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  157  .....................................................................  :گريهمد از مرد و زن ييجدا ميتنظ

  158  ................................................................................  :پدر با فرزندان ارتباط برنامه

  158  ..........................................:ديگرد ياجتماع طبقات مستوجب استعدادها اختالف

  159  ...............................................................................  :دارند فيتعر دو ها يازمندين

  159  .......................................................  :آن ترك و ييزناشو روابط اسباب با ييآشنا

  160  ...........................................................................................  تمعامال انيب در 22 باب

  160  ...............................................................  :است يانسان ضرورت كي ازهاين مبادله

  160  .........................................................................  :مبادالت در نقره و طال دنيبرگز

  161  .............................................................................................  :كار و كسب اصول

  161  ..........................................................................  :كار و كسب يحواش دآمدنيپد

  162  .....................................................................................................  :مبادالت انواع

  162  ................................................................................  شهر يزير برنامه انيب در 23 باب

  163  ............................................................................  :است شخص كي منزله به شهر

  163  ..............................................................  :شهر نمودن اداره يبرا يشخص دنيبرگز

  163  .........................................................................  :هاست خلل انواع معرض در شهر

  163  ................................................................  :است واجب يتعد و ظلم از يريجلوگ

  164  ...................................................................................  :فساد از يريجلوگ وجوب

  164  .............................................................................:ضرربار معامالت از يريجلوگ

  165  ......................................................................  :آن اسباب و يريدرگ از يريجلوگ

  165  ...........................................................................  :ياختصاص يكارها يبند ميتقس
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  165  .............................................................................  :گزندگان و درندگان با مبارزه

  165  .................................................................................  :آب يجو و چاه از استفاده

  165  ..................................................  :شان زحمت از كشان زحمت دادن نجات وجوب

  166  .............................................................................................  :شهرها يخراب سبب

  166  .......................................................................................  پادشاهان رتيس رد 24 باب

  167  .........................................................................................  :پادشاه ياخالق صفات

  167  .......................................................................:باشد ترس و ميب يدارا ديبا پادشاه

  168  .........................................................:دينما ابراز يرخواهيخ و يدوست ديبا پادشاه

  168  ..........................................................................  :است واجب پادشاه يفرمانبردار

  169  .............................................................................  :باشد داشته يفراست پادشاه ديبا

  169  ..........................................................................  همكاران و اراني يريبكارگ 25 باب

  169  .............................................................................  :آنها طيشرا و پادشاه همكاران

  170  .........................................................................................................  :اعوان انواع

  170  .........................................................................................  :اتيمال وصول استيس

  170  ...................................................................  :لشكر ينگهدار يبرا پادشاه استيس

  171  ...............................................................................  :هستند تا پنج پادشاه همكاران

  171  .................................................................................................................  :يقاض

  172  ...................................................................................................  :قوا كل فرمانده

  172  ...................................................................................................  :شهر استمداريس

  172  ......................................................................................  :اتيمال يآور جمع عامل

  172  .............................................................................................  :پادشاه معاش ليوك

  172  ........................................................................................  چهارم ازين انيب در 26 باب

  172  .......................................  :سازد مرتبط باهم را مناطق كه باشد يا فهيخل است الزم

  173  ........................................................................  :كنند يم اصالح را پادشاهان اءيانب
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  174  .............................................  :باشد داشته قشون و لشكر و مال و ثروت ديبا فهيخل

  175  ................................................................................  :باشد داريب شهيهم ديبا فهيخل

  176  .............................................................  منافع اصول يرو مردم اتفاق انيب در 27 باب

  176  ...................................................................  :ستين منافع از يخال يآباد شهر چيه

  176  ...........................................  :ستين گريد يكس فاجران و ابلهان جز منافع، مخالف

  177  ........................................................  :كند يم دعوت منافع بر اتفاق به سالم فطرت

  178  ..........................................................  ايدن مردم نيب مروج يها رسم و عادات 28 باب

  178  ................................................  :هستند عيشرا در مطلوب، منافع از رسوم و عادات

  178  ...................................................................  :هستند منافع نگهبان مروج، يها رسم

  179  ....................................  :ديكش زحمت آن جيترو و حق اشاعه در كه است واجب

  181  ..................................................................  سعادت مبحث چهارم مبحث

  181  ............................................................................................  سعادت قتيحق 29 باب

  181  ......................................  :آنهاست يمتقاض ينوع صورت كه دارد يكماالت انسان

  181  ........................................................  :دارد وجود واناتيح افراد در كماالت اصل

  182  .................................................................:دارند وجود وانيح در هم عيصنا اصل

  182  .............................................................................  :يقيحق سعادت با ختهيآم امور

  183  ..............................................................................................  :اضاتير و عبادات

  184  .............................................................  :هستند يقيحق سعادت مشتاق انسان افراد

  184  .......................................................................  سعادت بارة در مردم اختالف 30 باب

  184  ..............................................................................  :اخالق ريسا در مردم اختالف

  184  ..........................................................................................  :هستند آن فاقد يبعض

  185  ......................................................  :است شده دهيآفر آنها در اخالق شهير يبعض

  185  .................................................................  :اند شده دهيآفر كامل اخالق بر يبعض

  186  ............................................................  :دارند آن به ديام اما هستند آن فاقد يبعض
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  186  ...............  :است سريم آنها يبرا الكمال يال خروج كه هستند اءيانب شانيا انيم از و

  187  ...............................................  سعادت نيا آوردن دست به تيفيك يبند دسته 31 باب

  187  ........................................  :ديآ يم بدست يوانيح عتيطب از آمدن رونيب با سعادت

  188  .............................................................................  :امبرانيپ فرستادن به ياله ريتدب

  188  ..........................................................................  :سعادت ليتحص وجه دو ليتفص

  189  ...........................  باشند يم دوم قهيطر به دنيرس مرجع كه ياصول آن انيب در 32 باب

  189  ...............................  :گردد يبرم خصلت چهار بر دوم وجه به سعادت ليتحص راه

  194  ......................  آن مافات جبران و ناقص ليتكم و ليخصا نيا ليتحص قهيطر 33 باب

  194  ..........................................................:چهارگانه خصال افتيدر يبرا يعلم ريتدب

  195  ..............................................................................................  :† اءيانب مسالك

  195  ........................................................................................  :الزمان آخر ينب مسلك

  196  ..........................................................:چهارگانه خصال افتيدر يبرا يعمل ريتدب

  196  ............................................................................  :دارند ياسباب خصال از هركدام

  197  ....................................................................................................  :طهارت اسباب

  197  ...................................................................  فطرت ظهور از مانع يها حجاب 34 باب

  197  .......................................................  :هستند تا سه فطرت ظهور از مانع يها حجاب

  198  .......................................................................................................  :نفس حجاب

  198  .......................................................................................................  :رسم حجاب

  198  .......................................................  :باشند يم ها حجاب در مستغرق مردم ياريبس

  199  .......................................................  :اشراك و هيتشب است امر دو اشتباه نيبزرگتر

  199  ...............................................................  :ها حجاب نيا نمودن برطرف قيطر 35 باب

  199  .........................................................................................  :طبع حجاب دفع ريتدب

  200  ...............................................................................................  :رسم حجاب ريتدب

  201  ....................................................................  :هيتشب و اشراك به معرفت سوء منشأ
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  203  ...................................................................  اثم و برّ مبحث پنجم مبحث

  203  ...................................................................................  اثم و برّ قتيحق انيب در مقدمه

  203  .......................................................................................................  :يكين فيتعر

  203  ........................................................................................................  :يبد فيتعر

  203  :است كرده الهام يملك نور به نيديمؤ قلوب در را آنها خداوند كه دارد يسنن: برّ

  204  .......................................................................................  :يكين سنن وعيش اسباب

  205  ..........................................................................................................  ديتوح 36 باب

  205  .................................................................  :است يكين اصول هيپا و اساس ديتوح

  205  ......................................................................................................  :ديتوح مراتب

  206  ....................................................  ):اثم و بر( شرك و ديتوح در فيطوا اختالف

  208  .......................................................................................  شرك قتيحق انيب 37 باب

  208  .................................................................  :است تذلل يها منت از عبارت عبادت

  208  ..................................................................  :است ميتعظ صورت نيبزرگتر سجده

  209  ....................................................................................  :باشد آزاد كه يوقت انسان

  209  ....................................................  :دهد يم قرار هيپا دو بر را انسان ات،يبيغ به علم

  210  ........................  :دهد يم قرار درجه دو بر را روين و شرف عظمت، ات،يبيغ به علم

  210  .........................................................  :آنها محل ريغ بر شرائع نصوص كردن حمل

  211  ...........................................  :كند انيب را شرك قتيحق يامبريپ هر كه است الزم

  212  ...............................................................  :اند گروه چند بر شرك به مبتال مارانيب

  212  ..........................................  :است اصل يجا به گمان دنيگردان ميقا ع،يتشر يمبنا

  213  ..................................................................................................  شرك اقسام 38 باب

  213  ....................................................................................................  :شرك قتيحق

  214  ..  :است داده قرار شرك يگمانگاها از ياسالم شرع در را آنها خداوند كه يامور

  214  ........................................................................................  :اهللا ريغ يبرا سجده -1
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  215  ........................................................  :اجاتياحت در خدا ريغ از خواستن كمك -2

  215  .................................  :اهللا ابناء و اهللا بنات به شان يشركا از يبعض گذاشتن اسم -3

  215  .............................................................  :دادن قرار رب را علماء داخ بر عالوه -4

  217  ................................................  :ذبح لهيوس به ها ستاره و بتها به جستن يكينزد -5

  217  .........................................................  :بزرگ و مبارك يها نام به خوردن قسم -6

  217  ................................................................................  :خدا ريغ يبرا كردن حج -7

  218  ..............:رهيوغ عبدالشمس ،يعبدالعز: مانند ياسالم ريغ يها نام به ينامگذار -8

  219  ...........................................................  متعال خداوند صفات به مانيا فيتعر 39 باب

  219  ......................................  :هاست يكين نيبزرگتر از خداوند صفات به داشتن دهيعق

  219  ..............................................  :آنهاست يها تينها وجود يبمعن صفات بكاربردن

  220  .............................................  :ستين منقول صفات ليتأو وجوب � خدا رسول از

  221  ....................................................  :است اجبو مخلوقات به مشابهت از خدا هيتنز

  221  .....................................................  :باشد خدا بارگاه ستهيشا آنچه به صفات ريتفس

  222  .................................................  :است زيناجا كدام و زيجا صفات كدام بكاربردن

  223  ...................................................................  :صفات به تر موافق و تركينزد ريتفس

  224  .................................................................................................  :ريتفس از يا نمونه

  225  ..................................................................................................  قدر به مانيا 40 باب

  225  .......................................................  :هاست يكين نيبزرگتر از قدر به اعتقادداشتن

  226  ...............................................................  :است يموجود هر شامل خدا يازل علم

  226  ......................................................  :نمود جاديا ممكن وجه نيبهتر به را جهان -1

  227  .....................................................................  :نوشت را قيخال يهااندازه همة -2

  227  .........................................................................  :باشد شرابوالب تا ديآفر را آدم -3

  227  .....................................................................................  :نيجن در روح دنيدم -4

  228  ..........................................  :آن بودن حادث از شيپ بهشت از يامر كردن نازل -5
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  228  .........................................  :دينما يم اثبات و محو نموده، خلق را حوادث خداوند

  229  ................................................  :ندارد يريدرگ مسببات يبرا اسباب تيسبب با قدر

 به شيخو اراده با خداوند رايز بندگانست، بر خدا حق عبادت كه نيا بر مانيا 41 باب
  230  ................................................................................  :كند يم شان مجازات داده انعام آنها

  230  ...........................................................................  :بندگانش بر خداست حق مانيا

  231  ..............................................  :آنست از قصد و اراده كه جبروت گاهيجا از ييجا

  231  ..........................................  :هستند حجاب در كامالً شد ذكر قبالً آنچه از منكران

  232  ............................................  :شد نخواهد تخلف علت از كه است يمعلول ر،اياخت

  233  ................................................................................  :هستند ثابت مجازات و اراده

  233  .........................................................................................  :شرع در مسلم مقامات

  234  ......................  :است ليما خدا يسو به طبعاً كه هست ينوران فهيلط انسان روح در

 كرده مصرف مخدر مواد كه است يكس مانند رديگ قرار يسفل پرده در انسان هرگاه
  234  ...................................................................................................................  :است

  235  ......................................  :است يشق رد،يبم خدا يسو به توجه بدون انسان هرگاه

  236  ...................................................................................  يتعال اهللا ريشعا ميتعظ 42 باب

  236  ...................................................................  :است اهللا ريشعا ميتعظ بر عيشرا يمبنا

  238  ........................................................................................:است اهللا ريشعا از قرآن

  238  ........................................................................................  :است اهللا ريشعا از كعبه

  239  ......................................................................................  :است اهللا ريشعا از � ينب

  239  .........................................................................................  :است اهللا ريشعا از نماز

  239  ........................................................................................غسل و وضو اسرار 43 باب

  239  ................................................  :بهشت انوار يسو به عتيطب يها يكيتار از انتقال

  240  ..................................  :كرد خواهد منشرح را آن طهارت، و قبض را نفس حدث،

  241  ..................................................  :گذارد يم اثر نفس شدن آلوده در شهوت يقضا
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  241  ......................................................................  :است منحصر جنس دو در طهارت

  242  .................................  :كند يم داريب را نفس اًيقو كه است يا لهيوس يكبر طهارت

  242  ..............................................................  :است اطراف در مختص يصغر طهارت

  243  ........................................  :است متوقف آن بر انسان كمال كه است يدر طهارت

  243  ...............................  :رديگ يم يجا نفس در كهيمال نور از يا شعبه طهارت لةيبوس

  244  ...................................................................................................  صلوة اسرار 44 باب

  244  ...........................................................  :شود يم ربوده بهشت يسو به يگاه انسان

  245  ............................................................................................  :است زيچ سه نماز اصل

  245  .................................................................................................  :قلب خضوع اول

  245  .......................................................................................................  :مناجات دوم

  245  ......................................................................  :است صورت آلودشدن خاك سوم

  246  .................................  :اندگرد يم كينزد خدا يسو به كه است ياعمال اصل نماز

  246  ............................................  :خداوند عظمت يسو به متوجه است يا شهياند نماز

  247  ........................................................................................  :است مؤمن معراج نماز

  248  .................................................................................................  زكات اسرار 45 باب

  248  ............  :كوبد يم را ياله جود درِ او اديفر كند اديفر خدا يسو به ينيمسك هرگاه

  248  .....................................  :است ياله رحمت گمانگاه ،يمصرف در اقانف اوقات بسا

  249  ..................................................................  :است زيچ نيدتريمف خدا راه در انفاق

  249  ...............................................................  :ابدي يم نجات هالكت از انفاق به مؤمن

  250  ...........................................  :كند يم خاموش را خدا خشم و اديز را بركت صدقه

  250  ...................................................................................................  صوم اسرار 46 باب

  250  .......................  :گردانند يم تيملك تابع را عتيطب يزيت و تند ،يتشنگ و يسنگگر

  251  ..........................................................  :اوست كمال عقل، يبرا عتيطب منقادشدن



    

    حجت اهللا البالغه      20 
    

:است برده نيب از را تيوانيح يزيت و تند كه اندازه آن به پوشاند يم را گناهان روزه
  ...........................................................................................................................  251  

  252  .....................  :رسد يم ذات به هيتنز جهت از دينما سركوب را نفس هرگاه انسان

  252  .....................................................................................................  حج سرارا 47 باب

  252  ........................................................................................................  :حج قتيحق

  253  ................................  :است اهللا تيب شود يم قصد شيسو به كه يزيچ نيترستهيشا

  253  ....................................................................................  :است ينفسان طهارت حج

  254  .........................................  :دينما يم ممتاز منافق از را موفق كه است يآزمون حج

  254  ................................................................................  ها يكين و برّ انواع اسرار 48 باب

  254  ..............................................................................  :ستين يحجاب خدا و ذكر نيب

  255  ...........................................................................................  :است عبادت مغز دعا

  255  ..................................................................................  :است قلب جالدهنده قرآن

  256  .............................................  :است رحمت نزول يبرا يدر هيهمسا و ارحام صله

  256  ....................................................  :شود يم فنا حق مراد در مردم مراد جهاد لهيبوس

  256  .............................  :دهد قرار عمل مستعد را انسان كه است يرحمت يكين انواع از

  257  .......................................................................  :شكنند يم را طبع حجاب ب،يمصا

  257  .............................................................................  :برد يم نيب از را خطاها يماريب

  257  .........................................................................................  :ايدن در مؤمن يخستگ

  258  ....................................................................................................  اثم طبقات 49 باب

  261  ..................................................................................................  اإلثم مفاسد 50 باب

  261  .............  :گردد يم عذاب مستوجب امتيق و برزخ عالم در كه است يگناه رهيكب

  262  ....................................................................  :است رهيكب از تر نييپا يگناه هريصغ

  262  .............................................................................................  :رهيكب يمعنا ليتفص

  262  ....................................................................  :رديبم توبه از قبل رهيكب مرتكب اگر
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  263  .....................................  باشند يم او نفس و بنده نيب كه ييها تيمعص انيب در 51 باب

  263  ..............................................................  :رديگ يم فرا يوانيح قوت را يملك قوت

  264  .....................................................  :اوست بودن يدهر ،يانسان شقاوت نيدتريشد

  264  ..............................  :كند يم ظهور تيملك رفته كنار پرده رديبم يدهر انسان يوقت

  265  .....................................................  :است بشر قلوب در هامال سبب يمألاعل اجماع

  266  ...............................................................................  :خداوند دستور ترك عواقب

  266  ....................................................................................  :اوامر يبعض ترك عواقب

  267  .................................................................  الناس نيوب نهيب مايف يه يالت اآلثام 52 باب

  267  ....................................................................................  :است مرتبه چند بر وانيح

  267  .................................................  :است هكرد جدا واناتيح نيب از را انسان خداوند

  268  ...................................................................................  :اند نوع سه بر انسان اعمال

  268  ................................................  :كند يم يزير برنامه يشهوان اعمال يبرا انسان -1

  270  ......................................  :كند يم منظم را ييجنگجو و تيعصبان يروين انسان -2

  270  .................................................................  :زنديخ يبرم معامالت از كه ياعمال -3

  271  ................................  :است گرفته يجا مردم قلوب در يكل مصلحت الحظهم ازين

  273  ..............................................................  يمل اساتيس بحث :ششم مبحث

  273  ....................................................  ها ملت كنندگان راست و راه انيهاد به ازين 53 باب

  273  .......................................  :باشند امان در اشتباهات از كه دارند ازين يعالم به مردم

  273  ...................................................  :دارند ازين بشر اصناف از يفرد نيباالتر به مردم

  274  ................  :است يمعصوم عالم مرد نيا كه كرد ثابت همه يجلو در است واجب

  275  ..............................................................  :خداست جانب از عالم نيا بودن معصوم

  275  .................................................  :باشد داشته يعيطب ملكه مرد نيا كه است واجب

  276  ...........................................................................  آن خواص و نبوت قتيحق 54 باب

  276  ...................................................................  :ستنده مردم طبقات نيباالتر فاهمان،
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  277  ...............................................................................  :باشند يم طبقه چند بر فاهمان

:است ينب او بگرداند مبعوث را نيمفهم از يكي كه بخواهد خداوند حكمت هرگاه
  ...........................................................................................................................  277  

  278  ...........................................................  :است رسوالن بعثت يمتقاض ياله حكمت

  279  ...........  :ندينما اتباع او از است الزم مردم بر ديفرما مبعوث يامبريپ خداوند هرگاه

  280  ....  :ندينما يتلق واسطه به را خود ضرر و نفع كه اند شده خلق يا بگونه مردم شتريب

  281  ....................................................................................................  :عصمت اسباب

  281  .....................................................  :استيانب رتيس از خالق در نه مخلوق در تفكر

  282  .................................................  :استيانب رتيس از آنها عقل حد در مردم با تكلم

  283  ........................................................  :استيانب رتيس از زين نفس بيتهذ به اشتغال

  283  ...................  هستند مختلف مناهج، و عيشرا است يكي نيد اصل كه نيا انيب 55 باب

  283  ...................................................................................................  :است يكي نيد

  284  ..................................................................................  :مناهج و عيشرا در اختالف

  285  ..........................................................................:اند نموده اجماع برّ انواع بر اءيانب

  285  .....................................................................  :هاستنيا صورت در فقط اختالف

  286  ............................  :زنديخ يبرم ينفسان أتيه از كه است ياعمال از عبارت طاعات

  286  .............................................................  :ديآ يدرم مشتبه گناه ريغ با يگاه هاگناه

  287  ........................................................................................................  :عيتشر زانيم

:كند يم يوح آنها يسو به را خود امر رديبگ نظر در را رسوالن بعثت خداوند هرگاه
  ...........................................................................................................................  288  

  289  .................................  هستند يقوم اي زمان به مختص كه يعيشرا نزول اسباب 56 باب

  289  ..............................................................  :مخصوص يقوم و قرن در عتيشر نزول

  289  ..............................................................  :لياسرائ يبن بر شتر شتگو ميتحر سبب

  290  .............................................  :شود داده قرار فرض سنت كه نيا از � امبريپ ترس
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  291  ............................................  :شدند مختلف ،ياسباب و مصالح به بنا امبرانيپ عيشرا

 وجود يليتبد و رييتغ او نظر در دارد ييآشنا اختالف، اسباب و نيد اصل با كه يكس
  291  ....................................................................................................  :داشت نخواهد

  292  ......................................................................  :ژهيو صورت به مناهج نزول اسباب

  298  ................................................................................  مناهج بر مؤاخذه اسباب 57 باب

  298  .......................................................  :گردند يم مرتب مناهج بر عذاب و ثواب ايآ

  299  .................................................:دارد وجود ياختالف عقاب و ثواب ترتب باره در

  299  .....................................................  :ندينما يم اكتفاء اول صورت به عيشرا حافظان

  300  ..........................................................  :هستند ليقا آن به انياد اهل كه آنست حق

  300  ............................  :باشند اصول مقام ميقا مظنات كه نمود الهام يمألاعل به خداوند

  301  ...............  :كرد دييتأ القدس روح به ار او و نمود مبعوث را رسولش خداوند يوقت

  301  ..........................................................  :دينما يم دييتأ ينه و امر در را ينب يمألاعل

  302  .......................................................................................  والعلة الحكم أسرار 58 باب

  302  ......................................  :دارد نام حكم بندگان اعمال به نسبت خدا سخط و رضا

  303  ...............  :است عقاب و ثواب يمقتض آن، ترك اي يكار از خداوند نمودنطلب

  303  ..............................................................................................  :هستند تا پنج احكام

  304  .....................................................  :رديگ يم قرار حكم مدار كه است يوحدت نيا

  304  ....................................................:است نيمكلف خود حال نظرگرفتن در اول قسم

  305  ............  :گردد يم مالبس اي شود، يم واقع آن بر فعل كه است يحالت آن دوم قسم

  306  .......................................................  :است سبب به بنا افعال به وابسته سخط و رضا

  306  ..................  :باشند آشنا آن به جمهور كه باشد يصفت حكم علت كه است واجب

  306  .................................................  :است بودن علت به مختص است ازيامت وجه آنچه

  307  .......................................  رهيغ و آداب اركان، ض،يفرا نييتع يمقتض مصالح 59 باب

  308  ...........................................................  :رديگ يم قرار ركن يسبب به بنا يزيچ كي
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  309  .........................................................................  :شود يم سهيمقا ركن بر هم شرط

  309  .....................................................  :باشد يم ديمف مواضع ياريبس در أتيه اشتراط

  310  .........................  :است الزم آن در امر چند مالحظه ديگرد فرض يطاعت كه يوقت

  310  .......................................................................  :باشد يآسان امر بر ديبا فيتكل -1

  310  ................................................................................  :واجب مقدار شدن فرض -2

  310  ..................................................................:باشد ضابطه با و ظاهر ديبا فيتكل -3

  310  .......................................................................................  :فرض يادنا و ياعل حد

  311  ...........  :رديبگ نظر در را امر چند ديبا اورديب بدست ياخالق خواهد يم انسان يوقت

  312  ...........................................................  :نياطيش يسو به اعمال يبعض نسبت فلسفة

  312  ........................................................................................  :سالم وجدان اهل مزاج

:دارند قرار نياطيش مزاج در كه فرمود منكشف � حضرت آن بر را ييكارها خداوند
  ...........................................................................................................................  313  

  313  ..................................................................  :يزيچ قرارگرفتن هيكفا فرض اسباب

  314  .................................................................................................  اوقات اسرار 60 باب

  314  .....................................  :هستند كترينزد طاعات قبول به كه هست ياوقات آنجا در

  319  ................................................................................  ريوالمقاد األعداد أسرار 61 باب

  320  .......................  :است نفرموده نيمتع مصلحت و حكمت بدون را يعدد چيه شرع

  320  ...............................................................................  :است يمبارك عدد مفرد عدد

  325  ..................................................................................والرخصة القضاء أسرار 62 باب

  325  ..........................................  :نباشد معلوم غرضش اگرچه است الزم حكم بر عمل

  326  ......  :شود مقرر يگريد زيچ شيبجا رد،يگ قرار مانع يمأمور مانجا از يمانع هرگاه

  327  .............................  :شود مشروع قضا شيبجا ديبا برود دست از عمل وقت هرگاه

  328  ...................................  :رديگ يم قرار معذور فاعلش باشد صدق بدون كه يعمل هر

  329  .....................................................................  رسوم اصالح و منافع برپاكردن 63 باب
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  329  ......................................  :دباشن يم جسد مقابل در قلب مانند منافع قبال در ها رسم

  329  .....................................  :است عبادت وجوه دادن ميتعل اءيانب بعثت از ياصل هدف

  330  .....................................................  :ندينما ليتعد را منافع كه دارند تيمامور اءيانب

  330  ..............................................  :ندينما يم برقرار دانند يم خوب را آنچه † اءيانب

:است آمده مصحح و مقوم صورت به شرع كه داند يم باشد العلم يف راسخ كه يكس
  ...........................................................................................................................  331  

  332  .................  :كردند فراموش را آخرت رفته فرو ايدن لذت در روم و عجم پادشاهان

  334  ......................................................................  :ياجتماع مرض نيا بر ساختن آشنا

  334  .  :داد قرار تيهدا شناخت اريمع را او و فرمود مبعوث را � محمد ما امبريپ خداوند

  335  ...:نمود اصالح را آن � ينب كه داشتند قرار ،يبد ياجتماع وضع در تيجاهل اهل

  336  .....................................  شوند يم منجر گريكدي به كه احكام از دسته آن انيب 64 باب

  336  ........................  :دينما انيب را تيهدا مردم به تا فرمود مبعوث را امبرشيپ خداوند

 منجر مسببات به كه دهد يم بيترت را ياسباب دينما اجرا را سنتش خداوند هرگاه
  337  ..................................................................................................................  :شوند

  338  ......................................................  :است نوع يبقا يمتقاض و طالب يعال مكانت

 اصالح را ها آن وضع و جمع را يپراگندگ كه كرد مقرر يعتيشر انسان يبرا خداوند
  338  ..................................................................................................................  :دينما

 نظر رد را يمصلحت آن از تواند يم او كند يوح امبرشيپ بر يحكم خداوند هرگاه
  339  ........................................................................................  :كند اسيق آن بر گرفته

  339  ...  :كند حكم وجه آن به داشت حق ديفهم يم يا هيآ از را يوجه خدا رسول يوقت

 آن به را مردم او كه است واجب دهد، دستور يكار به را امبرشيپ خداوند هرگاه
  340  .........................................................................................................  :دهد دستور

 باز آن از را گرانيد او كه است واجب بازداشت، يزيچ از را امبرشيپ خداوند هرگاه
  341  ....................................................................................................................  :دارد
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 آن يدواع و مقدمات در كه نيا شيمقتضا ديبفرما دستور يكار به خداوند كه يوقت
  341  ........................................................................................................  :شود بيترغ

 حال به كه آنست شيمقتضا ديفرما يم ينه اي امر يزيچ به خداوند كه يوقت
  342  ......................................................................................  :بشود هتوج فرمانبرداران

 صورت به دستور كه است مناسب دهد، يم دستور يزيچ به را يملت خداوند هرگاه
  342  .......................................................................................................  :باشد متيعز

 مكروه است مناسب د،يآ يم ديپد فساد آن از كه باشد احتمال يزيچ به نسبت هرگاه
  343  ..................................................................................................................  :گردد

  343  ...........................  رهيغ و يكل قواعد از استخراج و مشكل زييتم و مبهم ضبط 65 باب

  344  ......................................................................  :دارد صورت چند ردمم مال گرفتن

  344  ..........................  :ستينگر ديبا ياسام نيا اتيذات به كه است نيا جداساختن، راه

