد بر  آن نیھا نزد الله متعال باتقواتر انسان نیتر یگرام

 محمد و خاندانش؛ امبرمانیپ

 تعال استفقط حق الله م عیو تشر حکم
اختصاص دارد؛  یفقط حق الله متعال است و به او تعال عیو تشر حکم

ال اله  ی. و از معانباشد یم لتیباشد عدالت و رحمت و فض عتیآنجا که شر
فقط  عیاست که حکم و تشر نیاال الله که اعتقاد و عمل به آن واجب است، ا

 یانونق ستین زیجا یبشر چیھ یبرا نیالله متعال است و بس؛ بنابرا یبرا
 یو برا کند؛ ینم یکه باشد فرق یوضع کند، در ھر امر یالھ عتیمخالف شر

جز آنچه الله متعال نازل کرده  یزیچ یبر مبنا ستین زیجا یمسلمان چیھ
است،  عتیکه مخالف با شر یبه حکم ستین زیاو جا یبرا زیو ن د؛یحکم نما

نموده حالل  مآنچه الله متعال حرا ستین زیجا کس ھیچ یباشد؛ و برا یراض
با  ایمخالفت  یو ھرکس عمدا برا د؛یآنچه را حالل نموده حرام نما ایکند 
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َوَمن لَّۡم َ�ُۡ�م بَِمآ ﴿: دیفرما یکند، کافر است. الله متعال م نیچن تیرضا
نَزَل 

َ
ُ ٱأ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ

ُ
که  یاحکامو ھرکس به « ]٤٤[المائدة:  ﴾٤٤ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱفَأ

 .»حکم نکند کافر است استالله نازل کرده 

 مبعوث کرده است یامبریرا به پها  آن که الله متعال یامبرانیپ فهیوظ
(ال إله إال الله) و  دیکلمه توح یھا به سو دعوت انسان امبرانیپ ی فهیوظ

و دست  یگانگیکه ھمان عبادت الله متعال به  باشد یعمل به مدلول آن م
آوردن به عبادت خالق  یو رو عتشیاز عبادت مخلوق و قانون و شر دنیکش

 ندارد. یکیشر چیاو که ھ باشد؛ یم عتشیمتعال و شر
و  دهیکورکورانه دست کش دیرا با تدبر بخواند و از تقل میقرآن کر ھرکس

 کند یحق است؛ و درک م مینمود انیکه آنچه ب کند یدرک م د،ینما یدور
ھا را  انسان ریوابط انسان با پروردگارش و با ساکه الله متعال حدود ر

 داشتهمقرر  نیبنده با پروردگار را چن ی مشخص کرده است؛ چنانکه رابطه
 یرا برا یعبادت چیرا عبادت کند و ھ یکه بنده مومن با انواع عبادت او تعال

قرار باشد  نیو صالح از ا کیو بندگان ن ایانجام ندھد؛ و رابطه او با انب راللهیغ
است؛  یکه تابع محبت الھ یو محبت یرا دوست داشته باشد؛ دوستھا  آن که
 متعال الله دشمنان که– یو روابط او با کافران د؛یاقتدا نماھا  آن به زیو ن

نفرت داشته باشد چراکه الله ھا  آن نموده که از میتنظ نچنی -ھستند
را به اسالم دعوت کند و اسالم  ھا آن ھمه نیاست؛ و با ا زاریبھا  آن متعال از

اسالم و  رفتنیاگر از پذ نکهیشدند. و ا تیھدا دیکند شا نییتبھا  آن یرا برا
جھاد کند تا ھا  آن با دند،یحکم اسالم ابا ورز برابردر  یخضوع و فروتن

 یاز آن الله متعال باشد؛ بر ھر مسلمان یبه تمام نینماند و د یباق یا فتنه
 ی(ال إله إال الله) را بداند و به مقتضا دیکلمه توح یمعان نیواجب است ا

   باشد. یقیحق یعمل کند تا مسلمانھا  آن
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 محمد رسول الله است نکهیدادن به ا یگواه یمعنا
 ی که محمد رسول و فرستاده میو معتقد باش میمعناست که: بدان نیا به

 شود یکه عبادت نم است یا بنده زیھا است و او ن انسان ی ھمه یالله به سو
. ھرکس از شود یم یرویبلکه اطاعت و پ گردد ینم بیاست که تکذ یو رسول

آتش دوزخ  هکند، ب یو ھرکه از او نافرمان شود یاو اطاعت کند وارد بھشت م
چه در  عتیشر افتیدر میمعناست که معتقد باش نی. و به اشود یانداخته م

حکم و  نهیدر زم ایامر نموده است ھا  آن که الله متعال به یباب عبادات
 ریپذ امکان ج رسول الله محمد قیدر باب حرام و حالل جز از طر ایو  عیتشر

 عتیالله متعال است که شر یاز سو یا رستاده. چراکه او رسول و فباشد ینم
 ستین زیجا یمسلمان چیھ یبرا رو نیاز ا کند؛ یم غیرا از جانب او تبل یالھ

 دهیگرد انیب ج جز رسول الله یقیرا قبول کند که از راه و طر یعیتشر

َ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه  َوَمافَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱَوَمآ َءاتَٮُٰ�ُم ﴿ :دیفرما یاست؛ الله متعال م
ْۚ ٱفَ  ) آورده است یام الھکشما (از اح یامبر برایه پکرا  یامور« ]٧[الحشر:  ﴾نَتُهوا

. و »دیشکشما را از آن بازداشته است، دست به ک یزھائید و از چینکاجرا 

ٰ ُ�َّكُِموَك �ِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُ�مَّ َ� ﴿: دیفرما یم فََ� َوَرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنوَن َح�َّ
ْ �َۡسلِيٗما ا قََضۡيَت َو�َُسّلُِموا نُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِمَّ

َ
ْ ِ�ٓ أ نه، « ]٦٥[النساء:  ﴾٦٥َ�ُِدوا

تو  شیدر اختالفات خو نکهیمگر ا آورند، ینم مانیاھا  آن رت کهسوگند به پروردگا
نکنند و کامًال  یتو در دل خود احساس ناراحت یرا داور قرار دھند و سپس از داور

 .»باشند میسلت

 :هیدو آ نیا یمعن
که رسولش محمد  دھد یاول مسلمانان را دستور م هیمتعال در آ الله

اطاعت کنند  کند یامر مھا  آن که به یموارد ه الصالة والسالم را در تمامیعل
به  امبریدست بکشند. چراکه پ کند یم یرا از آن نھھا  آن از تمام آنچه زیو ن
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 ینھ یزیاز چ ندخداو ینھ یو بر مبنا کند یامر م یزیامر الله متعال به چ
 . کند یم

 مانیکه ا کند یم ادیالله متعال به ذات مقدسش سوگند  گرید هیدر آ و
را در مشاجراتش  امبریپ نکهیتا ا ستین حیبه الله و رسولش صح یانسان چیھ

باشد و قضاوت چه به نفع او  یسپس به حکم او راض دیحاکم نما گرانیبا د

َمْن َعِمَل َ�َمًال لَيَْس «فرمودند:  ج باشد. رسول الله میتسل یو هیبر عل ایبود 
ْمُرنَا َ�ُهَو رَدٌّ 

َ
را انجام دھد که امر ما بدان تعلق  یھرکس عمل« ١:»َعلَيِْه أ

 ». است اعتبار ینگرفته باشد، آن عمل مردود و ب

 غامیپ
 یو پ یال إله إال الله محمد رسول الله را دانست یعاقل، چون معنا یا
و اساس اسالم است، پس از خلوص قلب بگو:  دیشھادت کل نیکه ا یبرد

شھادت عمل  نیا ی؛ و به معنا»اللهالله وأن محمد رسول  أشھد أن ال إله اال«
نجات  رگبعد از م یو از عذاب الھ یگرد لیو آخرت نا ایکن تا به سعادت دن

» ال إله إال الله محمد رسول الله«شھادت  اتیاز مقتض یکیو بدان،  ؛یابی
ارکان را بر  نیالله متعال ا رایارکام اسالم است ز هیعمل نمودن به بق

صادقانه و با اخالص او را عبادت کنند؛ ھا  آن یا ادابندگانش فرض نموده تا ب
 یترک کند، در معنا وعمشر یاز ارکان اسالم را بدون عذر یو ھرکس رکن

   .ستین حیصح یکرده است و شھادت و جادیالاله اال الله خلل ا

                                           
 .گرانیمسلم و د تیبه روا -١
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 رکن دوم از ارکان اسالم نماز
 :پنجگانه ینمازھا

پنج وقت در ھر شبانه روز  دوم از ارکان اسالم نماز است؛ و شامل رکن
نمازھا را فرض نموده تا ارتباط مسلمان با  نی. الله متعال اباشد یم

پروردگارش مداوم و مستمر باشد و مسلمان در نماز به مناجات با 
آن از ارتکاب فحشا و منکر  یپروردگارش و خواندن او مشغول باشد و با ادا

گردد که  لینا یو روح یبه آرامش جسم نگونهیو محفوظ بماند؛ و ا مصون
 و آخرت را به دنبال دارد.  ایسعادت دن

را فرض  ینماز، پاک بودن بدن و لباس و مکان یادا یمتعال برا الله
 ییھا آب، نجاست لهیمسلمان به وس شود؛ ینموده که در آن نماز خوانده م

. تا بدنش کند یحاصل م یزگیمانند ادرار و مدفوع را از خود دور نموده و پاک
 پاک باشد.  یو قلبش از نجاست معنو یاز نجاست حس

. باشد یم نیارکان اسالم بعد از شھادت نیاست و مھمتر نیستون د نماز
واجب است از سن بلوغ تا ھنگام مرگ بر نماز محافظت  یبر ھر مسلمان

را بصورت مستمر انجام دھد. و بر او واجب است خانواده و  نموده و آن
آن امر کند. تا بر خواندن ان عادت  یبه ادا یانش را از ھفت سالگفرزند

لَٰوةَ ٱإِنَّ ﴿ :دیفرما یالله متعال م کنند؛ كَِ�ٰٗبا  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَ�نَۡت َ�َ  لصَّ
ۡوقُوٗتا بر  ینیاست که) در اوقات مع یا ضهیھمانا نماز (فر« ]١٠٣[النساء:  ﴾١٠٣مَّ

 .»است مؤمنان واجب (و نوشته) شده

ْ ﴿: دیفرما یم و ْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدوا ِمُرٓوا
ُ
ٓ أ َ ٱَوَما ُحَنَفآَء  ّ�ِينَ ٱُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  �َّ

لَٰوةَ ٱَوُ�قِيُمواْ  ۚ ٱَوُ�ۡؤتُواْ  لصَّ َكٰوةَ و آنان فرمان « ]٥[البینة:  ﴾٥ۡلَقّيَِمةِ ٱَوَ�ٰلَِك دِيُن  لزَّ
خالص  وا یخود را برا نید که یالله را عبادت کنند درحال نکهیجز ا افتندین

آورند. و نماز را  ی) رومیابراھ نی(و د دی) به توحیگردانند (و از شرک و بت برست
 .»میو مستق نیراست نییاست آ نیبر پا دارند و زکات را بپردازند و ا
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 :اتیآ یاجمال یمعنا
 که نماز بر مومنان فرض است و بر دھد یاول خبر م هیمتعال در آ الله

 ی هیاست که نمازھا را در اوقات مشخص شده بخوانند؛ و در آواجب ھا  آن
ھا را بدان امر نموده و به خاطر آن  که انسان یزیچ دھد یخبر م گرید

او  یشان را خالصانه برا است که تنھا او را عبادت کنند و عبادت نیا ده،یآفر
 آن بپردازند.   نیقرار دھند و نماز بخوانند و زکات را به مسحق یتعال

در حالت ترس و  یواجب است حت یدر ھر حالت یبر ھر مسلمان نماز
 اینشسته  ای ستادهیا ییمختلف بر حسب توانا طیدر شرا دیچنانکه با ؛یماریب

قلب  ایبه اندازه اشاره با چشم  یو ییاگر توانا ینماز بخواند؛ حت دهیدراز کش
تارک نماز  نددبا اشاره نماز بخواند. چراکه رسول الله خبر دا دیبود، با

ي بَيْنَنَا «زن؛ رسول الله فرمودند:  ایچه مرد باشد  ستیمسلمان ن ِ
َّ

َعْهُد اذل
ْ
ال

َالُة َ�َمْن تََرَ�َها َ�َقْد َ�َفرَ  ن نماز است، یان ما و مشرکیعھد م« ١:»َوَ�يْنَُهْم الصَّ
 .»گردد یند قطعًا کافر مککه نماز را ترک  یکس

پنجگانه عبارتند از: نماز صبح، نماز ظھر، نماز عصر، نماز مغرب  ینمازھا
 و نماز عشاء؛ 

نماز صبح با ظھور نور صبح در مشرق (طلوع فجر صادق) آغاز  وقت
انداختن نماز صبح تا  ریو به تاخ شود؛ یتمام م دیو با طلوع خورش شود یم

ع شده و تا شرو دیو وقت نماز ظھر از زوال خورش ست؛ین زیآخر وقت آن جا
ان یبه اندازه آن شود ادامه دارد. وقت نماز عصر پس از پا یزیھر چ هیسا

وقت ظھر شروع شده و تا زرد شدن آفتاب ادامه دارد و به تاخبر  افتنی

                                           
) و ٢٦٢٣مان (یدر اال ی) و ترمذ٢٢٩٣٧است. (مسند احمد ( حیصح ثیحد -١

) ٤٦٣در الصالة ( ی. و نسائباشد یب میح غریحسن صح تیروا نیا ی : مرتبهدیگو یم
 .)٥٦٤)، صحیح الترغیب (١٠٧٩ماجه (و ابن 



 دین حق   ٤٨

که آفتاب روشن است  یبلکه تا زمان ست؛ین زیانداختن آن تا آخر وقتش جا
ب آفتاب شروع شده و . وقت نماز مغرب بعد از غروشود ینماز عصر خوانده م

انداخته  ریاخ. و تا آخر وقتش به ترسد یم انیشدن شفق قرمز به پا بیبا غا
وقت نماز مغرب آغاز شده و تا  افتنی انی. و وقت نماز عشاء بعد از پاشود ینم
بدون  ی. و اگر مسلمانافتد ینم ریاز آن به تاخ شیشب ادامه دارد؛ و ب انیپا

را چنان از وقتش به  یکه خارج از توان و اراده اوست، نماز یعذر شرع
شده است که بر او  یبزرگ گناهانداخت که وقتش تمام شد، مرتکب  ریتاخ

فََوۡ�ٞل ﴿ :دیفرما یالله متعال م زد؛یواجب است توبه کند و از تکرار آن بپرھ
ِينَ ٱ ٤ّلِۡلُمَصّلِ�َ  بر  یپس وا« ]٥-٤اعون: [الم ﴾٥ُهۡم َعن َصَ�تِِهۡم َساُهونَ  �َّ

 .»شان غافلند که از نماز  ینماز گزاران؛ ھمان کسان

 نماز احکام
 یزگیطھارت و پاک -١

 نیطھارت داشته باشد؛ به ا دیبا ستد،یمسلمان به نماز با نکهیاز ا قبل
و مقعد مطمئن باشد و در  یادرار یمجار یزگیاز پاک دیمعنا که ابتدا با

ھا  آن محل دفع یزگیخارج شده به پاک یکه ادرار و مدفوع از و یصورت
زبان  بررا  تیو ن کند یم تیوضو قلبا ن یو برا رد؛یگ یبپردازد. سپس وضو م

گاه است؛ و از طرف یقلب تیچراکه الله متعال به ن آورد؛ ینم رسول الله  یاو آ
مضمضه نموده و : بسم الله، سپس دیگو یو م اوردند؛یوضو را بر زبان ن تین

 رونیرا با فشار ھوا ب ینیکردن) و استنثار (آب در ب ینیاستنشاق (آب در ب
دستانش را به ھمراه ساعد  سسپ دیشو یو تمام صورتش را م کند یدادن) م

. سپس تمام کند یکار را از دست راست شروع م نیو ا دیشو یھا م و آرنج
را به ھمراه  شیپاھا انیدر پا کند؛ یمسح م شیھا سرش را ھمراه گوش

 . کند یراست شروع م یو شستن پاھا را از پا دیشو یھا م قوزک
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مدفوع  ایاگر از انسان ادرار  ب،یترت نیاز وضو گرفتن و طھارت به ا پس
چون  ،یھوشیب ایگردد چه در اثر خواب  لیعقلش زا ایخارج شود،  یباد ای
جنب بود  یو اگر کس رد؛یدوباره وضو بگ دینماز خواندن داشته باشد با تین

زن،  ایباشد  ددر خواب باشد، مر نکهیبا شھوت خارج شود و لو ا یمن یو از و
و بر زنان واجب است که با پاک شدن  د؛یغسل نموده و تمام بدن را بشو دیبا

. چون نماز ندیشان را بشو نفاس، غسل نموده و تمام بدن ایاز عادت ماھانه 
مدت نماز  نیدر ا زیو ن ستین حیاست صحو نفاس  ضیکه در حالت ح یزن

آسان ھا  آن پاک شوند. و الله متعال بر نکهیتا ا ستیواجب نھا  آن خواندن بر
اند، ساقط نموده  مدت ترک نموده نیرا که در ا یینمازھا یگرفته و قضا

که در  ییآورند. اما در مورد نمازھا ینمازھا را به جا نیا ییقضا دیاست و نبا
 ییواجب است که قضاھا  آن اند، ھمچون مردان بر ترک کرده گریاوقات د

 آورند. یرا به جاھا  آن
استفاده از آب  نکهیا ایآب نباشد  یزگیطھارت و پاک یکه برا یصورت در

 دیبا یکس نیاست، چن ماریکه ب یانسان ضرر داشته باشد، مانند کس یبرا
 کند.  ممیت

سپس  کند یطھارت م تیصورت است که انسان در قلب ن نیبه ا ممیت
صورتش را ھا  آن ضربه به خاک زده و با کیبسم الله گفته و با کف دستانش 

و  کند یکند؛ سپس با کف دست چپ پشت دست راست را مسح م یمسح م
عمل پاک  نی. و با اکند یبا کف دست راست پشت دست چپ را مسح م

نفاس  ایکه از عادت ماھانه  یزن یاست برا ممیت وهیش نیو ھم شود؛ یم
اما  ردیوضو بگ خواھد یکه م یکس ای شود یکه جنب م یکس ای شود یپاک م

   دارد. میاگر ھست از استفاده کردن آن ب ای ستیدر دسترس ن یآب
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 نماز یادا تیفیک -٢
 ی: نماز صبح دو رکعت است که زن و مرد مسلمان برا) نماز صبحالف

کعبه است که در مسجد  ی قبله ھمان خانه تد؛سیا یآن رو به قبله م یادا
دو رکعت نماز صبح بخواند؛  کند یم تیالحرام در مکه قرار دارد؛ در قلبش ن

و  استفتاح یگفته و دعا» الله اکبر« ریسپس تکب آورد؛ یرا بر زبان نم تیو ن

سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعاىل : «خواند ینماز را م نیآغاز

فاتحه را  ی ؛ سپس سوره»إله غريك، أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم جدك، وال

ِ ٱ� ﴿که عبارت است از:  خواند یم ِ رَّبِ  ۡ�َۡمدُ ٱ ١لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ َّ�ِ
 ٥إِيَّاَك َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َۡسَتعِ�ُ  ٤ّ�ِينِ ٱَ�ٰلِِك يَۡوِم  ٣لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ ٢ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱ
َ�َٰط ٱ ۡهِدنَاٱ ِينَ ٱِصَ�َٰط  ٦لُۡمۡسَتقِيمَ ٱ لّصِ ۡ�َعۡمَت َعلَۡيِهۡم َ�ۡ�ِ  �َّ

َ
 لَۡمۡغُضوبِ ٱ�

آلِّ�َ ٱَعلَۡيِهۡم َوَ�   ]٧-١[الفاتحة:  ﴾٧لضَّ
 ١بخواند. یقرآن را به زبان عرب دیبا ییدر صورت توانا و

نموده چنانکه سر و پشتش را خم  کند یگفته و رکوع م» الله اکبر« سپس

؛ »سبحان ريب العظيم« :دیگو یقرار داده و م شیو کف دستانش را بر زانوھا
چون  ؛دیگو یم» سمع الله لمن حمده« زدیخ یبرماز رکوع  که یسپس درحال

 نیو بر زم هگفت» الله اکبر«سپس  د؛یگو یم» ربنا ولك احلمد« ستادیکامال ا
 اش ینیو ب یشانیھا و پ چنانکه انگشتان پاھا و زانوھا و دست کند یسجده م

                                           
. خواند یقرآن نم گرید قتیبخواند، درحق یگریاگر قرآن را به ھر زبان د چراکه -١

قرآن ھستند که ترجمه  یمعان نیبلکه ا ستیچراکه الفاظ قرآن قابل ترجمه ن
چراکه اگر حروف و کلمات آن ترجمه شوند بالغت و اعجاز خود را از دست  شوند؛ یم
 ی ترجمه بیترت نیشد و به ا اھنداز حروف آن در ترجمه ساقط خو یو برخ دھند یم

 .  باشد ینم یقرآن عرب
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. سپس الله دیگو یم» سبحان ريب األعىل«و در سجده  ردیگ یقرار م نیبر زم

بار دوم  ی. و برادیگو یم» رب اغفر يل«و چون نشست  ندینش یاکبر گفته م

الله «. سپس دیگو یم »ىلسبحان ريب األع«و در سجده  رود یبه سجده م
و ھمچون رکعت اول سوره فاتحه را به طور کامل  ستدیا یگفته، م» اکبر

 زد،یخ یاز رکوع برم کند، یگفته، رکوع م ریتکب بیسپس به ترت خواند یم
از  کیو در ھر کند؛ یدوباره سجده م زد،یخ یاز سجده برم کند، یسجده م

: دیگو ینشسته و م پسس کند؛ یموارد ھمچون رکعت اول عمل م نیا

التحيات هللا، والصلوات والطيبات، السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهللا وبركاته، «

السالم علينا وعىل عباد اهللا الصاحلني، أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن حممدا 

عبده ورسوله، اللهم صل عىل حممد، وعىل آل حممد، كام صليت عىل إبراهيم، 

: دیگو یپس رو به سمت راست کرده و م؛ س»إنك محيد جميد م،وعىل آل إبراهي
: دیگو یو پس از آن رو به سمت چپ کرده و م» م ورحمة اللهیکالسالم عل«
 انینماز صبح به پا بیترت نیو به ا نگونهیو ا». م ورحمة اللهیکالسالم عل«
 .رسد یم

دو  باشد؛ ینمازھا چھار رکعت م نیاز ا کیھر: ) نماز ظھر و عصر و عشاءب
تفاوت که چون در  نیبا ا باشد یمانند دو رکعت نماز صبح م رکعت اول آن

تشھد نشست و مانند نماز صبح تشھد خواند، به دنبال  یدو رکعت برا انیپا
مانند رکعات اول  گریبلکه برخاسته و دو رکعت د دھد یآن سالم نم

تشھد نشسته و مانند آنچه در تشھد  یبرا گریبار د یسپس برا خواند؛ یم
و به سمت راست و  فرستد یو به رسول الله درود م خواند یاول خوانده م

 چنانکه در نماز صبح سالم داد.  دھد یچپ سالم م
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که در آن دو رکعت اول به  باشد یمغرب سه رکعت م نماز :) نماز مغربج
و تشھد  ندینش یذکر شد؛ سپس م تر  شیکه پ شود یخوانده م یبیترت
 نیو در ا خواند یو رکعت سوم را م ستادهیبلکه ا دھد یاما سالم نم خواند یم

بعد از سجده دوم نشسته و تشھد  کند؛ یعمل م گریرکعت ھمچون رکعات د
. دھد یسپس به سمت راست و چپ سالم م گر؛ید ینمازھا نندما خواند یم

   و بھتر است. چون نمازگزار اذکار رکوع و سجده را تکرار کند افضل
پنجگانه را با جماعت در مسجد  ینمازھا نیمردان واجب است ا بر

 نیو داناتر خواند یشان باشد که بھتر از ھمه قرآن م امام یبخوانند؛ و کس
است؛ امام در نماز  نیتر ستهیشا یندارینماز است و در د لیبه مساھا  آن

 ندبل یاز را با صداصبح و دو رکعت اول نماز مغرب و عشاء، قرائت در نم
 .دھند یاند به قرائتش گوش م که به او اقتدا کرده یو کسان خواند یم

چنانکه تمام  خوانند یزنان نمازشان را در خانه و با پوشش کامل م اما
چراکه ھمه بدن  پوشانند؛ یپاھا را به ھنگام نماز م یھا و رو دست یبدن حت

را از مردان بپوشاند چراکه آن  زن عورت است جز صورتش؛ و امر شده تا آن
 رد؛یگ یم رارو آزار ق تیو مورد اذ شود یسبب فتنه شده و با آن شناخته م

 یو یبرا یداشت در مسجد نماز بخواند، منع لیتما یاما اگر زن مسلمان
 ییاز خانه خارج شود و از خوشبو دهیکامال پوش نکهیوجود ندارد به شرط ا

استفاده نکند و در جماعت پشت سر مردان نماز بخواند تا باعث به فتنه 
  .فتدین هبه فتنھا  آن لهیخود به وس زینشود و نھا  آن افتادن
 یحاضر برا یواجب است که خاشعانه و با خضوع و قلب یھر مسلمان بر

به  نهیارکان نماز طمان یده و اداو سج امیو در ق ستدیالله متعال به نماز با
و لغو انجام ندھد و چشم به  ھودهیخرج دھد و شتاب نکند و در نماز کار ب
 نیاز ا کیو ھر اوردیبر زبان ن یزیآسمان ندوزد و جز قرآن و اذکار نماز چ
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او امر  ادیذکر و  یچراکه الله متعال به نماز برا ١دیخود بگو یاذکار را در جا
 نموده است. 

که در آن امام  خوانند یدر روز جمعه مسلمانان دو رکعت نماز جمعه م و
مانند نماز صبح؛ و قبل از نماز دو خطبه  کند یبلند قرائت م یبا صدا

. پردازد یم ینیبه پند و اندرز مسلمانان و آموزش امور دھا  آن و در خواند یم
 یبرا معهبر مردان واجب است که ھمراه امام در ھنگام نماز ظھر روز ج

 نماز جمعه حاضر شوند.  یادا

 رکن سوم از ارکان اسالم زکات،
به اندازه نصاب است امر نموده  یرا که مالک مال یمتعال ھر مسلمان الله

تا زکات اموالش را ساالنه بپردازد. و زکات اموالش را به مستحقان آن از فقرا 
است و در  زیجاا ھ آن که پرداخت زکات به یو ... پرداخت کند؛ ھمان کسان

 اند.  شده انیقرآن ب
معادل آن  ایدرھم  ستیو نصاب نقره دو باشد یمثقال م ستیطال ب نصاب

ھا  آن متیکه دارند، چون ق یبا انواع یتجار یاست. کاالھا جیرا یھا از پول
ھا  آن سال بر کیواجب است که چون ھا  آن به حد نصاب برسد بر مالک

 شان را بپردازد. گذشت زکات

                                           
 صورت نیپاسخش را بدھد که در ا ایرا متوجه کند  یکس خواھد یکه م یمگر زمان -١

بر نماز افزود  یزیچ ایدچار اشتباه شد  یچون امام در عمل د؛یگو یم» سبحان الله«
نمازگزار در  زیتا او را متوجه اشتباھش کند؛ و ن دیگو یم نیاز آن کاست، ماموم چن ای

زنان با دست زدن  د؛یگو یم نیچن زند، یاو را صدا م -مثال عنوان به-که  یپاسخ به کس
   .شود یھا سبب فتنه م آن یچراکه صدا دآورن یبر زبان نم یزیو چ کنند یکار را م نیا



 دین حق   ٥٤

 یکه برا رمنقولیو اموال غ باشد یصاع م صدیس ھا وهیحبوبات و م نصاب
اجاره دادن  ی. و آنچه براشود یزکات داده م متشیق یفروش است، بر مبنا

 . ردیگ یاست، اجاره آن مشمول زکات قرار م
% درصد ٢.٥برابر است با  یتجار یزکات در طال و نقره و کاالھا مقدار

که  یمحصوالت یبرا %١٠برابر است با  ھا وهیدر ھر سال؛ و در حبوبات و م
 یھا از رودھا و چشمه یاریکه در آب یاند مانند کس شده یاریبدون مشقت آب

که با  تاس یمحصوالت ی% برا٥و مقدار  کند یباران استفاده م ای یجار
 .شوند یم یاریآب قیعم یھا چاه

 باشد؛ یمھا  آن زمان برداشت ھا وهیپرداخت زکات حبوبات و م وقت
سه بار باشد، واجب است که ھر بار به  ایچنانکه اگر برداشت در سال، دو 

 طور جداگانه زکات محصوالت پرداخت گردد؛ 
در  کیو نصاب ھر ریزکات دارند که مقاد زیو گاو و گوسفند ن شتر

موارد  نیموجود است که در ا کنند یم یکه احکام اسالم را بررس ییھا کتاب
 مراجعه گردد.ھا  آن به دیبا

ْ ﴿ :دیفرما یمتعال م الله ْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدوا ِمُرٓوا
ُ
ٓ أ َ ٱَوَما  ّ�ِينَ ٱُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  �َّ

 ْ لَٰوةَ ٱُحَنَفآَء َوُ�قِيُموا ْ  لصَّ ۚ ٱَوُ�ۡؤتُوا َكٰوةَ و « ]٥[البینة:  ﴾٥ۡلَقّيَِمةِ ٱَوَ�ٰلَِك دِيُن  لزَّ
او  یرابراخود  نید که یالله را عبادت کنند درحال نکهیجز ا افتندیآنان فرمان ن

آورند. و  ی) رومیابراھ نی(و د دی) به توحیپرست خالص گردانند (و از شرک و بت
 .»میو مستق نیراست نییاست آ نینماز را بر پا دارند و زکات را بپردازند و ا

 تیو تقو شان یازھایفقرا و برآورده شدن ن یزکات باعث شاد پرداخت
   .شود یو ثروتمندان مھا  آن نیب یو دوست  محبت یروابط بر مبنا

مسلمانان تنھا  انیم یو تعاون مال یاسالم در مساله تکافل اجتماع نید
به مساله زکات اکتفا نکرده است، بلکه الله متعال به ثروتمندان واجب نموده 

کنند. و بلکه بر  تینموده و حما یاریرا ھا  آن قرا،ف یکه در حالت گرسنگ
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گرسنه است.  اش هیھمسا که یباشد درحال ریمسلمان حرام نموده که خود س
 دیرا در روز ع  آن دیزکات فطر را واجب کرده است که با یو بر ھر مسلمان

که در شھر مورد استفاده قرار  ییاز غذا یفطر بپردازد و برابر است با صاع
 شان از طرف که سرپرست شود ی. و شامل ھر کودک و خدمتکار مردیگ یم

نموده که چون سوگند  ب. و الله متعال بر ھر مسلمان واجپردازد یمھا  آن
بر  زیرا بپردازد؛ و ن ١کفاره سوگند دیکرد و مطابق آن عمل نکرد، با ادی

 زیمشروع خود وفا کنند؛ و ن یمسلمانان واجب نموده که به نذرھا
که در راه او  ینموده و به کسان قیمسلمانان را به پرداخت صدقه نافله تشو

ھا را بشارت داده است. و بلکه وعده  پاداش نیبھتر کنند، یانفاق م یتعال
از ده برابر تا  یکیھر ن دھد، یم شیبرابر افزا نیرا چندھا  آن نموده که پاداش

  .نیھفتصد برابر و افزون بر ا

 از ارکان اسالم چهارمرکن  روزه،
ماه از  نیاز ارکان اسالم است؛ رمضان نھم یکیماه رمضان  ی روزه

 .باشد یم یقمر یھجر یھا ماه

 روزه صفت
و پس از آن تا غروب  کند یروزه م تیقبل از آشکار شدن صبح، ن مسلمان

و با غروب  کند؛ یم زیپرھ یجنس زشیو آم دنیاز خوردن و نوش دیخورش
و  دھد یرمضان انجام م یعمل را در طول روزھا نی. اکند یافطار م دیخورش
  .باشد یم یو عبادت او تعال یالھ تیعمل کسب رضا نیاز انجام ا یقصد و

                                           
: آزاد کردن برده، باشد یسه مورد م نیاز ا یکی نیبودن شخص ب ریکفاره سوگند مخ -١

امور را نداشت،  نیا ییکه توانا یھا؛ و در صورت پوشاندن آن ای ریغذا دادن به ده فق
 .ردیسه روز روزه بگ دیبا
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 عبارتند از: ھا  آن نیوجود دارد که مھمتر یروزه منافع فراوان در
در روزه انسان  باشد؛ یروزه عبادت الله متعال و امتثال امر او م -١

و  کند؛ یرا به خاطر الله متعال ترک م دنیشھوت و خوردن و نوش
 .باشد یم یالھ یاسباب تقوا نیتر از بزرگ نیا

و  یانسان و بحث اقتصاد یروزه در بخش صحت و سالمت یایاما مزا -٢
 مانیو ا دهیکه با عق یدارن است که جز روزه ادیز اریبس یو یاجتماع
. الله متعال کند یمساله را درک نم نیا یکس رند،یگ یروزه م

َها ﴿: دیفرما یم ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم  �َّ َيامُ ٱَءاَمُنوا َكَما ُكتَِب  لّصِ

ِينَ ٱَ�َ   یا« ]١٨٣[البقرة:  ﴾١٨٣مِن َ�ۡبلُِ�ۡم لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقونَ  �َّ
روزه بر شما فرض شده است ھمان گونه که بر  د،یا آورده مانیکه ا  یکسان

 .»دیشو زگاریاز شما بودند فرض شده بود تا پرھ شیکه پ  یکس

ِيٓ ٱَشۡهُر َرَمَضاَن ﴿: دیفرما یآنجا که م تا نزَِل �ِيهِ  �َّ
ُ
ُهٗدى  ۡلُقۡرَءانُ ٱأ

ۡهرَ ٱَ�َمن َشهَِد ِمنُ�ُم  ۡلُفۡرقَاِن� ٱوَ  لُۡهَدىٰ ٱّلِلنَّاِس َوَ�ّيَِ�ٰٖت ّمَِن  فَۡلَيُصۡمُهۖ َوَمن  لشَّ
َخَرۗ يُرِ�ُد 

ُ
يَّاٍ� أ

َ
ةٞ ّمِۡن � ٰ َسَفرٖ فَعِدَّ ۡو َ�َ

َ
ُ ٱَ�َن َمرِ�ًضا أ َوَ� يُرِ�ُد  لۡيُۡ�َ ٱبُِ�ُم  �َّ

ْ  ۡلُعۡ�َ ٱبُِ�ُم  ةَ ٱَوِ�ُۡكِملُوا ْ  لۡعِدَّ وا ُ َ ٱَوِ�َُكّ�ِ ٰ َما َهَدٮُٰ�ۡم َولََعلَُّ�ۡم  �َّ َ�َ
آن چند روز محدود و اندک) ماه رمضان است «( ]١٨٥[البقرة:  ﴾١٨٥ونَ �َۡشُكرُ 

مردم است و (در  یھنما) که رای) که قرآن در آن نازل شده است، (کتابی(ماھ
و جدا کننده حق از باطل  تیآشکار و روشن از ھدا لیھا و دال بردارنده) نشانه

را روزه بدارد و  که آن دیبا ابد،یماه را (در حضر) در نیاست. پس ھرکس از شما ا
که افطار کرده)  یبه تعداد روزھا دیدر سفر بود، پس (با ای ماریھرکس که ب

شما  یو برا خواھد یم یشما آسان ی). الله برادیریبگ هرا (روز گرید یروزھا
 نکهیو الله را بر ا دیرمضان) را کامل کن یو تا شمار (روزھا خواھد ینم یدشوار

 .»دیکن یو باشد که شکر گزار دیکرده، بزرگ بدار تیشما را ھدا
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ه الصالة یجمله احکام روزه که الله متعال در قرآن و رسول الله عل از
 اند عبارتند از: کرده انیب ثیوالسالم در احاد

 دارند و در صورت روزه نگرفتن، اریو مسافر در روزه گرفتن اخت ماریب -١
بعد از رمضان  یگرید یرا که روزه نگرفتند در روزھا ییروزھا یقضا

 .آورند یم یبه جا
و  رندیروزه بگ دیو دوره نفاس ھستند، نبا انهیکه در عادت ماھ یزنان -٢

را که  ییروزھا یو قضا ست؛ین حیصح امیا نیدر اھا  آن روزه گرفتن
 .رندیامور بگ نیاز ا یبعد از رمضان در ھنگام پاک دیروزه نگرفتند، با

متضرر شدن  میچون ب دھد، یم ریکه حامله است و آنکه ش یو زن -٣
 .آورد یم یرا بعدا به جا آن ییو قضا ردیگ یفرزند را داشت، روزه نم

آورد  ادیسپس به  د،ینوش ایخورد  یزیچ یفراموش یدار از رو روزه اگر
و اشتباه و  یاست؛ چراکه الله متعال فراموش حیاش صح که روزه بود، روزه

 نیآوردن ا ادیاست و در صورت به  دهیبخش ج امت محمد یاکراه را برا
 آورد.  رونیمساله، واجب است آنچه در دھان دارد ب

 رکن پنجم از ارکان اسالم حج،
 حج فیتعر
از  شیاز ارکان اسالم است. و ب یبار در عمر، رکن کیالله الحرام  تیب حج

به دنبال دارد که شمردن  یادیحج منافع ز شود؛ یبار نافله محسوب م کی
  ست؛یمقدور نھا  آن ھمه

 حج عبادت الله متعال با روح و جسم و مال است. -١
را  گریکدیمکان  کیکه در  باشد یم یاجتماع مسلمانان از ھر مکان -٢

وقت  کیمعبود را در  کیو  پوشند یلباس م کیو  کنند یمالقات م
و مرئوس، ثروتمند و  سیرئ نایم یچنانکه تفاوت کنند؛ یعبادت م
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الله متعال و بندگان او  دگانیآفر یھمگ ست؛ین دیو سف اهیس ر،یفق
. شود یم جادیا یمسلمانان شناخت و ھمکار انیم نگونهیھستند؛ و ا

 کیو در  ختهیھا را دوباره برانگ را که الله متعال ھمه انسان یو روز
با  نی. بنابراآورند یم ادیبه  کند، یمحشور م یحسابرس یمکان برا
   .کنند یبعد از مرگ آماده م یخود را برا یطاعت الھ

را ھا  آن کعبه (قبله مسلمانان) که الله متعال رامونیاز طواف پ مقصود
آورند و مقصود از توقف در  یامر نموده در ھر نماز، ھرجا که بودند بدان رو

مزدلفه و اقامت مشخص، مانند عرفات و  یدر مکه در اوقات گرید یھا مکان
الله  کهاست  یاماکن مقدس به روش نیعبادت الله متعال در ا ،یدر من

از مخلوقات  یک ھیچاماکن و  نیمتعال بدان امر کرده است. اما خود کعبه و ا
انسان دربرندارند؛ بلکه عبادت تنھا  یبرا یو نفع و ضرر شوند یعبادت نم

قدرت اوست، فقط الله  دیکه نفع و ضرر در  یالله متعال است و کس یبرا
 یبرا کرد یالله امر نم تیمتعال است و بس؛ و اگر الله متعال به حج ب

و  یو نظر و ھو یعبادت را ینبود به حج رود؛ چراکه مبنا زیمسلمان جا
سنت  ایآن امر الله متعال در کتابش  یبلکه مبنا ستیھوس انسان ن

ِ َ�َ ﴿ :دیفرما یتعال م. الله مباشد یم ج الله رسول  ۡ�َۡيتِ ٱِحجُّ  �َّاِس ٱَوِ�َّ
َ ٱإَِ�ۡهِ َسبِيٗ�ۚ َوَمن َ�َفَر فَإِنَّ  ۡسَتَطاعَ ٱَمِن   ﴾٩٧ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَغِ�ٌّ َعِن  �َّ

  یخدا، حج خانه (کعبه) بر مردم واجب است، (البته) کسان یو برا« ]٩٧عمران:  [آل
 انیالله از جھان شک یآن دارند و ھرکس کفر ورزد ب یرفتن به سو ییکه توانا

  ١.»است ازین یب

                                           
 یو مخالفت با امر الھ یھا، مصداق گمراھ و بارگاه ایقبور اول یاما حج جاھالن به سو -١

 ثَالثَِة َمَساِجَد: «. آنجا که فرمودند: باشد یم ج و امر رسول الله
َ

َوال �َُشدُّ الرَِّحاُل إِالَّ إىِل
قىَْص 

َ
ََراِم، َوَمْسِجِدي، َوَمْسِجِد األ

ْ
) یچ مسجدیھ یبار سفر (به سو« :»َمْسِجِد احل
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واجب است چه ھمراه  یبر ھر مسلمان زیبار انجام عمره در عمر ن کی
نه ھمراه  نهیدر مد یمسجد النب ارتیشد. و ز سریکه م یھر زمان ایحج باشد 

بلکه مستحب است و ثواب دارد و اگر  ستیواجب ن یگریحج و نه در وقت د

 يزرينمن حج فلم «که:  ثیحد نیاما ا شود؛ یرا ترک کرد مواخذه نم آن یکس

» نکند در حق من ظلم کرده است ارتیھرکس حج کند و مرا ز»: «فقد جفاين

  ١اند. نسبت داده ج بلکه به دروغ به رسول الله ستین حیصح
ھستند و  یموضوع و جعل یو ھمگ ستین حیصح ثیاحاد نیاز ا یک ھیچ

 یھا معتبر وجود ندارند بلکه در کتاب ثیحد یھا از کتاب یک ھیچدر 
 .خوانند یشرک و بدعت فرام یکه ندانسته به سو باشند یم یگمراھان

مسجد مشروع است؛  یتنھا برا شود یآن مسافرت م یکه برا یارتیز
 نیسجد را خواند، در االم هیو نماز تح دیچون زائر به مسجد رس نیبنابرا

 شانیبر ا نیکند و چن ارتیرا ز ج امبریاو مشروع است که قبر پ یھنگام برا

 تیامر کمال ادب را رعا نی؛ و در »السالم عليك يا رسول اهللا: «دیسالم نما
طلب نکند بلکه سالم  یزیرا بلند نکند و از رسول الله چ شینموده و صدا

صحابه  زیامر نمودند؛ و ن نینموده و بازگردد؛ چنانکه رسول الله امتش را چن
 عمل نمودند. نیھم چنیرضوان الله عل

                                                                                           
. »ی) و مسجد االقصیمسجدالحرام و مسجد من (مسجد النببسته نشود مگر به 

 )١٨٦٤( یبخار

توسلوا جبا�، فإن جا� عند اهللا : «دیگو یکه م ثیحد نیاست ا لیقب نیو از ا -١
و ». ارزشمند است اریکه نزد خداوند بس دییبه جاه و مقام من توسل بجو»: «عر�ض

حسن ظن  ینسبت به سنگھرکس »: «من حسن ظنه يف حجر نفعه«که:  ثیحد نیا
 .»رساند یداشته باشد، بدو سود م
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که  یھمچون زمان ستندیا یبا خشوع م ج امبریکه نزد قبر پ یکسان اما
از  ای خواھند یو حاجات خود را از رسول الله م ازھایو ن ستندیا یدر نماز م

 نانیا کنند، یرا نزد الله متعال واسطه م شانیا ایکمک خواسته  شانیا
 رو نیاست؛ از ا یو بر زاریآنان ب زا امبریو پ باشند یم یمشرکان به الله تعال

سپس  زد؛یبپرھ گرانیو د امبریدر برابر پ یرفتار نیاز چن دیبا یھر مسلمان
و  عیکند و پس از آن اھل بق ارتیرا ز ب رسول (ابوبکر و عمر) اریقبر دو 

باشد که رسول الله  یمشروع ارتیھمان ز یو ارتیو ز د؛ینما ارتیشھدا را ز
زائر بر مردگان سالم نموده  نکهیقبور مسلمانان مقرر نموده است؛ ا ارتیز یابر

  آورد و بازگردد. ادیدعا کند و مرگ را ب یتعال یبه درگاه بارھا  آن یو برا

 حج و عمره صفت
سفر را از راه پاک و حالل  ی نهیھز دیکه قصد حج دارد ابتدا با یکس

چون کسب حرام سبب رد حج و  د؛ینما یکند و از کسب حرام دور هیتھ

ٍْم َ�بََت ِمْن «آمده است:  ج رسول الله ثی. در حدشود یانسان م یدعا
َ
لُكُّ حل

 بِهِ 
َ

ْو�
َ
که از راه حرام رشد کند، آتش به آن  یھر گوشت: «»ُسْحٍت فَانلَّاُر أ
 ».سزاوارتر است

 مانیو ا دیکه اھل توح ندیخود برگز یو صالح برا کین یھمسفران زین و
   باشند.