  345  ...................................  :ودنم منضبط و مشخص را گرفتن هر حدود � خدا رسول

  345  ................................................................................  :منضبط ريغ و مفسد تيرفاه

  346  ....................................................................  :داد هشدار مطلق ترفه مفاسد بر شرع

  347  ........................................................................................  :معامالت يبعض ميتحر

  347  ........................................................................  :معامالت يبعض قرارگرفتن مشتبه

  348  .............................................................  :نمود مختص امر چند به را نكاح خداوند

  348  ..........................:شود يم مشتبه گريد يكار مقدمات با ك،ين كار كي اوقات بسا

  348  .......................................................................  :مشتبه كين كار يبرا يگريد مثال

  349  ................................................  :امت انيم از ياحكام به � حضرت آن اختصاص

  350  ............................................................................................................  ريسيت 66 باب

  351  .........................................................................  :ديآ يم بدست صورت چند به ريسيت

  351  ..................................................  :رديگ قرار شرط و ركن دينبا آور مشقت زيچ -1

  351  ...............................................................  :رنديگ قرار طاعات ييايدن افعال ديبا -2
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  351  ........................................  :رنديگ قرار طاعات ديبا مطلوب و مرغوب يزهايچ -3

  351  ................................................................  :شود برداشته نيمكلف از ديبا يسخت -4

  352  .......................................  :باشد آن خواهان دممر اكثر عتيطب كه يزيچ يابقا -5

  352  ..........................................  :رديگ قرار سنت مردم نيب ديبا موعظه و علم ميتعل -6

  352  .........  :كنند اقتدا آن به ات كرد يم عمل ان بر داد يم دعوت آن به غمبريپ هرچه -7

  352  ..................  :گردد ليذل كردنش محروم با ديبا باشد حق ريغ خواهان كه يكس -8

  353  .........................................................  :آور مشقت يزهايچ يجيتدر تيمشروع -9

  353  ..............................  :رنديگ قرار اشتباه در مردم كه بكند را يكار رسول دينبا -10

  353  .....................................................  :گردند آسان تا كين يكارها كردن نيمع -11

  355  ........................................  :دهد يم قرار مخاطب عقلش حد به را مردم شارع -12

  355  ..................................................................................  بيتره و بيترغ اسرار 67 باب

:گردند يبرم ها آن به بيترغ و بيترغ اتيجزئ كه دارد وجود يكل قواعد نجايا در
  ...........................................................................................................................  356  

  357  .....................................................................................  :بيتره و بيترغ يها راه

  357  ......................  :گردد يم مرتب عمل بر كه است ياثر نمودن انيب ها راه آن از يكي

  357  .............  :است طانيش از نگهداشتن محفوظ در عمل اثر انيب بيترغ طرق از يكي

  360  ......................................................................  :� يبن كالم در يمعان كردن مجسم

  361  ..........  :است شده نيگزيجا ذهن در آنچه به است عمل هيتشب بيترغ يها راه از و

  361  .......................  آن ضد اي وبمطل كمال يسو به خروج اعتبار به االمة طبقات 68 باب

  362  ......................................................................................................  :نفوس مراتب

  362  .............................................................................  :علّو و اصطالح اصحاب جنس

  363  ..............................................................................  :علّو و تجاذب اصحاب سجن

  363  ...............................................................................................  :قانيصد و مفردان

  363  ...................................................................................................................  :شهدا
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  364  ..................................................................................................  :علم در نيراسخ

  364  ...............................................  :اند نموده درك اناًيع را عبادت ديفوا كه يبندگان

  364  ............................................................................  :دارند نيقي معاد به كه يزاهدان

  364  ....................................................:هست يفطر استعداد ها نيا از يگروه هر يبرا

  365  ........................................................................  :هستند جنس چند نيميال اصحاب

  366  ...................................................................................................  :اعراف اصحاب

  367  .....................................................................  :اند كرده رشد ليرذا در كه يكسان

  367  ................................................................................................................  :منافقان

  367  .......................................................................................  :يخف كشر به مشركان

  367  ........................................................................................  :ييايح يب و ضعف اهل

  368  ................................................................................................................  :فاسقان

  368  ......................................................................................  :سدفا يها مزاج اصحاب

  368  ............................................................................  :است كفار آن از مرتبه نيآخر

  368  .....................................................  كند منسوخ را ها نيد همه كه ينيد به ازين 69 باب

  369  ................................................................  :ستندين يخال صدق، به اعتقاد از ها نييآ

  369  .............................................................................  :دارد يعتيشر و سنت يقوم هر

  369  ........................................................................................  :بدعت و انحراف وقوع

  370  .......................................................................  :باشد مجاهد و مصلح ديبا امام نيا

  370  .............................................  :كند وادار عتيشر كي از اتباع بر را مردم همه امام

  371  ..................................................................  :دارد يطوالن زمان به ازين اَتباع، تكاثر

  371  .....................................................................  :عيتشر در گذشته يها امت مالحظه

  371  ....................................................................  :عتيشر اميپ نشر يبرا مناطق نيبهتر

 نيب از عرب لهيوس به را مملكت دو آن بطالن و ينب لهيوس به را عرب بطالن خداوند
  372  ......................................................................................................................  :برد
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  373  ......  :داد قرار ها آن انيم در را عامه خالفت و ددا ميتعل عرب به را نيد خدا رسول

  373  ................................................  :داد قرار غالب انياد همه بر خداوند را اسالم نيد

  373  ................................................................................................  :اسالم غلبه اسباب

  373  .........................................................................................  :اسالم ريشعا اعالن -1

  374  ..............................  :ستندين برابر و كفو مسلمانان ريغ با مسلمانان كه نيا اعالن -2

  374  ..................................  :يكين و بر يها صورت به دنيچسب بر مردم شدن مكلف -3

  374  .....................................................................  :يبرهان امور لهيوس به نيد اثبات -4

  375  .....................................................................  فيتحر از نيد ودننم مستحكم 70 باب

  375  ....................................................................................  :فيتحر از نيد ينگهدار

  376  .......................................................  :است يسست و تهاون فيتحر اسباب از يكي

  376  .................................................  :است تيروا تحمل عدم فيتحر اسباب از يكي

  377  .....................................................  :باشند يم فاسد اغراض فيتحر اسباب از يكي

  378  ......................................................................  :است تعمق فيتحر اسباب از يكي

  378  ......................................................................:است تشدد يكي فيتحر اسباب از

  379  .................................................................  :هست هم استحسان فيتحر اسباب از

  380  ..............................................  :باشد يم مشروع ريغ اجماع فيتحر اسباب از يكي

  381  ........................................................  :است معصوم ريغ از ديتقل فيتحر اسباب از

  382  ..........................................:است يگريد نييآ با ينييآ زشيآم فيتحر اسباب از

  382  ................................................  ينصار و هودي نيد با ما نيد اختالف اسباب 71 باب

  382  ..............  :ديآ يم ديپد ليدتع آن در سپس باشد، يم حيصح نخست نييآ هر آغاز

  383  ..............................................  :ديفرما يم مبعوث يا كننده حيتصح رسول خداوند،

  384  ................................  :كاستند ينم كردند يم اضافه � محمد از شيپ گذشته يايانب

  384  ........................  :نمودند فيتحر آن در نموده حمل را تيهودي نييآ هودي يعلما

  384  .........................................  :بود لياسماع يبن يسو به نخست � حضرت آن بعثت
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  385  ...................................................................  :است جهان اهل همه يبرا دوم بعثت

  386  ...............:بودند رفته نيب از برحق يها نييآ كه افتي تحقق يزمان در محمد بعثت

  386  ...................................................................................................  نسخ اسباب 72 باب

  388  ..............................................  :او امت و � حضرت آن يبرا ميغنا حلت حكمت

  389  ........................  :ديرس كفار با قتال هب اجازه شدند رومندين مسلمانان كه نيا از پس

  390  ..........................  � حضرت توسط آن نمودن اصالح و تيجاهل زمان اوضاع 73 باب

  390  ........................................  :ديگرد مبعوث يلياسماع يفيحن نييآ با � حضرت آن

  391  ................................  :بودند برده ارث به را خود پدر منهج ل،ياسماع حضرت نژاد

  391  ...........................:شد مبعوث لياسماع يبن يها يكج اصالح يبرا � حضرت آن

  392  .......................................  :دانستند يم مسلم را † اءيانب بعثت جواز تيجاهل اهل

  392  .......................................  :داشت وجود زنادقه و فساق گروه دو تيجاهل زمان در

  393  .....................................  :بود خدا وجود به شان مانيا تيجاهل اهل خوب اصول از

  393  ....................................  :داشتند ياشتباه ديعقا كهيمال باره در تيجاهل اهل زنادقه

  394  .  :است داده قرار دختر خود، يبرا را كهيمال خداوند كه بودند معتقد تيجاهل اهل

  394  ...........................................................  :بود قدر به اعتقادشان آنان خوب ديعقا از

  394  ..........................  :است داده قرار مكلف را بندگان خداوند كه هاست آن ديعقا از

  395  ..............................................  :است شده ادي كثرت به يمألاعل تيجاهل اشعار در

  396  ...................................  :هستند چهارتا عرش حامالن كه بودند معتقد تيجاهل اهل

  397  ..........................  :نمود احتجاج توان يم خودشان علم يايبقا از تيجاهل اهل هيعل

  398  .....................................  :داشت وجود تيجاهل اهل نزد ييايبقا خالص تيفيحن از

  399  ...................................  :بود يلُح بن عمرو كرد فاسد را عرب نيد كه يكس نياول

  400  .......................................................  :گذاشت بجا را حيصح نييآ يايبقا � محمد

  401  ........................................................  :نمود برقرار را يكبر خالفت � حضرت آن
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باشد يم � خدا رسول ثياحاد از عتيشر احكام استنباط بحث :هفتم مبحث
  ............................................................................................................  402  

  402  .......................................................................................  � يالنب علوم اقسام 74 باب

  402  ........................................................  :است رسالت غيتبل راه راهش كه آن – يكي

  403  ..........................................................................  :نباشد غيتبل باب از كه نآ – دوم

  404  ...............................................................................  مصالح و عيشرا نيب فرق 75 باب

  407  ......................................................................................................  :اسيق قتيحق

  408  ................................................  :آن محل به نه است متعلق مصلحت، خود به شرع

  408  ................................  :داشت يريگ اندازه به شباهت كه بكنند يكار صحابه هرگاه

  409  ..................................................................  :هستند ريتقد نوع دو ميتحر و جابيا

  409  ..................................................................................................  :تيكراه و ندب

  410  ....................................................  نمود يتلق � امبريپ از را شرع چگونه امت 76 باب

  411  .......................................................................................................  :عمر يايقضا

  411  ...........................................................................................  :يمرتض يعل يايقضا

  411  ...........................................................................  :عباس ابن و مسعود ابن يايقضا

  411  ........................................................................  :� ديز و شهيعا عمر، ابن يايقضا

  412  ...................................................................................  :ظاهر يتلق خلل – نخست

  412  .........................................................................  :داللت يرو از يتلق خلل – دوم

  413  ............................................  :باشد رابيس مشرب هردو از كه است واجب هيفق بر

  413  .......................................................................................  ثياحاد كتب طبقه 77 باب

  413  ..............................................  :است الزم ثيحد با ييآشنا احكام ييشناسا جهت

  414  .........................................................................  :مشهور و حيصح ثياحاد طبقات

  414  .......................................................................................................  :حيصح يمعن

  414  ........................................................................................................:مشهور يمعن
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  415  ...............................  :است ياول طبقة آن باشند جمع باهم شهرت و صحت هرگاه

  415  ...............................................................................  :است اول بقهط كتب از مؤطا

  416  ........................................................................................................:مؤطا شهرت

  416  ................................................................  :باشند يم نيحيصح ،ياول طبقه كتب از

  417  ....................................................................................................  :دوم طبقه كتب

  418  ...................................................................................................  :سوم طبقه كتب

  419  ................................................................................................  :چهارم طبقه كتب

  419  ..................................................................................................  :پنجم طبقه تبك

  420  ......................................................................................................  :معتمد طبقات

  420  ............................................................................  كالم از منظور فهم تيفيك 78 باب

 را يگريد يمعن احتمال و شده آورده آن خاطر به كالم كه آنست ريتعب نيباالتر -1
  420  .........................................................................................................  :باشد نداشته

  421  ..................................................................  :باشد يگريد يمعن محتمل كه آن -2

  421  ...............................................  :گردد مفهوم واسطه بدون كالم خود از كه آن -3

  422  .................................................  :ندارد ياعتبار نفهمند نيمتعمق از ريغ را آنچه -4

  424  .....................................................  سنت و كتاب از يشرع يمعان فهم تيفيك 79 باب

  424  .........................................................  :كند يم داللت سخط اي رضا بر كه يا غهيص

  424  ...........................................................................  :سخط و رضا درجات نيب زييتم

  425  ................................................................................  :شرط و ركن علت، شناخت

  426  .............................................................  :باشند يم احكام يمبن كه ياهداف شناخت

  426  ...........................................................................................  :ريسيت و عيتشر نيقوان

  427  ...............................................................................  :داللت يها غهيص نيتر حيصر

  428  .....................................................  :باشد يم حيصر داللت كند ذكر يصحاب آنچه

  428  .........................................................................  مختلف ثياحاد در قضاوت 80 باب
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  428  ......................  :باشد داشته وجود تناقض كه نيا مگر كرد عمل ديبا ثيحد هر بر

  428  ..................................................................................................  :قربت در تناقض

  429  .......................................................  :رنديگ قرار يتنگنا از مخلص ثيحد دو اگر

  430  .......................................................  :ستين معتبر گردد ظاهر اشاره به مخالف اگر

 قضا باب از يا واقعه در و يفتو باب از يا مسئله در كه باشند يا بگونه ثيحد اگردو
  431  ..................................................................................................................  :نديايب

  432  .................................................  :نمود حمل ديبا آن بر باشد واضح نسخ ليدل اگر

  433  .............  :رسد يم تساقط به نوبت نباشد حيترج و ليتأو و جمع يبرا يمجال هرگاه

  433  ............................................................................................  :يصحاب قول به عمل

  434  .................................................................  :طرق اختالف اثر در ثياداح اختالف

  434  ....................................................................  :باشد يم يقو نيقرا به مرسل ثيحد

  435  ...........................................................  :كند وارد اضافه يتيروا به يا ثقه تنها يوقت

  435  ..............................................................................  :نيتابع و صحابه آثار اختالف

  437  ......................................................................................................  تتمه

  437  .........................................................  عفرو در نيتابع و صحابه اختالف اسباب 1 باب

  437  ....  :ريخ اي است فرض كدام كه كند انيب كه نيا بدون كرد يم عمل � خدا رسول

  437  ........................................................................  :كردند يم سؤال كم يليخ صحابه

  438  ....................................  :كردند يم سؤال داشت يم بر در ينفع آنچه از تنها صحابه

  439  ............................................................................  :� خدا رسول يايقضا و يفتاو

  439  ....................................  :كرد يم سؤال احكام باره در صحابه از � ابوبكر حضرت

  439  ..........  :اند دهيشن چه � خدا رسول از كه كرد يم سؤال صحابه از � عمر حضرت

  440  ...............................  :اند كرده نقل اند دهيشن و دهيد آنچه � خدا رسول از حابهص

  440  .................................................  :نمودند سكونت و شدند منتشر شهرها در صحابه
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 اجتهاد شيرأ به گريد يصحاب و كرد يم نقل يحكم � خدا رسول از يصحاب يوقت
  440  ..............................................................................................................  :نمود يم

  442  ..........................................................................  :ثيحد يسو به نظر در اختالف

  443  ......................................................................................................  :وهم اختالف

  443  ..........................................................................................:وهم اختالف بر يمثال

  444  ..........................................................................................  :انينس و سهو اختالف

  444  .....................................................................................................  :ضبط اختالف

  444  .......................................................................................  :حكم علت در اختالف

  444  ...........................................................................  :نيالمختلف نيب جمع در اختالف

  445  ...............................................................  :� خدا رسول اصحاب مذاهب اختالف

  445  .....................................................................................................  :نيتابع مذاهب

  446  .....................................................................  :نيتابع از قيتحق و صحابه از تيروا

  446  ................................................................................................  :نيحرم اهل فهتح

  446  .........................................................................................:نيتابع و صحابه يفقها

  447  ......................................................................................  :ينخع و بيمس بن ديسع

  447  ..........................................................................  فقهاء مذاهب اختالف اسباب 2 باب

  447  ....................................................................................  :نيتابع از بعد علم حامالن

  448  .......................................................................................  :علماء نيا اجتهاد قهيطر

  449  ......................................................  :است تر راجح مختلف ثيحد از يصحاب قول

  449  ...............................................  :باشند مختلف باهم نيتابع و صحابه مذاهب هرگاه

  449  ............................................................................  :نهيمد اهل و مالك امام مذهب

  450  .........................................................................................................  :فقها نيتدو

  451  ..................................................................................................  :مالك امام ازيامت

  452  ............................................................................  :او مأخذ و فهيابوحن امام مذهب
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  452  ......................................................................  :فهيابوحن امام شاگردان نيمشهورتر

  452  ............................................................................  :فهيابوحن امام اصحاب اختالف

  453  ...............................................................................................  :يشافع امام مذهب

  453  ...................................................  :جست ينم تمسك مرسل ثيحد به يشافع امام

  453  ...................................................................  :نمود نيدوت را فقه اصول يشافع امام

  454  .........  :جست تمسك ها آن به يشافع امام و بودند دهينرس نيتابع به ثياحاد يبعض

  455  .....................................  :است ستهج تمسك ها آن به يشافع امام كه يثياحاد مثال

  455  ........................  :كرد يم ترك ثياحاد ثبوت هنگام به را صحابه اقوال يشافع امام

  455  ..............................  :فتريپذ را اسيق و شد ليقا فرق اسيق و يرأ نيب يشافع امام

  456  .............................................................  يالرأ اصحاب و ثيحد اهل نيب فرق 3 باب

  456  ......................................................................................  :يرأ باره در سلف اقوال

  457  .........................................................................................  :يرأ به يفتو تيكراه

  458  .............................................................................................  :اثر و ثيحد كتابت

  458  .....................................................................  :هستند ثيباألحاد أعلم ثيحد اهل

  459  ..........................................................................................  :مدونه ثياحاد ياديز

  459  ..............................................................................................  :نيمحدث كبار طبقه

  459  ...................................................................................  :نيمحدث طبقه از اول طراز

  460  ........................................................................................  :حيترج در متبوع قواعد

  460  .  :شود يم عمل صحابه يرأ به داشت ينم وجود ثيحد و قرآن يا مسئله در هرگاه

  461  .................................................  :باشند يم مستخرج گذشتگان روش از اصول نيا

  461  ....................................................................  :يقاض حيشر به � عمر حضرت نامه

  462  ...................................................  :كرد يم حتينص را انيقاض � مسعود بن عبداهللا

  462  ..........................................  داد؟ يم يفتو چگونه ب عباس بن عبداهللا حضرت

  463  ............................  :ندارد ياعتبار شده نازل قرآن در آنچه برابر در يچكسيه يرأ
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  463  .................................  :داشت نخواهد ياعتبار � خدا رسول قول با يچكسيه يرأ

 افتهي ياثر اي ثيحد آن يبرا طبقه نيا اهل كه نيا مگر افتادهين اتفاق يا مسئله چيه
  464  ......................................................................................................................  :اند

  464  .............................  :بود حنبل بن احمد امام حضرت طبقه نيا تيشخص نيبزرگتر

  465  .......................................  :ديگرد آغاز قيتدق و ديرس انيپا به ثياحاد يآورجمع

  465  ..................................................................  :آنان نيمشهورتر و نيمصنف نيتر عالم

 دند،يترس يم ثيحد تيروا از كه آمدند ديپد نيمحدث با برابر در علماء از يگروه
  467  ...............................................................................  :نداشتند يهراس يفتو از يول

  468  .................................................................................  :ثيحد به اهتمام قلت سبب

  468  ..................................................................................  :جيتخر قواعد بر فقه ديتمه

  470  .............................................................................................  :مذهب در نمجتهدا

  470  ..........................................  آن از بعد و چهارم قرن از شيپ مردم حال تيحكا 4 باب

  470  ....................................................................  :نداشتند اجماع خالص ديتقل بر مردم

  471  ..........................................................  :كردند يم ديتقل شرع صاحب از مردم عامه

  471  ...........................................  :داشتند اشتغال ثيحد به خواص، از ثيحد اهل قشر

  471  .....................  :پرداختند يم مصرح ريغ ليمسا جيتخر به خواص از جيتخر اهل اما

  472  .....................................................................  :آمد ديپد يامور چهارم قرن از بعد

  472  ............................................................................  :شدند منقسم گروه دو به علماء

  472  ..................................  :گشت افزوده فقه ليمسا به و شد كاسته كالم علم به توجه

  473  ..............................................................................  :كرد تيسرا ها درون در ديتقل

  473  ........................................................  :كرد كمك ديتقل تيتثب در زين ان،يقاض ظلم

  473  ...................................  :كرد كمك ديتقل در زين علم، يادعا و مردم سران جهالت

  473  ..................................................  :كرد تيتثب را ديتقل زين ،يجانب يها علم در بحث

  474  ......................................................  :برخاستند خالص ديتقل بر يقرون ها، آن از بعد
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  475  ...................................................  هستند گم در سر آن در ها فهم كه يليمسا در فصل

  475  ...............................................  :دارند اجماع چهارگانه مذاهب ديتقل جواز بر امت

  475  .............................................................................  :داند يم حرام را ديتقل حزم ابن

  476  ..........................................  :است حرام سنت و قرآن ريغ يسو به تنازع در رجوع

  477  .........................................................................  :كردند ينم ديتقل يكس از صحابه

  477  ................................................................................  :است تر واجب و بهتر اجتهاد

  477  ................................................................  :است دهيرس يمقبول ريغ درجة به ديتقل

  478  ...................................................................  :است حق از يدور كوركورانه ديتقل

  478  :دياين كوتاه مشخص يمذهب بر كه دارد اشتغال فقه به كه يكس يبرا است مناسب

  479  .........................................................  :است احبار بر ارياغ ديتقل به هيشب عوام ديتقل

  480  .........................................  :دينما يم اتباع راشد عالم از و داشته يرتيبص كه يكس

  481  ........................  :نمود جمع ثيحد الفاظ تتبع و فقها جيتخر نيب كه است نيا بهتر

  481  ............................  :كند رد يا شائبه يادن به بنا را ثيحد محدث كه ستين مناسب

 استفاده اصحابش كالم از كه دينما جيتخر يكالم نيچن مخرج كه ستين مناسب
  482  ..............................................................................................................  :شود ينم

  482  .............................................................................  :است تر واجب ثيحد تيرعا

  483  ..........................................  :است يشرع احكام شناخت يبرا آثار و كتب يبررس

  483  ...........................................................................................  :اتيروا در نظر دقت

  483  ................................  :كند يم آشنا فقه ليمسا به را مردم ثيحد و قرآن با ييآشنا

  483  ..................................  :است زيجا باشد نداشته يكامل ادوات كه يكس يبرا قيتلف

  484  ....................................................................................  :رديپذ يم را هيتجز اجتهاد

  484  ......................................................  :بدهد يفتو ستين آشنا ليدل به كه يكس دينبا

  485  ............................................................................  :است تر يقو مذاهب از ثيحد

  485  .............................................  :ندارد يكالم � رسولش و خدا با همراه يكس هيچ
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  485  .....................................  :بدهد يفتو دينبا تسين آشنا علما اقوال به كه يكس يبرا

:ميا گفته كجا از كه بداند كه نيا مگر بدهد يفتو ما قول به يكس كه ستين حالل
  ...........................................................................................................................  485  

  486  ...................................................  :بدهد يفتو آن به نفهمد را يزيچ تا يكس دينبا

  487  ................  :ندارد يآگه منسوخ ناسخ به رايز كند عمل ثيحد بر ندارد حق يعام

  487  ........................................................................  :اوست يمفت مذهب يعام مذهب

  488  .................................:است قول دو از يكي حيترج باره در فقها نيب اختالف شتريب

  488  ................................  :باشند يم تيهدا بر همه داشتند كه ياختالف وجود با صحابه

  489  ...........................................................  :افتي شدت نيمجتهد ائمه از بعد اختالف

  489  ............................................................  :داشتند ياديز اختالف احكام، در صحابه

  489  ..........................................................  :نبود كوركورانه تعصب به بنا ائمه فاختال

  490  .........................................................................  :فقها ائمه يپوش چشم بر يها مثال

  491  .......................  :باشد بنديپا آن به است مناسب كند حكم او هيعل يقاض كه يهيفق

  491  ..................  :است مذهب بر جيتخر است منسوب فهيابوحن امام به آنچه از ياريبس

  492  ...........................  :است يجيتخر يشافع امام و فهيابوحن امام نيب اختالف نيشتريب

  492  .................................................................................  :شده جيتخر ليمسا بر يمثال

  494  .................................  :اند گفته شرط اسيق بر خبر ميتقد يبرا را يراو فقه يبعض

 ،يرأ اهل يكي دارد وجود گروه دو نجايا در كه است گفته كه آن است كرده اشتباه
  495  .....................................................................................................  :ظاهر اهل دوم

  497  ..................  مفصل طور به شده وارد ينب از آنچه اسرار انيب در :دوم قسم

  497  ...........................................................................................................  مانيا ابواب از

  498  ........................................................................................  :است مرتبه دو بر مانيا

  499  ........................................................................................  :اركان و مانيا نيب فرق

  499  ............................................................................................  :مانيا گريد يمعن دو
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  500  .........................................................................................  :دارد يمعن چهار مانيا

  500  ...............................................................................  :نفاق عالمت و مانيا عالمت

  502  ........................................................................................................  :اسالم اركان

  502  ............  :باشد داشته وجود كند يم ممتاز هم از را مخالف و موافق كه يعالمت ديبا

  502  ..........................................................................................  :نجات و سعادت مدار

  503  ........................................................................................  :هستند چهارتا راهللايشعا

  503  ...........................................................................................  :اند قسم دو بر ها گناه

  503  ........................................................................................................  :كبائر حدود

  504  ..........................................  :شود يم جدا رهيكب ارتكاب هنگام به مسلمان از مانيا

  504  .............................................  :است مانيا عالمت � خدا رسول با كامل ينيهمنش

  505  ..............................................................................................  :االستقامة و مانياإل

  505  ............................................................................  :هستند مانيا ميعال از نيشهادت

  505  ................................................................................  :باشند يم متفاوت اثم مراتب

  506  ....................................................................................................  :او فتنة و سيابل

  506  ...................  :باشد يم مختلف هيإل موسوس داداستع به توجه با طانيش وسوسه ريتأث

  507  .................................................................................  :كهيمال ريتأث و نياطيش ريتأث
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  پيشگفتار مترجم

  ي علی رسوله الکريمنحمده ونصل
و بعد، چون انسان براي رسيدن به كمال خويش نياز به راهنمايي داشت، خداوند براي اين 

نامه به عنوان صحايف و  را رديف نمود و بر آنان هدايت ‡راهنمايي، سلسلة بعثت انبياء 
خويش در كتاب نازل فرمود، و هر پيامبري بنابر نياز وقت و زمان، به وسيله گفتار و كردار 

رسيد و حدود پانصد واندي سال، كل جهان  ةانجام وظيفة خود كوتاهي نكرد، تا كه زمان فتر
بدون راهنما ماند و بشر مسير بشريت را رها كرده، و تا آنجا راه انحراف را پيش گرفت كه 

y7﴿فرمايد:  ي قرآن قرار گرفت كه مي مصداق واقعي فرموده Í×‾≈ s9 'ρé& ÉΟ≈ yè÷Ρ F{$% x. ö≅ t/ öΝèδ ‘≅ |Êr&﴾  ،
رحمت خداوند به جوش آمد  »ترند آنان چون چهارپايانند، بلكه اينان گمراه«]. 179[اعراف: 

و پيامبر آخرالزمان را برانگيخت، تا بشريت را از منجالب فساد و گمراهي بيرون كشيد، بر 
زل راهي هدايت و سعادت قرار دهد، و براي نشان دهي حق و حقيقت قرآن مجيد را نا شاه

فرمود، و شريعتي روشن به او عنايت كرد، و احكام زندگي بشريت را به حيث بندة خدا به او 
فرماست، الزم نيست  نشان داد، اگرچه از نظر رابطه آقايي و بردگي كه بين او و بشريت حكم

كه بشر به حكمت و اسرار و فلسفة احكام آگهي و اطالعي داشته باشد؛ بلكه وظيفه برده و 
ين است كه فرمان آقا را به جان و دل تسليم نموده، آن را بر خويش اجرا نمايد، اما  از غالم ا

آنجا كه آقا حكيم و مهربان است و چنان حكم و فرماني كه خالي از حكمت و شفقت باشد 
باشند، اما  فرمايد، همه احكام او، كامالً، محتوي حكمت و عطوفت مي بر بندگان اجرا نمي

بردگي انسان را در نظر داشتند و براي اجراي آن، فهم حكمت و اسرار  چون فقها وضعيت
  الزم نبود، در كتب فقه و غيره كمتر به بيان اسرار پرداختند.