 تیمواق
و مانند آن بود؛  نیاز آنجا احرام ببندد اگر در ماش دیرس قاتیبه م چون

قبل  شود یم کینزد قاتیاحرام ببندد که به م یبود زمان مایاما اگر در ھواپ
 از آن بگذرد؛  نکهیاز ا
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احرام ببندند ھا  آن به مردم امر نمودند که از ج امبریکه پ یتیمواق اما
 ھستند که عبارتند از: قاتیپنج م
 است. نهیاھل مد قاتی) که میعل یھا (چاه فهیذوالحل -١
 اھل شام و مصر و مغرب است. قاتیرابغ) م کیجحفه (نزد -٢
اھل نجد و طائف و  قاتیمحرم)؛ م یواد ای لیقرن المنازل (الس -٣

 . باشند یمھا  آن است که در جھت یکسان
 اھل عراق است. قاتیذات عرق که م -٤
 است. منیاھل  قاتیکه م لملمی -٥

 از دینباشد، با تیمواق نیبگذرد، ھرچند از اھل ا تیمواق نیاز ا ھرکس
 تیو ب تیمواق نیب شان یھا که خانه یاحرام ببندد. اھل مکه و کسانھا  آن

   .بندند یخود احرام م یھا الله قرار دارد، از خانه

 احرام بستن تیفیک
کرده  تیاحرام ببندد مستحب است که نظافت را رعا خواھد یکه م یکس

استفاده کند؛ سپس  ییگرداند و قبل از احرام از خوشبو زهیو خود را پاک
 بر تن کند؛  قاتیلباس احرام را در م

الزم را کسب  یآمادگ نشیدر سرزم کند یسفر م مایکه با ھواپ یکس
در برابر آن قرار  ایشد  کینزد قاتیو چون به م کند یم تیسپس ن کند؛ یم

  د؛یگو یم کیگرفت، لب
را ھا  آن که باشد یدوخته نشده م یاحرام مردان شامل ازار و ردا لباس

احرام  یبرا یاما زنان لباس خاص پوشاند؛ یو سرش را نم پوشاند یبر بدنش م
بزرگ و گشاد بپوشند  یلباس شهیواجب است ھمھا  آن بستن ندارند بلکه بر

که او را  یکسان یبرا یکه در ھر حالت یشان را بپوشاند؛ لباس که ھمه بدن
که احرام بست پوشش دوخته  یبه دنبال ندارد؛ و زمان یا فتنه نندیب یم
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 دھد یقرار نم مانند برقع (روبند) و دستکش بر صورت و دستانش یا شده
 پوشاند یکه بر سر دارد م  یصورتش را با کنار روسر دیبلکه چون مردان را د
  .کردند یم نیچن ج و زنان اصحاب رسول الله نیچنانکه امھات المومن

عمره  تیگزار لباس احرام بر تن نمود، در قلبش ن حج نکهیاز ا پس

حج  یو با آن برا ؛»اللهم لبيك عمرة«: دیگو یم کیلب نیسپس چن کند؛ یم
 یشتریب لتیانواع حج، حج تمتع از فض انیدر م رای. زکند یتمتع اقدام م

 ینمودند و بر کسان رصحابه را بدان ام ج برخوردار است چراکه رسول الله
که  یداشتند خشم گرفتند. مگر کس دیمورد ترد نیامرشان در ا ذیکه در تنف

. چنانکه رسول ماند یم یباققارن  صورت نیدارد که در ا یھمراه خود ھد

اللهم «: دیگو یگفتن م هیاست که در تلب یالله عمل نمودند. و قارن کس

ا تا  رسد ینم انیو به پا گردد ی؛ قارن احرامش حالل نم»لبيك عمرة وحجًّ
 قربان ذبح کند. دیخود را در روز ع یھد نکهیا

االلهم لبيك «: دیگو یو م کند یحج م تیفقط ن تیمفِرد ن و  . »حجًّ

 که بر محرم حرام است یامور
 :گردد یبر او حرام م لیاحرام نمود امور ذ تین یکس چون

و لمس کردن با شھوت  دنیو مقدمات آن مانند بوس یجنس زشیآم -١
کردن و عقد  یخواستگار نیو ھمچن نه؛یزم نیو سخن گفتن در ا

 .دھد یو نه ازدواج م کند یمحرم نه ازدواج م نینکاح؛ بنابرا
 سر یاز موھا یزیگرفتن چ ایشر  دنیتراش -٢
 ھا کوتاه کردن ناخن -٣
 نیو ماش مهیو خ بانیکردن با سا هیشدن سر مرد؛ اما سا دهیپوش -٤

 ندارد. یمانع
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 خوب یبو دنییو بو ییاستفاده از خوشبو -٥
 نیو نه در ا کند یم دینه خود ص ؛یخشک واناتیشکار نمودن ح -٦

 .کند یم ییمورد راھنما
زنان از لباس دوخته  نکهیمردان و ا یشده برا پوشدن لباس دوخته -٧

خود استفاده کنند. و مرد  یھا  صورت و دست دنیپوش یبرا  شده
  پوشد؛ یُخف م افتین یپوشد و اگر نعل ینعل م

مرتکب شد، با  یفراموش ایجھل  یموارد را از رو نیاز ا یکیاگر  اما
 را ترک کند. آن دیآوردن با ادیبه  ایدانستن آن 

 رامونیطواف قدوم را ھفت شوط (دور) پ د،یمحرم به کعبه رس چون
 نی. و اکند یحجر االسود آغاز م یو ھر شوط را از راستا دھد؛ یکعبه انجام م
ندارد  یمخصوص یالزم به ذکر است که طواف دعا باشد؛ یاش م طواف عمره

بود دعا  سریاو م یبلکه در ھنگام طواف ذکر خداوند نموده و آنچه برا
و  خواند یبود دو رکعت نماز طواف پشت مقام م سریسپس اگر م ١.کند یم

. سپس به محل خواند یبود م سریدر ھرجا از حرم که م صورت نیا ریدر غ
. از صفا باال رفته رو به قبله کند یرا از صفا آغاز م یرفته و سع یسع

 یسو بهخود را  یسپس سع کند یگفته و دعا م لیو تھل ریو تکب ستدیا یم
 ریو تکب ستادهیقبله ا یو به سو رود یباال م زیو از آن ن کند یمروه آغاز م

 نکهیتا ا گردد ی. سپس به صفا بازمکند یگفته و ذکر خداوند گفته و دعا م
. سپس شود یھفت شوط کامل شود. ھر رفت و برگش دو شوط محسوب م

بند انگشت  کی زهبه اندا شان یو زنان از موھا کند یسرش را کوتاه م یموھا
 رونیو از احرام ب ابدی یم انیمتمتع پا ی کار عمره نی. با اکنند یکوتاه م

    .گردد یکه با احرام بر او حرام شده بود حالل م یزی. و ھر چدیآ یم

                                           
که خواندن آن در  خواند یرا م ییو حجر االسود دعا یمانیدو رکن  نیدر ب نکهیجز ا -١

 ».ر�نا آتنا يف ادلنيا حسنة و� اآلخرة حسنة وقنا عذاب انلار«وقت وارد شده است:  نیا
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وضع حمل شد، قارن  ایبعد از احرام دچار عادت ماھانه  ایقبل  یزن اگر
عمره و حج  یحجاج برا ریچنانکه بعد از احرام بستن مانند سا شود؛ یم
و نفاس مانع احرام بستن و توقف در مشاعر  ضی. چراکه حدیگو یم کیلب
 جاجتمام اعمال ح نی. بنابراشوند ی. بلکه فقط مانع طواف کعبه مشوند ینم

. اما اگر اندازند یم ریرا تا پاک شدن به تاخ جز طواف که آن دھند یرا انجام م
پاک شد، غسل نموده و  ،یمن یوج به سوحج و خر یقبل از احرام مردم برا

. و احرام کند یرا کوتاه م شیو موھا دھد یرا انجام م یو سع کند یطواف م
اگر  بندد یاحرام م حج ی. سپس ھمراه مردم برارسد یم انیاش به پا عمره

پاک شود احرام  یو نکهیدر روز ھشتم احرام بستند. و اگر مردم قبل از ا
گفته و بر احرام خود  کیلبھا  آن و ھمراه باشد یقارن م یبسته بودند، و

از جمله خروج به  دھند یرا که حجاج انجام م ی. و تمام اعمالباشد یم یباق
و نحر و کوتاه کردن موھا در  یو توقف در عرفات و مزدلفه و رم یمن یسو

پس چون پاک شد غسل نموده و طواف حج را انجام  دھد؛ یانجام م دیروز ع
 . آورد یم یحج را به جا یعو س دھد یم

 نیچنانکه ا کند یم تیاش کفا حج و عمره یبرا یطواف و سع نیا و
فرمود  شانیرخ داد و رسول الله به ا ل شهیعا نیام المومن یمساله برا

 کند یم تیاش کفا حج و عمره یبعد از پاک شدن، برا شیکه طواف و سع
 یبرا راکهرا انجام داده باشد. چ یکه ھمراه مردم طواف افاضه و سع یزمان

 تیکفا یسع کیو  ١طواف کیعمره و حج مانند مفرد تنھا  نیقارن ب
مورد  نیدر ا شهیعا نیرسول الله به ام المومن ی آن فرموده لی. و دلکند یم

                                           
اما طواف اول قبل از حج، طواف قدوم  کند؛ یروز بعد از آن طواف م ای دیروز ع -١

اگر  کند یم تیبار کفا کیمفرد و قارن  یبرا یشده است که نافله است اما سع دهینام
نکرده باشد با طواف افاضه در روز  یرا با طواف قدوم انجام داده باشد؛ و اگر سع آن
 .کند یم یروز بعد از آن سع ای دیع
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َدَخلَِت «فرمودند:  یگرید ثیدر حد نکهیو ا امبریعمل خود پ زی. و نباشد یم
َجِّ 

ْ
ُعْمَرُة يِف احل

ْ
قِ  ال

ْ
 يَْوِم ال

َ
حج وارد  یھا عمره در ماه امتیتا روز ق« ١:»يَاَمةِ إىِل

 ». شده است
شان در مکه  حجاج از منازل د،یالحجه فرارس یروز ھشتم از ماه ذ چون

بستند، نظافت کرده و  قاتیکه از م یو مانند احرام بندند یحج احرام م یبرا
 نینموده و چن تیحج ن یسپس زن و مرد برا کنند؛ یلباس احرام بر تن م

ا: «ندیگو یم کیلب  زیپرھ احرام؛ و از امور ممنوع در حالت »اللهم لبيك حجًّ
 یبازگردند و جمره عقب ی(نحر) از مزدلفه به من یدر روز قربان نکهیتا ا کنند یم

 را کوتاه کنند. شان ینموده و مردان سرشان را بتراشند و زنان موھا یرا رم
 یمن یھشتم احرام بستند، ھمراه حجاج به سوپس چون حجاج در روز 

مانده و ھر نماز را در وقتش به صورت قصر و  یباق یو در من شود یخارج م
در روز عرفه طلوع کرد، ھمراه حجاج  دی. چون خورشخواند ینه جمع م

 ایتا ھمراه امام نماز بخواند.  ندینش یو در آن م شود یمتوجه مسجد نمره م
از ظھر و عصر را به صورت قصر و جمع با جماعت که ھست نم یدر مکان

 یاز من ییو اگر به تنھا شود یعرفه متوجه م ی. پس از زوال به سوخواند یم
است و تمام عرفه محل توقف است.  زیبه عرفه رفته و در آن توقف کند جا

و  کنند؛ یذکر خداوند متعال گفته و دعا و استغفار م اریحجاج در عرفه بس
از عرفات  یکوه جزئ راینه رو به کوه؛ ز کنند یھنگام رو به قبله م نیدر ا

مسح کردن  زیو ن ستیعبادت درست ن تیاست و باالرفتن از آن به ن
 امور بدعت ھستند و حرام.  نیچراکه ا ستین زیجا شیھا سنگ
بعد از پنھان  گردند؛ یاز عرفه بازنم دیحجاج تا پنھان شدن خورش و

نماز مغرب و  دند،یو چون به مزدلفه رس روند یفه مبه مزدل دیشدن خورش

                                           
 )٩٣٢مسلم ( حیصح -١
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چون فجر صادق  خوانند؛ یدر مزدلفه م ریعشاء را به صورت قصر و جمع تاخ
 سپس. پردازند یخداوند م ادیطلوع کرد، نماز صبح را خوانده و به ذکر و 

 دند،یرس یچون به من کنند؛ یحرکت م یمن یبه سو دیقبل از طلوع خورش
 نه و تر کوچک نه-به اندازه نخود  زهیبا ھفت سنگر دیبعد از طلوع خورش

که حجاج به  یجمره با نعل یو رم پردازند؛ یم یجمره عقب رمی به -تر بزرگ
 یعمل نیبا انسان است که چن طانیش یباز نیچراکه ا ست؛ین زیپا دارند، جا

و راه  امبریاز امر پ یرویدر پ طانیش یو زبون یو خوار کند  یم نیاو مز یرا برا
   اند. کرده ینھھا  آن است که الله و رسولش از یو روش او و ترک امور

و سرش را  کند یخود را ذبح م یو قربان یھد یحاج ،یاز رم پس
خود  ی. و اگر مردان ھم موھاکنند یرا کوتاه م شان یو زنان موھا تراشد یم

مردان افضل است.  یمو برا دنیاست. اما سه بار تراش زیرا کوتاه کردند جا
 تنکه با احرام بس ییزھایتمام چ بیترت نیو به ا پوشد یسپس لباسش را م

و  شود یمکه م ی . سپس روانهشود یبر او حرام شده بود جز زنان حالل م
 آورد یم یصفا و مروه را به جا نیب یھمچون طواف حج، طواف نموده و سع

 یاو حالل خواھد شد؛ سپس به من یبرا زیھمسرش ن بیترت نیکه به ا
در ھا  آن یھا را به ھمراه شب و دو روز بعد از آن دیروز ع یبازگشته و باق

و  ازدھمیواجب است؛ و در روز  یدر من دنی. و خوابکند یم یسپر یمن
. ابتدا از پردازد یگانه م جمرات سه یبه رم دیدوازدھم، بعد از زوال خورش

و در  یاست سپس جمره وسط تر کینزد یمن آغاز کرده که به یجمره صغر
 کیاست. ھر هکرد یرا رم آن دیکه روز ع پردازد یجمره عقبه م یبه رم انیپا

و  دیگو یم ریتکب زهیو با ھر سنگر کند یم یرم زهیاز جمرات را با ھفت سنگر
 یبرا ییجا یو ھرکس در من کند؛ یجمع م یرا از مکانش در من ھا زهیسنگر

  توقف کند. دیرس یم انیبه پا ھا مهیھرجا که خ افت،یتوقف ن
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 نیچن تواند یبازگردد، م یروز دوازدھم از من یاگر بخواھد بعد از رم اما
بماند افضل است؛ و بعد از زوال به  یباق یدرمن زدھمیکند اما اگر تا روز س

. و اگر قصد سفر داشته باشد، طواف وداع را انجام داده و پردازد یم یرم
 . کند یله سفر مبالفاص
را  ینفاس شده، اگر طواف حج و سع ایکه دچار عادت ماھانه  یزن اما

 . ستیانجام داده، طواف وداع بر او الزم ن
 ریبه تاخ زدھمیس ایدوازدھم  ای ازدھمیرا تا روز  یذبح قربان یحاج اگر

 ریبه تاخ یرا تا برگشتن از من یاست؛ و اگر طواف حج و سع زیجا ندازد،یب
ذکر آن گذشت؛  تر شیاست؛ اما افضل آن است که پ زیاو جا یبرا ندازد،یب

 نا محمد وآله وسلم.ینب یالله عل یوالله اعلم و صل

 مانیا
رسولش و به ارکان  ،یمتعال بر مسلمانان واجب نموده که به او تعال الله

و  ١واجب نموده که به فرشتگانھا  آن داشته باشند؛ بر مانیاسالم ا
را با قرآن به ھا  آن نازل کرده و نزول امبرانشیکه بر پ ٢یآسمان یھا کتاب

                                           
را از نور خلق نموده و ھا  آن ھستند که الله متعال ی(مالئکه): ارواحفرشتگان  -١

در ھا  آن از ی. برخداند ینم یاست که جز الله متعال کس ادیتعدادشان چنان ز
 دارند. یفیھا وظا در قبال انسان یھا ھستند و برخ آسمان

نازل کرده،  شامبرانیکه الله متعال بر پ ییھا داشته باشد کتاب مانیمسلمان ا یعنی -٢
 ھودی اریکه در اخت یلیمانده است؛ اما تورات و اناج یفقط قرآن باقھا  آن اند اما از حق

 نیاست که در ا یآن اختالف لیخودشان است و دل فیدرواقع تال باشد یم یو نصار
 یسیآمده است: سه اله و معبود وجود دارد و عھا  آن در نکهیاھا وجود دارد؛ و  کتاب

و او الله متعال  کتاستیاست که اله و معبود  نیا قتیحق که یپسر خداست؛ درحال
چنانکه در قرآن آمده است. و آنچه در  باشد یالله و رسولش م ی بنده یسیاست و ع

قرآن منسوخ شده است؛ چون رسول  لهیذکر شده، به وس یھا از کالم الھ کتاب نیا
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قرار داده، ھا  آن گذشته و گواه بر یھا رسانده و قرآن را ناسخ کتاب انیپا
 شان نیتا آخرھا  آن نیاز اول یالھ امبرانیبه پ زیداشته باشند و ن مانیا

 داشته باشد. مانیا ج محمد
 شان نیبوده است؛ د کسانی شان نیو د امبرانیرسالت ھمه پ چراکه

 انیرا فرستاده تنھا الله متعال پروردگار جھانھا  آن که یاسالم بوده و کس
 که الله متعال یامبرانیداشته باشد پ مانیا دیمسلمان با نیبوده است. بنابرا

 گذشته یھا امت یبه سو یالھ امبرانیرا در قرآن ذکر نموده، پھا  آن
 ی و فرستاده باشد یمھا  آن نیداشته باشد که محمد آخر مانیاند؛ و ا بوده

 یھا بعد از بعثت رسول الله ھمگ ھاست؛ و انسان تمام انسان یخدا به سو
. باشند یم گرید انیاد رویکه پ یو کسان یو نصار ھودی یامت او ھستند حت

متعال ملزم به  وندخدا یامت محمد بوده و از سو نیچراکه تمام ساکنان زم
  .باشند یاز او م یرویپ

که از محمد  یاز کسان اند یو بر زاریب امبرانیو تمام پ یسیو ع یموس و
 مانیا امبرانینکنند و وارد اسالم نشوند؛ چراکه مسلمان به تمام پ یرویپ

نداشته باشد و از او  مانیھمه آنان است و ھرکس به محمد ا رویداشته و پ
کافر است  امبرانیبه تمام پ قتیاسالم نشود، درحق نینکند و وارد د یرویپ

ھاست؛  از آن یکی رویادعا کند پ نکهیکرده است و لو ا بیو ھمه آنان را تکذ
 ج و رسول الله محمد د؛یگرد انیب نهیزم نیدر ا یقرآن لیدر فصل دوم دال

 �َْسَمُع يِب «فرمودند:  یثیدر حد
َ

ٍد �ِيَِدهِ ال ي َ�ْفُس ُ�َمَّ ِ
َّ

ِة َواذل مَّ
ُ ْ
َحٌد ِمْن َهِذهِ األ

َ
أ

                                                                                           
أيف شك يا ابن «شده و فرمود:  نیخشمگ ،دیاز تورات در دست عمر د یا الله برگه

شک و  ایپسر خطاب آ یا»: «اخلطاب، واهللا لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إال اتباعي
 یاز من راھ یرویزنده بود جز پ یبه خدا سوگند اگر برادرم موس ؛یدار دیترد

 من طلب مغفرت کن.   یرسول خدا برا یرا انداخت و گفت: ا گهپس عمر بر». نداشت
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ْصَحاِب 
َ
 اَكَن ِمْن أ

َّ
رِْسلُْت بِِه إِال

ُ
ي أ ِ

َّ
اِ�ٌّ ُ�مَّ َ�ُموُت َولَْم يُْؤِمْن بِاذل َ�ُهوِديٌّ أو نرَْصَ

ن امت چه یاز ا یار اوست، ھر فردیه جانم در اختک یقسم به ذات« ١:»انلَّارِ 
از  دریمان بمیند و بدون اکافت یه خبر رسالت مرا درک یو چه نصران یھودی

 . »باشد یم انیدوزخ
واجب است به زنده شدن دوباره بعد از مرگ و  یبر ھر مسلمان و

داشته باشد؛ و بر او واجب  مانیو جزا و پاداش و بھشت و دوزخ ا یحسابرس
 داشته باشد. مانیا یالھ ریاست به تقد

الله متعال است که مسلمان معتقد باشد  نیا ریبه تقد مانیا یمعنا و
و بلکه افعال  ستیو پنھان ن یبر او مخف یزیو چ داند یرا م زیھمه چ

علم  نیو ا دانسته یرا خلق کند، م نیھا و زم آسمان نکهیبندگان را قبل از ا
الله  هکه آنچ داند یرا در لوح محفوظ نزد خودش نوشته است. و مسلمان م

است و  دهیاطاعت از خود آفر یو بندگان را برا دھد یمتعال بخواھد رخ م
را بدان امر کرده و از  شانینموده است و ا انیبھا  آن یمساله را برا نیا

قدرت و ھا  آن یبرا یکرده است؛ و از طرف ینھ اش یو نافرمان تیمعص
را انجام دھند و به  یاوامر الھ توانند یآن م لهیقرار داده که به وس یا اراده

و  تیکنند؛ و ھرکس مرتکب معص دایدست پ یثواب و پاداش الھ
 . گردد یشود، مستحق عذاب م اش ینافرمان
و اراده الله متعال است؛ اما آنچه  تیمش رویو اراده بنده تابع و پ تیمش

 نیدر ا یاریبندگانش مقدر نموده و آنان اراده و اخت یالله متعال برا
مانند اشتباه  باشند یدچار آن مھا  آن ی رغم اراده یمقدرات ندارند و بلکه عل

و  بتیو مص یماریبو مانند فقر و  شوند یو آنچه بر آن اجبار م یو فراموش
را مورد مواخذه قرار ھا  آن موارد الله متعال نیدر ا ل؛یقب نیاز ا یموارد

                                           
 )١٥٣مسلم ( حیصح -١



 دین حق   ٧٠

بلکه اگر در برابر  کند یعذاب نمھا  آن و انسان را در برابر دھد ینم
 شهیصبر پ یماریو در برابر فقر و ب شود یروبرو مھا  آن که با یھا بتیمص

 دھد؛ یم یبه او پاداش بزرگ الباشد، الله متع یراض یالھ ریکند و به تقد
 داشته باشد.  مانیموارد ا نیبه تمام ا دیمسلمان با

به الله برخوردار است و به او  مانیا نیشتریاز ب یمسلمانان کس انیم در
) که کوکارانیرا در بھشت دارد (محسنون=ن گاهیجا نیاست و باالتر تر کینزد

و در برابر او خاشع و فروتن  کند یم میالله متعال را عبادت نموده و تعظ
. کند ینم یو در نھان و آشکار از او نافرمان نند؛یب یاو را م ایاست چنانکه گو

از  یزیچ چیھرجا که باشد؛ و ھ ندیب یاو را م یو معتقد است که الله تعال
از او  نیبنابرا ست؛یو پنھان ن دهیپوش یبر او تعال شیھا تیاقوال و ن اعمال و

 ییو چون از او خطا د؛یگو یاو را ترک م یو نافرمان تیاطاعت نموده و معص
و بر  کند یباشد، بالفاصله صادقانه از آن توبه م فمخال یسرزند که با امر الھ
طلب مغفرت و آمرزش  یتعال یگشته و به درگاه بار مانیخطا و گناھش پش

َ ٱإِنَّ ﴿ :دیفرما ی. الله متعال مدینما یم ِينَ ٱَمَع  �َّ ْ ٱ �َّ َقوا ِينَ ٱوَّ  �َّ ُهم  �َّ
ِۡسُنونَ  کردند و  شهیپ قوااست که ت یھمانا الله با کسان« ]١٢٨[النحل:  ﴾١٢٨�ُّ

 .»کارانند کویکه ن  یکسان

 اسالم نید کمال

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم  ۡ�َۡومَ ٱ﴿ :دیفرما یم نهیزم نیمتعال در ا الله
َ
أ

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم 
َ
ۚ  ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱَو� امروز « ]٣[المائدة:  ﴾دِيٗنا
شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسالم را (بعنوان)  نید

ۡقوَُم  ۡلُقۡرَءانَ ٱإِنَّ َ�َٰذا ﴿: دیفرما ی. و م»دمیشما برگز یبرا نید
َ
َ�ۡهِدي لِلَِّ� ِ�َ أ

 ُ ِينَ ٱ لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَو�ُبَّ�ِ ٰلَِ�ِٰت ٱَ�ۡعَملُوَن  �َّ ۡجٗر� َكبِٗ�� ل�َّ
َ
نَّ لَُهۡم أ

َ
 ]٩[اإلسراء:  ﴾٩أ
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و به  کند یم تیھاست ھدا راه نیتر که آن استوار یقرآن، به راھ نیا شک یب«
پاداش ھا  آن یکه برا دھد یبشارت م دھند یانجام م ستهیشا یھا که کار ینمؤمنا

ۡ�َا َعلَۡيَك ﴿ :دیفرما ی. و در مورد قرآن م»است یبزرگ ِ  لِۡكَ�َٰب ٱَونَزَّ
تِۡبَ�ٰٗنا لُِّ�ّ

ٰى لِلُۡمۡسلِِم�َ  ءٖ وَُهٗدى َورَۡ�َٗة َو�ُۡ�َ ) کتاب را بر نیو (ما ا« ]٨٩[النحل:  ﴾٨٩َ�ۡ
مسلمانان  یو رحمت و بشارت برا تیو ھدا زیھمه چ انگریکه ب میدتو نازل کر

 . »است

َيَْضاِء يَلْلَُها «فرمودند:  ج رسول الله حیصح ثیدر حد و
ْ

تُُ�ْم ىلَعَ ابل
ْ
تََر�

 َهالٌِك 
َّ

 يَِز�ُغ َ�نَْها َ�ْعِدي إِال
َ

روشن و آشکار  یشما را بر امر« ١:»َكنََهارَِها، ال
شده از  جز ھالک یترک نمودم که شبش ھمچون روز است؛ بعد از من کس

 . »گردد یآن منحرف نم

َخْذُ�ْم «: دیفرما یم و
َ
بًَدا َما أ

َ
إِ�ِّ قَْد َخلَّْفُت ِ�يُ�ْم َما لَْن تَِضلُّوا َ�ْعَدُهَما أ

ِ وَُسنَّيِت  ْو َعِملْتُْم بِِهَما: ِكتَاَب ا�َّ
َ
به  زیشما دو چ انیھمانا من در م« ٢:»بِِهَما أ

ھرگز  د،یعمل کنھا  آن به ایتمسک جسته ھا  آن گذاشتم که اگر به یجا
 ». عبارتند از: کتاب الله و سنت منھا  آن و دیشو ینم راهگم

اسالم را  شان نیمسلمانان د یکه برا دھد یاول خبر م هیمتعال در آ الله
 یزیبه چ یازیو ھرگز ن ستیآن ن در یھرگز نقص نیکامل کرده است بنابرا

دارد؛ و  تیصالح یھر زمان و مکان و امت یبرا نیعالوه بر آن ندارند؛ بنابرا
خاتم  التبزرگ و کامل و با رس نید نیکه نعمتش را با ا دھد یخبر م

شان بر  مسلمانان بر دشمنان یاریاسالم و  یروزیو پ ج محمد امبرانیپ
 یبرا نیکه اسالم را به عنوان د دھد یمسلمانان تمام کرده است؛ و خبر م

                                           
 .١٧١٤٢؛ و مسند احمد: ٤٣بن ماجه: سنن ا -١
 .٩٠: یشرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة، اللکائ -٢
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جز  ینیو ھرگز د ردیگ یھرگز بر آن خشم نم نیاست بنابرا دهیھا برگز انسان
   .ردیپذ ینم یرا از کس آن

است که  یقرآن برنامه کامل دھد یدوم خبر م هیمتعال در آ الله
نبوده  یریخ چیچنانکه ھ باشد؛ یم ایو دن نیدر امور د یکاف انیدربردارنده ب

نبوده مگر آنکه در مورد  یشر چیکرده است و ھ ییبدان راھنما نکهیمگر ا
 گذشتهدر  یآن ھشدار داده و از آن برحذر داشته است. و ھر مساله و مشکل

 یقرآن است و ھر راه حل و عادالنه آن در حیراه حل صح نده،یآ ایحال  ای
   خالف راه حل قرآن جھل است و ظلم.

و جامعه  یروانشناس ،ییو قضا یادار ستمیس است،یس ده،یعق علم،
 ازینھا  آن که بشر به یموارد گریو ... د ییجزا ستمیاقتصاد، س ،یشناس

 نیتر به کامل ج را در قرآن و بر زبان رسولش محمد یدارد، الله متعال ھمگ
مورد خبر  نیدر ا ورمذک هیکرده است؛ چنانکه الله متعال در آ انیوجه ب

 یلیتفص انیب ندهیاست؛ در فصل آ زیھمه چ انگریقرآن ب نکهیا دھد؛ یم
  اسالم و برنامه شامل و استوار آن خواھد آمد. نیکامل بودن د



 

 
 چهارم: فصل

 اسالم برنامه

 در باب علم -١
علم و دانش  یریکه الله متعال بر انسان واجب نموده فراگ یامر نیاول

نَّهُ  ۡعلَمۡ ٱفَ ﴿: دیفرما یاست. الله متعال م
َ
ُ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ  ۥ� �بَِك  ۡسَتۡغفِرۡ ٱوَ  �َّ َ�ِ

ُ ٱوَ  لُۡمۡؤِمَ�ِٰت� ٱَولِۡلُمۡؤِمنَِ� وَ   ]١٩[محمد:  ﴾١٩َ�ۡعلَُم ُمَتَقلََّبُ�ۡم َوَمۡثَوٮُٰ�مۡ  �َّ
گناه خود و  یو برا ستین» الله«(به حق) جز  ی) بدان که معبودامبریپ یپس (ا«

مردان و زنان مؤمن آمرزش طلب کن و الله محل حرکت شما و قرارگاه شما  یبرا

ُ ٱ يَۡرفَعِ ﴿: دیفرما ی. و م»داند یرا م ِينَ ٱ �َّ ِينَ ٱَءاَمُنواْ ِمنُ�ۡم وَ  �َّ وتُواْ  �َّ
ُ
 ۡلعِۡلمَ ٱأ

 مانیرا از شما که ا یالله مقام (و درجات) کسان« ]١١[المجادلة:  ﴾َدَرَ�ٰٖت� 

َوقُل رَّّبِ ﴿: دیفرما ی. و م»برد یاند باال م را که علم داده شده یاند و کسان آورده
 :دیفرما ی. و م»فزایو بگو: پروردگارا، به علم من ب« ]١١٤[طه:  ﴾١١٤زِۡدِ� ِعۡلٗما

ۡهَل  َٔ فَۡ� ﴿
َ
مردم!) اگر  یپس (ا« ]٧[األنبیاء:  ﴾٧إِن ُكنُتۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ  ّ�ِۡكرِ ٱلُٓواْ أ

گاھان بپرس دیدان ینم  .»دیاز آ
فرمودند:  حیصح ثیه الصالة والسالم در حدیمحمد عل امبرانیپ خاتم

ِعلِْم «
ْ
 یعلم و دانش بر ھر مسلمان یریفراگ« ١:»فَِر�َضٌة ىلَعَ لُكِّ ُمْسِلمٍ َطلَُب ال

 ». واجب است

                                           
 ٢٢٤سنن ابن ماجه:  -١
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َْدِر ىلَعَ «: دیفرماد یم و َقَمِر يَلْلََة ابلْ
ْ
َعابِِد، َكَفْضِل ال

ْ
َعالِِم ىلَعَ ال

ْ
َو�ِنَّ فَْضَل ال

َكَواِكِب 
ْ
ماه شب  یھمانا فضل عالم بر عابد ھمچون فضل و برتر« ١:»َسائِِر ال

 ». ستارگان است ریچھارده بر سا
 : شود یم میو دانش در اسالم به چند بخش تقس علم

زن،  ایمرد  ،یآن بر ھر انسان یریاست که فراگ یاول: علم و دانش بخش
و آن عبارت است از  ستیدر جھل به آن معذور ن کس ھیچفرض است و 

 نید اتیرورو شناخت ض ج شناختن الله متعال و شناختن رسولش محمد
 ٢اسالم.

است؛ چنانکه  هیآن فرض کفا یریاست که فراگ یدوم: علم و دانش بخش
آن بپردازند، گناه عدم کسب آن از  یریبه فراگ تیبه اندازه کفا یاگر کسان

نه  باشد یمستحب م گرانیآن در حق د یریو فراگ گردد؛ یساقط م گرانید
آن  یریکه فراگ یاسالم عتیواجب؛ و آن عبارت است از علم احکام شر

. و از گردد یو قضاوت و افتا م سیتدر یانسان برا یستگیو شا تیاھل باعث
دارند مانند علم  ازیکه مسلمانان به آن ن یعلم یریاست فراگ لیقب نیا

در جوانب مختلف آن الزم و  یامور زندگ یکه برا ییھا صنعت و شغل
 دنباشن تیبه اندازه کفا یکسان نهیزم نیدر ا که یاست. در صورت یضرور

کنند تا  تیرا ترب یتا علما و دانشمندان کند یامر، مسلمانان را ملزم م یول
 .ندیفراھم نما تیمسلمانان را به اندازه کفا یزندگ اتیضرور

                                           
 ٣٦٤١سنن ابوداود:  -١
 .دیگرد انیمطلب در سه فصل گذشته ب نیا لیتفص -٢
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 دهیدر رابطه با عق -٢
ه الصالة والسالم را امر یالله متعال رسولش محمد عل ده،یباب عق در

و  باشند یتنھا بندگان الله مھا  آن ھا اعالن کند که انساننموده که به ھمه 
را امر نموده ھا  آن را عبادت کنند. و یواجب است که فقط او تعالھا  آن بر

ارتباط برقرار  البا الله متع میشان بدون واسطه و به طور مستق که در عبادت
شد. و آنان را  انیب» اال اله اال الله« یمعنا انیمھم در ب نیکنند؛ چنانکه ا

جز او نترسند و و جز به  یتوکل کنند و از کس یامر نموده که تنھا بر او تعال
او  زینداشته باشند. چراکه نفع و ضرر تنھا به دست اوست؛ و ن دیام یاو تعال

ھا  آن که الله متعال خود را با یھمان صفات نندک فیرا به صفات کمال توص
آن  انینموده است چنانکه ب فیتوصھا  آن نموده و رسولش او را با فیتوص

  گذشت. تر شیپ

 در ارتباط با مردم -٣
ھا او را امر نموده که  انسان ریمتعال در باب ارتباط مسلمان با سا الله

کفر به  یکیاز تار تینجات بشر یو صالح باشد و در تالش برا کین یانسان
خود  فهیاز وظ یبخش یاساس است که جھت ادا نینور اسالم؛ و بر ا یسو

 کتاب و نشر آن پرداختم.  فیبه تال
 زانیو م اریمع ن،یریالله متعال امر نموده که در ارتباط مسلمان با سا و

که از الله و  یالھ کیمسلمان بندگان ن نیبه الله متعال باشد؛ بنابرا مانیا
و  ی(از نگاه نسب یدوست دارد ھرچند نسبت به و کنند یرسولش اطاعت م

 یو رسولش نافرمان هکه از الل یدور باشند. و از کافران و کسان اریفاصله) بس
ھا به او باشند. و ارتباط بر  انسان نیتر کیاز نزد نکهینفرت دارد ولو ا کنند یم
ھا  آن انیو م کند یاست که افراد پراکنده را گردھم جمع م اریمبنا و مع نیا
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نسب و وطن و مصالح  یکه بر مبنا یبر خالف ارتباط دینما یم جادیالفت ا
 .پاشد یاز ھم م که کشد ینم یاست که طول یماد

ِ ﴿: دیفرما یمتعال م الله ِ ٱ�َّ َ�ُِد قَۡوٗما يُۡؤِمُنوَن ب يَُوآدُّوَن  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ
َ ٱَمۡن َحآدَّ  ۡو  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ

َ
ۡو إِۡخَ�َٰ�ُهۡم أ

َ
ۡ�َنآَءُهۡم أ

َ
ۡو �

َ
ْ َءابَآَءُهۡم أ َولَۡو َ�نُٓوا

به الله و روز  مانیارا که  یقوم چی) ھامبریپ یا«( ]٢٢[المجادلة:  ﴾َعِشَ�َ�ُهمۚۡ 
و) مخالفت  یبا الله و رسولش (دشمن که یکه با کسان یابی یدارند نم امتیق
 ایشان  برادران ایشان  فرزندان ایشان  نکنند، اگرچه پدرا یدوست ورزند، یم

 .»باشند شان شاوندانیخو

ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد ﴿: دیفرما یم و
َ
ِ ٱإِنَّ أ ۡ�َقٮُٰ�مۚۡ  �َّ

َ
ھمانا « ]١٣[الحجرات:  ﴾�

 .»شماست نیزگارتریشما نزد الله پرھ نیتر یگرام
دارد دشمنان  مانیکه به الله ا یکس دھد یاول خبر م هیمتعال در آ الله

دوم  هیھا به او باشند؛ و در آ انسان نیتر کیالله را دوست ندارد ھرچند از نزد
 یرا دوست دارد، کسانھا  آن ھا نزد او که انسان نیتر یگرام دھد یخبر م

 .باشندکه  یاز ھر جنس و رنگ کنند، یھستند که از او اطاعت م
عدالت در برابر دوست و دشمن امر نموده است و  تیمتعال به رعا الله

بندگانش حرام نموده است؛  انیرا در م ظلم را بر خود حرام کرده است و آن
 یکیرا حرام کرده است؛ به ن انتیامر نموده و خ یو به امانت، صدق و راست

 ریبه فقرا و مشارکت در امور خ یکیو ن یشاوندیخو وندیپ تیو رعا نیبه والد
 بیتعذ یامر نموده است؛ چنانکه حت وانیح یحت یزیبه ھر چ یکیو ن
که  یواناتیامر نموده است. اما ح ١با آن یکیرا حرام نموده و به ن وانیح

                                           
 زیت یکار با چاقو نیحالل گوشت، امر نمودند که ا وانیالله در ھنگام ذبح ح رسول یحت -١

و دو رگ  ینشود؛ و مکان ذبح حلق است چنانکه مر تیاذ وانیانجام شود چنانکه ح
گردن  نییگلوگاه که پا هیھا خارج شود؛ اما شتر از ناح تا خون آن شوند یقطع م یخون
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و وزغ  یمضر ھستند مانند سگ ھار و مار و عقرب و موش و باز شکار
 بیو تعذ نجهاما شک شوند یکشته مھا  آن (=مارمولک)، جھت دور کردن شر

 .شوند ینم

 و قلبی مومن ینظارت وجدان -٤
الله متعال  کنند یم انیدر قرآن وارد شده است که ب یاتیآ نهیزم نیا در

گاه است و بلکه  ھرجا که باشند؛ و از ھمه اعمال ندیب یبندگان را م شان آ
که  یشان را در نظر دارد و فرشتگان و اعمال و اقوال داند یرا م شان یھا تین

 زند یو آشکار سر م نھانرا که از او در  ید تمام مواردھمواره با انسان ھستن
 که از یافعال و اقوال یبر مبنا ی. و الله متعال بزودکنند ینوشته و ثبت م

. و آنان را از عذاب دھد یقرار م یرا مورد حسابرسھا  آن سرزدهھا  آن
و مخالفت با امرش بر حذر  ایدن نیدر ا یاو تعال یدردناکش در برابر نافرمان

و  تیاست که مومنان را از معص ین عاملیتر خود بزرگ نیداشته است. و ا
ارتکاب جرم و  ترس از خداوند لیو به دل دارد یالله متعال بازم ینافرمان

   .ندیگو یرا ترک م یو مخالفت با امر الھ تیجنا
و  یدن نافرمانو در صورت فراھم بو ترسد یکه از الله متعال نم یکس اما

 یالله متعال حدود کند، ینم غیانجام آن، از ارتکاب آن در ییو توانا تیمعص
امور بازدارد؛ الله متعال  نیقرار داده تا او را از ا ایدن نیاو در ا یرا برا

 نیکنند؛ به ا یمنکر نھ ازمسلمانان را امر نموده که به معروف امر نموده و 
در برابر الله  شود، یمرتکب م یگریکه د یدر برابر گناھ یھر مسلمان بیترت

 نیکند؛ و ا یزبانا از ارتکاب آن نھ نکهیتا ا کند یم تیمتعال احساس مسئول
امر  یاست که از منع آن با دست ناتوان باشد؛ و الله متعال ول یدر صورت

                                                                                           
ضربه زدن به سرش و  ای یکیشک الکتر لهیبه وس وانی. اما کشتن حشود یاست نحر م

 .  ستین زیجا زیخوردن گوشتش ن صورت نیحرام است و در ا لیقب نیاز ا ییھا روش
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اقامه کند که مرتکب  یرا بر کسان یالھ حدودمسلمانان را امر نموده که 
ھستند به اندازه  ییھا حدود مجازات نیو ا شوند؛ یم یمخالفت با اوامر الھ

را در قرآن و رسول ھا  آن . الله متعالشوند یمرتکب م نیکه مجرم ییھا جرم
بر مجرمان امر شده است و به ھا  آن قینمودند و به تطب انیب ثیالله در احاد

    .گردد یفرما م حکم شیو آسا تیب عدالت و امنیترت نیا

 یتکافل و تعاون اجتماع نهیدر زم -٥
امر نموده  گریکدیبا  یو معنو یماد یمتعال مسلمانان را به ھمکار الله

شد. و الله  انیدر باب زکات و صدقات ب تر شیمساله پ نیاست چنانکه ا
که باشد بر مسلمان حرام کرده  یو آزار مردم را به ھر صورت تیمتعال اذ
 استراه باشد حرام کرده  ریو آزار در مس تیسبب اذکه  یزیچ یاست؛ حت

 یگریرا دور کند؛ ھرچند د آن دنشیو مسلمان را امر نموده که در صورت د
عمل به او وعده اجر و پاداش داده است  نیسبب آن باشد؛ و در برابر ا

  کرده است. دیو آزار را به عقاب و مجازات تھد تیچنانکه عامل اذ
برادر مومنش دوست  یرا برا یزیفرض نموده که چ متعال بر مومن الله

او ناپسند بداند که  یرا برا یزیخود دوست دارد؛ و چ یداشته باشد که برا

ْ َ�َ ﴿: دیفرما ی. الله متعال مداند یخود ناپسند م یبرا ِ ٱَوَ�َعاَونُوا  لِۡ�ّ
ثۡمِ ٱَوَ� َ�َعاَونُواْ َ�َ  �َّۡقَوٰىۖ ٱوَ  و  یکار کویو در راه ن« ]٢[المائدة:  ﴾ۡلُعۡدَ�ِٰن� ٱوَ  ۡ�ِ