ها پرداختنـد؛ ولـي    اما بسياري از متفكران اسالمي جهت تسهيل عمل بر احكام، به بيان آن
، در منطقـه بلوچسـتان ايـران،    تمام اينگونه ذخاير علمي در زبان عربي و غيـره وجـود داشـت   

همچنان كه مردم به خود علوم ديني، آشنايي كمتر داشـتند، نسـبت بـه ايـن علـوم هـم كـامالً        
ناآگاه بودند، تحصيالت جديد و عدم اعتنا به علوم ديني سبب شد كه نسبت به فلسفة احكـام  

ز دير زمـان بـه ذهـنم    گويان بشود، لذا بسياري از مراجعين اين را به ميان گذاشتند، و ا چه مي
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گرفـت تـا كـه آن،     آمد كه كاش در اين رابطه كتابي به زبان ساده در دسترس عموم قرار مي
هـ ق  1421كرد؛ اما مسئوليت برآيم تا اين كه در سال  نياز جوانان و پرسندگان را برآورده مي

جعه و نسـبت بـه   موالنا غالم سرور سربازي مدير انتشارات شيخ اإلسالم احمد جام به بنده مرا
تصنيف قطب دوران، عارف زمان، حضرت عالمه  »حجة اهللا البالغة«ترجمه كتاب بسيار مفيد 

شا ولي اهللا محدث دهلوي تبادل نظر فرمود، بنده عرض كردم: اين كار وظيفه كسي است كه 
او توصيه از دو بعد معنوي و ادبي برخوردار باشد، و بنده متأسفانه فاقد هردو بعد هستم، لذا به 

  نمودم تا به فردي مراجعه فرمايد كه اين دو بعد را دارا باشد.
من به عنوان مثال اسم جناب موالنا محمد قاسم قاسمي را ذكر نمودم كه ماشاء اهللا در هـر  
دو بعد كمبودي نداشت، اما متأسفانه نامبرده به درخواست موالنا سربوزي جـواب منفـي داده   

بنده مراجعه نمود و اهميت موضوع را به جديت بيان داشت و خواست بود، و ايشان دوباره به 
كه بنده به اين كار اقدام نمايم، بنده فكر كردم كه اگـر ترجمـه كتـاب مـذكور از مـن ميسـر       

مـا ال  «شود و به حسـب مقولـه معـروف:     نگردد، اشكالي نيست؛ اما حد اقل، مطالعه كتاب مي
  شود. عمل مي »يدرك كله ال يترك كله

ذا به نوشتن ترجمه كتاب، در حد ضعف و ناتواني خـويش مشـغول شـدم، و خداونـد را     ل
گذارم كه ترجمه جلد اول قبل از رمضان تمام شده به حروفچينـي داده شـد    سپاس بيكران مي

و ترجمه جلد دوم هم تا صد صفحه رسيده است، اآلن نوبت رسيده كه ترجمه جلد اول را به 
چاپ آن اقدام نمايـد، و انشـاء اهللا جلـد دوم بـه دنبـالش خواهـد        موالنا موصوف تقديم تا در

شود كه مصنف عالم و اين حقير و ناشر را از دعاي خير  آمد، از خوانندگان محترم تقاضا مي
  فراموش نفرمايند.

  هـ ق 1422بيستم ماه مبارك رمضان 
  پور سيد محمد يوسف حسين



  مقدمه

سالم واالهتداء، وجبلهم على الملة الحنيفة الحمد هللا الذي فطر األنام على ملة اإل
السمحة السهلة البيضاء، ثم إنهم غشيهم الجهل، ووقعوا أسفل السافلين، وأدركهم 
الشقاء، فرحمهم، ولطف بهم، وبعث إليهم األنبياء، ليخرج بهم من الظلمات إلى النور، 

  لعالء.وا رومن المضيق إلى الفضاء، وجعل طاعته منوطة بطاعتهم، فيا للفخ
ثم وفق من أتباعهم لتحمل علومهم، وفهم أسرار شرائعهم من شاء، فأصبحوا بنعمة 
اهللا حائزين ألسرارهم، فائزين بأنوارهم، وناهيك به من علياء، وفضل الرجل منهم على 
ألف عابد، وسموا في الملكوت عظماء، وصاروا بحيث يدعو لهم خلق اهللا حتى 

  الحيتان في جوف الماء.
هم وسلم عليهم وعلى ورثتهم ما دامت األرض والسماء، وخّص من بينهم سيدنا محمداً فصل الل

المؤيد باآليات الواضحة الغراء، بأفضل الصلوات؛ وأكرم التحيات، وأصفى األصفياء، وأمطر على 
  آله وأصحابه شآبيب رضوانك وجازِهم أحسن الجزاء.

  گاه علوم يقيني است: علم حديث تكيه

ل العبد الفقير إلى رحمة اهللا الكريم، أحمد المدعو بولي اهللا بن أما بعد: فيقو 
  عبدالرحيم، عاملهما اهللا تعالى بفضله العظيم، وجعل ما لهما النعيم المقيم:

هـا، علـم حـديث     ها، مبناي فنون ديني و اساسي آن بطور يقين ستون علم يقيني و رأس آن
هـاي   هـا چـراغ   گردند، پس اين ذكر مي �است كه در آن قول، فعل و تقرير افضل المرسلين 

هـا   هاي راهنمايي مانند، ماه درخشـنده شـب چهـارده هسـتند، هركسـي بـه آن       تاريكي و نشانه
گـردد، و هركسـي    گردن نهد و حفظ نمايد، به رشد و هدايت رسيده به خيـر كثيـر نايـل مـي    

ااميـدي و خسـران   افتد و به جز ن روگرداني و اعراض نمايد گمراه شده، در ورطه هالكت مي
مردم را به امر، نهي، انـذار، تبشـير، پنـد و امثـالي      �آيد، زيرا آن حضرت  چيزي گيرش نمي

ها مانند قرآن و يا بيش از آن هستند، و اين علـم طبقـاتي، و اهـل آن     بيدار نموده است كه آن
رون اي كه در داخلش مغز، و صدفي اسـت كـه انـد    بين هم درجاتي دارند، و براي آن پوسته

  آن مرواريد، وجود دارد.
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  تصانيف علماء در علوم حديث:

توان به وسيله آن، مشكالت  هايي نوشته اند كه مي دانشمندان در بيشترين ابواب آن، كتاب
شك نزديكترين پوسته به ظاهر، فن آشنايي به صحيح  را آسان و نايابها را دريافت نمود، و بي

در اين باره محدثين ماهر، نقاد و حفاظ متقدمين و ضعيف، مشهور و غريب احاديث است كه 
به بررسي پرداختند، سپس امامان فنون ادبي در بيان معاني الفاظ غريـب و ضـبط مشـكل كـه     

  درجه دوم از قشر را داشتند اقدام نمودند.
بعد از آن نوبت معاني شرعي و استنباط احكام فرعي و قياس بر حكم منصوص در عبارت 

رسد و اين است مغز  ره نص و شناخت منسوخ و محكم و مرجوح و مبرم ميو استدالل به اشا
  و مرواريد در نظر عامه علماء كه فقهاي محقق به اين سو، روي آوردند.

  ترين فنون حديث: دقيق

تـر و بـاالتر از همـه، علـم      ترين فن حـديث و درخشـنده   ترين و عميق اما به نظر بنده، دقيق
كند؛ به خـدا قسـم ايـن     احكام، و اسرار خواص اعمال بحث مياسرار دين است كه از فلسفه 

چيزي است كه بيشتر بايد مورد توجه قرار گيـرد و الزم اسـت كـه اوقـات گرانبهـا را در آن      
اي براي آخرت قرار داد، زيـرا بـه وسـيله آن     صرف نمود و آن را پس از اداي فرايض ذخيره

د، پس نسبت آن در برابر اخبار مانند صاحب تواند بر احكام شرع بصيرت داشته باش انسان مي
هاي اشعار، يا منطقي نسبت به بـراهين حكمـاء و يـا نحـوي نسـبت بـه        عروض نسبت به ديوان

گيرد از اين كه  كالم عرب و يا اصولي نسبت به فروعات فقها، و به وسيله آن در امان قرار مي
بيند راه برود و  شتر كوري كه نميخورنده در سيل و  ي هيزم در شب و غوطه كننده مانند جمع

يا كسي كه سوار بر پشت كوري شود، باشد، مثل كسي كه از طبيبي بشـنود كـه كسـي را بـه     
بـودنش   خوردن سيبي دستور بدهد، پـس او بـر قيـاس آن بـه خـوردن حنظلـه، بنـابر همشـكل        

گيـرد،   مـي دستوري بدهد، و به وسيله اين علم با داشتن بينه از سوي پروردگارش مؤمن قـرار  
مانند كسي كه راستگوي به او خبر بدهـد كـه سـم كشـنده اسـت و او خبردهنـده را راسـتگو        
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بپندارد و سپس به قراين دريابد كه حرارت و يبوست آن از حد زياد است كه با مـزاج انسـان   
  شود. سازگار نيست، لذا يقينش بر يقين قبلي افزوده مي

  تصنيف داشته باشند: كم هستند كساني كه در فنون مطلوبه حديث

را با اصول و فروع، بـه اثبـات رسـانده و اجمـال و      �اگرچه علم حديث، احاديث رسول 
تفصيل آثار صحابه و تابعين را توضيح داده است، و دقت نظر مجتهدين در هريك از ابـواب  

هـاي   شرع، مصالح مورد نظر شرع را واضح نموده و پيروان كنجكاو و جستجوگر آنان، نكتـه 
كردن در اين  هاي مهمي را ابراز داشته اند، لذا صحبت سنجان پيرو ايشان، جمله م را و نكتهمه

گيـرد؛ بـا ايـن وجـود كـم انـد        باره، برخالف نظر اجماع و يا موجب حيرت و ابهام قرار نمـي 
ور و اصـول و   كساني كه در اين بـاره تأليفـاتي داشـته باشـند و يـا در تاسـيس مبـانيش غوطـه        

نيـاز گردانـد. مثـل     تب كرده باشند و يا چيزي را آورده باشند كـه انسـان را بـي   فروعش را مر
منظور اين است كه چه كسي  »َوَمِن الرديُف وقد ركبُت غضنفراً «گويند:  مشهوري هست كه مي

كند كه واردشدن در اين علم جليـل القـدر را    در طي اين راه سخت و دشوار مرا همراهي مي
  بيه به سوارشدن شير كرده.از جهت سختي و دشواري ش

  تمكن در علوم شرعي جهت شناخت حديث ضروري است:

توان در اين عرصه جوالن زد، در صورتي كـه اسـرار دينـي علـم، بـراي كسـي        چطور مي
شوند كه در كل علوم شرعي تسلط داشته و در فنون الهيات يگانه روزگـار باشـد و    واضح مي

گردد كه خداوند سينة او را براي علـم گسـترش    مينوشابه خالص آن بازهم براي كسي ميسر 
داده توسعه و قلب او را از اسـرار وهبـي پـر بكنـد و بـا ايـن وجـود داراي طبيعتـي هوشـيار و          

اي روان، و در تقرير و تحريـر زيـرك و در توجيـه و تـزيين مـاهر باشـد و بدانـد كـه،          قريحه
ريزي نمايد. و چگونـه قواعـد را    ايهچگونه اصول را بنيانگذاري كند و فروع را بر آن اصول پ

  ها از عقل و نقل شاهد فراهم كند. هموار نموده براي آن
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هايي كه خداوند به من ارزاني داشته است، يكي اين است كـه بهـره و    از بزرگترين نعمت
هــايم اقــرار  و مــن همــواره بــه كوتــاهي«نصــيبي از ايــن علــم بــه مــن عنايــت فرمــوده اســت: 

  .)1(»ام نموده

  تأليف اين كتاب خواب بود:سبب 

بنده، روزي هنگام نماز عصر رو به سوي پروردگـار، در حـال عبـادت بـودم كـه ناگهـان       
بر من ظـاهر گشـت و چيـزي از بـاال مـرا احاطـه        �متوجه شدم كه روح مبارك رسول خدا 

ي از اي را بر من انداختند و چيزي در قلبم دميده شد و آن اشاره به نـوع  نمود، به خيالم پارچه
يافت  بيان دين بود و در اين حال نوري در قلبم احساس كردم كه داشت بتدريج گسترش مي

و پس از مدت زماني پروردگارم به من الهام نمود كه آنچه به قلم عّلي بر من نوشته اين است 
كه، من روزي براي اين كار قيام كنم، و نيز اين كه زمين بـه نـور پروردگـارش درخشـيده و     

ن از جانب مغرب منعكس گرديده است و ايـن كـه شـريعت مصـطفوي در ايـن زمـان       پرتو آ
  ضوء افگن شده كه در پيرايه كامل از برهان بروز نموده است.

  خواب دوم به تأليف وادار نمود:

نيز در مكه بخواب ديدم كه امامين همامين، حسن و حسين قلمي به من داده فرمودند كـه:  
گفـتم كـه، در ايـن علـم      است، و از دير وقـت بخـود مـي    �دا اين قلم جد امجد ما رسول خ

اي باشد و در آن شهري  اي ترتيب دهم كه براي مبتديان بصيرتي و براي منتهيان تذكره رساله
  و بياباني مساوي قرار گرفته در هر مجلس و محفل دست بدست بگردد.

  مانع نوشتن:

                                           

)1(-  ﴿!$tΒ uρ ä—Ìh� t/ é& ûÅ¤ø� tΡ 4 ¨β Î) }§ø� ¨Ζ9$# 8ο u‘$̈Β V{ Ïþθ �¡9$$Î/﴾ »كنم؛ زيرا نفس هميشه به بدي  نفس خودم را تبرئه نمي
  .53. سورة يوسف، آية »نمايد و سوء وادار مي
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در اطرافم كه در مسـائل دقيـق و    نبودن فرزندان در نزدم و نبودن علماي منصف و مطمئن
ام بـه مراتـب كامـل در علـوم منقـول،       دشوار به آنان مراجعه نمايم و همچنـين عـدم دسـتيابي   

آنچنان كه علماي قرون مقبوله بر آن بودند، و همچنين وجودم در زماني كه جهـل و تعصـب   
و ايـن كـه    بودن هركس به آراي ردي خود، در مقابـل ديگـران،   و تبعيت از هوي و خوشبين

بودن براي دشمني و تفاخر اقران، اصلي اساسي، و اين كـه كسـي دسـت     دوره معاصرت و هم
  داشت. ها مرا از اين اقدام باز مي گيرد، همه اين به تأليف و تصنيف زند مورد نقد قرار مي

  داشت: دوست صميمي مرا بر اين كار وا مي

كشـيدم و   ديگري را بـه عقـب مـي   پس من در اين وضع گاهي قدمي را به جلو گذاشته و 
گشـتم كـه يكـي از بزرگتـرين بـرادران و       گامي به جلو رفته و با گام ديگري بـه عقـب برمـي   

ترين دوستانم به نام محمد، معروف به عاشق كه خداوند او را از هـر گزنـدي در حفـظ     مكرم
عادت بـدون  خود قرار دهد به ارزش اين علم و فضايل آن پي برد و به او الهام گرديد كـه سـ  

تواند به پايه اتمام برسد، و متوجه شد كه رسيدن به آن  بررسي از مسايل ريز و بزرگ آن نمي
ميسر نيست، مگر بعد از مجاهـده بـا شـكوك و شـبهات، و تحمـل اختالفـات و تناقضـات، و        

شود، مگر بـه كوشـش مـردي كـه نخسـتين در زننـده باشـد، و         خوردن در آن تمام نمي غوطه
ت گريزان به او روي بياورند، لبيك بگويد. لذا در اين رابطه به سير و سـياحت  هرگاه مشكال

شهرها پرداخت، و با هركسي كه از او پندار خوبي داشت به بحث و بررسي پرداخت و قوت 
كـرد او را در ايـن بـاره مفيـد      و ضعف آنان را بررسـي كـرد و بـا هركسـي كـه صـحبت مـي       

خـت و مـرا تحـت فشـار قـرار داده يخـنم را گرفـت و        دانست، لذا دست به دامن من آوي نمي
كـرد، تـا ايـن     آوردم حديث الجام را خوانده مرا خاموش مـي  بازداشت و هر عذري را كه مي

ها را بر من تنگ نمود، و عذري براي ترك آن امر برايم نماند، و به اين يقـين رسـيدم    كه راه
ت از آنچه به من الهام شده و در تقدير ام و اين صورتي اس كه با كار بسيار بزرگي مواجه شده

  بر من مقدر شده و از هر سوي به من روي آورده است.
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  استخاره از خداوند در اين باره:

پس رو به درگاه خداوند كرده و استخاره نمودم، و به او روي آورده كمـك خواسـتم، و   
تم، و بـه آنچـه كـه    شور قرار گرف خويش بيرون آمده مانند مرده در دست مرده ةاز حول و قو

مرا به آن دعوت نموده شروع كردم و بزاري از خداونـد خواسـتم تـا قلـبم را از لهـو و لعـب       
بازدارد و حقايق اشياء را عيناً به من نشان دهد، و قلبم را استوار و زبانم را گويا گرداند، و مرا 

فـق بگردانـد و در   گويم در پناه خود نگهدارد و در هرحالي به راسـتگويي مو  در آنچه كه مي
گذرد ياريم دهد يقيناً او نزديك و دعاپذير اسـت، و اقـدام    ابراز آنچه كه در قلب و فكرم مي

ام و شـديداً بـه كمـك     نمودم به آن، در حالي كه خاموش مجلس بيان و لنگ ميـدان مسـابقه  
اي فرصـت نـدارم و آنچـه را كـه      خداوند نيازمندم، زيرا قلبم چنان مشـغول اسـت كـه لحظـه    

اي بيان نمايم و  شنوم حفظ برايم ميسر نيست تا كه در موقع نياز پيش هر آمد و رفت كننده مي
جز اين نيست كه من به خودي خودم تنهايم آماده براي قبـر، آن كـه فرزنـد وقـت و شـاگرد      

شمار آنچه كه خداوند براي زندگي  آيد و فرصت تقدير و اسير آنچه كه از طرف خداوند مي
باشـد باشـد، و آن كـه چيـز ديگـري       باشد، پـس هـركس كـه بـه ايـن قـانع مـي        مهيا كرده مي

  خواهد انجام دهد. خواهد پس اختيارش را دارد كه هرچه مي مي
اي به فلسفة تكليف و مجازات و اسرار شرائع نازل شده به رحمت، دربر  و چون اشاره

:Tsù èπ¤fçtø¬﴿گيرنده هدايت، به وسيله قول خداوندي:  $# èπtóÎ=≈ t6ø9 بوقوع پيوسته است و اين  )1(﴾#$
اي است كامل از آن ما كه بدرهاي از افقش طلوع خواهد كرد، لذا مناسب است  رساله شعبه

إال باهللا  ةنامگذاري بشود؛ حسبي اهللا، ونعم الوكيل، وال حول وال قو »حجة اهللا البالغة«كه 
  العلي العظيم.
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  مقدمة كتاب

  تند:احكام شرعي ضامن مصالح بندگان هس

شود كه احكام شرعي هيچگونه مصلحتي را در بر ندارنـد، و بـين    گاهي چنين پنداشته مي
شدن به احكام شرع، ماننـد   ها، هيچ نوع مناسبتي نيست و مثال مكلف اعمال و جزا و سزاي آن

باشـد؛   كند يا نافرمـان مـي   آن است كه آقايي بخواهد تا غالمش را بيازمايد كه آيا اطاعت مي
دهد در صورتي كه در آن هيچ  زدن به درختي دستور مي ا به برداشتن سنگي يا دستپس او ر

كند به پاداش و كيفر  اي جز آزمايش نيست، پس وقتي آن غالم اطاعت و يا نافرماني مي فايده
رسد، اما اين پندار فاسدي است كه سنت و اجمـاع قـرون مشـهود لـه      نيك و بد كردارش مي

  نمايند. بالخير آن را تكذيب مي

  اعمال وابسته به نيت هستند:

و كسي كه نتواند اين را بفهمد كه اعمال وابسته به نيـت و هيـأت نفسـاني اسـت كـه از او      
اعمال تنها « »بِالنـيـاتِ  اَألْعَمـالُ  ِإنَمـا«فرموده است:  �گردند، آنچنان كه رسول خدا  صادر مي

s9 tΑ$uΖ﴿موده است: و نيز خداوند متعال فر »ها هستند وابسته به نيت tƒ ©! $# $yγãΒθçté: Ÿωuρ $yδ äτ !$tΒ ÏŠ 

Å3≈ s9 uρ ã&è!$uΖ tƒ 3“uθø) −G9 $# öΝ ä3Ζ ÏΒ﴾)1(.  

  نماز به خاطر ذكر اهللا مشروع شده است:

و نيز نداند كه نماز به خاطر ياد و مناجات با خدا، مشروع شده است، چنانكه خداوند 

ÉΟ﴿فرمايد:  مي Ï% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# ü“Ì� ò2Ï% Î! ∩⊇⊆∪﴾)2(.  
كند، تا در آخرت به رؤيت و مشاهده خداوند  سازد و آماده مي و اين كه نماز انسان را مي

 ُتَضامونَ  الَ  اْلَقَمرَ  َهَذا تـََرْونَ  َكَما رَبُكمْ  َستَـَرْونَ «فرموده است:  �نايل گردد، چنانكه رسول خدا 

 »فَافْـَعُلوا ُغُروِبَها قـَْبلَ َصالة وَ  الشْمسِ  طُُلوعِ  قـَْبلَ  َصَالةٍ  َعَلى ُبواتـُْغلَ  الَ  َأنْ  اْسَتطَْعُتمْ  فَِإنِ  ُرْؤيَِتِه، ِفى
                                           

  .37حج، آية سورة  -)1(
  .14سورة طه، آية  -)2(
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بينيد و در ديدنش شكايت  بينيد، همانطور كه اين ماه را مي در قيامت پروردگارتان را مي«
كنيد، پس اگر توانستيد بر نماز قبل از طلوع خورشيد (صبح) و قبل از غروب خورشيد  نمي

  .»وب نشويد انجام دهيد(عصر) مغل

  زكات به حكمت معيني مشروع شده است:

و نيز نداند كه زكات براي زدودن رذيله بخل و برآوردن نياز فقيران مشروع شده است، 

%Ÿωuρ ¨t|¡øts† tÏ﴿فرمايد:  چنانكه خداوند در باره مانعين زكات مي ©!$# tβθè= y‚ö7 tƒ !$yϑ Î/ ãΝßγ9 s?# u ª! $# 

ÏΒ Ï&Î# ôÒsù uθèδ # Z�ö� yz Νçλ°; ( ö≅ t/ uθèδ @� Ÿ° öΝçλ°; ( tβθè% §θsÜ ã‹ y™ $tΒ (#θè= Ïƒr2 ÏµÎ/ tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 و «. )1(﴾#$
ورزند، نبايد اين  كسانى كه در آنچه خداوند از فضل خويش به آنان داده است، بخل مى

ز قيامت آنچه در ] را براى خود خير بپندارند. بلكه آن برايشان شرّ است. به زودى در رو [بخل
  »شود ] در گردنشان افكنده مى اند [مانند طوق آن بخل ورزيده

 تـُْؤَخذُ  َصَدَقةً  َعَلْيِهمْ  فـََرضَ  َقدْ  تـََعاَلى اللهَ  َأن  فََأْخِبْرُهمْ «فرموده است:  �و چنانكه رسول خدا 

اي را فرض كرده كه از  اوند صدقهبه آنان بگو كه: خد« »فـَُقَرائِِهمْ  َعَلى فـَتُـَرد  َأْغِنَيائِِهمْ  ِمنْ 
  .»شود شود و به فقراي ايشان داده مي دارانشان گرفته مي سرمايه

  روزه براي سركوبي نفس مشروع شده است:

نمودن نفس مشروع شده است، چنانكه خداونـد فرمـوده    و نداند كه روزه جهت سركوب

öΝ﴿است:  ä3ª= yès9 tβθà) −G s? ∩⊇∇⊂∪﴾)2(  فرموده است:  �و چنانكه رسول خدا» ـْومَ  فَـِإنِوَجـاءٌ  لَـهُ  الص« 
  .»كنندة شهوت است دار سركوب به تحقيق كه روزه براي روزه«

  حج براي تعظيم شعائر اهللا مشروع شده است:

                                           
  .180سورة آل عمران، آية  -)1(
  .183سورة بقره، آية » باشد كه تقوى پيشه كنيد«ترجمه:  -)2(
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و نداند كه حج جهت تعظيم شعائر اهللا مشروع شده است، چنانكه خداوند متعال فرموده 

βÎ) tΑ¨﴿است:  ¨ρr& ;MøŠt/ yìÅÊãρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 “Ï% ©# s9...﴾)1(  :و فرموده است﴿¨βÎ) $x� ¢Á9 $# nοuρö� yϑ ø9 $#uρ ÏΒ 

Ì� Í←!$yèx© «! $#﴾)2(.  

  قصاص به خاطر زجر مشروع شده است:

و نداند كه قصاص به خاطر جلوگيري از قتل، مشروع شده است، چنانكه خداوند فرموده 

öΝ﴿است:  ä3s9uρ ’ Îû ÄÉ$|ÁÉ) ø9 $# ×ο4θuŠym ’ Í< 'ρé' ‾≈ tƒ É=≈ t6ø9 F{$#﴾)3(  و اين كه حدود و كفاره به خاطر

›s−ρä﴿جلوگيري از معاصي مشروع شده اند، چنانكه خداوند فرموده است:  u‹ Ïj9 tΑ$t/ uρ 

ÍνÍ÷ ö∆r&﴾)4(.  

  اهللا مشروع شده است: كلمة جهاد براي اعالي

و نداند كه جهاد جهت اعالي كلمة اهللا و زدودن فتنه، مشروع گرديده است، چنانكه 

=öΝèδθè﴿د: خداوند فرمو ÏG≈ s% uρ 4®Lym Ÿω šχθä3s? ×πuΖ ÷G Ïù tβθà6tƒuρ ßƒÏe$!$# … ã&—# à2 ¬!﴾)5(.  

  احكام معامله براي اقامه عدل:

نمـودن عـدالت و غيـره، مشـروع      و نداند كه كار و كاسبي و نكاح و ازدواج به خاطر اقامه
ء در هـر قرنـي آن   گرديده، چنانكه آيات و احاديث بر آن داللت دارند و عدة زيادي از علما

                                           
  .96سورة آل عمران، آية  »...] مردم مقرر شد، آن است كه اى كه براى [زيارت نخستين خانه«ترجمه:  -)1(
  .158سورة بقره، آية  »عائر خدا هستنداز ش »مروه«و  »صفا«گمان  بى«ترجمه:  -)2(
  .179سورة بقره، آية  »] زندگانى است واى خردمندان، برايتان در قصاص [مايه«ترجمه:  -)3(
  .95سورة مائده، آية  »تا سزاى كردارش را بچشد«ترجمه:  -)4(
ن، سراسـرش بـراى خـدا    اى باقى نمانـد و ديـ   كارزار كنيد تا آنكه هيچ فتنه[كافران] و با آنان «ترجمه:  -)5(

  .39سورة انفال، آية  »باشد
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اي برداشته كه سوزن در فروبردن بـه دريـا،    را بيان نموده اند، پس آن كس آنقدر از علم بهره
تر است كه بر وضع خود بگريد، به جـاي ايـن كـه قـول او      دارد، پس او شايسته رطوبت برمي

  اعتباري پيدا بكند.