 یو (ھرگز) در راه گناه و تجاوز ھمکار دیکن یھمکار گریبا ھمد یزگاریپرھ
 .»دینکن

َخَو�ُۡ�مۚۡ  لُۡمۡؤمِنُونَ ٱإِ�ََّما ﴿: دیفرما یم و
َ
ۡصلُِحواْ َ�ۡ�َ أ

َ
 ]١٠[الحجرات:  ﴾إِۡخوَةٞ فَأ

 .»دی) برقرار کنیتان صلح (و آشت برادران انیمؤمنان برادرند، پس م ناً یقی«



 ٧٩   فصل چهارم: برنامه اسالم

ۡو ﴿ :دیفرما یم و
َ
َمَر بَِصَدقٍَة أ

َ
َۡوٮُٰهۡم إِ�َّ َمۡن أ ۞�َّ َخۡ�َ ِ� َكثِ�ٖ ّمِن �َّ

ۡو إِۡصَ�ٰ� َ�ۡ�َ 
َ
ِ ٱَمۡرَضاِت  بۡتَِغآءَ ٱَوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك  �َّاِس� ٱَمۡعُروٍف أ فََسوَۡف  �َّ

ۡجًرا َعِظيٗما
َ
 شانی) نجواھاو یاز (در گوش یاریدر بس« ]١١٤[النساء:  ﴾١١٤نُۡؤ�ِيهِ أ

اصالح در  ای کیکار ن ایکار) امر به صدقه دادن  نیمگر که (با ا ست،ین یریخ
 یپاداش بزرگ یکند، به زود نیالله چن یخشنود یمردم کند. و ھرکس برا انیم

 .»داد میبه او خواھ

ِخيِه َما ُ�ِبُّ «فرمودند:  ج الله رسول
َ
َحُدُ�ْم َحىتَّ ُ�ِبَّ ِأل

َ
 يُْؤِمُن أ

َ
ال

خود دوست  یتا آنچه برا رود یاز شما مومن به شمار نم یک ھیچ« ١:»نِلَْفِسهِ 
 ». برادرش دوست داشته باشد یدارد برا

الوداع  ةعمر مبارک در حج انیکه در پا یرسول الله در خطبه مھم و

َها «کردند:  دیامر کرده بودند تاک تر شیکه پ ینمودند، بر موارد رادیا ُّ�
َ
يَا �

 ،  فَْضَل ِلَعَرِ�ٍّ ىلَعَ َعَجِ�ٍّ
َ

 ال
َ

ال
َ
بَاُ�ْم َواِحٌد، أ

َ
 إِنَّ َر�َُّ�ْم َواِحٌد، َو�ِنَّ أ

َ
ال

َ
انلَّاُس، أ

 
َ

ْسوََد، َوال
َ
مْحََر ىلَعَ أ

َ
 أ

َ
، َوال  ِلَعَجِ�ٍّ ىلَعَ َعَرِ�ٍّ

َ
 بِاتلَّْقوَى  َوال

َّ
مْحََر، إِال

َ
ْسوََد ىلَعَ أ

َ
أ

بَلَّْغُت 
َ
گاه باش دیمردم، بدان یا« ٢:»أ است و  یکیکه پروردگار شما  دیو آ

و نه  یبر عرب یو نه عجم یبر عجم یکه نه عرب دیاست؛ بدان یکیپدرتان 
ندارد مگر بر  یپوست برتر بر سرخ پوست اهیو نه س پوست اهیس برپوست  سرخ
گفتند: رسول الله ابالغ نمود. و ». را) ابالغ نمودم نی(د ایتقوا؛ آ یمبنا

ْعَراَضُ�ْم، «رسول الله فرمودند:  نیھمچن
َ
ْمَوالَُ�ْم، َوأ

َ
فَإِنَّ ِدَماَءُ�ْم، َوأ

�َْشاَرُ�ْم، َعلَيُْ�ْم َحَراٌم، َكُحْرمَ 
َ
ُ�ْم  ةِ َوأ يَْوِمُ�ْم َهَذا، يِف َشْهِرُ�ْم َهَذا، يِف بََ�ِ

َال َهْل بَلَّْغُت؟َهَذا، 
َ
و  تان یتان و آبرو و اموال تان یھمانا خونھا: «»أ

                                           
 )٤٥مسلم ( حیصح -١
 .باشد یبه صورت پراکنده موجود م ثیحد یھا خطبه جامع در کتاب نیا -٢
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ن شھر، بر شما ین ماه در ھمین روز در ھمیمانند حرمت ھم تان یھا جان
انگشت  لهپس رسول ال ؛یگفتند: آر». ام خدا را) رساندمیا (پیحرام است. آ

مَّ «مبارک را به طرف آسمان باال برده و فرمود:  دْ اللَّهُ هَ  ».بارالھا شاھد باش»: «اشْ

 یداخل استیدر باب س -٦
مسلمانان را امر نموده که امام و  ،یداخل استیس نهیمتعال در زم الله

کنند و آنان را امر نموده  عتیو در امارت با او ب نندیخود برگز یرا برا یرھبر
ا امر واحد باشند؛ و آنان ر یکه متحد باشند و پراکنده و متفرق نشوند و امت

و  تیکه به معص یزمان گرشان اطاعت کنند م و فرماندھان  نموده که از امام
نخواھد بود. ھا  آن از یاطاعت صورت نیامر کنند که در ا یالله تعال ینافرمان

 .شود یخالق، از مخلوق اطاعت نم یو نافرمان تیچراکه در معص
است که  ینیالله متعال مسلمان را امر نموده که اگر در شھر و سرزم و

 یھا نیاسالم را اظھار داشته و بدان دعوت کند، به سرزم نید تواند ینم
 یدر تمام امور بر مبناھا  آن که در ییھا نیمھاجرت کند؛ سرزم یاسالم

آنچه الله  یو امام مسلمان بر مبنا شود یحکم و قضاوت م یالھ عتیشر
 .کند یمتعال نازل کرده حکم م

ندارد  یگاھینژاد جا ای ییگرا و قوم  تیو مل ییایجغراف یاسالم مرزھا در
 نیزم نیمسلمان اسالم است و بندگان بندگان الله ھستند و زم تیبلکه ھو

به  شود یدر آن جابجا م یمزاحم و مخالف چیالله است که مسلمان بدون ھ
 عتیبا شر یباشد و چون در امر یالھ عتیبه شر بندیشرط که ملتزم و پا نیا

  گردد؛ یم یبر او جار یمخالفت کند، حکم الھ یالھ
برقرار شده و مردم در  تیو اقامه حدود آن، امن یالھ عتیعمل به شر با

و  گردد یحفظ م شان یو جان و مال و آبرو کنند یدرست حرکت م ریمس
   است چنانکه عدول از آن سراسر شر است. ریسراسر خ نیا
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از عقل انسان انواع مسکرات و  انتیو ص تیحما یالله متعال در راستا و
 یھا را حرام کرده است و بلکه برا کننده ھا و مخدرات و سست کننده مست
تا  ٤٠ھر بار شراب خوردن  یکرده است که برا نییرا تع یخوار حد شراب

 وو عقلش حفظ گردد  دهیعمل دست کش نیتا از ا باشد یضربه شالق م ٨٠
 مردم از شر او در امان بمانند. 

را  یاز جان مسلمانان قصاص نمودن متجاوز انتیو ص تیدر حما زین و
قاتل در برابر  نیشده است. بنابرا یتینموده که به ناحق مرتکب جنا عیتشر

ھا  در زخم و جراحت زی. و نشود یکه مرتکب شده کشته م یقتل عمد
نموده که از جان و مال  عیمسلمان تشر یقصاص قرار داده است چنانکه برا

َحَيٰوةٞ  لۡقَِصاِص ٱَولَُ�ۡم ِ� ﴿ :دیفرما یدفاع کند. الله متعال م شیآبروو 
ْوِ� 

ُ
أ ۡلَ�ٰبِ ٱَ�ٰٓ

َ
 یصاحبان خرد، برا یو ا« ]١٧٩[البقرة:  ﴾١٧٩لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقونَ  ۡ�

 . »دیکن شهیاست، باشد که شما تقوا پ یو زندگ اتیشما در قصاص ح

قُِتَل ُدوَن َماهِلِ َ�ُهَو َشِهيٌد، َوَمْن قُِتَل ُدوَن َمْن «فرمودند:  ج رسول الله و
ْهِلِه َ�ُهَو 

َ
ِديِنِه َ�ُهَو َشِهيٌد، َوَمْن قُِتَل ُدوَن َدِمِه َ�ُهَو َشِهيٌد، َوَمْن قُِتَل ُدوَن أ

به خاطر  رکساست و ھ دیھرکس به خاطر مالش کشته شود شھ« ١:»َشِهيدٌ 
 دیخاطر جانش کشته شود شھاست و ھرکس به  دیکشته شود شھ نشید

 ». است دیاش کشته شود شھ اشت و ھرکس به خاطر خانواده
مسلمانان سخن  یاز آبرو انتیحفاظت و ص یالله متعال در راستا و

 یاو را حرام نموده است و بلکه حد قذف را برا ابیناحق و ناپسند در غ
مانند زنا و  یاخالق ریرا متھم به امر غ یقرار داده است که مسلمان یکس

 ثابت کند.  عتیشر یاتھام خود را بر مبنا نکهیبدون ا کند یلواط م

                                           
 ١٤٢١: یسنن ترمذ -١
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کرده است و  یھا از اختالط نامشروع نھ نسب انتیحفظ و ص یبرا و
را به شدت  زنا، آن یحفظ شرف مسلمان و آلوده نشدن به جرم اخالق یبرا

 یمجازات شمرده است. و رهیگناھان کب نیتر نموده و بلکه از بزرگ میتحر
آن مشخص نموده که چون شروط آن وجود داشته باشد حد  یبازدارنده برا

 . گردد یزنا بر فاعل آن اقامه م
و قمار و رشوه و  انتیالله متعال جھت حفظ اموال، سرقت و خ نیھمچن 

 یھا دزد و راھزن مجازات یرا حرام کرده است؛ و برا لیقب نیاز ا یمکاسب
دزد و قطع دست و پا  ینموده است و آن قطع دست برا عیبازدارنده تشر

است که شروط آن وجود داشته  یو اقامه حد زمان باشد؛ یراھزن م یبرا
 یکه شروط آن کامل نباشد اما سرقت ثابت گردد، مجازات یباشد و در صورت

 او داشته باشد.  یکه نقش بازدارنده برا شود یاو در نظر گرفته م یبرا
است؛ او که به  میحک ینموده، الله دانا عیحدود را تشر نیکه ا یکس اما

 داناتر است و نسبت به کند یرا اصالح م دگانشیآنچه اوضاع و احوال آفر
 است. نیتر مھربانھا  آن

مسلمان قرار داده است و  نیحدود را کفاره گناھان مجرم نیمتعال ا الله
 گرانیو دھا  آن جامعه از شر انتیحدود جھت حفاظت و ص نیدرواقع ا

از دشمنان اسالم که از کشتن قاتل و قطع دست دزد  یکسان باشد؛ یم
 رادیا یماریدرواقع از قطع عضو ب کنند، یم ییبجویو ع رندیگ یم رادریا
 ١که اگر قطع نشود فساد آن به سراسر یکه فاسد شده است؛ عضو رندیگ یم

 رند،یگ یم رادیموارد ا نیافراد که از ا نی. حال آنکه ھمکند یم تیجامعه سرا

                                           
و فاسد به  ماریقطع عضو ب نکهیسالمت جسم  فرد سزاوارتر است از ا لیبه دل نیو ا -١

 اش باشد. و خانواده ماریب اریاخت
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و  دهیپسند یرا عمل گناه یخود کشتن افراد ب ی به خاطر اھداف ظالمانه
   .شمارند یم کین

 یخارج استیدر س -٧
داران امور  مسلمانان و حکام و عھده یخارج استیمتعال در س الله

اسالم را با ھا  آن مسلمانان را امر نموده که کافران را به اسالم دعوت کنند تا
را از ھا  آن زیکنند؛ و ن تیھدا مانیکفر نجات داده و به نور ا یکیاز تار

آن مبتال  هب ایو دن اتینجات دھند که با فرورفتن در ماد یمشقت و سخت
نعمت بزرگ که به  نیاند؛ ا محروم شده یو از سعادت و آرامش روح  شده

  مسلمانان داده شده است.
و صالح باشند چنانکه  کین یموده که افرادمتعال مسلمانان را امر ن الله

تالش  تینجات بشر یمند شوند و برا ھا از صالح بودن او بھره ھمه انسان
شھروند  خواھند یکه فقط از انسان م یھا و مکاتب بشر کند؛ بر خالف نظام

و کمال اسالم  یفساد و نقص مکاتب بشر لیخود دل نیباشند؛ که ا یخوب
 .باشد یم

مواجھه  یسلمانان را امر نموده تا آنجا که در توان دارند برامتعال م الله
از  لهیوس نیتا به ا ندیفزایخود ب یرویبا دشمنان اسالم آماده شوند و بر ن

اسالم و مسلمانان دفاع کنند و دشمنان خود و دشمنان الله را بترسانند 
در پرتو  ازین ورتمسلمانان مباح نموده که در ص یچنانکه الله متعال برا

مسلمانان منعقد کنند؛ و بر  ریبا غ یقراردادھا و معاھدات یاسالم عتیشر
اند  شان بسته را حرام نموده که با دشمنان ییھا مانیمسلمانان نقض عھد و پ

 داند یرا انجام دھد که م یعمل ایرا نقض کند  آن  که دشمن یمگر زمان
 .گردد یم مانیموجب نقض عھد و پ
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الله متعال مسلمانان را امر نموده که  رمسلمانان،یگ با غقبل از آغاز جن 
و  هیپرداخت جز رفتندیاسالم فراخوانند؛ اگر نپذ رفتنیشان را به پذ دشمنان

را ھم  نیاگر ا شود، یم شنھادیپھا  آن بودن در برابر حکم الله به میتسل
به  نینماند و د یقبا یا فتنه نکهیجنگ است تا ا یینھا نهیگز رفتند،ینپذ

  از آن الله متعال باشد. یتمام
 یو عابدان ریدر حال جنگ، الله متعال کشتن کودکان و زنان و افراد پ و

 یبه نوع نکهیاند، حرام کرده است. مگر ا که در معابدشان به عبادت مشغول
الله متعال  زیدر جنگ شرکت داشته باشند؛ و ن یعمل ایو نظر  یبا را

 داشته باشند؛  رانیبا اس یکیمسلمانان را امر نموده رفتار ن
 یکه جنگ در اسالم، برا میرس یم جهینت نیھا به ا آموزه نیا از

بلکه ھدف از آن نشر حق و رحمت و خارج  ستیو استثمار ن ییکشورگشا
 ست.به عبادت الله خالق اھا  آن آوردن یھا از عبادت مخلوق و رو کردن انسان

 یو آزاد تیدر باب حر -٨
که  یمسلمان ریغ یاسالم، الله متعال برا نیدر د ؛دهیعق ی) آزادالف

او  یاسالم برا انیب نکهیبعد از ا رد،یپذ یاسالم را م یاسیحکومت و سلطه س
قائل  دهیعق یبه اسالم دعوت داده شد، آزاد نکهیوبعد از ا دیبه اتمام رس

 یو نجاتکه در آن سعادت و  ردیاست؛ چنانکه مختار است اسالم را بپذ
کفر و  صورت نیبماند که در ا یباق نشیمختار است که بر د زیو ن باشد یم

 یحجت بر و بیترت نیشقاوت و عذاب در آتش را انتخاب کرده است. و به ا
مسلمانان او را  طیشرا نیندارد؛ در ا یاقامه شده و در برابر الله متعال عذر

 هیو خاضعانه جز ودبا دست خ نکهیبه شرط ا کنند یبر اعتقادش رھا م
خود را در برابر  یو به احکام اسالم گردن نھد و شعائر کفر دیپرداخت نما

 مسلمانان اظھار نکند. 
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 رفتهیپذ یکه مسلمان است بعد از ورود به اسالم، ارتداد از و یکس اما
کشتن است؛ چراکه با وجود شناختن  یمجازات و و اگر مرتد شود شود ینم

زنده ماندن را ندارد مگر  تیحق و بازگشتن و پشت کردن به آن، صالح
از  یالله متعال توبه کند و به اسالم بازگردد؛ و اگر ارتداد و یبه سو نکهیا

که مرتکب شده  یاز ناقض دیاز نواقض اسالم باشد، با یاسالم با ارتکاب ناقض
 فرت از آن و طلب مغرفت از الله متعال توبه کند.با ترک و ن

 اسالم نواقض
 عبارتند از:ھا  آن نیمشھورتر ارند؛یاسالم بس نواقض

انسان ھمراه  نکهیبه الله متعال؛ و آن عبارت است از ا دنیشرک ورز -١
با واسطه قرار دادن  نکهیقرار دھد و لو ا یالله متعال اله و معبود

خود و خداوند باشد چنانکه او را بخواند و به او  نیب یزیچ ای یکس
اله و عبادت با  یدانستن معنا لیبه دل کند ینم یفرق د؛یتقرب جو

-اعتراف داشته باشد  تشیآن به الوھ یو اعتقاد به معنا مذکر اس
که  کردند یرا عبادت م ییھا که بت تیزمان جاھل نمشرکی مانند
شفاعت نزد خداوند را طلب ھا  آن صالح بود و از یاز افراد یتمثال

عبادتش  نکهیبه اله بودن آن ھمراه الله متعال و ا نکهیا ای -کردند یم
 یباشد، اعتراف نداشته باشد؛ مانند مشرکان یآن، عبادت او م یبرا

را از مسلمانان  دیکه منتسب به اسالم ھستند و دعوت به توح
 ای باشد یبت م تصور که شرک فقط سجده کردن به نیبا ا رندیپذ ینم

 اله و معبود من است. نی: ادیجز الله بگو یزیبنده به چ نکهیا
 یگرید زیرا چ آن و  خورند یھستند که شراب م یھمچون کسان نانیا

 گذشت. تر شیشان پ ل حا انیکه ب نامند یم
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َ ٱ ۡ�ُبدِ ٱفَ ﴿: دیفرما یمتعال م الله َّ�  ُ ِ  ٢ّ�ِينَ ٱُ�ۡلِٗصا �َّ َّ�ِ �َ
َ
 ّ�ِينُ ٱ�

ِينَ ٱوَ  ۡ�َالُِصۚ ٱ ْ ٱ �َّ َُذوا ٓ إَِ�  ۦٓ مِن ُدونِهِ  �َّ ۡوِ�َآَء َما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَا
َ
ِ ٱأ َّ� 

َ ٱُزۡلَ�ٰٓ إِنَّ  َ ٱَ�ُۡ�ُم بَۡيَنُهۡم ِ� َما ُهۡم �ِيهِ َ�َۡتلُِفوَنۗ إِنَّ  �َّ َ� َ�ۡهِدي َمۡن ُهَو  �َّ
ارٞ  َ�ِٰذبٞ    ]٣-٢[الزمر:  ﴾٣َكفَّ

گاه باش یرا برا نیالله را عبادت کن و د پس«  نیکه د دیاو خالص گردان؛ آ
) گرفتند یایاو معبودان (و اول یکه به جا  یخالص از آن الله است و کسان

کنند  کیما را به الله نزد نکهیا یجز برا میکن یرا عبادت نم ھا این(وگفتند) 
الله  کند، یم یداشتند، داور فدر آنچه اختالھا  آن انی) مامتیالله (روز ق گمان یب

 .»کند ینم تیناسپاس است، ھدا یکه دروغگو  را یآن کس

ُ ٱَ�ٰلُِ�ُم ﴿: دیفرما یم و ِينَ ٱوَ  لُۡمۡلُكۚ ٱَر�ُُّ�ۡم َ�ُ  �َّ َما  ۦتَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  �َّ
ْ َما  ١٣َ�ۡملُِكوَن ِمن قِۡطِم�ٍ  ْ ُدَ�َٓءُ�ۡم َولَۡو َسِمُعوا إِن تَۡدُعوُهۡم َ� �َۡسَمُعوا

ْ ٱ كُِ�ۡمۚ َوَ� يُنَّبُِئَك ِمۡثُل  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱلَُ�ۡمۖ َوَ�ۡوَم  ۡسَتَجابُوا يَۡ�ُفُروَن �ِِ�ۡ
  ]١٤-١٣[فاطر:  ﴾١٤َخبِ�ٖ 
 یرا که به جا یاز آِن اوست و کسان ییاست الله پروردگار شما، فرمانروا نیا«

 دیرا بخوانھا  آن اگر ستند؛یوزن) پوست نازک ھسته خرما مالک ن (ھم دیخوان یاو م
و (به فرض) اگر بشنوند به شما پاسخ  شنوند ی) خواندن شما را نمی(صدا

گاه  کس ھیچو  کنند یشرک شما را انکار م امتیو روز ق دھند ینم مانند (الله) آ
 .»کند یخبردارت نم

و ملحدان و  یو نصار ھودی مانند کفار: گریمشرکان و د ریعدم تکف -٢
و به حکم  کنند یما انزل الله حکم م ریکه به غ یتیو طواغ انیمجوس

الله  نکهیھرکس بعد از اطالع به ا نیبنابرا ستند؛ین یالله متعال راض
 . شود ینکند، کافر م ریرا تکفھا  آن کرده، ریھا را تکف گروه نیمتعال ا
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 نیفاعل چن نکهیکه شرک اکبر است؛ ھرکس بعد از دانستن ا یسحر -٣
  .گردد یکافر م باشد، یبدان راض ایمرتکب آن شود  شود، یکافر م یعمل

 عتیجز اسالم بھتر از شر ینظام ای عتیقانون و شر نکهیاعتقاد به ا -٤
 نکهیا ایبھتر از حکم اوست  امبریجز پ یحکم کس ایاسالم است 

 است. زیجا ستیآنچه حکم الله متعال ن یحکم نمودن بر مبنا
 است. عتیاز شر یبخش داند یکه م یزیچ ای ج با رسول الله یدشمن -٥
 اسالم است. نیاز د یبخش داند یکه م یزیاستھزاء و تمسخر به چ -٦
 از شکست آن. یخوشحال ایاسالم  یروزینفرت از پ -٧
 ھرکس با داند یم که یحال درھا  آن نمودن یاریبا کفار و  یدوست -٨

 ھاست. از آن یکند جزئ یدوستھا  آن
 عتیوجود دارد که از شر شیگنجا نیاو ا یبرا نکهیاعتقاد به ا -٩

 ستین زیجا کس ھیچ یبرا داند یم که یخارج شود درحال ج محمد
 از امور از آن خارج گردد.  یدر امر

 حتیھرکس بعد از پند و نص نیالله؛ بنابرا نیاز د یگردان یاعراض و رو -١٠
 .شود یو بدان عمل نکند، کافر م ردیرا فرانگ و آن گرداند یاز اسالم رو

از احکام اسالم که بر آن اجماع وجود دارد و مانند آن  یانکار حکم -١١
 . ستین دهیپوش یبر کس

 نیادر ھا  آن که ذکر ارندینواقض بس نیقرآن و سنت در مورد ا لیدال
 .گنجد یمختصر نم

نوشته شده که از  یدیمف یھا [در باب نواقض اسالم و شرح آن کتاب
 اشاره نمود.  ریبه موارد ز توان یمھا  آن نیمھمتر
 ترجمه شده است).  ی(به فارس ؛یفیطر زیشرح نواقض االسالم، عبدالعز -١
 بن ناصر العلوان. مانیشرح نواقض االسالم، سل انیالتب -٢
 شاکر نعم الله؛ م]ھاشم عبدالرحمن  یاالسالم العشرة، حلمشرح نواقض  -٣
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 انیب یب) آزاد
قائل شده است به شرط  انیب یمسلمانان آزاد یمتعال در اسالم برا الله

نداشته باشد. چنانکه مسلمان را امر نموده  یاسالم منافات میبا تعال نکهیا
مالمت  راه به نیو در ا دیسخن حق را در برابر ھرکس که باشد بگو

انواع  نیرعمل را از برت نینداشته باشد. و بلکه ا یتوجھ چیکنندگان ھ مالمت
داران امور  او را امر نموده حکام و عھده زیجھاد قرار داده است. و ن

 ینھ شوند یکه مرتکب م یرا از مخالفات شانیکند و ا حتیمسلمانان را نص
باطل دعوت  یبدھد که به سو زیرا ن یکند. و او را امر نموده پاسخ کسان

نوع احترام  نیباتریو ز  نیبھتر نیکند. و ا یامر نھ نیو آنان را از ا دھند یم
مخالف باشد،  یالھ عتیکه با شر یدگاھیاست؛ اما د گرانیو نظر د یبه را

و فساد و محاربه  یرانیو یعمل نی. چراکه چنشود یاجازه اظھار آن داده نم
  با حق است.