  پيامبر اسرار بعضي عبادات را بيان فرموده است:

فلسفه و اسرار تعيين اوقات در بعضي مواضع را، بيان فرمـوده اسـت، چنانكـه     �باز پيامبر 
 َأنْ  َوُأِحـب  السـَماءِ  أَبـْـَوابُ  ِفيَهـا تـُْفـَتحُ  َسـاَعةٌ  ِإنـَهـا«در باره چهار ركعت قبل از ظهر فرموده است: 

دوسـت دارم كـه   گردند پـس   آن وقتي كه درهاي آسمان باز مي« »َصـاِلحٌ  َعَملٌ  ِفيَها ِلى َيْصَعدَ 
  .»در آن وقت عمل صالحي از من به باال رود

در باره روزة يوم عاشورا مروي است كه سـبب مشـروعيتش نجـات     �و نيز از رسول اهللا 
و قـوم او در ايـن روز از فرعـون بـود، و سـبب مشـروعيتش در ميـان مـا          �حضرت موسي 

  است. �پيروي از سنت حضرت موسي 
احكام را نيز بيان فرمود، چنانكـه در بـاره بيـدار شـونده از     و همچنين اسباب و علل بعضي 

يعنـي   »داند كه شب دستش در كجا بوده اسـت  نمي« »يَـُدهُ  بَاتَـتْ  أَْينَ  َيْدِري َال «خواب فرمود: 
  بودنش هست. احتمال نجس

به تحقيق كه « »َخْيُشـوِمهِ  َعلَـى يَِبيتُ  الشْيطَانَ  فَِإن «انداختن آب بيني فرمود:  و در باره بيرون
  .»سازد اش خانه مي شيطان در بيني

پـس  « »َمَفاِصـُلهُ  اْسـتَـْرَختْ  اْضَطَجعَ  ِإَذا فَِإنهُ «و در باره شكستن وضو، وسيله خواب، فرمود: 
  .»شوند خوابد مفاصلش از هم جدا مي وقتي كه مي

قاَمِة ِذكِر اللّـه«و در باره رمي جمار فرموده است:  نمودن ذكـر   به خاطر اقامهكه اين  »ِإنُه ِإلِ
 ِمـنْ  اِالْسـِتْئَذانُ  ُجِعـلَ  ِإنَمـا«شـدن فرمـود:    گرفتن قبل از داخـل  اهللا است و در باره حكمت اجازه

  .»گرفتن به خاطر تماشا نكردن قرار داده شده است به تحقيق كه اجازه« »اْلَبَصرِ  َأْجلِ 
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ــا«و در بــاره بازمانــدة گربــه فرمــود:     ــا َنَجسٍ بِــ لَْيَســتْ  ِإنـَه ــنَ  ِهــىَ  ِإنَم  َأوِ  َعلَــْيُكمْ  الطــواِفينَ  ِم

  .»آن نجس نيست زير رفت و آمد زياد برش دارند« »الطوافَاتِ 
ها دفع فساد است مانند نهي از عمـل جنسـي    و در بعضي مواضع فرمود كه: حكمت در آن

  بچه است. اعتبار ضرر رسيدن به در ايام شير خوارگي بچه كه به
خاطر مخالفت با كفار، چنانكـه در بـاره نهـي از نمـاز در هنگـام طلـوع        از كاري به يا نهي

خورشيد بر سر « »اْلُكفـارُ  َلَهـا َيْسُجدُ  َوِحيَنِئذٍ  الشْيطَانِ  قـَْرَنيِ  بـَْينَ  َتْطُلعُ  فَِإنـَها«فرمايد:  خورشيد مي
رند، يعني شيطان آنـان را  ب آن سجده مي كند و در اين هنگام كفار به دو شاخ شيطان طلوع مي

  .»خورشيد سجده كنند وادار كرده كه به
خواسـت   كسي كه مي يا براي مسدودكردن باب خرافات، چنانكه حضرت فاروق اعظم به

 اللهُ  َأَصابَ : ����بهذا هلك من قبلكم فقال «نماز نفل را بال فصل با فرض متصل بخواند، فرمود: 
فرمـود:   �هالكـت رفتنـد، پـس پيـامبر      صورت امتـان گذشـته بـه   بدين « »اْلَخطـابِ  اْبنَ  يَا ِبكَ 

  .»خداوند تو را در رأيت صائب قرار داد اي پسر خطاب
آيا هريكي « »ثـَْوبَانِ  ِلُكلُكمْ  َأوَ «فرموده است:  �خاطر مشقت، چنانكه آن حضرت  يا به 

zΝ﴿فرمايد:  و چنانكه خداوند مي »از شما دو تا پارچه دارد؟ Î= tæ ª! $# öΝ à6‾Ρ r& óΟ çGΨä. šχθçΡ$tFøƒrB 

öΝ à6|¡à�Ρr& z>$tG sù öΝä3ø‹ n= tæ $x� tã uρ öΝä3Ψ tã﴾)1( » خدا دانست كه شما نسبت به خودتان خيانت
  .»نماييد پس به سوي شما متوجه شد و از شما درگذشت مي

  پيامبر اسرار ترغيب و ترهيب را بيان فرموده است:

يان نمـود، و در بسـياري از مواضـع مشـتبه،     و در بعضي مواضع اسرار ترهيب و ترغيب را ب
صحابه به او مراجعه نمودند كه او شبهات آنان را برطرف نمود، و آن را به اصلش برگردانيد، 

نمازخواندن مردم با جماعت از نمازخواندن در خانه و بازار بيست و پنج برابـر بيشـتر   «فرمود: 

                                           
  .187سورة بقره، آية  -)1(
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گيرد سپس به مسجد فقط  وبي وضو ميثواب دارد، و اين بدان خاطر است كه وقتي يكي با خ
  .»آيد. الحديث به خاطر نماز مي

آيد، عرض كردنـد:   تان تصدقي به حساب مي انجام عمل جنسي شما با همسران«و فرمود: 
آورد و در آن بـراي او اجـري اسـت،     يا رسول اهللا! كسي از ما خواهش نفسي خود را بجا مي

ر جـاي حرامـي بـرآورد، آيـا گنـاهي نـدارد؟       فرمود: خبر دهيد اگر كسي خواهش خود را د
  .»همچنين برآوردن آن در جاي حالل اجر دارد

هرگاه دو تا مسلمان با شمشير روياروي يكديگر قـرار گيرنـد كشـنده و كشـته     «و فرمود: 
شده هردو جهنمي هستند. عـرض كردنـد كـه در حـق قاتـل متوجـه شـديم ولـي مقتـول چـه           

. و همچنين فلسـفه احكـام در   »ان كشتن شخص مقابل بودتقصيري دارد؟ فرمود: او نيز خواه
  ها مشكل است نيز بيان فرمود. مواضع ديگر را كه شمارش آن

  بعضي از صحابه اسرار بعضي احكام را بيان فرموده اند:

فلسفه مشروعيت غسل روز جمعه را بيان فرمود، و زيد بن  بحضرت عبداهللا بن عباس 
يوه قبـل از رسـيدنش را بيـان داشـت، و عبـداهللا بـن عمـر        علت ممانعت از فروختن م �ثابت 
هـا تـابعين و ائمـه     فلسفه اكتفـا بـر اسـتالم ركنـين از بيـت اهللا را بيـان نمـود، بعـد از آن         ب

هـا را درك نمـوده انـد، و از حكـم      مجتهدين احكام را معلل بالمصـالح قـرار داده معـاني آن   
استخراج نموده اند، چنانكـه ايـن در    منصوص علتي مناسب براي دفع ضرر و يا جلب منفعت

  شود. كتب و مذاهب آنان با گستردگي مشاهده مي

  علماي سلف نيز اسرار بعضي احكام را بيان نموده اند:

سپس زمان امام غزالي و خطابي و ابن عبدالسالم و امثال آنـان فـرا رسـيد كـه خداونـد از      
  و تحقيقات شريفي ارائه دادند.هاي آنان قدرداني نمايد، آنان مسائل دقيق علمي  تالش
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همچنان كه سنت آن را ثابت، و اجماع بر آن منعقد گرديد، و اين را نيـز ثابـت كـرد كـه     
نزول قضاي الهي به تحريم و ايجاب چيـزي در حـد خـود، عـالوه از مصـالح مـذكور سـبب        

  باشد. بزرگي براي اعطاي ثواب فرمانبردار و كيفر نافرمان مي
نيست كه پنداشته اند كه حسن و قبح اعمال به اعتبار اسـتحققاق عامـل   و واقعه از آن قرار 

  باشند. به ثواب و عقاب، عقلي مي

  دهد: شرع از خواص اعمال خبر مي

و وظيفه شرع فقط اين است كه از خواص اعمال خبر بدهد، نه اين كه ايجاب و تحريمي 
اروهاي انواع مـرض را بيـان   هاي د ها پديد بياورد، مانند پزشكي كه خاصيت و ويژگي در آن

نمايـد و چگونـه ايـن     كند، زيرا اين پندار فاسدي است كه سنت آن را به صراحت رد مـي  مي
 ُيْكتَـبَ  َأنْ  َخِشـيتُ  َحتـى«در بارة قيام رمضان فرمود:  �پندار درست باشد حاالنكه رسول خدا 

بزرگتـرين  «نيـز فرمـود:    ، و»تا اين كه احساس خطر كردم كه بر شما فرض نگردد« »َعلَـْيُكمْ 
مسلمان مجرم، كسي است كه نسبت به چيزي سؤالي مطرح بكنـد كـه در اثـر آن سـؤال، آن     

  . إلي غير ذلك من األحاديث.»چيز حرام گردد

  برند: گاهي مردم به حكمت شرع پي نمي

بايستي آن مقيمـي كـه بـه قـدر مسـافري دچـار مشـقت         بود مي و اگر اين پندار درست مي
زه را افطار كند، زيرا آن علتي كه مبناي رخصت مسافر براي افطار روزه اسـت در  شود رو مي

يافـت تـا روزه را    اينجا متحقق است و مسافري كه در رفاه و آسايش قرار گرفتـه اجـازه نمـي   
  ها را مقرر كرده است. افطار نمايد، همچنين اند بقيه حدودي كه شرع آن

الل و جايز نيست كه مردم در امتثال، بـه احكـام   و نيز سنت اين را ثابت نموده است كه ح
شرع ثابت شده به روايـات صـحيح، در انتظـار شـناخت اينگونـه مصـالح باشـند؛ زيـرا عقـول          

تـر از   ها قاصرند، در ثاني پيامبر در نزد ما مطمئن بسياري مردم در شناخت بسياري از مصلحت
  عقل ماست.
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  ه:اين علم از طرف نااهالن مورد بخل قرار گرفت

از اينجاست كه اين علم هميشه از نااهالن مورد بخـل قـرار گرفتـه و آنچـه كـه در تفسـير       
كتاب خدا به شرط گرفته شده در مورد اين علم نيز به شرط گرفته شـده، و واردشـدن در آن   

  علم با رأي و بدون استناد به آن آثار و سنن، حرام واقع شده است.

  مخالفت ورزد: ����مثال كسي كه با نبي 

كردن بندگان، بـه احكـام    و از جمله آنچه ذكر گرديد، واضح شد كه خداوند، در مكلف
هـا   شرع، مانند آن آقايي است كه غالمانش مـريض باشـند، كسـي را از خـواص خـود بـر آن      

ها دارويي بدهد، پس اگر آن غالمان از اين اطاعت نمودند، از آقا اطاعـت   برگمارد، تا به آن
ها پاداش خواهـد داد، و خـود آنـان هـم از مـرض       آنان خشنود شده به آننموده اند، و آقا از 

نجات خواهند يافت، ولي اگر از او پيروي نكردند، پس از آقا هم اطاعت ننموده مورد خشـم  
ها را به بدترين شيوه سزا خواهد داد، و عالوه بر ايـن در اثـر    گيرند، و آن و غضب او قرار مي

  مرض از بين خواهند رفت.
مثال من مانند مردي اسـت  «فرمايد كه:  در اين باره به روايت از مالئكه مي �مبر اكرم پيا

اي پهن نمود و به كسي گفت كه: به مردم دعوت بدهد، پس  كه منزلي ساخت و در آن سفره
خـورد و كسـي كـه     هركسي كه به دعوت او لبيك گفت و وارد منزل شـد، از آن سـفره مـي   

  .»خورد شود و از آن سفره نمي نمي دعوت را نپذيرفت وارد منزل
مثال من و مثال آنچه خداوند مرا به آن مبعوث فرموده اسـت  «در جايي ديگر فرموده كه: 

ها بگويد كه: من لشكر دشمن را با چشـم خـود    مانند مردي است كه پيش قومي بيايد و به آن
دو دسـته منقسـم شـدند،    ام، و من نذير عريانم لذا در فكر نجات خود باشيد، پس قوم به  ديده

يكي به سخن او گوش كرده فرصت را از دست نداد و از آنجا رفت آن گروه نجات يافـت،  
هـا را فـرا    اما دستة ديگري كه او را تكذيب و بر جاي خود ماندگار شد، لشكر، اول صبح آن

آنچـه بـر شـما    «به نقل از پروردگارش فرمود كـه:   �و نيز آن حضرت  »گرفت و از بين برد
  .»آيد در اثر اعمال شماست مي
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و به آنچه كه ذكر كرديم كه در اينجا امري بين دو امر است و هريكي از اعمـال و نـزول   
توان داليل متعارضـه را   قضا، به ايجاب و تحريم، اثري در استحقاق ثواب و عقاب، دارد، مي

شـوند يـا خيـر،     كه در باره اهل جاهليت آمده اند كه آيا به اعمال زمان جاهليـت معـذب مـي   
  تطبيق داد.

  باشند: احكام وابسته به مصالح مي

دانند كه احكام معلل به مصالح هستند و به دنبـال اعمـال، جـزا و     بعضي از مردم اصوالً مي
آيد از جهت صدور اعمال، از حاالتي نفساني اصالح و فساد نفـس بـه آن حـاالت     پاداش مي

 َوِإن  َأال«به آن، چنين اشاره فرموده اسـت كـه   در حديثي  �بستگي دارد، چنانكه رسول خدا 

 »اْلَقْلـبُ  َوِهـيَ  َأال ُكلـهُ  اْلَجَسـدُ  َفَسـدَ  َفَسـَدتْ  َوِإَذا ُكلـهُ  اْلَجَسـدُ  َصـَلحَ  َصَلَحتْ  ِإَذا ُمْضَغةً  اْلَجَسدِ  ِفي
شود و اگر فاسد باشد  يعني در جسد پاره گوشتي است كه هرگاه خوب باشد جسد خوب مي

  گيرد. ساد جسد قرار ميموجب ف
ولي بعضي پنداشته اند كه تدوين اين فن، و ترتيب اصول و فروع آن، عقالً و شرعاً ممتنع 

باشد؛ از نظر عقل از اين جهت كه مسايل آن خفي و پوشيده هستند، و از نظر شرع از ايـن   مي
وين نكرده شان آن را تد و وسعت علم �شان با پيغمبر جهت كه سلف با وجود نزديكي زمان

باشد، و يا از اين جهـت تـدوين    ها به منزلة اتفاق بر ترك آن مي اند، پس اين عدم تدوين آن
آن ممتنع است كه تدوينش هيچگونه فايده معتدبه را در بـر نـدارد؛ زيـرا هـيچ عمـل شـرعي       

  باشند. موقوف بر اين نيست كه فلسفة آن شناخته شود، اما اينگونه پندارها نيز فاسد مي

  ت بعضي مسايل مخفي است:حكم

پـذير   زيرا اگر هدف از خفا و پوشيدگي مسايل آن، اين است كـه تـدوينش اصـالً امكـان    
تر  ها عميق آيد، زيرا مسايل علم توحيد و صفات از اين بودن مسايل برنمي نيست، اين از مخفي

ان نمـوده  ها را براي كساني كـه خواسـته، آسـ    ترند، در حالي كه خداوند تدوين آن و پوشيده
است؛ همچنين هر علمي كه از نظر سطحي ديده شود، بحث از آن محال، و احاطه بر آن غير 
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تـوان در آن پـيش رفـت، و     ممكن است، ولي پس از تمرين و بررسي وسايل و مقـدمات مـي  
گردد، و اگر منظـورش سـنگيني بـه صـورت      ها آسان مي تأسيس مباني و فروع و متعلقات آن

لوم است، ولي در برابر سختي، برتري و فضل علماء را نسبت به يكديگر كلي باشد آن كه مع
گردد، و رسيدن به آرزوها وابسته به تحمل مشقات و مصـايب اسـت، و تسـلط در     آشكار مي

  پذير است. انداختن عقول و دقت در فهم امكان علوم، با در مشقت

  همه چيز را سلف تدوين ننموده اند:

رساند، زيرا مقتداي سلف كـه   را تدوين ننموده اند؛ ضرر نمي اما اين كه علماي سلف آن
باشد اصول آن را مهيا، و فروع آن را جدا كرده، سـپس فقهـاي صـحابه ماننـد      �رسول خدا 

و گروهي ديگـر، از او تبعيـت كـرده، و بـه      �فاروق اعظم، علي مرتضي، ابن عباس، عايشه 
  ر نموده اند.هايي از آن را آشكا جستجو پرداخته اند، و صورت

  علماي دين آنچه برايشان واضح شده بيان نموده اند:

هـا قـرار داده بـود و     سپس علماي دين و رهروان راه يقين آنچه را كه خداوند در سينة آن
هـا بـا مجادلـه و منـاظره كسـي كـه        كردند، هرگـاه يكـي از آن   بدان نيازمند بودند آشكار مي

كـرد و   كشيد و قيام مي شد شمشير بحث را برمي خواست تشكيك ايجاد كند آزمايش مي مي
داد  آمد و قشون اهل بدعت را شكست مـي  زد و به ميدان مي با تصميم جدي آستين را باال مي

  نشاند. و سر جايشان مي

  تدوين كتاب جامعي در اين فن مناسب است:

فن اي اصول درست از اين  باز مصلحت بر آن ديديم كه تدوين كتابي كه شامل مجموعه
  باشد، و نياز را برآورده كند از سر درگمي و تالش در كتب پراگنده.

  نياز بودند: پيشينيان از تدوين كتاب در اين فن بي
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، و نزديكـي زمـان مبـاركش، و    �و پيشينيان بنابر صفاي عقيده در اثر صحبت رسول خدا 
داشـتند، و   �ضرت نيز بنابر كمي وقوع اختالف، و آرامش قلبي كه به روايات ثابته از آن ح

بنابر عدم توجه آنان به تطبيق منقول با معقول و داشتن فرصت مراجعـه بـه علمـاي مطمـئن در     
  بسياري از علوم پوشيده، چندان نيازي به تدوين اين فن نداشتند.

  اوايل از كتب فن حديث مستغني بودند:

ث كه در مشاهده و همچنان كه بنابر نزديكي، به قرن اول و اتصال زمان شان به رجال حدي
توانستند با اهل اعتماد مراجعـه نماينـد و كمـي اخـتالف و      شان قرار گرفته بودند و مي ديدگاه

جعل، در ميانشان، از بقيه فنون متعلق به حديث، مانند شرح غريب الحـديث، اسـماء الرجـال،    
مراتب عدالت آنان، مشكل حديث، اصول حديث، مختلـف الحـديث، فقـه الحـديث، تمييـز      

نياز بودند، و هيچيكي از ايـن فنـون جداگانـه تـدوين      صحيح و ضيعف و ثابت و موضوع، بي
نيافتـه و اصـول و فـروعش مرتـب نشـده، مگـر بعـد از قرنهـا كـه نيـاز بـه آن آشـكار شــد، و             

  خيرخواهي مسلمانان به آن بستگي پيدا كرد.

  اختالف علماء در علل احكام آنان را به تصنيف وا داشت:

اختالف علل احكام، بين فقها اختالف به وقوع پيوست و اين منجر بـه بحـث و   سپس بنابر 
شوند، گرديـد و   جستجو در باره اين علل كه چگونه منجر به مصالح شرعي معتبر در شرع مي

در بسياري مباحث ديني تمسك به معقول پديد آمد و شكوك و شبهاتي، در اصول اعتقادي 
مد تا نسبت به اقامه دليل عقلي، مطـابق بـه دليـل نقلـي، و     و عملي هويدا گشت، و نياز پديد آ

ها قيام كنند، لذا علماء به تدوين فنون قيام كردند و جهت نصرت دين و جمع و  تطبيق بين آن
اي به خرج دادنـد   جورنمودن تشتت و پراگندگي مسلمين كمر همت بستند و كوشش ارزنده

  گرديد. ت محسوب ميترين عبادا و اين از باالترين قربات و اساسي

  فوايد تأليف:
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  كردن معجزات نبوي الف: واضح

اي در بر ندارد، نيز درسـت نيسـت؛ زيـرا در     اما اين قول كه تدوين اين فن هيچگونه فايده
  آن فوايد آشكاري وجود دارد:
كـه او همچنـان كـه قـرآن را آورد،      �اي از معجـزات پيـامبر    يكي آشكار نمودن معجزه

را ناتوان ساخت آنطور كه هيچيك از آنهـا نتوانسـت ماننـد كـوچكترين      بليغان زمان خويش
  اي از آن را بياورد. سوره

هاي اعجـاز، علمـاي امـت قيـام      ماندن صورت شدن قرن اول و مخفي سپس بعد از منقرض
كردند و آنها را آشكار نمودند تا كساني كه به مقام و منزلت آنان نرسيده انـد آنهـا را درك   

  نمايند.

  بودن شريعت اسالمي بيان كاملب: 

همچنين از جانب خداوند متعال شريعتي آورد كه از همه اديان كـاملتر، و متضـمن چنـان    
اي اهـل   كـردن مثـل آن اسـت و بـه گونـه      مصالحي است كه بشر به تنهايي نـاتوان از رعايـت  

و مجـالس   هـا  زمانش آنچه را آورده بود به مقام و منزلش پي بردند، تا جايي كه در سخنراني
  به آن اعتراف نمودند.

هاي اعجازِ  شدن زمان آنان الزم بود كه در ميان امت، كسي باشد كه صورت پس از سپري
را بر اديان ديگر آشـكار سـازد، و ايـن كـه آوردن      �بودن شريعت آن حضرت  دال بر كامل

  رد.مانند اينگونه شريعتي، معجزة بسيار بزرگ و مشهوري است كه نياز به بيان ندا

  ج: اطمينان بر ايمان

آيد، چناكه حضرت ابـراهيم   و يكي ديگر اين كه به وسيله آن اطمينان بر ايمان بدست مي

’4﴿فرمود:  �خليل  n?t/ Å3≈ s9 uρ £Í≥ yϑ ôÜ uŠÏj9 É<ù= s%﴾)1( »آري ولي تا كه قلبم اطمينان يابد«.  

                                           
  .260سورة بقره، آية  -)1(
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نمـوده و پريشـاني و    هـاي علـم، دل را آرام   و اين از آنجاست كه داليل زياد و زيادي راه
  برد. اضطراب را از بين مي

  كند د: آشنايي مؤمن به مشروعيت آنچه عمل مي

و يكي ديگر اين كه هرگاه انسان طالب نيكي، وقتي كه در عبادات و طاعات تالش كند، 
شناسـد، و خـود را مقيـد بـه حكمـت و اسـرار طاعـات         در حالي كه صورت شـرعيش را مـي  

رسـاند، و از ايـن كـه كوركورانـه و بـدون       ت كم نيز به او نفـع مـي  گرداند، طاعت و عباد مي
  بصيرت راه را طي كند در امان است.

هاي سلوك خويش، بيشتر به بيان اسرار عبادات توجه  بنابراين معاني، امام غزالي در كتاب
  كرد.

شـان در علـل مناسـب     و يكي ديگر اين كه فقهاء در بسياري فـروع فقهـي، بنـابر اخـتالف    
توانـد   خراج شده باهم اختالف نموده اند، و تحقيق اين كه حق در اينجا كدام اسـت نمـي  است

  بدون بحث و مستقل در باره مصالح، بدست بيايد.

  هـ: توبيخ مشككين

و يكي ديگر اين كه اهل بدعت در برخي مسايل اسالمي شكوك و شـبهاتي وارد كـرده   
عقل باشد، واجب الـرّد يـا واجـب التأويـل      باشند، و هر آنچه مخالف با اند مخالف با عقل مي

گوينـد كـه، حـس و عقـل هـردو را تكـذيب        است، مانند اين كـه نسـبت بـه عـذاب قبـر مـي      
  نمايند، و راجع به حساب، پل صراط و وزن اعمال نيز اينگونه مقالي دارند. مي

و لذا دست به تأويالت بسيار بعيدي زدند و گروهـي بـه ايـراد شـك و ترديـد پرداختنـد،       
گرفتن آخرين روز از رمضان فرض و اولين روز از شوال حرام اسـت   گفتند كه: چگونه روزه

پندارنـد كـه    و امثال آنها، و گروهي باب ترغيب و ترهيب را به باد مسـخره گرفتـه انـد و مـي    
كردن و وادارنمودن، بكار برده اند و اصـل و اساسـي ندارنـد، تـا      ها را فقط به خاطر آماده اين

 »الباذنجـان لمـا ُأکِـَل لـه«ابن راونـدي بـدبخت حـديث باذنجـان را جعـل نمـود كـه         جايي كه
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. و بـدين صـورت مسـلمانان اشـاره     »بـراى آن شفاسـت   خـورده شـود  به هر قصدى  باذنجان«
كند به اين كه بين اشياي مضر و مفيد تميزي قايل نيستند، و براي دفـع ايـن مفسـده راهـي      مي

وجـود نـدارد، همچنـان كـه چنـين چيزهـاي در مقابلـه بـا          بجز بيان مصالح و تأسـيس قواعـد  
  مخاصمات يهود و نصاري و دهريين و امثال آنها انجام گرفته است.

  باشند: و احاديث صحيح موافق با مصالح شرعي مي

و يكي ديگر اين كه فقها چنين پنداشته اند كه هرگاه حديثي در هر جهت با عقل و قياس 
هاي در احاديث صـحيح راه يافتـه اسـت.     نمود، پس از اينجا خللمخالف باشد بايد آن را رد 

كردن ايـن گـروه نداشـتند     و حديث قلتين، و اهل حديث راهي براي قانع ةمانند حديث مصرا
باشـند؛ و نيـز در    ها موافق به مصلحتي معتبر در شرع، مـي  جز از اين كه توضيح بدهند كه اين

  توان همه آنها را برشمرد. د دارد كه نميشمار وجو بيان اسرار و مصالح، فوايد بي

  مخالفت بعضي از مناظرين اهل كالم:

بيـنم   كند، خود را مي زماني كه جوش بيان و دقت نظر در تمهيد قواعد بر من غلبه پيدا مي
كند كـه آن چـه را تـاكنون جمهـور اهـل كـالم هـم         كه بسا اوقات مقتضاي مقام، ايجاب مي

هـا، و   شدن خداوند در مواطني از معـاد بـه صـورت و شـكل     جلينگفته است، بگويم. مانند مت
هـاي مناسـبي متجسـد     مانند اثبات جهان غير عنصري كـه در آن معـاني و اعمـال بـه صـورت     

شوند، و اعمال به  شدنش در روي زمين، آفريده مي شوند؛ و حوادث در آن، قبل از آفريده مي
گيرنـد، و   ات در دنيـا و آخـرت قـرار مـي    هاي نفساني ارتباط دارند كه آنها سبب مجاز هيأت

همچنين بحث در بارة قدر اجباري و امثال آنها. توجه داشته باشيد كـه بنـده جـرأت ورود بـه     
اين ميدان را نداشتم، مگر بعد از اين كه آيات، احاديث و آثار صحابه و تابعين را در اين باره 

كه در علم لدني امتيازاتي دارند  هايي از خواص اهل سنت را به وضوح ديدم و همچنين گروه
  كنند. شان را بر آن بنا مي را يافتم كه به اين قايل اند و قواعد و اصول
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  اهل قبله بر دو قسم تقسيم شده اند:

و سنت در حقيقت اسم مذهبي خاص از كالم نيست، ولي مسايلي كه اهل قبلـه بـه خـاطر    
ريات ديـن، بـه مـذاهب گونـاگوني معتقـد      آنها به اختالف نظر پرداخته، پس از انقياد به ضرو

  شده اند بر دو قسم اند:
  قسمي كه در كتاب و سنت بيان شده: -1

قسم اول آن كه آيات و احاديث صحيح ثابت آن را بيان كـرده و عمـل سـلف صـحابه و     
تابعين بر آن جاري بوده است. پس وقتي كه اعجـاب رأي و خـودبيني در ميـان مـردم شـيوع      

بند  اي مختلف گام برداشتند، گروهي به ظاهر كتاب و سنت چنگ زدند و پايه يافت و به راه
عقايد سلف قرار گرفتند، و توجهي به اين نكردند كه اين مسايل با اصول عقل موافقت دراند 
يا خير؛ و اگر گاهي بر معقوالت بحث كردند فقط به خاطر اين است كـه طـرف مخاصـم را    

بيشتر بدست بياورند، نه به خـاطر ايـن كـه از ايـن معقـوالت در      قانع بكنند، و يا اطمينان قلبي 
  عقايد استفاده نمايند؛ اين گروه موسوم به اهل سنت است.

و گروهي ديگر هركجا كه به آيـات و احـاديثي برخـورد نمودنـد كـه بـه ظـاهر بـا عقـل          
در مخالفتي داشتند به تأويل و صرف آن از ظاهر، دست زدند و جهت تحقق امـر و توضـيح،   

  پي مباحث معقوالت قرار گرفتند.
سوال در باره قبر، وزن اعمال، عبور بر پل صراط، رؤيت باري تعالي و كرامات اولياء كـه  
اين همه چيزهايي هستند كه ظاهر كتاب و سنت به آنها گوياست و سلف به آنها معتقد است، 

آنها پرداختند و يا در پي گيرند، به انكار  اما چون در نظر بعضي، در چهارچوب عقل قرار نمي
  تأويل آنها قرار گرفتند.

ها ايمان داريم اگرچه به حقيقت آنها پي نبـريم   و گروه ديگري چنين گفتند كه: ما به اين
ها ايمان داريم و عقل پيش ما  گوييم كه: ما به حقيقت اين و عقل به آن گواهي ندهد، و ما مي

  به آنها شهادت داده است.
  تاب و سنت بيان نشده:قسمي كه در ك -2
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قسم دوم آن دسته از مسايلي هستند كه در كتاب و سنت مشهوري وجود ندارد و صـحابه  
  هم در اين باره چيزي نگفته اند، بلكه آنها مبهم مانده اند.

پس گروهي از اهل علم در بارة آنها صحبت نموده و به اختالف نظر پرداخته اند، و بحث 
اط از داليل نقلي است مانند فضيلت انبياء بر مالئكه و فضل عايشه بـر  در آنها يا راجع به استنب

، و يا در اثر توقف اصول موافق به سنت، و ارتباط آنهـا بـه آن دسـته از مسـايل،     بفاطمه 
مانند مسايل امور عامه و چيزي از مباحث جواهر و اعراض. زيرا بحث در بارة حـدوث عـالم   

زء ال يتجزي است، و قول به ايـن كـه خداونـد بـدون واسـطه      وابسته به ابطال هيوال و اثبات ج
، و »الواحـد ال يصـدر عنـه إال الواحـد«خالق جهان است وابسته بـه ابطـال ايـن قضـيه اسـت كـه       

اعتقاد به معجزات موقوف است بر اين كه بين اسباب و مسببات آنها لزوم عقلي وجود ندارد، 
ت كه اعادة معدوم امر ممكني اسـت و مطالـب   شدن به معاد جسماني متوقف بر اين اس و قايل

ديگري كه كتب خود را از آنها پر كرده اند و يا تفصيل و تفسير در باره آنچه كه از كتاب و 
  باشد. سنت برداشت كرده اند مي

  اختالف در تفصيل و تفسير:

نـد  و يا راجع به تفصيل و تفسير كتاب و سنت بعد از اتفاق بر اصول، اختالف نظر داشـته ا 
اتفاق كردند، سـپس در ايـن بـاره اخـتالف      »بصر«و  »سمع«مانند آن كه بر اثبات دو صفت 

اي  ها عبارت از علـم بالمسـموعات و المبصـرات انـد و يـا صـفات جداگانـه        دارند كه آيا اين
باشند، و مانند اين كه اتفاق نظر دارند كه خداوند حي، عليم، مريد، قدير و مـتكّلم اسـت.    مي

ها اثبـات نهايـت و غايـة ايـن      ف نمودند؛ گروهي معتقد بر اين اند كه مراد از اينسپس اختال
يابند و فرقي بـين ايـن هفـت صـفت و صـفات       معاني است كه به صورت اثر و فعل تحقق مي

ديگر از قبيل رحمت، غضب و بخشش نيست، و سنت هيچگونه فرقي بين آنها ثابـت ننمـوده   
ها صفاتي هستند كه قـايم بـه ذات واجـب الوجـود      اين است. گروهي ديگر فرموده است كه:

  باشند. مي
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و اتفاق دارند بر اين كه استواء بـر عـرش بـراي خداونـد ثابـت اسـت و همچنـين وجـه و         
ضحك براي او ثابت است، سپس در اين باره اختالف دارند كه مراد از آنهـا معـاني مناسـبي    

ور از وجه، ذات مبارك اوست. و قومي ديگر است، مثالً مراد از استوا بر عرش استيالء و منظ
  ها چيست. دانيم مراد خداوندي از اين گويند: ما نمي آنها را همچنان بدون تأويل گذاشته و مي

  سنت، واردنشدن در اينگونه مسايل است:

بند سنت است،  دانم كه او پاي اين جانب هيچ يكي از اين دو گروه را بر ديگري برتر نمي
نخـوردن در اينگونـه مسـايل     از آن سنت خالص است پس آن عبارت از غوطـه  زيرا اگر مراد

  است، به طور كلي، همچنان كه سلف در پي اينگونه مباحث درگير نبودند.
و آنگاه كه نياز به بيان بيشتري پديد آمد، پس الزم نيسـت كـه هرآنچـه آنـان از كتـاب و      

د، و نه آنچه آن را متوقـف بـر چيـزي    اش صحيح و يا راجح باش سنت استنباط نموده اند  همه
دانسته اند الزم التوقف باشد، و نه آنچه ردكردنش را الزم قرار داده اند واجب الـرد باشـد، و   

توان آن را بررسي كرد در حقيقت مشكل  نه آنچه آن را صعب و مشكل قرار داده اند كه نمي
ر قـرار داده انـد از تفصـيل و    و صعب باشد، و نه آن تفصيل و تفسيري كه آنها آن را حقـدارت 

  تفسير ديگران حقدارتر باشد.

  اتباع از قسم اول افضل است:

بودن انسان به اعتبار قسم اول است نه دوم؛ شما علماي اهل  و آنچه ما ذكر كرديم كه سني
بينيد كه راجع به بسياري از مسايل قسم دوم باهم اختالف نظر دارند، مانند اشاعره  سنت را مي

ريديه، و علماي ماهر هر قرن را خواهي ديد كه از هيچ مسئلة دقيقي كه مخالف با سنت و ما ت
هـا در   ورزند، گرچه گذشتگان به آن قايل نشـده باشـند، و هرگـاه كـه راه     نباشد ممانعت نمي

فروع و مذاهب، مختلف و موارد گوناگوني باشند، خواهي ديد كه من جاده روشن و قوي را 
كنم و از تفاريع و تخريجات، خود را َكـرّ   اين طرف و آنطرف التفات نميگيرم و به  الزم مي

  گيرم. مي
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  هر فن خاصيتي و هر مكاني مقتضايي دارد:

توجه داشته باشيد كه هر فـن خـواص، و هـر مكـاني مقتضـايي دارد، پـس همانگونـه كـه         
تواند نسبت بـه صـحت و سـقم احاديـث بحـث نمايـد، و حـافظ         صاحب غريب الحديث نمي

تواند در مسايل فقهـي و تـرجيح بعضـي بـر بعضـي لـب كشـايي بكنـد، همچنـين           ديث نميح
تواند در اين باره صـحبتي بكنـد، منتهـاي همـت او و      كنندة اسرار و فلسفه حديث نمي بررسي

فرموده است پرده بـردارد، و كـاري بـه     �مطمح نظرش اين است كه از حكمت آنچه پيامبر 
حكم اكنون باقي است يا منسوخ شده است، و آيا دليـل ديگـري   اين نداشته باشد كه آيا اين 

  بودن آن در نظر فقيه، واجب است. كه با آن معارض باشد وجود دارد كه مرجوع

  فن حديث آنست كه بعد از تدوين آثار حديث و آثار فقهاء بدست آمده است:

باشد چنگ بزند، كننده فني، به آنچه در آنجا احق  اي جز اين نيست كه هر بررسي و چاره
و اقرب به حق از نظر فن حديث آن است كه بعد از تدوين احاديـث شـهرها و آثـار فقهـاء و     

  شناخت متابع عليه از منفرد و آن كه رواتش بيشتر و روايتش قويتر باشد بدست بيايد.
ها به صورت گريز از جايي به جايي ديگر باشد، اما بحث و  عالوه بر اين اگر چيزي از اين

رسي از مسايل اجتهادي و اين كه كدام نزديكتر به حق است، چيز تازه و جاي سرزنش بر

‘βÎ) ß‰ƒÍ÷﴿براي اهل علم نيست.  é& āωÎ) yx≈n= ô¹M} $# $tΒ àM ÷èsÜ tG ó™$# 4 $tΒ uρ þ’Å+Š Ïùöθs? āωÎ) «!$$Î/ 4 Ïµø‹ n= tã 

àM ù= ©.uθs? Ïµø‹ s9Î) uρ Ü=ŠÏΡé& ∩∇∇∪﴾)1( »خدا نيست و بر اوست  هدفم بر قدر توانم جز اصالح و جز
  .»اعتمادم و به سوي اوست بازگشتم

  صدور خطا امر جايزي است:

و يا  �و من از هر آن گفتاري كه مخالف با كتاب خدا و يا سنت قائمه از رسول خدا
اجماع قرون مشهودلها بالخير و يا مختار جمهور مجتهدين و بيشتر مسلمين باشد بيزارم، پس 

                                           
  .88سورة هود، آية  -)1(
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د آن خطا و اشتباه است، خداوند رحم كند بر كساني كه ما را از اگر چنين چيزي واقع باش
  خواب غفلت بيدار سازند.

  گويند موافقت نمود: الزم نيست با اهل مناظره در هر آنچه مي

اما آناني كه در پي بحث و مباحثه يا تخريج و استنباط از كالم گذشتگان هستند، الزم 
يند باشيم؛ زيرا ما هم مانند آنها مرد ميدان هستيم گو نيست كه ما موافق آنها در هرچه كه مي

  و هر امري بين ما و آنان خاضع بررسي و نقاش است.

  شود: اين كتاب به دو قسم منقسم مي

  الف: قواعد كلي

سپس من كتابم را به دو قسمت تقسيم كردم، يكي قواعد كلية كه شـامل مصـالح رعايـت    
اديان موجود زمان پيامبر، مسّلم بودند كه نسـبت  شده در شريعت است كه بيشتر آنها در همه 

به آنها هيچگونه اختالفي وجود نداشت؛ مردم آن زمان، در بارة آنها نياز به سؤالي نداشتند، و 
داد تـا كـه از    نسبت به آنها خبر داد، همانطور كه به اصول مسلمه خبر مـي  �جناب نبي اكرم 

توانستند فروع را به آنها ارجاع دهند، زيـرا در   يآنها بر فروع استفاده گردد، پس شنوندگان م
بود و همچنين در آيين يهود و  �نظاير آنها در آيين عرب كه منسوب به حضرت اسماعيل 

  نصاري حتي مجوس چنين ممارست كرده بودند.
گردد: يكي مبحث برّ و اثم،  و من متوجه شدم كه تفاصيل اسرار شرع به دو اصل برمي

توان بدون شناخت مبحث مجازات،  ت ملي، سپس متوجه شدم كه نميوديگري مبحث سياس
  منافع و سعادت نوعي، به حقيقت و كنه برّ و اثم دست يافت.

باز متوجه شدم كه اين مباحث بر مسايلي متوقف هستند كه از مسلّمات اين علم به حساب 
وي آنها تصديق نمود شود، پس بايد بنابر اتفاق اديان ر آيند، و از حقيقت آنها بحث نمي مي

كه گويا از مشاهدات هستند، و يا بنابر حسن ظني كه بر استاد و معلم هست و يا بنابر داليلي 
  شود از آنها تصديق نمود. كه در علم باالتري از آن علم يادآوري مي
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و در باره اثبات نفس و بقاي آن و خوشحالي و دردش پس از خروج از جسد، بحث را 
اين بحثي است مسلم كه در كتب قوم از آن كامالً بحث شده است و فقط  طول ندادم، زيرا

هاي گذشتگان نسبت به آنها اصالً توجه  در اين باره به آن مباحث پرداختم كه ديدم در كتاب
نشده و يا نسبت به تفريع و ترتيبي كه به استخراج آنها پي برد، چيزي ذكر نشده است، و 

جه نمودم كه ديدم قوم در باره آنها چيزي را بيان نكرده، و همچنين به آن مسايل مسلمي تو
  نيز داليل سمعي را بيان نمودم كه چندان بدانها توجه نشده بود.

پردازم كه الزم است در اين فـن، نسـبت بـه آنهـا      لذا من در اين قسمت به بيان مسايلي مي
كيفيت مجازات دنيوي تصديق شده باشد، بدون اين كه از حقيقت آنها بحثي بشود، سپس به 

و اخروي خواهم پرداخت، باز منافعي را بيان خواهم نمود كـه طبيعـت بنـي آدم بـر آن خلـق      
شان واجبش گردانيده اختيار ننموده انـد، سـپس    ها هرگز آنها را با آنچه كه عقل شده و انسان

شود  ت ظاهر ميبه بيان سعادت و بدبختي انسان كه به اعتبار نوع، و به اعتبار آنچه كه در آخر
توجه خواهم نمود، سپس به بيان اصول نيكي و گناهاني كه اهل اديان بر آنها اتفاق نظر دارند 
خواهم پرداخت، سپس به آنچه در باره سياست ملت، از حدود و شرايعي كه مقرر شده توجه 

 را بيـان  �خواهم نمود، و در آخر كيفيت و چگونگي اسـتنباط احكـام شـرع از كـالم النبـي      
  خواهم كرد.

  قسم دوم شرح اسرار احاديث:

قسمت دوم در باره تشريح اسرار احاديثي است كه در ابواب ايمان، ابواب علم، ابواب 
طهارت، نماز، زكات، صوم، حج، احسان، معامالت، تدبير منزل، سياست مدني، آداب 

، و الحمد زندگي و ابواب گوناگون ديگر است، و اكنون زمان آغاز به مقصود رسيده است
  هللا أوالً وآخراً.



  قسم اول
  در قواعد كلي است كه مصالح مالحظه شده در احكام شرع،

از آنها استنباط شده است و آن شامل هفت بحث در هفتاد باب 
  است

  بحث اول

  در اسباب تكليف و مجازات

  1باب 

  ابداع و خلق و تدبير

  يب زير است:خداوند متعال نسبت به ايجاد عالم داراي سه صفت به ترت
ابداع: و آن عبارت است از ايجاد چيزي نه از چيزي پس آن چيز از كـتم عـدم بـدون     -1

 َشـْىءٌ  َيُكـنْ  َولَـمْ  اللـهُ  َكانَ ؟  اَألْمرِ  َهَذا َأولُ ما «سؤال گرديد:  �آيد؛ از رسول خدا  ماده بيرون مي

َلهُ    يعني خداوند بود و پيش از او چيزي نبود. »قـَبـْ
ن عبارت است از ايجاد چيزي از چيزي همانگونه كه آدم را از خاك آفريد خلق: و آ -2

  و جن را از شعله آتش آفريد.
عقل و نقل هردو بر اين داللت دارند كـه خداونـد جهـان را بـه صـورت انـواع و اجنـاس        
آفريده است و براي هر نوع و جنسي، خاصيتي مقرر فرمـوده اسـت پـس خاصـيت نـوع بشـر       

ن، استقامت قامه و فهم خطـاب اسـت و خاصـيت نـوع اسـب شـهه، داراي       نطق، ظاهربودن بد
بودن قامت و عدم فهم خطابه است؛ خاصيت سم، كشـندگي، و خاصـيت    موي بدن، واژگون

زنجبيل حرارت و يبوست، و خاصيت كافور، سردي است و تمـام انـواع موجـودات از قبيـل:     
  ها بر همين قياس اند. معدن، نباتات و حيوان

  هرچيزي از آن جدا نخواهد شد:خاصيت 
گـردد و   و اين سنت الهي است كه خاصيت هـيچ چيـزي از آن چيـز منفـك و جـدا نمـي      

ها و تعيين بعضي از احتماالت آنهاست؛ و همچنين  مشخصات افراد، مختص به همين خاصيت
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است مشخصات انواع، مخصوصاً كه به خاصيت اجناس آنها بسـتگي دارد، و ايـن كـه معـاني     
سامي مترتب در عموم و خصوص مانند: جسم، نـامي، حيـوان، انسـان و ايـن شـخص، از      اين ا

باشند، سپس عقل تفاوت آنها را دريافته و هر خاصيتي را به  روي ظاهر آميخته و تو در تو مي
  آن چيزي كه اين خاصيت را دارد، نسبت داده است.

را بـه سـوي آنهـا منسـوب      خواص بسياري چيزها را بيان نموده و آثارشـان  �پيامبر اكرم 
تلبينه (نوعي حلواست كـه از   »اْلَمـرِيضِ  ِلُفـَؤادِ  َمَجمـةٌ  التـْلِبيَنةُ «فرموده است، چنانكه مي فرمايد: 

كنـد،   شود و در سفيدي به شير شباهت دارد) قلب مريض را راحت مي آرد و عسل ساخته مي
دانـه   كـه سـياه   »السـامَ  ِإال َداءٍ  ُكـل  ِمـنْ  ِشـَفاءٌ  ْوَداءُ السـاْلَحبـُة «دانه فرموده است:  و يا در باره سياه

 ِللذرِبَـةِ  ِشـَفاءٌ «شفاي هر مريضي است به جز مرگ، و در باره ادرار و شير شـتر فرمـوده اسـت:    

يعني ادرار و شير شتر شفاي كساني هستند كه سوء هاضمه دارند. و يا در باره ُشـبرُم   »بُطُـونـُُهمْ 
اش شبيه نخود اسـت و بـه آن    . شبرم گياهي است بياباني كه دانه»َجـار  َحـار «فرموده است كه: 

  آيد و جار تابع آنست. گويند، حار از حرارت به معني گرم مي گاو كشك مي

  تدبير عالم موجودات:
تدبير عالم موجودات است: و اساسش بر اين است كه ايجاد موجـودات هماهنـگ بـا     -3

كند باشد، و منجر به مصلحتي گردد كه بخشـش خداونـدي    مي نظمي كه حكمت الهي اقتضا
كند، همچنان كه از ابر باران نازل فرمود و به وسيله آن نباتات را رويانيد، تا مـردم و   اقتضا مي

حيوان از آن استفاده نمايند و اين سبب حيات آنها تا مدتي معين قـرار گيـرد، و همچنـان كـه     
اخته شد آن را سرد و موجب سالمتي او قـرار داد، تـا   وقتي در آتش اند �حضرت ابراهيم 

مـاده بيمـاري پديـد آمـد،      �او زنده بماند، و همچنان كه وقتي در وجـود حضـرت ايـوب    
سپس خداوند چشمة آبي آفريد كه براي بيماري او شفا قـرار گرفـت، و همچنـان كـه وقتـي      

مبر خود را مبعوث فرمود خداوند به سوي اهل زمين نظر فرمود بر آنها خشم گرفت، سپس پيا
تا كه آنها را بترساند و با آنها جهاد كند، تا كساني به خواست خداوند از تاريكي جهل به نور 

  هدايت بازآيند.
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  نيروهاي نهفته در موجودات:
  و تفصيل آن از اين قرار است:

شـوند، وقتـي كـه بـاهم      اي از آنهـا جـدا نمـي    كه نيروهاي نهفته در موجـودات كـه لحظـه   
كند كه مراحل مختلفي از آنها ايجاد گـردد كـه    ادف نمايند، حكمت خداوندي اقتضا ميتص

بعضي از آن مراحل پديد آمده، جواهر و بعضي اعراض اند، و باز اعراض يـا افعـال انـد و يـا     
ها و يا غير آن دو، در پديدآمدن خود اين مراحل مختلـف هـيچ شـري وجـود      ارادت با اراده

  كند ايجاد نگردد يا ضد آن صادر گردد. كه آنچه سبب اقتضا ميندارد، به اين معني 
و هرگاه چيزي با توجه به سببي كه مقتضي وجودش باشد در نظر گرفته شود قطعاً خـوب  

كند، خوب است، اگرچـه از   باشد، مانند بريدن از اين جهت كه ذات آهن آن را اقتضا مي مي
آن شري است به ايـن معنـي كـه چيـزي ايجـاد      بردن جسم انسان بد باشد، اما در  جهت از بين

شـود   تر است و يا اصالً چيزي ايجاد نمـي  كند كه غير آن چيز به اعتبار آثارش با مصلحت مي
  كه آثار خوبي داشته باشد.

حكمت خداوندي اين است كه در اين نيروها با قبض و بسط و الهام تصرف 
  كند: مي

لطف خداوند نسـبت بـه بنـدگان، و عمـوم      و هرگاه اسباب اين شر مهيا گردند، رحمت و
كند كه در آن نيروها و انگيزة آنها، تصرفي به قبض  قدرت و شمول علمش به همه، تقاضا مي

  و بسط، و احاله و الهام، بفرمايد تا اين كه همة آنها به امري منجر گردند كه مطلوب باشد.

  قبض:
اهد كـه مـرد مـؤمن را بـار     خو مثال قبض آن است كه در حديث آمده است كه دجال مي

  دهد. دوم به قتل برساند، اما خداوند با وجود تهيه داعية قتل، او را بر آن توانايي نمي

  بسط:
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پديـد آورد، بـه    �اي را بـراي حضـرت ايـوب     مثال بسط آن است كه خداونـد چشـمه  
رون محض اين كه او پايش را به زمين زد. در صورتي كه بظاهر با پازدن بر زمـين، چشـمه بيـ   

آيد، و مانند آن كه به بعضي از بندگان مخلـص خـويش در ميـدان جهـاد چنـان نيرويـي        نمي
  ها و يا چندين برابر آنها تصور نمايد. تواند از چنان بدن بخشيد كه عقل آن را نمي

  إحاله:
آتـش، هـواي سـازگار و مناسـبي قـرار       �و مثال احاله آن كـه بـراي حضـرت ابـراهيم     

  گرفت.

  الهام:
الهام داستان شكستن كشتي و ساختن ديوار و قتل غالم كـه بـه وسـيلة عبـد صـالح      و مثال 

، و الهـام گـاهي   †هاي آسماني و شـرايع بـر انبيـاء     كردن كتاب انجام گرفتند، و مانند نازل
شـود،   به واقـع مـي   آيد و گاهي براي ديگري به خاطر آن مبتلي به پيش مي براي شخصي مبتلي

  رود. اي بيان فرموده است كه بيش از آن احتمال نمي ا به گونهقرآن مجيد انواع تدبير ر

  2باب 

  ذكر عالم مثال

  عالمي غير عنصري نيز وجود دارد:
احاديث زيادي بر اين داللت دارند كه عالوه بر اين عالم عنصري، عالم ديگري نيز وجود 

ز وجودشـان در  شـوند، و چيزهـا قبـل ا    هاي مناسبي متمثـل مـي   دارد كه در آن، معاني با جسم
هـايي   آينـد عينـاً همـان    گردند، و هنگامي در زمـين پديـد مـي    روي زمين، در آنجا متحقق مي

چيزها كه نـزد مـردم جسـمي ندارنـد منتقـل       هستند كه در آنجا متحقق شده بودند، و بسياري
  بينند. آيند، اما عامه مردم آنها را نمي شوند و فرود مي مي

  دهد: چيزهاي آن عالم خبر مينسبت به بعضي از  ����رسول خدا 
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 »اْلَقِطيَعـةِ  ِمـنَ  بِـكَ  اْلَعائِـذِ  َمَقـامُ  َهـَذا :َقالَـتْ قَاَمـْت فَـ  الـرحم اللـهُ  َخلَـقَ  َلمـا«پيامبر فرموده اسـت:  
وقتي كه خداوند خويشاوندي را آفريد، خويشاوندي بلند شد و گفت: اين است پناهگـاه از  «

  .»بريدگي رشته
آينـد ماننـد ابـر، يـا سـايبان يـا        سورة بقـره و آل عمـران مـي   «ود: فرم �و نيز آن حضرت 

  .»نمايند هاي از پرندگان كه از اهل خود، يعني قاريان خود دفاع مي گروه
  .»آيد در روز قيامت اعمال از قبيل نماز، صدقه و روزه مي«و نيز فرمود كه: 
گيرنـد، معـروف    ر ميمعروف و منكر در روز قيامت در جلوي مردم قرا«و نيز فرمود كه: 

چسبند  گويد: از من كنار رويد آنها به او مي دهد و منكر به اهل خود مي اهل خود را مژده مي
  .»تواند كنار برود و نمي

آورد و روز  خداوند در روز قيامت روزها را مانند شكل امروزي پديـد مـي  «و نيز فرمود: 
  .»آيد در حالي كه روشن و درخشنده است جمعه مي

  شود: سالي نشان داده مي به شكل پيرزن كهندنيا 
هـايش   در روز قيامت دنيا به شكل پيرزن سفيدمويي نيلگون چشم كه دندان«و فرمود كه: 

  .»شود گيرند آورده مي از گشادگي دهانش بيرون قرار مي
هـا را در وسـط    بيـنم مواضـع وقـوع فتنـه     بينم؟ مـن مـي   بينيد آنچه من مي آيا مي«و فرمود: 

  .»شدن قطرهاي باران ي شما مانند واقعها خانه
ناگهان با چهار نهر برخـورد نمـودم كـه دو تـا ظـاهر و دو تـا       «و در حديث اسراء فرمود: 

ها چه هستند؟ فرمود: نهرهاي بـاطني در جنـت انـد و     مخفي بودند، از جبرئيل پرسيدم كه اين
  .»باشند نهرهاي ظاهري نيل و فرات مي

  بيند: مي بهشت و جهنم را ����رسول خدا 
بهشت و جهنم براي من مصور شدند و در آن آمده «الكسوف فرمود:  ةو در حديث صلو

دستش را دراز كرد تا خوشة انگوري را از بهشـت بـردارد و نيـز در     �است كه آن حضرت 
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آن آمده است كه خود را به عقب كشيد از آتش، و در آن دزد حاجيان را ديد، و نيز زني را 
اي را آب داده  اي را كه سك تشنه بسته بود كه از گرسنگي مرد، و نيز فاحشهاي  ديد كه گربه

توانند در  و بديهي است كه بهشت و جهنم به آن شكل اصلي خويش نمي »بود در بهشت ديد
  اين مسافت كوچك بگنجند.

سـپس بـه جبرئيـل     »بهشت به مكاره و جهنم به شهوات احاطه گرديـده انـد  «و نيز فرمود: 
گـردد و دعـا بـا آن درگيـر      بال نازل مـي «ده بود كه به سوي آنها بنگرد، و فرمود: دستور رسي

  .»شود مي
خداوند عقل را آفريد و به او فرمود: پيش بيا پس او پيش آمد، بـاز فرمـود: بـه    «و فرمود: 

  .»عقب برو او به عقب رفت
  .»اين دو تا نامه اند از طرف پروردگار«و نيز فرمود: 

شود و در ميان بهشت و جهنم ذبح  به صورت قوچي آورده مي مرگ«و فرمود كه: 

oΨ$!﴿و خداوند فرموده است:  »گردد مي ù= y™ö‘ r' sù $yγøŠs9 Î) $oΨ ymρâ‘ Ÿ≅̈Vyϑ tFsù $yγ s9 #Z� |³o0 $wƒÈθy™ ∩⊇∠∪﴾)1( 
در اين هنگام) ما جبرئيل فرشته خويش را به سوي او فرستاديم و جبرئيل به صورت انسان «(

  .»اي بر مريم ظاهر شد قيافه كامل خوش

  دهد: از قبر خبر مي ����رسول خدا 
ظاهر گشته و خود  �در احاديث به حد شهرت رسيده است كه جبرئيل براي رسول خدا 

را نشان داده و با او صحبت كرده است و بقيه مردم او را نديده اند، و ايـن كـه قبـر هفتـاد در     
شـوند، و   پهلوهاي مرده باهم آميختـه مـي  شود كه  شود، يا چنان تنگ مي هفتاد زرع گشاد مي

كنند، و اين كه عملش براي او به  آيند و از او سؤال مي اين كه فرشتگان در قبر پيش مرده مي
شـوند كـه    آيـد، و ايـن كـه ماليكـه بـر شـخص در حـال مـرگ وارد مـي          شكل انساني درمي

بـا ُگـرز آهنـين     هاي ابريشم يا پـالس در دسـت دارنـد، و ايـن كـه ماليكـه مـرده بـد را         كفن

                                           
  .17سورة مريم، آية  -)1(
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شنوند جز جـن و انـس، و نيـز     كشد كه مابين مشرق و مغرب مي كوبند، پس او فريادي مي مي
زنند و  گردد كه او را نيش مي در قبر بر كافر نود و نه اژدها مسلط مي«فرمود:  �آن حضرت 

شود  وقتي كه مرده در قبر داخل كرده مي«و فرمود:  »اين وضع تا قيامت ادامه خواهد داشت
شـود كـه گويـا بـه غـروب نزدكـي اسـت پـس او          اي نشان داده مـي  خورشيد براي او به گونه

  .»گويد: مرا بگذاريد تا نماز بخوانم مالد و مي هاي خود را مي نشيند و چشم مي
هاي مختلف، براي  و اين نيز در احاديث به حد شهرت رسيده است كه خداوند به صورت

شود، در حالي  بر پروردگارش وارد مي �ن كه آن حضرت فرمايد و اي اهل موقف تجلي مي
كه او بر كرسي خود متجلي است، و اين كه خداوند با بني آدم شفاهاً صحبت خواهد كرد، و 

  شمار است: امثال اينگونه احاديث بي

  مؤمن در برابر موقف اين قبيل احاديث:
  يار خواهد كرد:كسي كه در اين احاديث بينديشد الزماً يكي از سه راه را اخت

شـود عـالم مثـال را ثابـت بدانـد و همـين        نمايد، لذا مجبور مي يا به ظاهر آنها اقرار مي -1
روش مقتضاي قاعده اهل حديث است، چنانكه عالمه سيوطي به آن خبر داده است و من هم 

  به همين قايل هستم.