 یشخص ی) آزادج
 یانسان آزاد یبرا یاسالم عتیمتعال در اسالم و در چھارچوب شر الله
در  -مرد ایچه زن باشد -قائل شده است. چنانکه به انسان  یشخص
 یآزاد دن،یدادن و وقف کردن و بخش هیو فروش و ھد دیمانند خر یتصرفات

از  کیھر یبرا زیآزاد گذاشته است. و ن لیقب نیاز ا یداده و او را در موراد
ھا  آن از یک ھیچ نیشده است بنابرا لیحق انتخاب ھمسر قا یزن و مرد آزاد

که زن  یاما در صورت شود؛ یاجبار نم پسندد یکه نم یبه ازدواج با کس
به زن اجازه  ست،یھم کفو او ن نیخود انتخاب کند که در د یرا برا یھمسر

 مالیو پا بودهن در امان و شرف ز دهیو عق نیتا د شود یازدواج با او داده نم
 .شود یامر منع م نیاش از ا جھت مصلحت او و خانواده نینگردد. بنابرا

او)  لیوک ایاست و  یمردان به او از نظر نسب نیتر کیزن (که نزد یو ول 
 ی. چراکه زن خود را به ازدواج کسباشد یم یدار عقد ازدواج و عھده
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زن  ِی ول رو نیمشابھت با زن زناکار است. از ا یعمل نیچون چن آورد یدرنم
: دیگو یم پاسخرا به ازدواج تو درآوردم و داماد در  ی: فالندیگو یبه داماد م

  .شوند یو در ھنگام عقد دو شاھد حاضر م رفتم؛یازدواج را پذ نیا
 یکه الله متعال برا یاز حد و حدود دھد یاسالم به مسلمان اجازه نم و

از  ینموده تجاوز کند. چراکه او و ھرآنچه مالک است، بخش عیاو تشر
بر او واجب نموده که تصرفاتش در حدود  نیھستند. بنابرا یالله تعال تیمالک
 دگانشبن یکه الله متعال به عنوان رحمت برا یعتیباشد؛ شر یالھ عتیشر

و  افتهی تیباشد، ھدا بندیوضع نموده است و ھرکس بدان تمسک جسته و پا
. و ھرکس با آن مخالفت کند، بدبخت شده و ھالک رسد یسعادت م به
 میاساس است که الله متعال زنا و لواط را به شدت تحر نی. و بر اگردد یم

خلقت را بر مسلمان حرام کرده است؛ اما  رییو تغ یکرده است و خودکش
 یزائد و ختنه کردن، امور یموھا دنیو ناخن و تراش لیکوتاه کردن سب

  امر کرده است.ھا  آن ه الله متعال بهاست ک
الله متعال بر مسلمان مشابھت با دشمنان الله را حرام کرده است.  و

ھا  آن آنان است. چراکه مشابھت با یھا تیکه از خصوص یمشابھت در امور
و ھا  آن منجر به مشابھت به یشان در امور ظاھر  و دوست داشتن

رفته  نیبر ا یاراده الھ که یدرحال .ددگر یم یشان در امور قلب داشتن دوست
افکار  ندهینما نکهیباشد نه ا حیصح یکه مسلمان مصدر تفکر اسالم ستا

 ییکه مسلمان الگو خواھد یآنان باشد. الله متعال م یھا دگاهیو د یبشر
 صرف؛ یباشد نه مقلد کین

و استعمال  یریاسالم به فراگ د،یمف یدر ارتباط با صنعت و تکنولوژ اما
 یشتریاز سابقه ب نهیزم نیدر ا رمسلمانانیھرچند غ کند یآن امر م

علم الله متعال است که معلم انسان است و به او  نیبرخوردار باشند. چراکه ا
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�َ�ٰنَ ٱَعلََّم ﴿ :دیفرما ی. الله متعال مآموزد یو دانش را م  ﴾٥َما لَۡم َ�ۡعلَمۡ  ۡ�ِ
  ]٥[العلق: 

 . »آموخت دانست یانسان آنچه را که نم به«
انسان در استفاده از  یو موارد اصالح برا حینصا نیو بھتر نیاز برتر نیا و
 . باشد یآن م ریو حفظ کرامتش و حفاظت آن از شر نفس و شر غ اش یآزاد

 یدر محل زندگ ی) آزادد 
 کند یم یکه زندگ ییرا داده تا درجا یآزاد نیمتعال به مسلمان ا الله

او وارد  ی که بدون اجازه ستین زیجا کس ھیچ یبرا نیآزاد باشد؛ بنابرا
  اش به او نگاه کند. گردد و بدون اجازه اش یشخص میحر

 کسب و کار ی) آزادھـ
به مسلمان  یالھ عتیمتعال در کسب و کار و انفاق، در حدود شر الله

او را امر نموده که به کسب و کار بپردازد تا خود  نیداده است. بنابرا یآزاد
 نیانفاق کند. و ا ریو امور خ کین یھا کند. و در راه نیاش را تام و خانواده

مانند ربا و قمار  حراماز راه  ییاست که بر او مکاسب حرام و درآمدزا یدرحال
م و سحر و زنا و لواط را حرا ییبگویو دستمزد کھانت و غ یو رشوه و دزد

دار و شراب و خوک  روح یھا درآمد حاصل از فروش عکس زیکرده است. و ن
را حرام  یو رقاص یو دستمزد گرفتن در برابر خوانندگ یقیو آالت موس

خرج  نیحرام است ھمچن اھ راه نیاز ا ییکرده است. و چنانکه درآمدزا
وا و ر زیبر مسلمان جا نیحرام است؛ بنابرا زیھا ن راه نیکردن مال در ا

مشروع و روا  یدر راھ نکهیاز اموالش را انفاق کند مگر ا یزیکه چ ستین
 یو اصالح برا تیھدا ،یرخواھیو خ حتیمقامات نص نیتر یعال نیباشد؛ و ا

با کسب و کار حالل ثروتمند و  تا باشد یانسان در کسب و کار و انفاق م
 کند.  یسعادتمند زندگ
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 در ارتباط با خانواده -٩
 پدر و مادر حقوق

برنامه را به خانوده اختصاص  نیتر اسالم کامل عتیمتعال در شر الله
اسباب سعادت  دیکه ھرکس بدان تمسک جو یداده است. برنامه و اسلوب

به پدر و مادر را در غالب سخنان  یکی. چنانکه نگردد یاو محقق م یبرا
و  شانای هب خدمت و -است دورھا  آن از اگر–ھا  آن مستمر داریو د کین

ھا  آن و اسکان دادنھا  آن و انفاق کردن به شان یھا ازیکردن ن ردهبرآو
که در  یبه کسان یکرده است. و از طرف عیھستند، تشر ریکه فق یدرصورت

مجازات داده است چنانکه به  دیوع کنند، یم یمورد پدر و مادر کوتاھ
 وعده سعادت داده است.ھا  آن در حق کوکارانین

 ازدواج تیمشروع حکمت
را در قرآن و  آن تینموده و حکمت از مشروع عیمتعال ازدواج را تشر الله

 نموده است که عبارت است از: انیب یسنت نبو
انسان، حفظ شھوت  یاسباب عفت و پاکدامن نیتر ازدواج از بزرگ -١

از آلوده شدن به حرام (زنا) و حفظ چشم از نگاه کردن به  یزیغر
 .باشد یحرام م

آرامش و  یگرید ی لهیبه وس نیاز زوج کیھر یازدواج برا با -٢
مھر و محبت ھا  آن انیچراکه الله متعال م گردد یحاصل م نانیاطم

 .کند یبرقرار م
که در آن  ابدی یم شیافزا یبا ازدواج تعداد مسلمانان از راه شرع -٣

 و اصالح است. یپاک
 یزمان نیو ا کند؛ یخدمت م یگریبه د نیاز زوج کیبا ازدواج ھر -٤

که مناسب  یفیبه وظا یمطابق امر الھھا  آن از کیاست که ھر
 و سرشت اوست بپردازد.  عتیطب
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تا درآمد حاصله  کند یکسب نفقه کار م یمرد خارج از خانه در پ نیبنابرا
باردار شده و  کند، یرا خرج ھمسر و فرزندانش کند؛ و زن داخل خانه کار م

و  کند یم تیو کودکان را ترب دھد یم ریپس از وضع حمل فرزندش را ش
کند.  یم یدگیو به وضع خانه رس دهیھمسر و فرزندانش غذا تدارک د یبرا

از  یناش شیو تشو یمرد خسته و مشوش وارد خانه شد خستگ یچنانکه وقت
در  ی. و در کنار ھمسر و فرزندانش آرام گرفته و ھمگشود یکار از او دور م

 کنند. یدر کنار ھم زندگ یو شاد شیآسا
به  -ھر دو ترضای صورت در–که زن در کنار شوھر  ستین یاما مانع 

مساله  نیجھت کمک به شوھرش بپردازد. اما ا ایخود  یبرا ییدرآمدزا
مردانه  یطیمح شود یکه به آن مشغول م یاست که کار نیمشروط به ا

مردان نشود. به  نباشد و از مردان به دور باشد چنانکه باعث اختالط با
 ایمزرعه ھمسر  ایدر مزرعه خودش  ایدر خانه باشد  یکار العنوان مث

با مردان باشد مانند کار در  یکه باعث اختالط و یاش؛ اما کار خانواده
 زیاو جا یبرا ل،یقب نیاز ا یو موارد یتجارت و بازرگان ایادارجات  ایکارخانه 

در  ھندکه به او اجازه د ستین زیشوھرش و پدر و مادر زن جا یو برا ست؛ین
درواقع  یطیمح نیمشغول کار شود؛ چراکه کار در چن یطیمح نیچن

که در  ی. زن تا زمانباشد یقراردادن خود و جامعه در معرض فساد م
 گانهیاش محفوظ و مصون بوده و در معرض اختالط و ارتباط با مردان ب خانه

رسند و  یآلود به او نم گناه یھا و نامحرم نباشد، در امان خواھد بود و دست
 ابد،یمردم حضور  نیکه ب ی. اما زمانکنند یخائن به او نگاه نم یھا چشم

ھا خواھد بود چنانکه  گرگ انیدر م یو ھمچون گوسفند گردد یم عیضا
 .کنند یم مالیکه افراد شرور شرف و کرامتش را پا گذرد ینم یمدت کوتاھ
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 زن کیالزام به اکتفا به  مفاسد
نمودن چھار  ارینکند، الله متعال تا اخت تیزن کفا کی یمرد یبرا چون

 نیشرط که در حد توان عدالت در ب نیزن را بر او مباح نموده است به ا
برقرار کند. اما عدالت در ھا  آن را در امر مسکن و نفقه و ماندن نزدھا  آن

 اریاست که در اخت یامر یچراکه محبت قلب ستیشرط ن یمحبت قلب
که الله متعال  یو عدالت ست؛یبر او ن یو در مورد آن مالمت ستین نسانا

کرده است، محبت و دوست داشتن  یرا از انسان نف آن یتوان برقرار

ْ َ�ۡ�َ ﴿: دیفرما ی. چنانکه مباشد یم ن َ�ۡعِدلُوا
َ
ْ أ َولَۡو  لنَِّسآءِ ٱَولَن �َۡسَتِطيُعٓوا

  ]١٢٩[النساء:  ﴾َحَرۡصُتۡمۖ 
زنان  انی) در می(از نظر محبت قلب دیتوان یھرگز نم دیھر چند بکوش و«

را مانع  نهیزم نیعدالت در ا ی. الله متعال عدم برقرار»دیعدالت بر قرار کن
. و الله ستیانسان ن ییتعدد زوجات قرار نداده است. چراکه در حدود توانا

را  یتعدد ،کنند یکه عدالت را بر پا م یو کسان امبرانشیپ یمتعال برا
. چراکه او باشد یعدالت در آن در حد توان انسان م تیمشروع نموده که رعا

مردان و  یدر آن است داناتر است و آن برا  به آنچه مصلحت انسان یتعال
برطرف نمودن  یالزم برا یزنان بھتر است. چراکه مرد سالم استعداد جنس

اگر  نیرا دارد، بنابراھا  آن حفظ عفت بیترت نیچھار زن و به ا یجنس ازین
از  یاست و برخ نیو ... چن ١یزن اکتفا کند چنانکه عملکرد نصار کیبه 

 را به دنبال دارد: یمفاسد آت خوانند، یسمت و سو فرام نیاسالم به ا انیمدع
الله متعال باشد و خوف خداوند در دل داشته  عیاگر مرد مومن و مط -١

و  ییاز استمتاع زناشو تیبا محروم اش یاز زندگ یباشد، درواقع بخش

                                           
بودند که بر  ینصار نیتعدد زوجات را حرام نکرده است و ا ÷ یسیع یالھ امبریپ -١

 و ھوس خود از آن منع نمودند. یاز ھو یرویپ یمبنا
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زن داشته باشد  کی یبرآورده کردن آن از راه حالل ھمراه است. چراکه وقت
در ھنگام عادت ماھانه و نفاس و  ،یآخر حاملگ یھا ھمچون ماه یدر اوقات

از  یبخش بیترت نیو به ا گردد یاز استمتاع او محروم م ،یشدن و ماریب
است که  یزمان نیندارد؛ و ا یھمسر ایکه گو کند یم یرا چنان سپر یزندگ

را  یو زیحسن و جمال ھمسرش باشد و او را دوست داشته و او ن ی فتهیش
خود  ی فتهیدوست داشته باشد اما اگر حسن و جمال ھمسرش او را ش

 تر است. نکرده باشد، مساله خطرناک
ن باشد، نباشد و نافرمان الله متعال و خائ زگاریاما اگر مرد پرھ -٢

از  یاری. بسگرداند یم یو از ھمسرش رو گردد یمرتکب فاحشه زنا م
در تعدد  انتیمرتکب زنا و خ ستند،یکه معتقد به تعدد زوجات ن یکسان

 نیا ھا اینتر و بدتر از ھمه  . و بزرگشوند یاز حد مجاز م شیو ب ضابطه یب
 زد،یاز آن برخ ییبجویکه اگر با تعدد مشروع به مخالفت و ع است
 . گردد یرا مباح نموده است، کافر م الله متعال آن داند یم که یدرحال
از زنان از ازدواج و فرزند  یاریاگر از تعدد زوجات منع شود، بس -٣

 ریو پاکدامن فق فیزنان عف تیوضع نیچنانکه در ا مانند؛ یداشتن محروم م
ه فساد و ب ستندیو پاکدامن ن فیکه عف یو زنان کنند یم یو محروم زندگ

 یآبروکه  دھند یم لیفحشا پرداخته و قشر زناکار و بدکاره جامعه را تشک
 .گردد یدست مجرمان م چهیبازھا  آن

از مردان است چراکه  شتریب یتیاست که تعداد زنان از نگاه جمع یھیبد
 پردازند، یمھا  آن که به یھا و کارھا و مشاغل جنگ لیاغلب مردان به دل

در معرض مرگ قرار دارند، ھمچنان که روشن است زنان از زمان  شتریب
بلوغ مستعد ازدواج ھستند اما ھمه مردان در سن بلوغ مستعد ازدواج 

و  هیناتوان بودن از پرداخت مھر لیبه دلھا  آن از یاریستند چراکه بسین
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ازدواج  یو... از استطاعت الزم برا ییزناشو یزندگ فیپرداختن به تکال
 .ستندیدار نبرخور
انصاف اسالم در برابر زن و توجه اسالم به زن روشن  بیترت نیا به

مشروع آن مشکل  وهیکه با مساله تعدد زوجات به ش یاما کسان گردد؛ یم
ھستند؛  ایو انب لتیدرواقع دشمن زنان و فض رند،یگ یداشته و از آن خرده م

 راکهة والسالم؛ چھم الصالیاست عل یالھ امبرانیچراکه تعدد زوجات سنت پ
 نییتع شانیا یکه الله متعال برا یبا زنان مختلف مطابق حدود امبرانیپ

   .کردند یکرده بود ازدواج م
 یامر کند یکه زن با ازدواج دوم شوھرش احساس م یو اندوھ رتیغ اما
مقدم  عتیبر شر یامر چیدر ھ تواند یاست و احساس و عاطفه نم یعاطف

ازدواج  رفتنیپذ یشرط را برا نیقبل از ازدواج ا تواند یگردد؛ اما زن م
ازدواج مجدد نداشته باشد و چون مرد  ن،یمطرح کند که ھمسرش بعد از ا

شرط،  نیبدان متعھد باشد. و اگر با وجود ا دیشرط را قبول کند با نیا
 ایفسخ کند  یدارد که نکاحش را با و اریازدواج مجدد داشته باشد، زن اخت

مدت به  نیرا که در ا یزیچ تواند یا ادامه دھد و مرد نمبا او ر یزندگ
 .ردیھمسرش داده است بازپس گ

است  دهیبخش تیمخصوص طالق را مشروع یا وهیمتعال به ش الله
و در حالت عدم  نیزوج انیفاصله م جادیچنانکه در حالت اختالف و ا

رفع  زیآم طالق به عنوان راه حل مسالمت یگرینسبت به د یکیمحبت 
در اختالف،  نیزوج نکهی. تا اباشد یم نیطرف یھا اختالفات و کشمکش

را داشته باشند تا ھمسر  ازیامت نیا کینکنند و ھر یدگزن یتیو نارضا یسخت
کنند  یعمرشان را با او در سعادت سپر یدلخواه خود را انتخاب کنند و باق
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  .رندیاست که ھر دو بر اسالم بم یزمان نیباشند و ا گریکدیبا  ١و بلکه در آخرت

 یدر صحت و سالمت -١٠
 یپزشک یبه اصول و قواعد کل یدر باب صحت و سالمت یاسالم عتیشر

 یھا یماریاز ب یاریبه بس ینبو ثیو احاد میتوجه داشته است. در قرآن کر
 زینھا  آن یو روح یاشاره شده است و بلکه راه عالج ماد یو جسم یروح

ُِل ِمَن ﴿: دیفرما یت. الله متعال ماس دهیگرد انیب َما ُهَو ِشَفآءٞ  لُۡقۡرَءانِ ٱَوُ�َ�ّ
 برای رحمت و شفا که را آنچه قرآن از و« ]٨٢[اإلسراء:  ﴾َورَۡ�َةٞ ّلِۡلُمۡؤمِنِ�َ 

 .»میکن یمؤمنان است نازل م
ُ َداًء، «ه الصالة والسالم فرمودند: یرسول الله عل و نَْزَل ا�َّ

َ
نَْزَل َما أ

َ
 قَْد أ

َّ
إِال

ُ ِشَفاًء، َعِلَمُه َمْن َعِلَمُه، وََجِهلَُه َمْن َجِهلَهُ  را  یماریب چیالله متعال ھ« ٢:»هلَ
نازل کرده است که  زیرا ن آن ی(عامل) شفا نکهینازل نکرده است مگر ا

گاھند یو برخ دانند یرا م آن یبرخ  ». نسبت به آن ناآ
نَْزَل َمَعُه تََداَوْوا «: دیفرما یم و

َ
 أ

َّ
ْل َداًء، إِال ِعبَاَد اِهللا، فَإِنَّ اَهللا َعزَّ وََجلَّ لَْم ُ�َ�ِّ

 الَْموَْت، َوالَْهَرمَ 
َّ

 د؛یبندگان الله، مداوا نموده و درمان کن یا« ٣:»ِشَفاًء، إِال
نازل  زین را آن یشفا نکهیرا نازل نکرده مگر ا یماریب چیھ أل چراکه الله

 . »یریگ و پکرده است مگر مر

                                           
وارد بھشت  یالله متعال زنان مسلمان را بعد از زنده شدن دوباره و حسابرس یوقت -١

با  نیبنابرا کند یانتخاب مردان مسلمان در بھشت مختار م انیآنان را در م د،ینما
فوت نموده  یدرحال ایکه در دن ی. و زن مسلمانکنند یازدواج م پسندند یھرکس که م

 نیتر تا محبوب شود یداده م اریاخت نیبه او ا ه،بار ازدواج کرد کیاز  شیکه ب
   باشد. انیاز بھشت نکهیمشروط به ا ندیبرگز یرا در بھشت به ھمسر ایشوھرانش در دن

 )٣٥٧٨مسند احمد ( -٢
 )١٨٤٥٥مسند احد ( -٣
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 َ�تََداووا حِبََرامٍ «: دیفرما یم و
َ

َواَء َ�تََداَوْوا، َوال اَء َوادلَّ  ١:»إِنَّ اَهللا َخلََق ادلَّ
اما با  دیھمانا الله متعال درد و درمان را خلق کرده است پس مداوا کن«

 . »دیحرام مداوا نکن
به  میاثر عالمه ابن ق» ر العبادیخ يھد يزاد المعاد ف«و در کتاب  
 یو بررس قیتحق یقرار گرفته است که برا یمساله مورد بررس نیا لیتفص

 یاسالم یھا کتاب نیدتریمنبع مراجعه گردد. چراکه از مف نیبه ا دیبا شتریب
 امبرانیخاتم پ رتیاسالم و س انیدر بھا  آن نیتر  و شامل نیتر حیو صح

 . باشد یه الصالة والسالم میمحمد عل

 اقتصاد و تجارت و صنعت و زراعتب در با -١١
که انسان به آن  یزیاقتصاد، تجارت، صنعت، زراعت و ھر چ یلیتفص انیب

 انتیکه ص یو سازماندھ یآب و غذا و امکانات عموم لیدارد از قب ازین
کند و مبارزه با  نیرا تضمھا  آن شھرھا و روستاھا و نظافت و رفت و آمد به

اسالم  رصورت د نیتر به کامل یھمگ ل،یقب نیاز ا یو دروغ و موارد انتیخ
 آمده است. 