  شوند: اين وقائع به چشم بيننده چنين ديده مي
شوند و به چشم و نظر او  ايع چيزهايي هستند براي بيننده احساس مييا بگويد: اين وق -2

تقريباً به  �گردند اگرچه در خارج محسوس نگردند. حضرت عبداهللا بن مسعود  متمثل مي

’ tΠöθtƒ﴿آن قايل است، چنانكه در باره قول خداوندي:  ÎAù's? â!$yϑ ¡¡9 $# 5β% s{ß‰ Î/ &Î7 •Β ∩⊇⊃∪﴾)1( 
نگريست  لي، دامنگير اهل مكه شد وقتي كه يكي به سوي آسمان ميسا فرمايد كه: قحط مي

  شد. در اثر گرسنگي دودي به چشمش مشاهده مي

                                           
  .»آورد ديپد يكه آسمان دود آشكار يروز«. يعني: 10سورة دخان، آية  -)1(



    

    حجت اهللا البالغه      82 
    

 

از ابن ماجشون منقول است كه منظور از احاديثي كه در آن انتقال و رويت در محشر 
بينند كه او  دهد آنها مي هاي اهل محشر را تغيير مي آمده است، اين است كه خداوند چشم

كند و آنان را مورد  نمايد و با بندگانش صحبت مي گردد و تجلي مي عالي دارد نازل ميت
دهد، در حالي كه او از عظمتش تغيير نخورده و منتقل نشده است، تا بدانند  خطاب قرار مي

  كه خداوند بر هرچيز قادر و تواناست.

  اين وقائع تمثيلي براي فهم معاني ديگر هستند:
گونه احاديث را تمثيلي براي تفهيم قرار دهد، اما كساني را كه بر اين يا اين كه اين -3

  دانم. كنند از اهل حق نمي روش سوم اكتفاء مي
امام غزالي صورت هرسه روش در عذاب قبر را چنين بيـان فرمـوده اسـت: امثـال اينگونـه      

شـن انـد،   اخبار، ظواهر درست و اسرار خفي دارند، ولي آنها نزد ارباب بصيرت واضـح و رو 
پس كسي كه حقايق آنها، در پيش او منكشف نگردند نبايد از ظاهر آنها انكار نمايد، بلكه به 
حد اقل ايمان كه تسليم و تصديق است قايل باشد. (پس اگر تو بگويي) كه ما جسد كـافر را  

 كنـيم،  ها را مشـاهده نمـي   كنيم و مراقب آن هستيم، ولي هيچ چيزي از اين در قبر مشاهده مي
  پس چگونه برخالف مشاهده تصديق نماييم؟

  درجات تصديق به امثال اين وقايع:
  ها سه مقام و درجه داري. جواب شبه تو اين است كه تو، در تصديق امثال اين

تر و ظاهرتر است، اين است كه بايـد تصـديق نمـود كـه      تر و سالم يكي از آنها كه صحيح
هـا   توانيد ببينيد، زيـرا ايـن چشـم    لي شما آنها را نميزنند، و آنها موجود اند و مرده را نيش مي

صالحيت ديدن امور ملكوتي را ندارند، و هرچه متعلق به آخرت باشد از عالم ملكوت است، 
آوردنـد در صـورتي كـه او را     بينيد كـه صـحابه چطـور بـه نـزول جبرئيـل ايمـان مـي         آيا نمي

د، پس اگر تو بـر ايـن ايمـان نـداري     دي او را مي �ديدند و ايمان داشتند كه آن حضرت  نمي
پس تصحيح اصل ايمان در باره ماليكه و وحي بيشتر بـراي تـو اهميـت دارد، و اگـر بـر ايـن       

توانـد   كند كه امـت نمـي   چيزهايي را مشاهده مي �داني كه نبي اكرم  ايمان داري و جايز مي
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ر بـه ايـن مـوارد مبـتال     داني كـه مـرده در قبـ    آنها را مشاهده نمايند، چگونه اين را درست نمي
هاي قبر هـم   شود، و همانگونه كه ماليكه شباهتي به انسان و حيوان ندارند، مارها و عقرب مي

هاي اين جهان ما نيستند، بلكه از جنس ديگر و به حاسـه ديگـر ادراك    از جنس مار و عقرب
  شوند. مي

ند كه ماري بـه او نـيش   بي بيينده را در نظر بگير كه او در خواب مي دوم اين كه امر خواب
كشـد و از   شـود كـه او جيـغ مـي     شود، حتي گاه وقتي مشاهده مي زند و او مبتال به درد مي مي

كنـد و   هـا را او درك مـي   خورد همـه ايـن   ريزد و گاهي از مكانش تكان مي جبينش عرق مي
هده كنـد و شـما مشـا    هـا را مشـاهده مـي    بـرد، و او ايـن   برد كه بيداري رنـج مـي   چنان رنج مي

كنـي،   بيني و دور و اطراف او، مار و عقربي مشاهده نمي كنيد، و تو او را ظاهر و آرام مي نمي
شوند؛ و  حاالنكه در حق او مار وجود دارد و مبتال به عذاب است، اما به نسبت تو مشاهده نمي

  زدن است فرقي نيست كه مار به ميان آيد يا مار مشاهده شود. وقتي كه عذاب در نيش
داني كه خود مار دردآور نيست، بلكه درد بر اثر سم است باز سم هـم   اين كه تو مي سوم

بودن مردم از اثري است كه سم در بدن نفوذ كرده است و اگر چنين  درد نيست، بلكه معذب
باشـد، ولـي ممكـن نيسـت كـه آن       اثري به غير از سم هم پديد بيايد بازهم عذاب كامـل مـي  

گردد بيان كرد، زيـرا اگـر    اسبابي كه عادتاً منجر بدينگونه عذاب مي عذاب را بدون نسبت به
تـوان آن را بـدون نسـبت بـه      در انساني لذت عمل جنسي، بدون عمل جنسي پديد آيـد، نمـي  

عمل جنسي تعريف نمود، پس نسبت به صورت سبب متحقق نشده است و سببي كـه در نظـر   
به اعتبار ذات سبب، و اين صـفات مهلكـه بـه     باشد نه اش مي شود، آن به خاطر ثمره گرفته مي

گيرنـد، و دردي كـه از آنهـا     هنگام مرگ در نفس انسان، مهلك و موذي و دردآور قرار مـي 
باشد، بدون اين كـه مـار و عقربـي در آنجـا      زدن مار و عقرب مي آيد مانند درد نيش پديد مي

  باشد، انتهي.

  3باب 

  ذكر مألاعلي
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  دهد: خبر ميقرآنكريم از احوال ماليكه 

%tÏ﴿خداوند متعال فرموده است:  ©!$# tβθè= Ïϑ øts† z̧ ö� yèø9 $# ôtΒ uρ … çµs9 öθym tβθßsÎm7 |¡ç„ Ï‰ ôϑ pt¿2 öΝ ÍκÍh5u‘ 

tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒuρ ÏµÎ/ tβρã� Ï� øótG ó¡o„uρ tÏ% ©# Ï9 (#θãΖtΒ# u $uΖ −/ u‘ |M ÷èÅ™uρ ¨≅ à2 &óx« Zπyϑ ôm§‘ $Vϑ ù= Ïã uρ ö� Ï�øî $$sù 

tÏ% ©# Ï9 (#θç/$s? (#θãèt7 ¨? $# uρ y7 n=‹ Î6y™ öΝ ÎγÏ% uρ z>#x‹ tã ËΛÅspgø: $# ∩∠∪ $uΖ −/ u‘ óΟßγù= Åz÷Šr&uρ ÏM≈̈Ζ y_ Aβô‰tã ÉL©9 $# 

öΝ ßγ̈?‰tã uρ tΒ uρ yx n= |¹ ôÏΒ öΝ ÎγÍ←!$t/#u öΝÎγÅ_≡ uρø— r&uρ óΟÎγÏG≈ −ƒÍh‘ èŒuρ 4 y7 ¨ΡÎ) |MΡr& â“ƒÍ“ yèø9 $# ÞΟ‹Å3ysø9 $# ∩∇∪ ãΝÎγÏ% uρ 

ÏN$t↔Íh‹ ¡¡9 $# 4 tΒ uρ È,s? ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9 $# 7‹ Í≥tΒ öθtƒ ô‰ s)sù …çµtF÷Η ¿qu‘ 4 š�Ï9≡sŒuρ uθèδ ã— öθx� ø9$# ÞΟŠÏà yèø9 $# ∩∪﴾)1( » آنان
گيرند و كساني ديگر كه در اطراف آن قرار دارند همه خداوند را به  كه عرش را بدوش مي
خواهند  آورند و براي اهل ايمان آمرزش مي نمايند، و به او ايمان مي ستايش و پاكي ياد مي

كه پروردگارا! رحمت و علمت همه چيز را فرا گرفته است، پس بيامرز كساني را كه توبه 
ودند و به راه تو رفتند و آنها را از عذاب جحيم نجات ده، پروردگارا! آنها را در جنات نم

شان  اي وارد بفرما و نيز كساني از پدران و همسران و فرزندان عدني كه به آنها وعده فرموده
شك تويي غالب و حكيم، و آنها را از بدي نجات ده و كسي كه تو  را كه نيك شده اند، بي

  .»ات دادي در آن روز، بر او رحم فرمودي و اين است پيروزي بزرگاو را نج

  دهد: از احوال ماليكه خبر مي ����رسول خدا 
هرگاه خداوند متعـال نسـبت بـه امـري در آسـمان اجـرا       «فرموده است كه  �رسول خدا 

زنند كـه گويـا    بفرمايد فرشتگان پرهاي خود را از روي عاجزي در مقابل به گفتار او، بهم مي
شـود از همـديگر    داي زنجيري است بر سنگ صاف، پس وقتي كه پريشـاني برطـرف مـي   ص

  .»گويند كه: حق گفت، اوست برتر و بزرگ پرسند كه چه گفت پروردگارتان، مي مي
وقتي امـري را اجـرا بفرمايـد حـامالن عـرش او را بـه       «و در روايت ديگر آمده است كه: 

نماينـد، تـا ايـن كـه      شان، او را به پاكي يـاد مـي  كنند، سپس اهل آسمان نزديكتر پاكي ياد مي

                                           
  .9 – 7سورة غافر (المؤمن)، آيات  -)1(
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رسد، سـپس نزديكـان حـامالن عـرش از حـامالن عـرش        تسبيح خواني به اهل اين آسمان مي
دهنـد.   پرسند كه پروردگارتان چه فرمود: پس آنها آنان را به آنچه فرموده است خبـر مـي   مي

ود، تا اين كـه خبـر بـه اهـالي     ش ها يكي بعد از ديگري داده مي سپس اين خبر به اهالي آسمان
  .»رسد اين آسمان مي

من به شب برخاستم و وضو گـرفتم و آنچـه بـرايم    «فرموده است كه:  �و نيز رسول خدا 
مقدر بود نماز خواندم. سپس در نماز چرت زدم، تا اين كه سنگيني بر من ايجـاد شـد، ديـدم    

د: اي محمـد، عـرض كـردم    ناگهان با خداوند در بهترين صورتي مالقات كردم، سپس فرمـو 
كننـد؟ عـرض كـردم:     لبيك پروردگارا! فرمود كه: مألاعلي در بـاره چـه چيـزي گفتگـو مـي     

ام  دانم. اين را تا سه بار تكرار نمود، سپس ديـدم كـه كـف دسـتش را در وسـط دو شـانه       نمي
هايش را در ميان دو پستانم احساس كردم، پـس همـه چيـز     گذاشت تا اين كه سردي انگشت

ن منكشف شد، و شناختم؛ آنگاه فرمود: اي محمد، عرض كردم لبيك پروردگارا، فرمود بر م
كه: مألاعلي در باره چه چيزهايي گفتگو دارند؟ عرض كـردم: در بـاره كفـارات. فرمودكـه:     

نمـودن   رفتن براي جماعت، نشستن در مساجد بعد از نمازها و كامـل  آنها كدام اند؟ گفتم: راه
فرمود: سپس در چه چيز؟ عرض كردم: در باره درجـات گفـت: آنهـا     وضو به هنگام سختي،

كردن و شب، هنگـامي كـه مـردم خوابنـد      دادن، نرم صحبت باشند؟ عرض كردم: طعام چه مي
  .»نمازخواندن

  دهد: جبرئيل بنا به دستور خدا در آسمان نداء سر مي
فرمايـد   جبرئيـل مـي   اي محبت برقرار كند به هرگاه خداوند با بنده«فرمود:  �رسول خدا 

دارد،  دارم، تو نيز او را دوست بدار، پس جبرئيل او را دوست مي كه، فالن بنده را دوست مي
دارد، شما نيـز او را دوسـت    دهد كه خداوند، فالن بنده را دوست مي سپس در آسمان ندا مي

وي زمـين  دارند، سپس دوستي او در ميان اهـالي ر  بداريد، پس اهالي آسمان او را دوست مي
گويـد كـه، مـن فـالن بنـده را       اي را نپسـندد، بـه جبرئيـل مـي     شود، و هرگاه بنـده  گذاشته مي

دهـد   پسندد، سپس به اهل آسمان ندا مـي  پسندم، تو نيز او را نپسند، پس جبرئيل او را نمي نمي
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دند، پسـن  پسندد، شما نيز او را نپسنديد، پـس آنهـا نيـز او را نمـي     كه خداوند فالن بنده را نمي
  .»شود سپس ناپسنديدگي او در زمين گذاشته مي

  فرستند: فرشتگان بر مؤمن در محل نمازش درود مي
فرشتگان بر كسي كه بعـد از نمـاز در نمازگـاه خـود بنشـيند درود      «فرمود:  �رسول خدا 

 گويند: خدايا بر اين رحم بفرما، او را بيامرز، بر او توجه كن (ايـن دعـا ادامـه    فرستند و مي مي
  .»وضو گردد دارد) تا اين كه او بي

هيچ روزي نيست كه بندگان برخيزند، مگـر ايـن كـه دو فرشـته     «فرمود:  �و رسول خدا 
گويـد: بـه    دهنده عوض عطا فرما و ديگري مـي  گويد: خداوندا به نفقه آيند، يكي مي فرود مي

  .»بخيل خسارت وارد بفرما

در پي اصالح ديگران باشد فرشتگان در حق كسي كه خود را اصالح نموده و 
  كنند: دعاي خير مي

اين در شرع به شهرت رسيده است كه خداوند بندگاني دارد كه باالترين فرشتگان و 
مقرب بارگاه او هستند و هميشه براي كسي كه نفس خود را اصالح و مهذب نموده و در پي 

گردد، و  ي آنها ميكنند و اين دعا سبب نزول بركت برا اصالح ديگران است دعاي خير مي
كنند كسي را كه نافرماني خدا را بجاي آورد، و در پي ايجاد فساد باشد، و اين  لعنت مي

شود كه به  نمودن آنها باعث حسرت و پشيماني آن عامل و در درون اهل زمين الهام مي لعنت
ح از بدن او، آن بدكار بغض ورزند و با او به بدي پيش آيند چه در دنيا، يا به هنگام پرواز رو

باشند و آنها در قلوب بني آدم خير الهام  آنها سفيراني در ميان خداوند و بندگان او مي
هاي خوب، در درون آنان قرار  اي وسيله پديدآمدن خاطره نمايند، يعني آنها به گونه مي
گيرند، و آنان باهم اجتماعاتي برحسب مشيت خداوندي و هركجا كه خواست او تعالي  مي

خواهند داشت و بدين جهت به آنها رفيق اعلي، و همنشين اعلي و مألاعلي گفته  باشد
هاي فاضل و برتر به آنان ملحق خواهند شد، چنانكه خداوند  شود، و ارواح انسان مي
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pκ$﴿فرمايد:  مي çJ−ƒr' ‾≈ tƒ ß§ø�̈Ζ9 $# èπ̈Ζ Í×yϑ ôÜ ßϑ ø9$# ∩⊄∠∪ ûÉë Å_ö‘ $# 4’ n< Î) Å7 În/u‘ ZπuŠÅÊ# u‘ Zπ̈ŠÅÊó÷ £∆ ∩⊄∇∪ ’ Í?ä{÷Š$$sù ’ Îû 

“Ï‰≈t6Ïã ∩⊄∪ ’Í?ä{÷Š$# uρ ÉL̈Ζ y_ ∩⊂⊃∪﴾)1(  ،اي نفس اطمينان يافته، به سوي پروردگارت «يعني
  .»راضي و مرضي شده برگرد، و در جمع بندگانم قرار گرفته وارد بهشت بشو

  آيد: صحابي همراه با ماليكه در بهشت به پرواز درمي
اي در  ابوطالـب را ديـدم كـه بـه صـورت فرشـته      من جعفر پسر «فرمود كه  �رسول خدا 

  .»كرد بهشت با ماليكه با دو بال پرواز مي

  شود: قضا از مألاعلي نازل مي

�pκ$﴿گردد و امري كه در قرآن به آن اشاره شده كه  شك قضا در آنجا نازل مي بي Ïù ä−t� ø�ãƒ 

‘≅ ä. @� øΒ r& AΟŠÅ3ym ∩⊆∪﴾)2( هاي مختلف  ا به صورتگردد و شرايع در آنج در آنجا متعين مي
  شوند. صادر مي

  مألاعلي بر سه قسم است:
  بايد دانست كه مألاعلي بر سه قسم است:

گروهي آنست كه خداوند دانست كه نظام خير به آنها وابسته است، لذا اجسام نوري  -1
  اي دميد. آفريد و در آنها نفوس كريمه »آتش موسي«را مانند 

از بخارات لطيفه عناصري پديد آمد و سزاوار شد تا  گروه ديگر آن كه با اختالطي -2
  نفوس عالية كه كامالً از آلودگي حيوانيت متنفر باشند در آن نفوذ نمايند.

گروهي نفوس انساني هستند كه مأخذ آنها با مألاعلي نزديك اسـت و هميشـه اعمـال     -3
تا اين كه پوشش بدن گردند  شدن به مألاعلي مي دهند كه منجر به ملحق بخش انجام مي نجات

                                           
  .30 – 27فجر، آيات  سورة -)1(
  .4سورة دخان، آية  »يابد ] فيصله مى هر كار استوارى در آن [شب«ترجمه:  -)2(
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آينـد، و مثـال آنهـا ايـن      شود و در رشتة مألاعلي قرار گرفته، از آنها بحساب مي آنها كنده مي
شوند و توجه به هـيچ چيـزي آنهـا را از او     خواهد بود كه به سوي پروردگار كامالً متوجه مي

tβθßsÎm7﴿فرمايـد:   دارد و اين اسـت منظـور از قـول خداونـدي كـه مـي       باز نمي |¡ç„ Ï‰ ôϑ pt¿2 öΝ Íκ Íh5u‘ 

tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒuρ ÏµÎ/﴾)1(  ،آورند كنند و به او ايمان مي با حمد خدا را به پاكي ياد مي«يعني«.  
يابنـد و ايـن، دري از    و از پروردگار خويش نيكي نظـام صـالح و بـدي ضـد آن را درمـي     

�tβρã﴿زنـد و ايـن اسـت معنـي قـول خداونـدي:        درهاي بخشـش الهـي را مـي    Ï� øótG ó¡o„uρ tÏ% ©# Ï9 

(#θãΖ tΒ# u﴾)2( خواهند. كه براي اهل ايمان آمرزش مي  

  اجتماع افاضل مألاعلي:
هاي مختلف ياد كرده انوار  ها و زبان او را به صورت �و در نزد روح كه پيامبر اكرم 

گيرند و به بهشت  افاضل مألاعلي جمع شده و باهم درآميخته به منزله چيز واحدي قرار مي
جويي، جهت نجات بني آدم از  شود و بسا اوقات در بهشت تصميمي بر چاره ناميده مي

ترين مخلوق آن روز به اوج  شود، بدينگونه كه پاكيزه هاي دنيوي و اخروي گرفته مي مصيبت
كند كه در  كمال برسد و امرش بين مردم نافذ گردد، پس تصميم به تكميل آن بنده، الزم مي

تا از آن بنده اتباع نموده، گروهي قرار گيرند كه خداوند در قلوب اهل استعداد الهام شود 

öΝ﴿حق آنها فرموده است:  çGΖ ä. u� ö�yz >π̈Β é& ôM y_Ì� ÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9﴾)3( نمايد كه در قلب  و نيز الزم مي
آن بنده علومي به صورت وحي يا خواب يا صدايي غيبي پديد آيد كه صالح و هدايت قوم 

بهشت براي او ظاهر گردند و با او شفاهاً صحبت كنند و الزم  را دربر گرفته باشند و اهل
شود كه به دوستان او كمك و به هر خيري نزديك گردانيده شوند، و كساني را كه سد  مي

                                           
  .7سورة غافر، آية  -)1(
  .7سورة غافر، آية  -)2(
  .110سورة آل عمران، آية  -)3(
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راه خدا قرار گيرند از رحمت باز دارند و به عتاب نزديك گردانند و اين اصلي از اصول 
شود، و در آنجا بركاتي به  القدس ناميده مي نبوت است، و اين تصميم مستمر، به تاييد روح

  گردند. ها به معجزات تعبير مي رسند كه قبالً از آنها خبري نبود و اين ثمر مي

  بارند: تر از مألاعلي عالمي وجود دارد كه ماليكه بر آن مي پايين
گوينـد و كثـرت آنهـا الزم     عالوه بر آنها نفوسي وجود دارنـد كـه بـه آنهـا مألسـافل مـي      

نمايد كه اختالط معتدلي از بخارات لطيف ايجاد گـردد كـه بـه حـد سـعادت گذشـتگان        مي
نرسيده اند، پس كمال آنها در اين است كه در انتظار چيزي باشند كه از مـالء اعلـي بـر آنهـا     

تراود، پس هرگاه چيزي بر حسب شايستگي قابليت و تاثير فاعل مترشح شود آنها به سوي  مي
خيزنـد و آنـان    ، همچنان كه پرندگان و حيوانات با حوادث طبيعـي برمـي  خيزند آن امور برمي

گردد فنا شده و به آنچه از مافوق بـه آنهـا الهـام گـردد بـاقي       نسبت به آنچه به خود آنها برمي
گذارند، سپس اراده و تصميمات آنها بـا امـري    مانند، پس در درون بشر و حيوانات اثر مي مي

گذارند كه  آيند، و در بعضي چيزهاي طبيعي چنان اثر مي ب درميكه در نظر گرفته شده مناس
اي در آن  حركات و تحوالت آنها دوبرابر گردد، چنانكه سنگي از باال غلطانيده شود و فرشته

اثر نمايد كه حركتش در زمين بيش از تصور باشد، و بسا اوقات شكارچي دامش را در دريـا  
كننـد و آنهـا بـه سـوي دام      ها الها مـي  هاي ماهي در دلاندازد و گروهي از فرشتگان آمده  مي

كنند و ديگـري را   نمايند و ريسماني را جمع مي آورند و يا از آن فرار مي شكارچي هجوم مي
دهند، ولي بـه   كنند و خود اين گروه فرشته متوجه نيستند كه چرا اين كار را انجام مي پهن مي

  د.دهن تبعيت از الهام اين كار را انجام مي

  از جمله اعمال ماليكه:
جنگنـد فرشـتگان حضـور بهـم رسـانده در قلـوب بعضـي         و بسا اوقات دو گروه باهم مـي 

آورند كه خيـاالت و خبرهـايي را برحسـب     شجاعت و در قلوب بعضي ديگر بزدلي پديد مي
  نمايند، تا كاري كه خواست خداست انجام گيرد. مقتضاي مقام وسوسه مي
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شود، پـس فرشـتگان    يت و آزار نفس انساني و يا تنعيم او تمام ميو گاهي اين ترشح به اذ
ها گروهي ديگـر وجـود    دهند، و در مقابل با اين در اين باره سعي و كوشش خود را انجام مي

ها بخارات تاريك متعفني پديـد   باشد يعني شياطين كه آن دارند كه داراي افكار ضد خير مي
  كوشند. اليكه ميهاي م آورند و هميشه بر ضد كوشش مي

  4باب 

ss9﴿ذكر سنة اهللا كه در قرآن به آن اشاره شده است كه  uρ y‰ÅgrB Ïπ̈Ζ Ý¡Ï9 «!$# 

WξƒÏ‰ ö7 s?﴾)1(  

  گردند كه در عالم نهفته اند: بعضي از افعال خداوند بر نيروهايي مرتب مي
يعـت  گردند كه در عالم بود بايد دانست كه بعضي از افعال خداوند بر نيروهايي مرتب مي

خداونـد  «فرمود:  �دهند، رسول خدا  گذاشته شده اند، و نقل و عقل هردو به آن گواهي مي
را از مشتي خاك آفريد كه آن را از كل زمين برگرفت، پس فرزندان آدم  �حضرت آدم 

مانند زمين، بعضي قرمز، بعضي سفيد، بعضي سياه، بعضي بين ايـن دو، بعضـي سـهل، بعضـي     
عبداهللا بن سالم پرسيد چه چيزي بچـه را بـه    »ي طيب قرار گرفتندخشن، بعضي خبيث و بعض

اگر آب مرد از آب زن سبقت نمايد بچه «فرمود:  �كشد؟ آن حضرت  سوي پدر يا مادر مي
  .»كشد كشد و اگر آب زن از آب مرد سبقت نمايد بچه را به سوي خود مي را به خود مي

  سبب تكليف:
ه مرگ به ضـرب شمشـير و نوشـيدن سـم متكـي      و كسي در اين شك و ترديدي ندارد ك

شـدن   باشد، و آفريـده  شدن بچه در رحم مادر پس از انزال مني از پدر مي گردد، و آفريده مي
ها پس از بذر افشاني و كاشـتن و آبيـاري اسـت و بـه اعتبـار ايـن توانـايي،         حبوبات و درخت

                                           
  .62سورة احزاب، آية  »و هرگز براى شيوه خداوند تغييرى نيابى«ترجمه:  -)1(
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يروهـا، خـواص عناصـر و    تكليف، امر، نهي و مجازات در مقابل عمـل آمـده اسـت، از ايـن ن    
  گيرند. تركيبات آنها سرچشمه مي

  احكام نهفته ديگر:
  ها، احكامي كه خداوند به صورت نوعي، قرار داده. و از اين

الف: احوال عـالم مثـال، و وجـود كـه در آنجـا قبـل از پديدآمـدن در روي زمـين مقـدر          
  گرديداند.

ساخته يا در پي اصالح مردم ب: دعاهاي مألاعلي كه نسبت كساني كه نفس خود را پاك 
  هستند و يا به نسبت كساني كه مخالف اين تهذيب و اصالح هستند.

ج: احكام فرض شده بر مردم كه ايجاب و تحريم را به دنبال دارند و سبب ثواب مطيـع و  
  باشند. عقاب عاصي مي

ي ديگري كند كه چيز فرمايد و قانون الهي اقتضا مي هـ: اين كه خداوند چيزي را مقدر مي
بوجود آيد، زيرا مخالفت قانون و نظم الهي صحيح نيست، و اصـل در ايـن بـاره قـول رسـول      

اي مقدر بفرمايد كه در فالنجا فوت نمايـد   هرگاه خداوند براي بنده«فرمايد:  خداست كه مي
ها را احاديث بيـان داشـته و عقـل نيـز آنهـا را       همه اين »آورد براي او در آنجا كاري پيش مي

  داند. ري و بديهي ميضرو

  هرگاه اسباب باهم در تعارض باشند:
گـردد،   توجه داشته باشيد كه هرگاه اسبابي كه قضاء بر حسب عادت، بر آنهـا مرتـب مـي   

باهم متعارض گردند و امكان نداشت كه همه مقتضيات آنها باهم بوجود بياينـد، حكمـت در   
لق، مراعات گردد، و اين در حـديثي  اين زمان اين است كه نزديكترين چيز، به سوي خير مط

كـه بدسـت    »بيـده الميـزان يرفـع القسـط ويخفضـه«فرمايد:  به ميزان، تعبير گرديده است كه مي
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تعبير شده است كه  »شأن«آورد و در قرآن به  برد و پايين مي اوست ترازو كه قسط را باال مي

﴿¨≅ ä. BΘöθtƒ uθèδ ’ Îû 5βù' x© ∩⊄∪﴾)1( »ضع و حالي استهر روز، او در يك و«.  