 ها از آن ییدشمنان پنهان و راه رها انیدر ب -١٢
 طانیاول: ش دشمن

 یکه و کند یم انیبنده مسلمانش ب یبرا میمتعال در قرآن کر الله
 یزمان نیو آخرت ھستند و ا ایھالکت او در دن یدارد که در پ یدشمنان

 نیبسپارد. بنابراھا  آن نموده و افسار خود را به یرویپھا  آن است که بنده از
نموده  انیدشمنان را ب نیاز ا ییمورد برحذر داشته و راه رھا نیاو را در ا
دشمنان  یکه باق یلعنت شده است؛ کس طانیدشمنان ش نیا نیاست؛ اول

                                           
 )١٦٣٣( حةیالصح ثیسلسلة االحاد -١
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 دشمن پدرمان آدم و مادرمان حواءبود طانیش کند؛ یم کیرا ضد انسان تحر
فرزندان  یبلکه او دشمن دائم د؛یاز بھشت گردھا  آن شدن رونیکه سبب ب

را در ھا  آن در تالش است وستهیکه پ ی. دشمنباشد یم ایدن انیآدم تا پا
با او در  شهیھم یقرار دھد تا الله متعال انسان را برا یمانیا یکفر و ب یواد

کفر  ی رهیاغوا نموده و وارد دا نیرا که نتواند چن یآتش ھمراه کند. و کسان
 یھا  یخود را متوجه گناھان و نافرمان یسعھا  آن در مورد د،یو شرک نما

قرار  یغضب و عذاب الھ عرضدر مھا  آن کند که انسان با ارتکاب یم
خود با مسلمان توجه و تمرکز خود را معطوف  یدر دشمن نی. بنابراردیگ یم
 . کند یمرحله م نیا

او را  گردد، یم یاست که ھمچون خون در بدن انسان جار یروح طانیش
تا با  بخشد یم نتیانسان ز یو شر و شرارت را برا کند یبا وسوسه روبرو م

نموده راه  انیرا مرتکب گردد. اما چنانکه الله متعال ب آن طانیاطاعت از ش
ارتکاب  یابر میتصم ایاست که مسلمان به ھنگام خشم  نیا طانیاز ش ییرھا

خشم  ی؛ و بر مبنا»میطان الرجیأعوذ بالله من الش: «دیبگو تیگناه و معص
نپردازد و بداند که عامل  یو نافرمان تیانجام ندھد و به معص یخود کار

 یو او را به سو کند یرا در درون خود احساس م که آن یا کننده کیتحر
او را  بیترت نیبه ا ااست ت طانیفقط ش کند، یم قیتشو تیارتکاب گناه و معص

کند و  یرویپ طانیاست که چون انسان از ش یدرحال نیبه ھالکت برساند. ا
از  نیبعد از ا رسد یبه ھدف خود م طانیش یوقت د،یخواسته او را برآورده نما

ۡيَ�ٰنَ ٱإِنَّ ﴿: دیفرما ی. الله متعال مدیجو یم یزاریانسان ب لَُ�ۡم َعُدّوٞ  لشَّ
ُِذوهُ ٱفَ  �ۚ إِ�َّ  �َّ ۡصَ�ِٰب  ۥَما يَۡدُعواْ ِحۡزَ�هُ َعُدوًّ

َ
عِ�ِ ٱِ�َُكونُواْ مِۡن أ   ]٦[فاطر:  ﴾٦لسَّ

را  روانشیاو فقط پ د،یریدشمن شماست، پس او را دشمن گ طانیش مسلما«
 .»تا (ھمه) از اھل آتش سوزان (جھنم) باشند کند یدعوت م
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 : انساندشمن نیدوم
اساس است که  نیو بر ا باشد؛ یو ھوس او م یدشمن انسان، ھو نیدوم

آن را  رفتنیو نپذ یبه رد نمودن حق و رد حکم الھ لیانسان تما یگاھ
. و باشد یخالف خواسته او م یحکم الھ ای. چراکه حق کند یاحساس م

و ھوس  یاز ھو یمقدم نمودن احساس و عاطفه بر حق و عدالت، ناش
و ھوس  یھو یرویاست که بنده از پ نیدشمن ا نیاز ا ییرھا هو را باشد؛ یم

ھا  آن پاسخ مثبت ندھد و از یبه الله متعال پناه برده و به خواھشات نفسان
به  طانیھرچند تلخ باشد و از ش ردیرا بپذ و آن دینکند بلکه حق را بگو یرویپ

   الله متعال پناه ببرد.

 سوم: نفس اماره  دشمن
و  کند یامر مھا  آن سان را بهکه نفس اماره ان ییجمله موارد ناروا از

به ارتکاب اعمال زشت  لیتما کند یرا در درون خود احساس مھا  آن ھرکس
بدون عذر در رمضان و  یخوار و روزه یخوار چون زنا و شراب یو حرام

از  ناست که انسا نیدشمن ا نیاز ا ییاست. اما راه رھا لیقب نیاز ا یموارد
و در برابر عدم ارتکاب  دیبه الله متعال پناه جو طانیشر نفسش و از شر ش

از ارتکاب  یالله تعال تینموده و به خاطر کسب رضا شهیعمل حرام صبر پ
که  کند یم یخودار یزیچ دنی. چنانکه از خوردن و نوشدینما یآن خوددار

 .تمضر اس یو یآن برا دنیبدان اشتھا دارد، چون خوردن و نوش
شھوت حرام  نیاست که ا نیشد ا ادآوری دیبا نهیزم نیکه در ا یا نکته

 یمانیاست و به سرعت فروکش نموده و حسرت و پش یا و لحظه یآن اریبس
   به دنبال دارد.



 دین حق   ١٠٠

 صفت طانیش یھا چھارم: انسان دشمن
 چهیکه باز یگر انیعص یھا صفت عبارتند از انسان طانیش یھا انسان
 یامور را برا نیھستند و خود مرتکب امور منکر شده و ا طانیدست ش

کردن  یدشمن دور نیاز ا ییاما راه رھا بخشند؛ یم نتیخود ز نانیھمنش
 .باشد یبا او م ینیاز ھمنش زیاز آن و پرھ

 سعادتمندانه یدر مورد اهداف واال و زندگ -١٣
 کند، یکه الله متعال بندگان مسلمانش را متوجه آن م ییواال ھدف

 یا ندهیآ یبرا یبلکه آمادگ ستیآن ن یو زرق و برق فان ایدن نیا یزندگ
. باشد یو بعد از مرگ م یاخرو یاست که ھمان زندگ دانیو جاو یقیحق

 یکشاورز نیدر زم تیفعال ی نزد مسلمان صادق به مثابه ایدر دن یزندگ
 ایدن نیا نکهینه ا کند یبرداشت م یاخرو یرا در زندگ محصول آن کهاست 

دارد که  ادیرا به  یرھنمود الھ نیباشد. مسلمان ا ییخود ھدف نھا

�َس ٱوَ  ۡ�ِنَّ ٱَوَما َخلَۡقُت ﴿: دیفرما یم  من و« ]٥٦[الذاریات:  ﴾٥٦إِ�َّ ِ�َۡعُبُدونِ  ۡ�ِ
 .»عبادت کنند امر نکهیا یام مگر برا دهیافرنی را انس و جن

َها ﴿: دیفرما یم نکهیا و ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا ا  �َّ َوۡ�َنُظۡر َ�ۡفٞس مَّ

َمۡت لَِغدٖ� وَ  ْ ٱقَدَّ ۚ ٱ �َُّقوا َ َ ٱإِنَّ  �َّ ۢ بَِما َ�ۡعَملُونَ  �َّ ْ كَ  ١٨َخبُِ� ِينَ ٱَوَ� تَُ�ونُوا َّ� 
 ْ َ ٱ�َُسوا ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ

ُ
نُفَسُهۡمۚ أ

َ
�َسٮُٰهۡم أ

َ
ۡصَ�ُٰب  ١٩ۡلَ�ِٰسُقونَ ٱفَأ

َ
َ� �َۡسَتوِٓي أ

ۡصَ�ُٰب  �َّارِ ٱ
َ
� ٱَوأ ۡصَ�ُٰب  ۡ�َنَّةِ

َ
  ]٢٠-١٨[الحشر:  ﴾٢٠لَۡفآ�ُِزونَ ٱُهُم  ۡ�َنَّةِ ٱأ

فردا  یبنگرد که برا دیو ھرکس با دیاز الله بترس د،یا آورده مانیا که یکسان یا«
گاه  دیدھ یالله به آنچه انجام م گمان یب د،یفرستاده است و از الله بترس شیچه پ آ

) خودشان زیکه الله را فراموش کردند، پس الله (ن دینباش یاست؛ و ھمچون کسان
(بدکار و) نافرمانند؛ ھرگز اھل جھنم و اھل بھشت ھا  آن ساخت،  را فراموش

 . »اھل بھشت رستگارانند ستند،ین کسانی
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� يََرهُ َ�َمن َ�ۡعَمۡل ِمۡثَقاَل ﴿: دیفرما یم نکهیا و ٍ� َخۡ�ٗ َوَمن َ�ۡعَمۡل  ٧ۥَذرَّ
� يََرهُ  ّٗ�َ ٖ�   ]٨-٧[الزلزلة:  ﴾٨ۥِمۡثَقاَل َذرَّ

 ند؛یب یرا م انجام داده باشد (پاداش) آن کیکار ن یا اندازه ذره ھرکس به پس«
 .»ندیب یرا م ) آنفریکار بد کرده باشد، (ک یا اندازه ذزه و ھرکس به

که الله  یاتیآ شود؛ یرا متذکر مھا  آن و امثال اتیآ نیصادق ا مسلمان
اند و  که به خاطر آن خلق شده کند یم یمتعال بندگانش را متوجه ھدف

 دیبا نیکه در انتظارشان است؛ بنابرا شود یم ادآوریھا  آن یرا برا یا ندهیآ
با اخالص در  یآمادگ نیآماده شود. و ا دانیو جاو یقیحق ندهیآ نیا یبرا

 دیاو را به دنبال دارد و با ام تیالله متعال و عمل به آنچه رضا یعبادت برا
با اطاعت از او و بعد از مرگ با  ایدن نیو اکرام او در ا یالھ تیبه کسب رضا

را در  یپاک یالله متعال زندگ بیترت نی. به اباشد یوارد نمودن او به بھشت م
چنانکه با  برد یبه سر م یو حفاظت الھ تیوال و در بخشد یبه او م ایدن نیا

 دھد یامر نموده انجام مھا  آن را که الله متعال به یعبادات ند،یب یم ینور الھ
نموده و  ادیو الله متعال را در قلب و با زبان  برد یو در مناجات با الله لذت م

 .ابدی یقلبش آرامش م نگونهیا
با اعتراف افراد  صورت نیکند که در ا یکیبا قول و عمل به مردم ن و

که باعث  یی. دعاگردد یاو مواجه م یو دعا برا اش یکیمحترم به ن
حسود و لجباز  یبا افراد ی. اما از طرفشود یو انشراح صدر م یو یخرسند

 زمساله او را ا نیاما ا کنند یرا انکار م یو یھا یکه خوب گردد یمواجه م
و  یالھ تیکسب رضا ،یکیاز ن یو تی. چراکه ندارد یبازنمھا  آن به یکین

 را از یو سخنان گردد یمواجه مھا  آن که با یگرید ی پاداش اوست. دسته
دشمن بوده و به  ندارانیو د نیھستند که با د یافراد شرور شنود، یمھا  آن

که با  ی. مشابه ھمان رفتارپردازند یمھا  آن و آزار تیاستھزا و تمسخر و اذ
 باشد یموارد در راه الله م نیکه ا داند یداشتند. اما چون م یالھ امبرانیپ
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بر آن ثابت قدم و  شیاز پ شیو ب افتهی شینسبت به اسالم افزا یمحبت و
کارخانه مشغول کار  ایفروشگاه  ایمزرعه  ایاو در اداره  گردد؛ یم داریپا
 اسالم و ی. تا با عملکرد خود براخورد یرنج خود را م و حاصل دست شود یم

با اخالص  کند یکه الله متعال را مالقات م یمسلمانان سودمند باشد؛ و روز
مال  ی. و از طرفابدیدر آخرت دست  یکه داشته، به پاداش الھ یکین تیو ن

اش کند و از آن صدقه  را کسب نموده و نفقه خود و خانواده یپاک و حالل
 دینما یزندگ یمملو از سخاوت و بخشندگ یقلببا  بیترت نیدھد و به ا

پاداش دارد چراکه الله  دیو قانع است و از الله متعال ام فیشر که یدرحال
 را دوست دارد؛  قیو دق یمتعال مومن قو

موارد  نیاز ا کیدر ھر نکهیبدون ا خوابد یو م نوشد یو م خورد یم و
از الله  ب،یترت نیبه ا یالھ یتقوا تیشود. تا با رعا یرو ادهیدچار اسراف و ز

 فیتا ھم خود و ھم ھمسرش عف کند یمتعال اطاعت کرده باشد. و ازدواج م
 تیترب بینج یانفرزند یکنند و از طرف یو پاکدامن بوده و از امور حرام دور

و بعد از مرگ دعا  اتیاو در ح یو برا کنند یکنند که الله متعال را عبادت م
مستمر خواھد بود. و با افزودن به  یو صالح و کیعمل ن نگونهیو ا کنند یم

 بینص یپاداش الھ بیترت نیو به ا ندیافزا یفرزندان بر تعداد مسلمانان م
 . گردد یم یو

 یآن به طاعت الھ لهیکه به او داده شده و به وس یدر برابر ھر نعمت و
فقط ھا  نعمت نیکه ا کند یو اعتراف م .دیگو یپرداخته، الله متعال را شکر م

 یبه پاداش الھ بیترت نیبه او داده شده است؛ و به ا یتعال یاز جانب بار
و  یماریو ترس و ب یدچار گرسنگ یگاھ نکهیا داند ی. و مابدی یدست م

-است تا الله متعال  یو امتحان الھ شیدرواقع آزما شود، یم بتیمص
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پس  د؛یازمایرا ب یالھ ریبه تقد تشیصبر او و رضا -١به او داناست که درحالی
است و در ھر حال الله متعال را  یو از آنچه رخ داده راض کند یصبر م

است که الله  یپاداشبه  یو دیبه خاطر ام ھا اینو ھمه  کند؛ یم شیستا
بر  بتینگاه مص نیجھت و با ا نیصابران آماده کرده است. از ا یمتعال برا

شفا  دیدارو را به ام یتلخ ماریچنانکه ب ردیپذ یرا م او آسان بوده و آن
 .خرد یرا به جان م و آن رفتهیپذ

روح واال که الله متعال او را  نیخود با ا یویدن اتیمسلمان در ح چون
عمل نموده و  یدانیو جاو یقیحق ندهیآ یکند، برا یبدان امر نموده، زندگ

که  یرا به دنبال دارد؛ سعادت یو دانیکه سعادت جاو کند یتالش م
و  کند ینم ختهیآم یرا مکدر نکرده و با رنج و سخت آن ایدن نیا یھا کدورت

و در آخرت  ایدن نیمسلمان در ا بیترت نیو به ا رسد؛ ینم انیبا مرگ به پا

تِۡلَك ﴿: دیفرما ی. الله متعال مکند یم یو با سعادت زندگ دیبعد از مرگ سع
ارُ ٱ � ِ�  �ِخَرةُ ٱ �َّ ِيَن َ� يُرِ�ُدوَن ُعلُّوٗ �ِض ٱَ�َۡعلَُها لِ�َّ

َ
 ۡلَ�ٰقِبَةُ ٱَوَ� فََساٗد�ۚ وَ  ۡ�

  ]٨٣[القصص:  ﴾٨٣لِۡلُمتَّقِ�َ 
که نه خواھان  میدھ یقرار م یکسان یآخرت را (فقط) برا یسرا نی) ای(آر«
 .»است زگارانیپرھ یبرا کیھستند و نه خواھان فساد و سرانجام ن ییجو یبرتر

                                           
اطاعت  یچه کس داند یاز قبل م که یدرحال کند یم یالله متعال بندگانش را امر و نھ -١

گاھ نیاما ا کند، یم ینافرمان ینموده و چه کس ظاھر  یاز آن جھت است که علم و آ
: پروردگارم به من ظلم دیگردد تا بنده در برابر عملش مجازات گردد و بدکار نگو

:  دیفرما یکه انجام ندادم مجازات نمود. الله متعال م ینمود چون مرا در برابر گناھ

ۡن َعِمَل َ�ٰلِٗحا فَلِنَۡفِسهِ ﴿ ٰٖ� ّلِۡلَعبِيدِ  ۦۖ مَّ َسآَء َ�َعلَۡيَهاۗ َوَما َر�َُّك بَِظ�َّ
َ
 ]٤٦[فصلت:  ﴾٤٦َوَمۡن أ

کند، پس به  یانجام دھد، پس به سود خود اوست و ھرکس بد ستهیکار شا  ھرکس«
 .»کند یاوست و پروردگار تو ھرگز به بندگان ستم نم انیز
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نَ�ٰ َوُهَو ُمۡؤِمٞن ﴿راست گفت الله متعال:  و
ُ
ۡو أ

َ
َمۡن َعِمَل َ�ٰلِٗحا ّمِن َذَكٍر أ

ْ َ�ۡعَملُونَ  ۥفَلَُنۡحيِيَنَّهُ  ۡحَسِن َما َ�نُوا
َ
ۡجَرُهم بِأ

َ
ۖ َوَ�َۡجزَِ�نَُّهۡم أ  ﴾٩٧َحَيٰوٗة َطّيَِبٗة

  ]٩٧[النحل: 
 که یزن، در حال ایمرد باشد  انجام دھد، (خواه) یا ستهیکه کار شا  یھرکس«

شان را به (حسب)  و مسلمًا پاداش میدار یپاک زنده م یاتیمؤمن است، او را به ح
  .»میدھ یمھا  آن به دادند یکه انجام م یاعمال نیبھتر

که  یبه مرد و زن دھد یمشابه آن، خبر م اتیو آ هیآ نیمتعال در ا الله
کسب  یدر پ ایدن نیکه در ا یبه کسان دھد؛ یو صالح باشند پاداش م کین

که  ایدن نیاند. پاداش زودھنگام در ا الله متعال از او اطاعت کرده تیرضا
بعد از  اشاست که ذکر آن گذشت و پاد یا پاک و سعادتمندانه یھمان زندگ

مورد  نیه الصالة والسالم در ایاست. رسول الله عل دانیمرگ که بھشت جاو

 لِلُْمْؤِمِن، «فرمودند: 
َّ

َحٍد إِال
َ
، َولَيَْس َذاَك ِأل ْمَرُه لُكَُّه َخْ�ٌ

َ
ْمِر الُْمْؤِمِن، إِنَّ أ

َ
َعَجبًا ِأل

ُ، َو�ِْن 
َ

ا هل اُء َشَكَر، فَاَكَن َخْ�ً َصاَ�تُْه رَسَّ
َ
َصاَ�تْهُ إِْن أ

َ
ُ  أ

َ
اُء، َصرَبَ فَاَكَن َخْ�ًا هل  ١:»رَضَّ

 یتنھا برا یژگیو نیر است و ایخ شیارھاک ی ار مؤمن، چون ھمهکعجب از «
ر است و یش خین برایرگزار است و اکبه او برسد، ش  یاگر خوش باشد؛ یاو م

ن امر یر است. ایاو خ ین برایو ا ندک یشه میبه او برسد، صبر پ یاگر بد
 ». ستیجز مؤمن ن یسک یبرا

سالم تنھا در اسالم است و  شهیکه فکر و اند دیروشن گرد بیترت نیبه ا و
کامل و  ی و بد، اسالم بوده و برنامه کین یبرا حیصح اسیمق نیھمچن

و جامعه  یکه در بحث روانشناس یاتیعادالنه را در بردارد. و ھمه آراء و نظر
و  مهھر برنا نیو اقتصاد مطرح است و ھمچن استیو س تیو ترب یشناس

گردد و از آن استفاده شود.  حیتصح در پرتو اسالم دیبا ینظام و قانون بشر

                                           
 )٢٩٩٩مسلم ( حیصح -١
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موارد با اسالم مخالفت کند  نیکه در ا یمحال است کس صورت نیا ریدر غ
 .شوند یو آخرت م ایانسان در دن یموفق گردد بلکه باعث شقاوت و بدبخت



 

 
 پنجم: فصل

 از شبهات یبرخ یبررس

 دو گروه هستند کنند یکه اسالم را بدنام م یکسان -١
مسلمانند  کنند یکه منتسب به اسالم ھستند و ادعا م یاول: کسان گروه

را مرتکب  یو اعمال کنند یشان با اسالم مخالفت م اما با اقوال و اعمال
 ستیاسالم ن ندهیگروه درواقع نما نیاست. ا یبرھا  آن که اسالم از شوند یم