  ترجيح، وابسته به قوت اسباب است:
تر است، و گاهي بـه وضـعيت    باز ترجيح گاهي به اسباب بستگي دارد كه كدام يك قوي

گردند بستگي دارد كه كدام يك مفيدتر است، و گاهي بستگي به  اسبابي كه بر آن مرتب مي
به شناخت اسـباب و اوليـت آنهـا در     ها، اگر چه علم ما تقديم خلق بر تدبير دارد، و امثال اين

آيد، مگر اين كـه   دانيم كه هيچ چيزي بوجود نمي هنگام تعارض، احاطه ندارد، ولي قطعاً مي
بوجودآمدن آن نسبت به ديگران حقدارتر بوده است، و هركسي به آنچـه يـاد نمـوديم يقـين     

  رد.ب افتند در آرامش بسر مي داشته باشد از ايرادات زيادي كه اتفاق مي

  تأثير ستارگان:
بعضي از تأثيرات ستارگان الزمي است، مانند رفت و آمد زمسـتان و تابسـتان، كوتـاهي و    
درازي شب و روز، به اعتبار وضعيت خورشيد، و مانند جـزر و مـد دريـا بـه اعتبـار اخـتالف       

گاه كه پـروين طلـوع   هر« »اْلَعاَهـةُ  اْرتـََفْعتِ  النْجمُ  طََلعَ  إَذا«حاالت ماه، در حديثي آمده است: 
سالي و آباداني و ساير  ، اما ارتباط فقر و غنا، قحط»شود كند بر حسب عادت آفت برچيده مي

از بحث و بررسـي در   �حوادث بشر، بر حركات ستارگان، شرعاً ثابت نيست، و رسول خدا 
و اي از نجـوم دريابـد ا   هركسـي كـه شـعبه   «فرمايـد:   اين باره نهي فرموده اسـت، چنانكـه مـي   

با طلوع و غروب فالن ستاره باران بـر مـا باريـده    «و از گفتن:  »اي از سحر دريافته است شعبه
ها هيچگونه تأثيراتي  گويم كه، خداوند متعال در ستاره شديداً منع فرموده است. من نمي »شد

بجا نگذاشته است كه از آنها به توسط هواي احاطه كننده، به مردم و امثال آن حوادثي پديـد  
  آيد. نمي

                                           
  .29ية سورة رحمن، آ -)1(
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  نهي از كهانت:
از كهانـت كـه عبـارت از خبـردادن از جنيـان اسـت نهـي         �دانيد كه رسول خدا  شما مي

فرموده است، و از كسي كه پيش كاهن رفته و او را تصديق نمايد بيـزاري جسـته اسـت؛ بـاز     
د آين وقتي كه از او نسبت به وضع كاهنان سؤال گرديد، فرمود كه: فرشتگان در فضا فرود مي

نمايند، پس شـياطين اسـتراق سـمع نمـوده چيـزي       و نسبت به امور مقدر شده باهم صحبت مي
نمايند و اين كاهنـان صـدها دروغ بـه آن آميختـه بخـورد       شنوند و آن را به كاهنان القا مي مي

  دهند. مردم مي

pκ$﴿و خداوند فرموده است:  š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ#u Ÿω (#θçΡθä3s? tÏ% ©!$% x. (#ρã�x� x. (#θä9$s% uρ öΝ ÎγÏΡ≡uθ÷z\} 

# sŒÎ) (#θç/u� ŸÑ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ÷ρr& (#θçΡ%x. “x“ äî öθ©9 (#θçΡ% x. $tΡ y‰ΨÏã $tΒ (#θè?$tΒ $tΒ uρ (#θè= ÏFè%﴾)1( » اي اهل ايمان
مانند كفار نباشيد كه در باره برادران خويش كه به سفر يا به جهاد رفته بودند، گفتند كه: اگر 

  .»شدند مردند و كشته نمي ماندند نمي مي آنان پيش ما
يعني  »تو رفيقي«و فرمود:  »برد عمل هيچكسي او را به بهشت نمي«فرمود:  �رسول خدا 

  خالصه اين كه نهي به مصالح زيادي بستگي دارد، و اهللا اعلم. »و طبيب خداست«تيمار دار 

  5باب 

  حقيقت روح

  پذير است: آنچه كه شرع از آن سكوت كرده شناختنش امكان

=š�tΡθè !﴿خداوند فرموده است:  t↔ó¡o„uρ Çtã Çyρ”�9 $# ( È≅ è% ßyρ”�9 $# ôÏΒ Ì�øΒ r& ’ În1 u‘ !$tΒ uρ ΟçF� Ï?ρé& zÏiΒ 

ÉΟ ù= Ïèø9 $# āωÎ) WξŠ Î= s% ∩∇∈∪﴾)2(  ِمنَ  ُأوُتوا َوَما«خوانده است:  �و اعمش بر حسب روايت ابن مسعود 

كنند، بفرما كه روح از امر پرودرگار من  ره روح از شما سؤال ميدر با«يعني  »قَِليالً  ِإال  اْلِعْلمِ 

                                           
  .156سورة آل عمران، آية  -)1(
  .85سورة اسراء، آية  -)2(
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، و طبق قراءت اعمش برحسب روايت ابن »است و به شما علم بسيار كمي عنايت شده است
  مسعود مطلب اين است كه به آنان علم بسيار كمي عنايت گرديده است.

سؤال كرده بودند، و شود كه خطاب با يهودي است كه در باره روح  از اينجا معلوم مي
هم، حقيقت روح را آنچنان كه  �آيه در اين باره نصي نيست كه كسي ديگر از امت محمد 

داند، و اين چنين نيست كه هرچه شرع نسبت به آن، سكوت فرموده،  پندارند، نمي مي
پذير نباشد، بلكه بسياري چيزهاست كه شرع به اين خاطر از آنها  شناخت حقيقتش امكان

رموده است كه معرفت آنها دقيق است، صالح نيست جمهور امت در پي آنها قرار سكوت ف
  بردن به حقيقت آنها براي بعضي ممكن باشد. گيرند، اگرچه پي

  شود: آنچه از روح درك مي
شود اين  با توجه به اين، بايد توجه داشته باشيد كه نخستين چيزي كه از روح درك مي

شود و از  ست، و حيوان با دميدن روح در آن، زنده مياست كه آن مبدأ حيات حيواني ا
شود كه در بدن از  ميرد. باز اگر با دقت بيشتر بينديشيم واضح مي جداشدن روح از آن، مي

گردند كه نيروهاي حساسة محرك و مدبر  چكيدة اخالط، بخارات لطيفي در قلب توليد مي
  ق است.نمايند و حكم طب به آن متعل براي غذا را، تحريك مي

و تجربه اين را كشف نموده است كه براي هريكي از اوضاع اين بخارات، از رقت و 
خيزد، وجود  اي در نيروها و حركاتي كه از نيروها برمي غلظتش، صفا و كدورتش اثر ويژه

دارد، و هرگاه آفتي بر عضوي يا بر بخار توليد شد، مناسب به آن عضو، ايجاد گردد آن 
گرداند، و حيات الزمه وجود اين بخار، و موت  حركات آن را مشوش ميبخارا را فاسد، و 

شود و پايه و اساس روح از  الزمه فقدان آنست، پس در نگاه اولي، اين روح ناميده مي
  ديدگاه دقيق همين است.

  روح در بدن:
باشد، باز اگر دقت بيشـتري   و آن در بدن مانند آب گُل در گُل و مانند آتش در اخگر مي

اي بـراي ارتبـاط آن    گردد كه اين روح مركب و سواري روح حقيقي و مـاده  د روشن ميشو



    

  95  قسم اول: در قواعد ...   بحث اول: در اسباب تكليف و مجازات
  

 

گردد، اخالط بدن او و روحي كه از آن  شود، پير مي بينيم كه طفل جوان مي است، زيرا ما مي
كنند، گاهي كوچك و گـاهي بـزرگ، گـاهي سـياه و      آيد هزار بار تغيير مي اخالط پديد مي

باشد، در صورتي كه شخص، همان يكـي   و گاهي عالم و غيره ميگاهي سفيد، گاهي جاهل 
تـوانيم ايـن تغييـرات را فـرض كنـيم در       است. و اگر بازهم از گذشته بيشتر دقت شود ما مـي 

گوييم كـه مـا بـه بقـاي ايـن اوصـاف گـاهي يقـين          حالي كه طفل همان است كه بوده، يا مي
  نداريم، ولي به بقاي او يقين داريم.

  حقيقت روح:
شود كه آنچه اين شخص به وسيله آن كما هو باقي است غير از اين روح و  پس معلوم مي

شـوند، بلكـه    غير از اين بدن و غير از اين مشخصات است كه به نظر ظاهر ديده و شناخته مـي 
اي است نوراني كه وضعيت آن از وضعيت ايـن   روح در حقيقت، حقيقتي است فردي و نقطه

كه بعضي جوهر و بعضي ديگر عرض هستند، بـاالتر اسـت، و آن بـا    حاالت مختلف و متغاير 
اي را دارد كه با بزرگ دارد، و با سياه همانطور مرتبط است كه با سـفيد   كوچك همان رابطه

در ارتباط است، و متقابالت ديگر را بايد بر اين مقايسه نمود، و آن اوالً با روح هوايي رابطـه  
دوم ارتباطش با بدن است، زيرا بـدن جمـال روح هـوايي يـا     و تعلق خاصي دارد و در مرحله 

آيند كه  اي است كه از عالم قدس بر اين نسمه چيزهايي فرود مي باشد، و آن دريچه مي نسمة
  اين لياقت آنها را داشته باشد.

  مرگ جدايي نسمه است نه جدايي روح:
ادات زمينـي اسـت،   آيـد از ناحيـه لياقـت و اسـتعد     پس تغييراتـي كـه در امـور متغيـره مـي     

گردانـد، و بـا    كند، ولي صنعتگر را سياه مـي  همانگونه كه گرماي خورشيد پارچه را سفيد مي
وجدان صحيح براي ما واضح و متحقق شده است كه هرگاه بـدن اسـتعداد توليـد نسـمه را از     

گردد، و مرگ به اين معنـي نيسـت كـه روح قدسـي رابطـة       دست بدهد، بدن دچار مرگ مي
يابـد   كننـده تحليـل مـي    نسمه را قطع نموده است و هرگاه نسمه در اثر امراض تضعيفخود با 
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برحسب حكمت الهي الزم است كه از آن، آن مقداري كه روح الهي به آن تعلق برقرار كند 
گـردد تـا    بماند، آن چنانكه وقتي شما هوا را در شيشه را بمكيد بادهاي داخـل آن، خـالي مـي   

تواني آن را بمكي، يا شيشـه شكسـته    گردد و ديگر نمي اد خالي نميرسد كه ديگر ب جايي مي
آيـد، همچنـين در نسـمه هـم      شود، و اين در اثري رازي است كه از طبيعت هوا پديد مـي  مي

  كند. رازي و حدي وجود دارد كه از آن راز و حد تجاوز نمي

  آيد: هرگاه انسان بميرد در روح هوايي نشأتي ديگر پديد مي
آيد، پـس فـيض روح الهـي در آن     انسان بميرد در نسمه نشأت جديدي پديد ميو هرگاه 

آورد كـه بـا كمـك عـالم مثـال كـار        ماند قوتي پديد مي قسمت كه از حس مشترك باقي مي
اي اسـت   نمايد، هدف از اين قوت، آن قوت متوسـطه  شنوايي، بينايي و گويايي را كفايت مي

حد در عالم غيب پخش شده است، بسا اوقات اين كه بين تجرد و محسوس مانند يك چيز وا
گردد تا با كمك عالم مثال لباس نوراني يا ظلماني بپوشد و از آنجا عجايبات  نسمه مستعد مي

  آيند. عالم برزخ پديد مي

  پوشند: شود ارواح لباس جسماني مي هنگامي كه در صور دميده مي
هـا،   جانـب آفريـدگار صـورت   باز وقتي كه در صور دميده شـود يعنـي فـيض عمـومي از     

همانگونه كه در بدو آفرينش و به هنگام ايجاد نيروهاي نهفته در موجودات، آمده بـود بيايـد   
كند تا اين نسمه لباس جسماني يا لباس بين عـالم مثـال و جسـم را     فيض روح الهي ايجاب مي

  قق گردد.به آن خبر داده متح �بپوشد و تمام آنچه كه صادق المصدوق يعني رسول خدا 

  نسمه برزخي متوسط است:
و چون اين نسمه يك نوع حجابي متوسط بين روح الهي و بدن ارضي اسـت، الزم اسـت   
كه آن صورتي به اين طرف و صورتي به طرف عالم قدسي داشته باشد كه اين بعدش ملكـي  

ن مقـدار  است و بعد اولي كه مايل به زمين بود حيواني است، و ما نسبت به حقيقت روح بر اي
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نماييم تا علم در اين سالم بماند و فروعاتي بر آن مترتب گردد پيش از ايـن   مقدمات اكتفا مي
  كه پرده از علمي باالتر از اين علم برداشته شود، واهللا اعلم.

  6باب 

  سرّ التكليف

  انسان مكلف است:

Ρ‾$﴿خداوند فرموده است:  Î) $oΨ ôÊt� tã sπtΡ$tΒ F{$# ’ n?tã ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ÉΑ$t6Éfø9 $# uρ š÷t/ r' sù 

βr& $pκ s] ù= Ïϑ øts† zø) x�ô©r&uρ $pκ ÷] ÏΒ $yγn= uΗ xquρ ß≈ |¡Ρ M} $# ( … çµ‾Ρ Î) tβ% x. $YΒθè= sß Zωθßγy_ ∩∠⊄∪ z> Éj‹yèã‹ Ïj9 ª! $# 

tÉ) Ï�≈uΖ ßϑ ø9$# ÏM≈ s) Ï�≈oΨ ßϑ ø9$# uρ šÅ2Î� ô³ßϑ ø9 $# uρ ÏM≈x. Î�ô³ßϑ ø9 $# uρ z>θçG tƒuρ ª! $# ’ n?tã tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# 

ÏM≈ oΨÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# uρ 3 tβ% x. uρ ª! $# # Y‘θà� xî $JϑŠÏm§‘ ∩∠⊂∪﴾)1(  ،ها و زمين و  ما امانت را بر آسمان«يعني
ها عرضه نموديم از پذيرفتن آن ابا ورزيده از آن احساس خطر كردند، انسان مظلوم و  كوه

جهول آن را به دوش گرفت تا خداوند به مرد و زن منافق و مشرك عذاب بدهد و از مرد و 
  .»زن اهل ايمان درگذرد ، زير او آمرزنده و مهربان است

گرفتن آن، انكار كردند  ها و زمين از به دوش منظور از امانتي كه آسمان
  چيست؟

گـرفتن   امام غزالي، بيضاوي و غيره در اينجا هشدار داده اند كه هدف از امانـت، بـه دوش  
عهده و مسئوليت تكليف اسـت، بدينگونـه كـه خـود را در معـرض خطـر ثـواب و عقـاب بـا          

هـا و زمـين و    نمودن آن بر آسـمان  ؛ و مقصود از عرضهبجاآوردن طاعت و معصيت قرار دهد
غيره در نظر گرفتن استعداد و لياقت آنهاست و مراد از اباء و انكار آنها، ابـاء و انكـار طبيعـي    
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گـرفتن انسـان، لياقـت و     است كه عبارت از عدم لياقت و استعداد آنهاست، و مراد از به دوش
  شايستگي او بر انجام آنست.

  گي تكليف را دارد:انسان شايست

…﴿گـويم: بنـابراين، قـول خداونـدي:      من مـي  çµ‾Ρ Î) tβ% x. $YΒθè= sß Zωθßγy_ ∩∠⊄∪﴾)1(    علـت قـرار
توانـد عـدالت و انصـاف بجـا      گرفته است، زيرا ظلوم كسي است كه عـادل نباشـد، ولـي مـي    

، و تواند علم و دانش كسـب نمايـد   بياورد، و جهول كسي است كه عالم و دانا نباشد، ولي مي
يابـد ماننـد    هرچه غير از انسان هستند يـا عـالم و عـادل انـد كـه ظلـم و جهـل بـه آن راه نمـي         

توانند آن را تحصيل نماينـد ماننـد حيوانـات، و كسـي      فرشتگان، يا عالم و عادل نيستند و نمي
بودن و اليق آنست كه بالقوه كمال داشته باشد، اگرچه بالفعل فاقـد آنسـت، و    شايسته مكلف

<﴿ر قول خداوندي الم د Éj‹ yèã‹ Ïj9﴾ كشيدن بار  الم عاقبت است گويا فرموده: سرانجام به دوش
  امانت، تعذيب و تنعيم است.

  ماليكه از منظور خويش فاني و به مراد مافوق وابسته هستند:
تـر باشـد، الزم اسـت كـه روي وضـعيت       خواهي تا حقيقت حـال برايـت واضـح    و اگر مي

بينديشي كه چنين وضعيتي كه از تفريط نيروي حيوانيت سرچشمه  ماليكه در حال تجرد آنها
گيرد، مانند گرسنگي و تشنگي و ترس و اندوه، يا افراط آن مانند غلبة شـهوت و خشـم و    مي

عجب، آنها را ناتوان نخواهد كـرد و تغذيـه و رشـد و نمـو و لواحـق آن بـراي آنهـا اهميتـي         
ه هرگاه از باال امري بر آنها صادر گردد از تصميم بر ندارند، بلكه منتظر اوامر فوقاني هستند ك

اقامه نظام مطلوبي يا خرسندي از چيزي يا بغض بر چيـزي فـوراً بـراي آن آمـاده شـده منقـاد       
كنند و آنان در اين امـر از مـراد نفـس خـويش      گردند، و به سوي مقتضاي آن حركت مي مي

  باشند. فاني، و به مراد مافوق باقي مي

                                           
  .72سورة احزاب، آية  -)1(



    

  99  قسم اول: در قواعد ...   بحث اول: در اسباب تكليف و مجازات
  

 

  مقتضاي طبع حيواني مشغول اند: حيوانات به
باز در نظـر بگيريـد وضـعيت حيوانـات را در آلـودگيش بـه هيـأت پسـت كـه هميشـه در           

باشند و به سـوي هـيچ چيـزي حركتـي ندارنـد،       مقتضيات طبيعت منهمك، و در آنها فاني مي
  مگر چنان حركت حيواني كه فقط به نفع جسم و تمايل به مقتضاي طبع باشد.

  سان دو نيروي نهفته متضاد با امانت گذاشته است:خداوند در ان
باز بايد دانست كه خداوند به حكمـت كامـل خـويش دو نـوع نيـرو در انسـان بـه امانـت         
گذاشته است، يكي: نيروي ملكي است كه از فيض روح مختص به انسان كه بر روح طبيعـي  

  شود. ن تسليم ميشود و آن فيض را پذيرفته در قبال آ ساري است منشعب مي كه در بدن
دوم: نيروي حيواني است كـه از نفـس خـواني كـه همـه حيوانـات در آن شـركت دارنـد         

خيزد و از نيروهاي وابسته به روح طبيعي متأثر شـده و بـه خـودي خـود مسـتقل اسـت و        برمي
  گيرد. روح انساني از آن اتباع نموده و از آن دستور مي
اي هست كه يكي به سوي باال و  رد و جاذبهسپس بايد دانست كه بين اين دو نيرو، برخو

كشد، و هرگاه نيروي حيواني ظاهر شده آثارش تسلط پيدا كنند، نيروي  ديگري به پايين مي
گردد، و همچنين برعكس با بروز نيروي ملكي و غلبة آثارش، نيروي حيواني  ملكي پنهان مي

اي كه استعداد اصلي و  واستهگردد. خداوند متعال به هر نظام عنايتي و به هر خ پنهان مي
كنند، بخششي دارد، پس اگر او طلب كسب حاالت حيواني را بنمايد به او  كسبي طلب مي

شود، و اگر طلب كسب  شود و مناسب با آن حاالت تسهيالتي به او داده مي كمك مي
ه شود. چنانك حاالت ملكي را بنمايد كمك، و تسهيالت مناسب با آن حاالت، به او داده مي

Β̈$﴿فرمايد:  خداوند مي r' sù ôtΒ 4‘sÜ ôã r& 4’ s+̈? $# uρ ∩∈∪ s−£‰ |¹uρ 4o_ó¡çtø: $$Î/ ∩∉∪   … çνç�Åc£u� ãΨ |¡sù 3“u� ô£ã� ù= Ï9 

∩∠∪ $̈Β r&uρ .tΒ Ÿ≅ Ïƒr2 4o_øótG ó™$# uρ ∩∇∪ z> ¤‹ x.uρ 4o_ó¡çtø: $$Î/ ∩∪   … çνç� Åc£u� ãΨ|¡sù 3“u� ô£ãèù= Ï9 ∩⊇⊃∪﴾  ،يعني
اشد و تقوي را اختيار نمايد و به توحيد تصديق نمايد راه آساني هركسي كه بخششي داشته ب«
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گردانيم، ولي اگر بخل ورزيد و خود را مستغني قرار داده و به توحيد  برايش ميسر مي
  .»گردانيم تكذيب نموده راه را برايش مشكل مي

‰‘ .yξä﴿و نيز فرمود:  Ïϑ œΡ Ï Iωàσ ‾≈ yδ Ï Iωàσ ‾≈ yδuρ ôÏΒ Ï !$sÜ tã y7 În/ u‘ 4 $tΒ uρ tβ% x. â!$sÜ tã š�În/ u‘ #�‘θÝà øtxΧ 

به هريكي از عطاياي پروردگارت كه هيچگونه ممنوعيت از كسي ندارد كمك « )1(﴾∪⊂⊅∩
  .»كنيم مي

  هر نيرويي داراي لذت و دردي است:
هر نيرويي لذتي و دردي دارد، لذت عبارت است از دريافـت آنچـه بـه وضـعش مناسـب      

ها. و حالت انسان چقـدر شـباهت دارد بـه حـال      ت نامناسبتباشد و درد عبارت است از درياف
كسي كه مواد مخدر استعمال نمايد كه از تپش آتش احساس درد نكند تا ايـن كـه اثـر مـواد     

نمايد، و يا او شباهتي به گل  ضعيف شده به حالت طبيعي برگردد، درد را شديدتر احساس مي
يرو وجود دارد: يكي نيروي خاكي است كه دارد چنانكه اطباء ذكر كرده اند كه در گل سه ن

گردد، دوم نيروي آبي كه به هنگام فشردن و نوشيدن  هنگام ساييدن و بر بدن ماليدن ظاهر مي
  آيد. كند، سوم نيروي هوايي كه به هنگام استشمام پديد مي بروز مي

  شدن انسان مقتضاي نوع اوست: مكلف
اوست و انسان با زبان استعدادش از شدن انسان مقتضاي نوع  پس واضح گشت كه مكلف

خواهد تا بر حسب استعداد نيروي ملكي او، چيزهـايي را بـر او واجـب گردانـد و      خداوند مي
ورشدن در حيوانيت را بر او حرام نمـوده و   سپس با بجاآوري آنها به او پاداش بدهد، و غوطه

  بر انجام آن او را عقاب نمايد، واهللا أعلم.

  7باب 

  يف از تقديرجداكردن تكل

                                           
  .20سورة اسراء، آية  -)1(
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  ها بنگر: به آيات اهللا در درخت
هـايي قـرار داده كـه هـركس در آنهـا       بايد دانست كه خداوند در مخلوقات خويش نشـانه 

برد كه خداوند در مكلف قراردادن بندگانش بـه احكـام شـريعت، حجـت و      بينديشد، پي مي
  دليل كاملي دارند.

هـا   و آن كيفيتي كه در آنها از ديدني هاي آنها ها، برگ، گل، و ميوه توجه كنيد به درخت
ها و غيره وجود دارد، زيرا هرنوع درختي يك نوع برگ بـا يـك شـكل خـاص و      و چشيدني

اي دارد كـه بـا ايـن امـور شـناخته       اي بـا مـزه و كيفيـت ويـژه     هايي با رنگ خاصي و ميوه گل
و وابسـته بـه آن   باشد و همة اينها تابع صـورت نـوعي    شود كه اين درخت از فالن نوع مي مي

آيند كه صورت نوعي آمده است و قضاي اهل بر اين كه مثالً اين ماده،  هستند و از جايي مي
اش  اش چنـان و شـگوفه   درخت خرمايي قرار گيرد، پيوسته با قضاي تفصيلي اسـت كـه ميـوه   

اي اسـت كـه هـر عـاقلي آن را      هـاي صـورت نـوعي بـه گونـه      چنان باشد، و برخي از ويژگي
اي است كه به جز متخصص زيرك، كسي ديگـر   درك نمايد، و برخي ديگر بگونه تواند مي

براي كسي كـه آن را حمـل نمـوده اسـت      »ياقوت«تواند آن را درك نمايد، مانند: تاثير  نمي
اي است كه در همـه افـراد آن    آورد، و برخي از خواصش به گونه كه او را شاد و شجاع برمي

شوند و در بعضي  طوري است كه در بعضي افراد يافت مي شوند و بعضي ديگر نوع يافت مي
كند، و  ديگر خير، بر حسب استعداد ماده، مانند هليله كه هركسي به او دست بزند استفراغ مي

تواني بگويي كه، چرا ميوة درخت خرما بدين شكل بوده است، زيرا اين سؤالي اسـت   تو نمي
  پرسيد. »چرا«ظ توان با لف جا، زيرا لوازم ماهيت را نمي بي

  به آيات اهللا در حيوان بنگر:
باز به سوي انواع حيوانـات بنگـر كـه هريكـي شـكلي و آفرينشـي دارد، همچنـان كـه در         

بيني، و همراه با آن از او حركاتي اختياري و الهامـاتي طبيعـي و تـدابيري جبلـي      ها مي درخت
هـاي حـالل گوشـت     حيـوان  گـردد،  خواهي ديد كه هر نوعي به آنها از نوعي ديگر ممتاز مي

خورنـد، ولـي نشـخوار     كنند و اسب و خر و قاطر هم علف مـي  خورند و نشخوار مي علف مي
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كند، و هـر   پرند، ماهي در آب شنا مي ها به هوا مي خورند و پرنده ها گوشت مي ندارند. درنده
ز نوع حيوان صدايي غير از صداي حيوان ديگـر دارد، و كيفيـت عمـل جنسـي هـر حيـواني ا      

حيوان ديگر جداست، و كيفيت پرورش اوالدش از كيفيت پرورش اوالد ديگر مجزي اسـت  
كشاند و به هر نوعي علومي الهام شده كه مناسـب   كه شرح و توضيح آن بحث را به درازا مي

  به مزاجش و موجب اصالحش باشد.
مثـال آنهـا   بارد و  و همة اين الهامات از جانب پروردگار از دريچة صورت نوعي بر او مي

  هاست كه با صورت نوعي پيوند دارند. هاي گلها و مزة ميوه مانند خط
اي اسـت كـه    و از احكام نوع بعضي آنست كه شامل همه افراد نوع است و بعضـي بگونـه  

آينـد، اگرچـه اصـل     شدن اسباب پديد مـي  فقط در بعضي افراد برحسب استعداد ماده و فراهم
در بين زنبورهاي عسل و  »ملكة زنبور عسل«، مانند يعسوب باشد استعداد شامل همة افراد مي

  گيرد. طوطي كه پس از تعليم و تمرين، تقليد صداي انسان را ياد مي

  به نوع انسان و خواص او بنگر:
ها و انواع حيوانات يافتي براي او خـواهي   باز به سوي نوع انسان بنگر كه آنچه در درخت

ها  دفع فضالت و مكيدن پستان پس از تولد، و همراه با اين يافت مانند، سرفه، خميازه، آروغ،
گـردد از قبيـل:    هايي است كه با توجه به آنها انسان از ساير حيوانات ممتـاز مـي   در او ويژگي

دادن مقدمات بديهي يا تجربي، استقراء،  نطق، فهم خطاب، پديد آوردن علوم كسبي از ترتيب
داند، اگرچه از روي حس  ها را از روي عقل نيكو ميورزيدن به اموري كه آن حدس و اهتمام

  و وهم، خوبي آنها معلوم نباشد، مانند تهذيب نفس و مسخركردن اقاليم تحت فرمان خويش.
ها هجوم  از اينجاست كه بر اصول و ريشه اين امور، همه مردم جهان حتي ساكنان قلة كوه

گيرد و آن سر  صورت نوعي، نشأت ميآورند، و اين در اثر آن حكمتي است كه از ريشة  مي
خواهد تا عقلش بر قلب و قلبش بر نفسش غلبـه   و حكمت بدين قرار است كه طبع انساني مي

  پيدا كند.

  به تدبير خداوند در هر نوع بنگر:
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باز به سوي تدبير حق تعالي و تربيت و لطف او نسبت به هر نوعي بنگر. چون نبات، حس 
هايي مقرر كرده تا غذاي خود را از اختالط ماده آب  آن ريشه و حركتي ندارد خداوند براي

ها و غيره بر حسب مقتضـاي   و هوا، و اجزاي لطيف خاك جذب كرده، سپس آن را در شاخ
  صورت نوعي توزيع نمايد.