 نانیا اشان به اسالم نسبت داده شود؛ ام افعال و اعمال ستیو درست ن
 عبارتند از:

که  یدارند. مانند قبرپرستان و کسان یکه انحراف اعتقاد ی) کسانالف
 طلبند یخود را از مردگان م یازھایو حاجات و ن کنند یاطراف قبور طواف م

 ...باشند یم یانحراف دیعقا گریو دھا  آن یو معتقد به نفع و ضرر از سو
 یالھ ضیانحراف دارند. چنانکه فرا ینداریکه در اخالق و د ی) کسانب

. شوند یو ... م یخوار چون زنا و شراب یرا ترک نموده و مرتکب امور حرام
 .کنند یمھا  آن هیو دشمنان الله متعال را دوست دارند و خود را شب

اند  با آن داشته یکه اسالم را بدنام کرده و رفتار بد ی) و از جمله کسانج
و  میتعال قیاست و در تطب فیبه الله ضع شان مانیھستند که ا یمسلمانان

 یاز واجبات کوتاھ ی. چنانکه در برخکنند یناقص عمل م یاسالم یھا آموزه
امور حرام  از یو مرتکب برخ کنند یترک نم یرا به کلھا  آن اما کنند یم
از  یو به برخ رسد؛ یانواع کفر نم ایکه به درجه شرک اکبر  وندش یم

است بلکه  یبرھا  آن دارند که نه تنھا اسالم از ادیبد و حرام اعت یھا عادت
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و ُخلف وعده و  انتیشمرده است مانند دروغ و خ رهیآنان را از گناھان کب
اسالم را بدنام کرده و  شوند یگناھان م نیکه مرتکب ا یحسادت؛ ھمه کسان

که نسبت به اسالم  یمسلمان ریغ رایدر بد جلوه دادن آن نقش دارند. ز
رفتار و  نیاجازه داده تا چنھا  آن اسالم به کند یجاھل است گمان م

  داشته باشند. یعملکرد
 دارند. نهیکه نسبت به اسالم ک یدوم: کسان گروه

در بد جلوه دادن  یته و سعبا اسالم داش یکه رفتار بد یجمله کسان از
دارند و  نهیکه نسبت به آن ک یآن دارند، دشمنان اسالم ھستند، کسان

 هیکه عل یتوزان نهیو ک یھودیو  یعبارتند از: مستشرقان، مبلغان نصران
 ندکه با کمال و بل یاند. ھمان کسان گذاشتهھا  آن یپا یاسالم پا در جا

است که  ١فطرت نید رایدارند. ز یو سرعت انتشار اسالم دشمن ینظر
 . ردیپذ یرا م اش، آن  سرشت انسان به مجرد عرضه

که  یمذھب ای نشیدارد و از د یتوام با نگران یزندگ یمسلمان ریغ ھر
که الله متعال او را  یدارد چون با فطرت یتیبدان گردن نھاده، احساس نارضا
د. و تنھا مسلمان باش یقیحق یمسلمان نکهیسرشته است مخالف است مگر ا

. ردکامل دا تیرضا نشیکرده و از د یاست که سعادتمندانه زندگ یقیحق
 عتینموده است و شر عیرا تشر است که الله متعال آن یحق نیچراکه آن د

است که الله متعال او را با آن خلق کرده  یموافق و مطابق با فطرت یالھ
جز اسالم  ینیو ھرکس که د یھودیو ھر  یاساس به ھر نصران نیاست. بر ا

شما و  ماا شوند یتان بر فطرت اسالم متولد م : کودکانمییگو یدارد م

                                           
ْو َما «فرمودند:  ج رسول الله -١

َ
انِِه، أ َ بََواُه ُ�َهوَِّدانِِه، َو�ُنَرصِّ

َ
ِفْطَرةِ، فَأ

ْ
ُ ىلَعَ ال  يُودلَ

َّ
ِمْن َمْولُوٍد إِال

َسانِهِ  نش او را ی. اما والددیآ یا میبر فطرت سالم (اسالم) به دن یھر نوزاد: «»ُ�َمجِّ
 )١٣٥٩( ی. بخار»آورند ی) بار میتشت(زر یا مجوسی ینصران ،یھودی
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که مخالف  یو مذاھب انیکفر و اد ینادرست و بر مبنا تیشان با ترب مادران
 .دیکن یرا از فطرت اسالم خارج مھا  آن اسالم است،

سالم متولد که انسان بر فطرت ا دھد یخبر م ثیحد نیالله در ا رسول
دارد چنانکه اگر رھا گردد بدون  مانیفطرتش به اسالم ا یو بر مبنا شود یم

 ای تیو مجوس تینصران ای تیھودیبه  نکهیاما ا کند یاسالم را انتخاب م دیترد
 نیدر ا یو افتنی تیسببش ترب آورد، یم یو مذاھب باطل رو انیاد گرید

 . باشد یجھت م
عمدا به اسالم و  ریز یھا با روش نیو مستشرقان و مبشر توزان نهیک اما

 :بندند یافترا م ج محمد امبرانیپ نیآخر
 امبریرسالت پ بیبا تکذ یگاھ -١
 لیرسول الله بر خالف م که یدرحال امبر؛یاز پ ییبجویبا ع یگاھ -٢

 است. یبر یو نقص بیاز ھر عھا  آن
اسالم که  ی از احکام عادالنه یبا دگرگون جلوه دادن برخ یو گاھ -٣

 بیترت نینموده است. تا به ا عیرا تشرھا  آن میحک یخداوند دانا
 مردم را از اسالم متنفر کنند.

با حق ھا  آن چراکه کند یرا باطل مھا  آن رنگیالله متعال مکر و ن اما
. الله متعال ابدی یبر او غلبه نم یزیو چ کند یو حق غلبه م جنگند یم

ْ نُوَر  ُٔ يُرِ�ُدوَن ِ�ُۡطِ� ﴿: دیفرما یم ِ ٱوا ۡفَ�ٰهِِهۡم وَ  �َّ
َ
ُ ٱبِأ َّ�  ِ َولَۡو َكرِهَ  ۦُمتِمُّ نُورِه

ِيٓ ٱُهَو  ٨ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱ رَۡسَل رَُسوَ�ُ  �َّ
َ
ِ  ۥأ  ّ�ِينِ ٱَ�َ  ۥِ�ُۡظِهَرهُ  ۡ�َقِّ ٱَودِيِن  لُۡهَدىٰ ٱب

  ]٩-٨[الصف:  ﴾٩لُۡمۡ�ُِ�ونَ ٱَولَۡو َكرِهَ  ۦُ�ِّهِ 
الله  ینور الله را با دھان خود خاموش کنند، ول خواھند یم ھا آن«
است  یاست ھرچند کافران خوش نداشته باشند. او کس شینور خو ی کننده کامل

غالب گرداند،  انیاد ی را بر ھمه حق فرستاد تا آن نیو د تیکه رسول الله را با ھدا
  .»ھرچند مشرکان خوش نداشته باشند
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 منابع اسالم -٢
و  میقرآن کر دیرا بشناسد، با یقیکه بخواھد اسالم حق یانسان عاقل ھر

که در  یحیصح ثیرا مورد مطالعه قرار دھد. احاد ینبو حیصح ثیاحاد
مسلم، موطأ امام مالک، مسند امام احمد بن حنبل،  حیصح ،یبخار حیصح

ثبت  ین دارمسنن ابن ماجه و سن ،یسنن ترمذ ،یسنن ابوداود، سنن نسائ
 »میالقرآن العظ ریتفس«نوشته ابن ھشام و  »ةیالنبو رةیس«. و الزم است اند شده

 »ر العبادیخ يھد يزاد المعاد ف«و کتاب  ریبن کث لیاثر عالمه اسماع
و دعوت با  دیاسالم، اھل توح انیشوایپ یھا و کتاب یجوز میاثر عالمه ابن ق

محمد بن  جددو امام م هیمیاالسالم احمد بن ابن ت خیامثال ش رت،یبص
عبدالوھاب خوانده شود. امام محمد بن عبدالوھاب که الله متعال در قرن 

 ریاو و ام لهیبود، به وس افتهیشرک انتشار  نکهیبعد از ا یدوازدھم ھجر
العرب و  رةیرا در جز دیتوح دهیاسالم و عق نیموحدان محمد بن سعود د

   .دیعزت بخش یمناطق
که به اسالم منتسب ھستند و با  ییھا و گروه نیمستشرق یھا کتاب اما

ذکر  تر شپی که – کنند یمخالف با اسالم، با آن مخالفت م یدعوت به امور
 از یبرخ ای شوند یم ج متعرض اصحاب رسول الله ای -گذشتھا  آن اکثر

 انیو داع انیشوایاز پ ییبجویبه ع ای دھند یرا مورد سب و شتم قرار مھا  آن
 پردازند یو محمد بن عبدالوھاب م میو ابن ق هیمیمانند ابن ت دیتوح یبه سو
کننده  گمراه ییھا درواقع کتاب کنند، ینم غیدرھا  آن در حق ییافترا چیو از ھ

  حذر نمود.ھا  آن خواندن ایھا  آن شدن به فتهیاز فر دیھستند که با

 یمذاهب اسالم -٣
ھا  آن مذھب ھستند و آن اسالم است و مرجع کیمسلمانان بر  ھمه

نام برده  یاما آنچه از آن به مذاھب اسالم باشد یم ینبو ثیقرآن و حد



 دین حق   ١١٠

منظور  ،یو حنف یو شافع یو مالک یمانند مذاھب اربعه حنبل شود یم
 سیمشغول تدرھا  آن علما در نیاست که ا یمدارس فقه اسالم

 ادداشتیرا  یلیشاگردان ھر عالم قواعد و مسا انکهنشان بودند؛ چ شاگردان
 نیو ا شود یاستنباط م ینبو ثیاز قرآن و احادھا  آن ی لهیکه به وس کرد یم

نام برده  یو بعدھا از آن به مذھب و دیگرد یبه آن عالم منسوب م لیمسا
ھا  آن ی نظر دارند و مرجع ھمه مذاھب در اصول اسالم اتفاق نیاما ا شد؛ یم

 شود یمشاھده مھا  آن انیکه در م یو اختالف باشد؛ یم ینبو ثیقرآن و احاد
شاگردانش را امر نموده که  یو نادر است؛ و ھر عالم یفرع لیدر باب مسا

بر  -ثیحد ای قرآن– یکند که نص شرع اریرا اخت یدگاھید یموارد نیدر چن
   جز او باشد. یآن کس ی ندهیھرچند گو کند یآن داللت م

بلکه ملزم به  ستینھا  آن از یکیاز  یرویملزم به پ یمسلمان چیھ و
 نیبه ا نیاز منتسب یاریبس نکهیاما ا باشد؛ یم ثیمراجعه به قرآن و حد

جستن از  یاریشده و نزد قبور به طواف و  یدتیمذاھب، دچار انحراف عق
صفات  یظاھر یو معنا کنند یم لیرا تاو یو صفات الھ پردازند یمردگان م

مخالف  دهیدر بخش عق رند،یگ یرا در نظر م یگرید یگرفته و معنا دهیا نادر
ائمه  دهی. چراکه عقکنند یم یرویپھا  آن ھستند که از یمذاھب انیشوایپ

ذکر آن در بحث  تر شیاست که پ یاربعه ھمان اعتقاد و باور سلف صالح
   گذشت. افتهی فرقه نجات

 خارج از اسالم یها فرقه -٤
ندارند و  یگاھیوجود دارند که در اسالم جا ییھا فرقه زیجھان اسالم ن در

اما به ناحق به اسالم منسوب ھستند  باشند یاسالم م رهیدرواقع خارج از دا
. چراکه ستندیاست که مسلمان ن نیا قتیدارند اما حق یمسلمان یو ادعا
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. باشد یم تشینو وحدا اتیبه الله متعال و آ دنیمصداق کفر ورزھا  آن دیعقا
 ھا عبارتند از: فرقه نیاز ا یبرخ

 :هیباطن فرقه
باورند که نصوص  نیو بر ا باشد؛ یفرقه معتقد به حلول و تناسخ م نیا

 در مورد امبریکه پ یظاھر یبرخوردارند بر خالف معنا یباطن یاز معان نید
را  یباطن یمعنا نیاند؛ و ا نموده و مسلمانان بر آن اجماع کرده انیبھا  آن

 ١.کنند یم فیو ھوس تعر یھو یخود بر مبنا
و  انیھودیاز  یقرار است که گروھ نیاز ا هیباطن شیدایعلت پ اما
با انتشار اسالم و  یفارس، وقت نیملحد در سرزم ی و فالسفه انیمجوس

 جادیا یآن مواجه شدند گردھم آمده و به مشورت نشستند تا مذھب ی غلبه
 و اورندیبه وجود ب یمسلمانان اختالف و پراکندگ انیآن م لهیکنند که به وس

 نیا نیقرآن مختلف و پراکنده گردد. بنابرا یمعان رامونیپ ھا شهیافکار و اند
 تیرا به اھل ب آن فراخواندند و آن یرا بوجود آوردند و به سو رانگریمذھب و

ھستند تا عوام  تیاھل ب روانیو پ انیعیشدند که از ش ینسبت دادند و مدع
گاھان را شکار  اھالناز ج یاریبس بیترت نیدھند و به ا بیرا بھتر فر و ناآ

 نموده و از حق منحرف نمودند.

                                           
که در مناطق   باشد یم یمتعدد یھا دارد و شامل فرقه یادیالقاب ز هیفرقه باطن -١

تعداد  نیاز متقدم یو عراق پراکنده ھستند. برخ رانیاز جمله ھند و شام و ا یمختلف
؛ »الملل والنحل«در کتاب  یاند از جمله: شھرستان کرده انیب لیھا را به تفص فرقه نیا

اند  اشاره کردهھا  آن از یدیجد یھا اند و به فرقه پرداختهھا  آن به تعداد زین نیمتاخر
ھا پرداخته  فرقه نیا انیکه به ب یو .. و از جمله کسان تیو بھائ هیانیاز جمله: قاد

الحمد استاد  بةیعبدالقادر ش خیو ش» ل الملل والنحلیذ«در  یالنیک دیمحمد سع
 .باشد یم» والمذاھب المعاصرة لفرقان وایاألد«منوره در کتاب  نهیمد یدانشگاه اسالم
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 یانیکه منسوب به غالم احمد قاد باشد یم تیانیھا قاد فرقه نیاز ا یکی
مشھور است. چنانکه در ھند و اطراف آن  یو ینبوت از سو یاست که ادعا

در روزگار استعمار ھند، او  سی. انگلدیبه پا گرد ییبه او غوغا مانیدر مورد ا
 لیقا روانشیو پ او یرا برا یفراوان ازاتیرا به خدمت گرفت و امت روانشیو پ

 تیانیقاد ی فرقه نگونهینمودند. و ا یرویاز او پ یاریشد چنانکه جاھالن بس
 یمبارزه با اسالم و غالب شدن بر آن به وجود آمد و تالش خود را برا یبرا

اسالم آغاز نمود. مشھور است  رهیآن و خارج کردن مسلمانان از دا ینابود
نمود  فیتال» ةین أحمدیق براھیتصد« وانبا عن یکتاب یانیکه غالم احمد قاد

از  یکیکرده است.  فینبوت کرده و نصوص اسالم را تحر یکه در آن ادعا
جھاد در اسالم منسوخ  کند یکتاب آن است که ادعا م نیدر ا یو فاتیتحر

 نیصلح کند؛ ھمچن سیواجب است که با انگل یشده است و بر ھر مسلمان
کذاب در سال  نینمود. ا فیتال» القلوب اقیتر«با عنوان  یکتاب امیا نیدر ا

از مردم را گمراه نمود، ھالک شد و با مردن  یاریبس نکهیم بعد از ا ١٩٠٨
  .دیگمراه گرد ی فرقه نیدر ا یو نیجانش نینور الد میگمراه به نام حک یفرد یو

 رهیندارد و خارج از دا یگاھیکه در اسالم جا یباطن یھا از فرقه یکی
به نام  یفرد یالدیقرن نوزده م ی. در ابتداباشد یم هیاسالم است، فرقه بھائ

محمد  یگفته شده که اسم و زینمود. و ن سیتاس رانیرا در ا محمد آن یعل
 ای( یعشراثنا ی عهیش یھا از فرقه یکی تیبوده است. بھائ یرازیش یعل

 یمذھب یادعا نکهیمشھور است ا یآنچه از و باشد؛ ی) میھمان دوازده امام
شد که الله  یمدع نیمنتظر خواند و پس از ا یمستقل نموده و خود را مھد

اله و معبود مردم  بیترت نیکرده است و به ا دایحلول پ یمتعال در وجود و
 پاک و مبراست. ندیگو یالله متعال از آنچه کافران ملحد م یشده است. براست

و بھشت و دوزخ را انکار نمود.  یشدن دوباره و حسابرس ختهیبرانگ زین و
و  یو نصار ھودی انیگرفت و م شیکافر را در پ یھا ییبراھمه و بودا ریو مس
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قائل نشد؛ سپس نبوت خاتم ھا  آن انیم یمسلمانان جمع نمود و تفاوت
را انکار نمود؛ پس از ھالکت  یاز احکام اسالم یاریو بس ج محمد امبرانیپ
نام داشت و دعوتش را انتشار داده و » بھاء«که  دیوارث او گرد رشیوز یو
 تیو بھائ دیفرقه به او منسوب گرد نیا رو نی. از اافتی شیافزا روانشیپ

 شد. دهینام
اسالم است و نماز  یخارج از اسالم، ھرچند مدع یھا فرقهاز  گرید یکی

دارد  یادیز روانیاست که پ یا فرقه رود، یو حج م ردیگ یو روزه م خواند یم
را  یکرده است چون رسالت انتیدر امر رسالت خ ÷ لیاست جبر یو مدع
ابالغ  ج محمد هآن فرستاده شده بود ب یو برا رساند یم یبه عل دیکه با

الله است و در مورد او و فرزندان و  ی: علندیگو یمھا  آن از ینمود. و برخ
غلو  -نیالله عنھم اجمع یرض- جهیھا و ھمسرش فاطمه و مادرش خد نوه

را به  شانیھمراه الله متعال قرار داده و ا یرا معبودانھا  آن . بلکهکنند یم
شان نزد  و منزلت گاهیو جا اند معصومھا  آن که قدندو معت خوانند یم ادیفر

   ھم الصالة والسالم است.یعل امبرانیو منزلت پ گاهیتر و برتر از جا الله بزرگ
مسلمانان است دچار  انیکه ھم اکنون در م ی: قرآنندیگو یمھا  آن و
اند که  خاص قرار داده ییھا خود مصحف یو کاھش شده است؛ و برا شیافزا
مسلمانان بعد  نیاند و برتر خود وضع کرده شیاز پ یھا و سوره اتیآھا  آن در

 نیو ام المومن دھند یرا دشنام م ب ابوبکر و عمر امبرشان،یاز پ
و  یاز عل شیو آسا یو در وقت سخت دھند؛ یرا دشنام م ل شهیعا

را ھا  آن چراکه خوانند یم ادیرا به فرھا  آن فرزندانش کمک خواسته و
اند و به الله متعال دروغ بسته و کالمش را  ھمراه الله قرار داده یمعبودان

 تر است. برتر و بزرگ ندیگو یم هالله متعال از آنچ یاند. براست کرده فیتحر
 یھستند که ادعا یکافر یھا از فرقه یبخش میکه ذکر نمود ییھا فرقه

. شندبا یآن از داخل م یرانیو و ینابود یدر پ که یاسالم دارند درحال
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به ھوش باش که اسالم  یھست یمسلمان، در ھر مکان یعاقل و ا یاپس 
 ج ثابت شده از رسول الله ثیبلکه شناختن قرآن و احاد ستیتنھا به ادعا ن

 ج رسول الله محمد ثیدر قرآن و احاد نی. بنابراباشد یمھا  آن و عمل به
که انسان را به سعادت  افتی یرا خواھ یو نور و راه راست تیتدبر کن، ھدا

 . رساند یم انیدر بھشت نزد پروردگار جھان

 نجات یبه سو دعوت
است که ھنوز وارد اسالم نشده است؛ بدان  یسخنم با انسان عاقل یرو

بعد از  یخود را از عذاب الھ باشد؛ ینجات و سعادت م یدعوت به سو نیکه ا
 مرگ و در قبر و پس از آن در آتش دوزخ نجات بده؛ 

 امبرتیبه محمد به عنوان پ مانیبه الله به عنوان پروردگارت و ا مانیا با
ال إله «بده؛ و صادقانه بگو: خود را نجات  نتیبه اسالم به عنوان د مانیو ا
پنجگانه را بخوان و زکات مالت را  ی؛ و نمازھا»الله محمد رسول اللهإال

الله الحرام را  تیحج ب یردا ییو اگر توانا ریبپرداز و روزه ماه رمضان را بگ
 انجام بده؛

جز  یالله متعال اعالن کن چراکه راه نجات و سعادت یاسالمت را برا و
  .ستیتو ن یبرا نیا

که  کنم یم ادیسوگند  ستیجز او ن یکه معبود بر حق یالله بزرگ به
و  کند یقبول نم کس ھیچرا از  است که الله متعال جز آن یحق نیاسالم د

 یکه معبود بر حق رمیگ یو فرشتگان و تمام مخلوقات را گواه مالله متعال 
اوست و اسالم حق است و من از  ی و محمد فرستاده ستیجز الله ن

 ھستم. انانمسلم
 



 ١١٥   از شبهات یبرخ یفصل پنجم: بررس

که با منت و کرم خود من و فرزندان و ھمه  خواھم یاز الله متعال م و
و ھمه ما را در بھشت پر نعمت  راندیبم یقیبرادران مسلمانم را مسلمان حق

و ھمراه خاندان  امبرانیو تمام پ نیمحمد، آن صادِق ام امبرمانیھمراه پ
 نیا باکه  خواھم یو اصحابش گرد آورد. و از الله متعال م امبرمانیپ

 ابالغ نمودم؟ ایمند گرداند... آ را بھره کتاب خوانندگان و شنوندگان آن
 پروردگارا شاھد باش. 

 داناتر است.الله  و

 وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وآله وصحبه، واحلمد هللا رب العاملني
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