اي مقرر نشده تا غـذاي خـود    و چون حيوان حساس و متحرك باالراده است برايش ريشه
ه او الهام شده تـا دانـه و علـف و غيـره را از مـواردش تـالش       را از خاك جذب نمايد، بلكه ب

  نمايد و تمام مايحتاجش از منافع به او الهام گرديده است.
شوند، خداوند چنـين تـدبيري    و نسبت به آن نوع حيوان كه مانند كرم از خاك ايجاد نمي

هـايي   رطوبـت  نموده است كه نيروهاي تناسلي را در آن بوديعت نهاده است. خداوند در ماده
كند و پس از زايمـان آنهـا را بـه صـورت شـير       آفريده كه آنها را در تربيت جنين مصرف مي

  كند تا پستان مادر را بمكد و شير او را ببلعد. نمايد و به نوزاد الهام مي خالص تبديل مي
ي هايي قرار داده تا آنها را براي پديدآمدن تخم مرغ بكار ببرد، پس وقت و در مرغ رطوبت

دهـد كـه در اثـر آن ديوانـه      شدن شـكم دسـت مـي    كه تخم را انداخت به آن يبوست و خالي
رود و حضــانت و پــرورش چيــزي را  شــود و از اخــتالط و آميــزش نــوع خــود كنــار مــي مــي
  پسندد كه خالء شكمش را پر كند. مي

كم آنها را گيرند و خالء ش اي قرار داده كه نر و ماده باهم انس مي و طبع كبوتر را به گونه
هـاي   دهد و رحمت خداوندي بر اين اسـت كـه رطوبـت    اي براي پرورش تخم قرار مي انگيزه

اش قرار داده و نر  آوردن دانه و آب، و انداختنش در شكم جوجه كهنه را سبب تهوع و بيرون
ا هـ  آورد تا از ماده تقليد نمايـد؛ و بـراي جوجـه    اي درمي را بنابر انسي كه با ماده داشت بگونه

  دهد تا به وسيله آنها پرواز كند. آفريند و آنها را پر و بال، ريشة او قرار مي مزاج مرطوبي مي

  خداوند انسان را شايسته الهامات و علوم قرار داد:
و چون انسان را همراه با احساس و تحرك و پذيرش الهامات طبيعي و علوم كسبي داراي 

او كشاورزي، درختكاري، تجارت و معامله الهـام  عقل و توليد علوم كسبي قرار داده است به 
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فرمود. بعضي را بالطبع و حسب اتفاق آقا و سيد قرار داد و بعضـي ديگـر را بـالطبع و حسـب     
اتفاق برده قرار داد و از آنها بعضي را پادشاه و بعضي را رعيت مقرر فرمود و بعضي را از آنها 

عي، رياضي و عملي به بحث و تبادل نظـر  حكيم و فيلسوف قرار داد كه در حكمت الهي، طبي
پرداختند و بعضي را غبي و كودن قرار داد كه نتوانند به اين سوي راه يابنـد بـه جـز بـا نـوعي      

بيني كه بر ايـن حالـت    ها و شهرها مي هاي مردم را از اهالي بيابان تقليد، از اينجاست كه گروه
  هستند.

تدابير ظاهر متعلق بـه نيـروي حيـواني و    ها شرح و توضيحي است براي خواص و  همة اين
  پردازيم. هاي زندگي آن، سپس به نيروي ملكي او مي رفاهيت

  امتياز انسان از حيوان:
بايد دانست كه انسان مانند بقيه حيوانات نيست، بلكه او ادراكي باالتر از ادراك آنها 

به جز كسي كه سرشت  دارد، و بدان كه از علوم انساني كه اكثر افرادش از آن برخوردارند
زند جستجوكردن براي اين كه چه چيزي باعث ايجاد و  او از احكام نوع انساني سرباز مي

تربيت انسان قرار گرفته و اين كه جهان مدبري دارد كه انسان را آفريده و به او رزق عنايت 
ضرع فرموده، و اين كه بايد به دربار آفريدگار و مدبر خود بر حسب همت و علم خود ت

باشند، چنانكه خداوند  نمود، همانگونه كه ابناي جنس بعيدش هميشه به حال تضرع مي

óΟ﴿فرمايد:  مي s9r& t� s? āχr& ©! $# ß‰ àfó¡o„ … çµs9 tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ß§ôϑ ¤±9 $#uρ 
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Ü>#x‹ yèø9 ها سكونت  كنند كساني كه در آسمان بيني كه براي خدا سجده مي آيا نمي« )1(﴾#$
ها و درختان و  دارند و كساني كه در زمين ساكن اند و خورشيد و ماهتاب و ستارگان و كوه

  .»آنها ثابت شده است حيوانات و بسياري از مردم، و بسياري است كه عذاب بر

                                           
  .18سورة حج، آية  -)1(
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  هر نباتي نفس مدبره غير عاقلي دارد:
آيا مگر چنين نيست كه هر جزئي از درخت، از شاخ و برگ گرفته، تا گل و ميوه، هميشه 

كند، اگر هر جزئي از آن عقلي  دست نياز به سوي نفس نباتي كه مدبر درخت است دراز مي
كه آن ديگر ستايش نكرده اسـت و اگـر او   كرد  اي ستايش مي داشت نفس نباتي را بگونه مي

بسـت و آن بـا قصـد و اراده انجـام      داشت ايـن سـؤال حـالي، در علمـش نقـش مـي       عقلي مي
  گرفت. مي

  انسان نفسي مدبر و عاقلي دارد:
از اينجا بايد دانست كه وقتي انسان داراي عقل هوشياري است پس اين سؤال علمي مانند 

هـاي اوسـت كـه در نـوع انسـان       است. و نيـز از ويژگـي   سؤال حالي در نفس او منعكس شده
كساني هستند كه توجهي به سوي منبع علوم عقلي دارند كه آنها را به صورت وحي، حـدس  

يابند، و كساني ديگر هستند كه از اين شخص كامل آثار رشد و بركـت   يا خواب از او درمي
  و مطيع او قرار گرفته اند.را درك نموده اند. بنابراين، در امر و نهيش فرمانبردار 

و هيچ انساني نيست، مگر اين كه نيروي رسيدن به غيـب از طريـق خـواب يـا رأي همـراه      
باشد، البته بعضي در اين ميـدان كامـل و بعضـي نـاقص      بصيرت، يا هاتف با حدس را دارا مي

  باشند. هستند و ناقصان هميشه نيازمند كامالن مي
سازد، مانند خشوع، نظافـت،   را از بقيه حيوانات جدا مي و انسان داراي صفاتي است كه او

هاي جبروتي و ملكوتي از قبيـل مسـتجاب الـدعوه     عدالت و گذشت، و مانند ظاهرشدن جرقه
  بودن و بقيه كرامات و احوال و مقامات. 

  امور متمايز بين انسان و حيوان:
، زياد اند اما خالصه امـر و  گردد و اموري كه به وسيله آنها انسان از بقيه حيوانات جدا مي

  باشد. مالك آن، دو خصلت مي
  يكي: ازدياد نيروي عقلي كه داراي دو شعبه است:
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رود و دقـايق آنهـا را    هـا فـرود مـي    اي كه به خاطر اصالح نظـام بشـر در رفاهيـت    شعبه -1
  نمايد. كشف مي

  اي كه آمادگي دريافت علوم غيبي را از طريق بخشش دارد. شعبه -2
  هارت در نيروي عملي كه اين نيز دو شعبه دارد:دوم: م

ها كارهايي با اختيـار خـود انجـام     الف: بعليدن اعمال از مجراي اراده و اختيار پس حيوان
هـاي آنهـا بـا روح اعمـال      گردنـد و نفـس   دهند، ولي آنها در درون نفس آنها داخـل نمـي   مي

چسبند، لذا صور امثال  وح هوايي ميشوند، بلكه آن افعال فقط به نيروي قايم در ر رنگين نمي
  شود. آنها براي آنها آسان مي

بلعد، سپس  گردند، ولي نفس روح اعمال را مي دهد كه فنا مي انسان كارهايي را انجام مي
  كنند. در نفس به صورت نور يا ظلمت بروز مي

  اختيار شرط مؤاخذه است:
آنها را با اختيار خود انجام دهد، و اين گفته شرع كه شرط مؤاخذه بر افعال، اين است كه 

گويد: شرط ضرر رساندن سم و فايده رساندن ترياق اين است  مانند قول پزشك است كه مي
  كه آنها از راه حلقوم به شكم فرو بروند.

ب: شعبة ديگر عبـارت اسـت از احـوال و مقامـات عـالي، ماننـد محبـت اهللا و توكـل كـه          
  حيوانات فاقد آنها هستند.

  تكامل طبيعت انسان و اصالح اوامرش:چگونگي 
رسد، مگر بـه وسـيلة    چون طبيعت انسان بر حسب مقتضاي صورت نوعي به پايه اتمام نمي

علومي كه رشيدترين و پاكترين فرد آن را دريافت كرده و ديگران از او اطاعت نمايند و نيـز  
عـال اختيـاري بحـث    بدون شريعتي كه شامل معارف الهي، تدبيرات رفاهي، قواعدي كـه از اف 

مكروه. و  -5حرام.  -4مباح.  -3مندوب.  -2واجب.  -1نمايد و تقسيم آنها به انواع پنجگانه: 
مقدماتي كه بيانگر مقامات احسان باشند، بر اين اساس حكمت الهـي و رحمـت او، الزم شـد    

دريافت  كه از بارگاه مقدس غيب، نيروي عقلي مهيا گردد و رشيدترين و پاكترين آنان آن را
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كند و بقيه مردم منقاد و فرمانبردار او قرار گيرند، همچنان كه در نوع زنبورهاي عسل مشاهده 
  دهد. گردد كه ملكه، بقيه را به نظم خاصي ترتيب مي مي

و اگر اين دريافت چه به واسطه و يا بال واسطه نمي بود، كمالي كه براي انسان مقدر شده 
توانـد   بيند كه نمي بيننده وقتي نوعي از انواع حيوانات را مي آورد. همچنان كه بود بدست نمي

كند كه خداوند براي آن چراگاهي مقدر نموده كـه داراي   بدون علف زندگي كند، يقين مي
اي از علـوم   رسد كه در آنجا بهـره  علف باشد همچنين بيننده در صنعت الهي، به اين يقين مي

كند و كمال مقدر شده خود را به اتمام  خود را پر ميوجود دارد كه عقل به وسيله آنها خالء 
  رساند. مي

اي توضـيح گـردد    و از آن جمله يكي علم توحيد و ذات و صفات است، و بايد آن بگونه
كه عقل انساني به مقتضاي طبعش به آن دسترسـي پيـدا كنـد، و چنـان مغلـق نباشـد كـه بجـز         

را به معرفت تشريح نمود، چنانكـه بـه آن    نظيران آن را كسي درنيابد، پس خداوند آن علم بي
اشاره شده است، پس براي خودش صـفاتي را ثابـت نمـود     »سبحان اهللا و بحمده«در قول او 

گيرنـد. از قبيـل حيـات، سـمع، بصـر،       شناسند و في ما بين يكديگر بكارش مـي  كه آنها را مي
  قدرت، اراده، كالم، غضب، سخط، رحمت، ملك و غني.

در اين صفات كسي مانند او  »ليس كمثله شيء«همراه با آنها ثابت فرمود كه و اين را نيز 
نيست، پس او زنده است نه مانند زندگي ما، بيناست نه مانند بينـايي مـا، قـادر اسـت نـه ماننـد       

  ها. كننده است نه مانند ارادة ما، گوينده است نه مانند كالم ما، و امثال اين قدرت ما، اراده
باشد، مثالً گفته  ش را به اموري تفسير نمود كه در توانايي جنس بشر نميسپس عدم تشابه

هاي درختان و شـمارش   هاي بيابان، عدد برگ شود كه: او تعداد قطرات باران، عدد ريگ مي
بيند و آنچه را كسـي در   ها را در تاريكي شب مي داند و حركت مورچه تنفس حيوانات را مي

  داند و امثال ذلك. سوسه كند ميداخل رختخواب در اتاق بسته و



    

    حجت اهللا البالغه      108 
    

 

هـاي اسـتفاده، علـم مخاصـمه، يعنـي هرگـاه در        و از آن جمله است علم عبادات، علم راه
آيـد، پـس راه حـل     نفوس پايين شبهاتي پديد آيد كه به وسيله آنها با حق درگيري پـيش مـي  

  نمودن آنها چيست؟ دفع
ي و انـواع عقوبـات و نعمـات    از آن جمله است علم يادآوري انواع نعمات و خيـرات الهـ  

باطني و وقايع برزخ و محشر. پس خداوند در ازل به سوي نوع بشر و به استعدادي كـه ابنـاي   
برنـد و بـه نيـروي ملكـي و بـه تـدبيري كـه از علـوم مشـروحه بـر حسـب             نوع او به ارث مـي 

و  كند نظر افكند، پس همـة ايـن علـوم در غيـب الغيـب، محـدود       استعدادش او را اصالح مي
شماره شده، قرار گرفتند، و اين تمثل و قرارگرفتن است كه اشاعره آن را به كالم نفسي تعبير 

باشـد؛ بـاز وقتـي كـه زمـان آفـرينش        نمايند، و اين غير از علم و غير از اراده و قدرت مـي  مي
اي كه نسبت آنها به  مالئكه فرا رسيد، خداوند دانست كه صالح افراد بشر بدون نفوس كريمه

شـود؛   باشد كامل نمي وع انسان، مانند نسبت نيروهاي عقلي در يكي از ما نسبت به نفسش مين
(باش) به محض عنايتي كه به افراد انسان داشت، آفريد، پس ساية  »ُكن«پس آنها را با كلمة 

آن علوم محدود و شمرده شده در غيـب الغيـب را در سـينة آنهـا انـداخت؛ پـس مالئكـه بـه         
حاني متشكل گرديدند، و به اين سو در اين قـول خداونـدي اشـاره شـده     صورت اجسامي رو

%tÏ﴿است:  ©!$# tβθè= Ïϑ øts† z̧ ö� yèø9 $# ôtΒ uρ … çµs9 öθym﴾)1( .»كنند و آنـان   كسانى كه عرش را حمل مى
  »كه پيرامون آن (عرش) هستند

  الزم است كه وجودي روحاني براي آن علوم باشد:
هـا شـدند،    هـا و آيـين   ايي آمدنـد كـه خواسـتار تغييـر دولـت     ه باز وقتي كه بعضي از قرينه

ها مشروح و مفصـل   خداوند وجود روحاني ديگري را براي اين علوم مقدر فرمود، آنگاه اين
ها قرار گرفتند و به اين سو در اين قول خداوندي اشاره شده است:  بر حسب مناسب اين قرين

                                           
  .7سورة غافر، آية  -)1(
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﴿!$‾Ρ Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& ’ Îû 7's# ø‹ s9 >πx. t�≈ t6•Β 4 $‾Ρ Î) $̈Ζ ä. zƒÍ‘ É‹Ζ ãΒ ∩⊂∪ $pκ� Ïù ä−t� ø� ãƒ ‘≅ ä. @� øΒ r& AΟŠÅ3ym ∩⊆∪﴾)1( »  ما قـرآن
دهنده بوده ايم، در اين شـب مبـارك    را در شب پرخير و بركتي فرو فرستاديم، ما همواره بيم

  .»اي بيان و مقرر گشته است هرگونه كار حكيمانه

  وجود رسول از مقتضيات حكمت خداوندي است:
حكمت خداوندي در انتظار وجود مردي رشيد و پاك كه مسـتعد نـزول وحـي باشـد      باز

قرار گرفت، در حالي كه شان او را عالي و مكان او را مرتفع قرار داده باشد و همين كه او بـه  
وجود آمد او را براي خودش ايجاد كرد و براي اتمـام مـرادش او را دليلـي قـرار داد و بـر او      

رمود و اطاعت او را بر بندگانش الزم قرار داد، چنانكه در حق حضـرت  كتاب خود را نازل ف

y7﴿فرمايد:  مي �موسي  çG ÷èuΖ sÜ ô¹$# uρ Å¤ø� uΖ Ï9 ∩⊆⊇∪﴾)2( »تو را براي خودم ساختم«.  
پس آنچه اين علوم را در غيب الغيب تعيين نمود عنايت خداوندي نسـبت بـه نـوع بـود و     

تعداد نوع خواستار شد و شريعت خاصه را در كنـار  فيضان نفوس مألاعلي را از حق تعالي، اس

:Tsù èπ¤fçtø¬﴿ها احوال نوع، به اصرار خواستار شد؛  قرينه $# èπtóÎ=≈ t6ø9 $#﴾ )3(.  

  الزم است كه انسان علومش را به صورت كسب و نظر يا وحي دريابد:
ل قـرار  اگر كسي بگويد كه: از كجا بر انسان واجب شد كه نماز بخواند و فرمانبردار رسو

  گيرد و از كجا بر او زنا و دزدي حرام قرار گرفت؟
جوابش اين است كه، وجوب نماز و اطاعت، حرمت زنـا و سـرقت، از آنجاسـت كـه بـر      

هـا خـوردن    حيوانات چريدن علف الزم، و خوردن گوشت، حـرام قـرار گرفـت و بـر درنـده     

                                           
  .4 – 3سورة دخان، آية  -)1(
  .41سورة طه، آية  -)2(
  .149سورة انعام، آية  »] از آن خداست رسا [و محكم بگو: دليل«ترجمه:  -3
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عسـل الزم شـد تـا از     گوشت و گياه نخوردن الزم قرار گرفت، و از جايي كه بـر زبنورهـاي  
  يعسوب اطاعت نمايند.

نماينـد، و انسـان    ها اين علوم را از راه الهام طبيعي تلقـي مـي   فقط فرق اين است كه حيوان
  كند. علوم مناسب خود را از راه كسب و استدالل يا وحي و يا تقليد دريافت مي

  8باب 

  تكليف متقضي مجازات است

  مجازات مردم بر حسب كردارشان:
گردند كه نيكان به پاداش نيكي و  دانست كه مردم به مقتضاي كردارشان مجازات مي بايد

  گردند و اين مبتني بر چهار وجه است: بدان به كيفر بدي نايل مي
ها گوشت  مقتضاي صورت نوعي است، همچنان كه هرگاه حيوانات علف و درنده يكي:

ها علف بخورند  گوشت و درندهشود و اگر برعكس، حيوانات  بخورند مزاج آنها درست مي
گردد، به همين صـورت اگـر انسـاني اعمـالي را انجـام دهـد كـه روح آن         مزاج آنها فاسد مي

خشوع و توجه به سـوي خـدا، پـاكيزگي، سـماحت و عـدالت باشـد مـزاج ملكـوتي درسـت          
هـا باشـد مـزاج ملكـوتيش فاسـد       شود و اگر اعمالي را انجام دهد كه روح آنهـا ضـد ايـن    مي
  ردد.گ مي

كند كه يكي از ما درد  هرگاه از وزن بدن كاسته شود ماليمت و تنفر را چنان احساس مي
  سوختن را احساس نمايد.

اي در مغز  جهت مألاعلي است، همچنان كه براي هريكي از حيوانات نيروي دراكه دوم:
چنـين  نمايـد، هم  وجود دارد كه در اثر آن گذاشتن پاي خود بر اخگر يـا يـخ را احسـاس مـي    

صــورت انســاني كــه در ملكــوت متمثــل اســت خدمتگــذاراني از ماليكــه دارد كــه عنايــت   
پـذير   خداوندي نسبت به نوع انسان آنها را آفريده است، زيرا نـوع انسـان بـدون آنهـا اصـالح     

  نيست.
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پـذير باشـد، پـس هرگـاه      تواند اصـالح  همچنان كه يكي از ما بدون نيروهاي ادراكي نمي
دهنـدة انجـام دهـد از آن ماليكـه، شـعاع شـادي و سـروري         ن كـار نجـات  يكي از افراد انسـا 

خيـزد؛ و   باري انجام دهد، شعاع نفرت و بغض از آنها برمـي  خيزد، و هرگاه كار هالكت برمي
كننـد و در نفـوس    ها در نفس آن فرد حلول نموده ايجاد خوشحالي يا وحشـت مـي   اين شعاع

شوند تـا او را دوسـت داشـته     كنند و ملهم مي ل ميبعضي از ماليكه و يا بعضي از انسان، حلو
برايش، احسان نمايند يا او را دشمن داشته با او، با بغض و بدي پيش آيند، همچنان كه هرگاه 

كنـد،   يكي از ما پايش را بر اخگري بگذارد با نيروي ادراكي خود درد سوختن را درك مـي 
شـود و در   ذارد و او انـدوهگين مـي  گـ  خيزد كـه در قلـب اثـر مـي     سپس از آنجا شعاعي برمي

  شود. گذارد كه گداخته مي طبيعت اثر مي
و تأثيرات اين ماليكه در وجود ما، شبيه به تأثير ادراكات در بدن ماست، پس همچنان كه 

آينـد، و رنگـش    هايش به لرزه درمـي  هرگاه يكي از ما دردي يا ذلتي را توقع داشته باشد شانه
شـود و   گردد، ادرارش قرمـز مـي   و گاهي شهوتش خارج مي شود، زرد و جسدش ضعيف مي

هـا تـأثير نيروهـاي     گـردد، پـس همـة ايـن     گاهي ادرار و مدفوعش از شدت ترس خـارج مـي  
ادراكي و وحي و غلبه آنها در طبيعت هستند، پس به همين صورت ماليكة گماشـته شـده بـر    

  شود. بر ماليكة سفلي نازل مي بني آدم از آنها الهامات طبيعي و حاالت سرشتي بر بني آدم و
و همة افراد انسان مانند نيروهاي طبيعي، براي ماليكه و مانند نيروهاي ادراكي براي خود 

ها به پايين نزولي دارند به بهشت هم رنگي از آنها صعود  انسانها. پس همچنان كه آن شعاع
يا غضب و لعن شود كه رحمت و رضا  كند كه منجر به پديدآمدن فيض از هيئتي مي مي

كردن مقدمات،  كردن آب، و يا آماده كردن آتش جهت گرم شود، مانند آماده ناميده مي
كردن دعا براي اجابت. پس از اين جهت در جبروت  گيري از آنها، و آماده جهت نتيجه

يابد، بدين صورت كه نخست غضب سپس توبه و يا نخست نعمت  تجدد و تغيير تحقق مي

āχ﴿فرمايد:  گردد، خداوند در اين باره مي اد ميسپس خشم و غصب ايج Î) ©!$# Ÿω ç� Éi� tóãƒ $tΒ 
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BΘöθs) Î/ 4®Lym (#ρç� Éi� tóãƒ $tΒ öΝÍκ Å¦à�Ρr' Î/﴾)1( »دهد، مگر اين كه  خداوند وضعيت قومي را تغيير نمي
  .»خود آنها، آن را تغيير بدهند

بني آدم را بـه سـوي   در احاديث زيادي خبر داده است كه فرشتگان اعمال  �رسول خدا 
كند كه بندگان مرا در چه وضعي رها كرديـد؟ و   برند و خداوند از آنان سؤال مي خدا باال مي

 �شود؛ در اينجـا آن حضـرت    اين كه عمل روز، قبل از عمل شب به سوي خدا باال برده مي
  رند.گي خبر داد كه فرشتگان بين بندگان و نور خدا كه قايم در بهشت است واسطه قرار مي

شـناس   مقتضاي شريعت مقرر شده بر آنهاست. پس همانگونه كـه نجـومي و سـتاره    سوم:
شناسد كه هرگاه كواكب نظري از نظرات داشته باشند روحانيتي آميخته از نيروهـايش در   مي

گردد، پس وقتي كه ناقل احكام فلكيـات كـه مـاه باشـد آن را بـه       اي از فلك تمثل مي گوشه
گردنـد، همچنـين هرگـاه     اطر آنها بر حسب اين روحانيت منقلب مـي سوي زمين نقل كند خو

شـود   شود بيايد عارف باهللا متوجـه مـي   وقتي از اوقات كه در شرع به آن شب مباركه گفته مي
آيد و از آنجا  كه روحانيتي آميخته از احكام نوع انسان و مقتضاي وقت، در ملكوت پديد مي

گردد؛ و همچنين بر نفوسي كه بالواسـطه   روز نازل مي ترين خلق خدا در آن الهاماتي بر ذكي
  گردند. در ذكاوت با او نزديك هستند اين الهامات نازل مي

ها را مستحسن دانسته بپذيرند ناصـر و حـامي    شود كه اين الهام سپس به همة مردم الهام مي
شـود   ييني الهـام مـي  سازد و به ماليكه پا آنها را تأييد و معاند و دشمن آنها را ذليل و خوار مي

تا با مطيعان برخورد خوب و با نافرمانان برخورد نامناسبي داشته باشند، سپس از ايـن حـاالت   
كنـد كـه در آنجـا خوشـنودي و نارضـايتي ايجـاد        رنگي به سوي مألاعلي و بهشت صعود مي

  گردد. مي
بخواهـد   اين كه هرگاه پيامبري در بين مردم مبعوث شود و خداونـد بـا بعثـت او    چهارم:

كه بر مردم لطف بفرمايد و آنها را به سوي خيـر نزديـك بگردانـد و اطاعـت و فرمـانبرداري      
گردد مشخص و متمثل گرديـده،   خود را بر آنها الزم بگرداند، علمي كه به سوي او وحي مي
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گيـرد،   به همت و دعاي آن پيامبر و قضاي الهي آميخته، موجب كمك و حمايت او قرار مـي 
  شود. و متحقق ميپس مستحكم 

  مجازات فطرت الهي است:
ولي مجازات به دو وجه (مقتضاي صـورت نـوعي و جهـت مألاعلـي)، فطـري اسـت كـه        
خداوند مردم را بر آن آفريد، و در آفرينش او هيچگونه تغيير و تبديلي نخواهي ديـد، و ايـن   

فطـرت آن دينـي    فقط در اصول و كليات بِرّ و اثم است نه در فروعات و حدود آنها، و همين
بـر آن اجمـاع دارنـد، چنانكـه      †است كه با اختالف زمان تغييرپذير نيسـت و همـة انبيـاء    

≈›βÎ) ÿÍνÉ¨﴿فرمايـد:   از سـورة مـؤمنين مـي    52خداوند در آيـة   yδ öΝ ä3çF̈Β é& Zπ̈Β é& Zοy‰ Ïm≡uρ﴾)1( »  ايـن
  .»اي بوده و آيين واحدي دارند پيامبران همگي ملت يگانه

  ت:مؤاخذه متحقق اس
پيامبران برادران عّلـي هسـتند كـه پدرشـان يكـي اسـت و مـادران        «فرمود:  �رسول خدا 

و بعـد از آن فرقـي    †مؤاخذه بر اين حد متحقق است كه قبل از بعثت انبيا  »متفرقي دارند
  نداشته است.

  باشد: مجازات به اختالف زمان مختلف مي
باشد، و اين علت  مان متفاوت ميو مجازات به وجه سوم يعني اقتضاي شريعت با تفاوت ز

اشاره شـده اسـت كـه     �قرار گرفته است و به آن در اين قول پيامبر  †بعثت انبياء و رسل 
مثال من و مثال آنچه خداوند مرا به آن مبعوث فرموده است مانند مردي است كه «فرمايد:  مي

ديـدم و مـن ترسـاننده    در قومي وارد شود و به آنها بگويد كه: من لشكر را با چشـمان خـودم   
ام به فكر نجات خودتان باشيد، پس گروهي از آن قوم صحبت او را پذيرفته به اول شب  برهنه

از اين فرصت استفاده نموده به جايي رفتند و نجـات يافتنـد، و گروهـي ديگـر او را تكـذيب      

                                           
  هم آمده است. 92و در سورة انبياء، آية  -)1(
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رده و آنهـا  نموده تا صبح بر جاي خود ماندند، و لشكر هم در اول بامداد بر سر آنها هجوم آو
ام  را از بين برد. پس همچنين است مثال كساني كه از من پيروي نمودند و آنچه را مـن آورده 

ام تكـذيب   پذيرفتند و مثالي كساني كه از من نافرماني نموده و ديـن حقـي را كـه مـن آورده    
  .»نمود

  باشد: مجازات بعد از ابالغ و كشف شبهه مي
بودن  نمودن شبهات و درست و برطرف †انبيا و مجازات به وجه چهارم پس از بعثت 

=š�Î﴿گيرد.  تبليغ انجام مي ôγuŠÏj9 ôtΒ š�n= yδ .tã 7πoΨ Íh‹t/ 4z÷óstƒuρ ôtΒ �†yr .tã 7πoΨ Íh‹ t/﴾)1( .» تا
كسى كه نابود شده است، از روى دليل نابود شود و كسى كه زندگى يافته است از روى 

  »دليل زنده ماند

  9باب 

  مردم، مستوجب اختالف اخالق و اعمال و مراتب كمال آنهاستاختالف سرشت 

  فطرت ثابت است:
هرگـاه  «مروي اسـت كـه فرمـود:     �اصل در اين باره آن روايتي است كه از رسول خدا 

شنيديد كه كوهي از جاي خود تكان خورده است آن را تصديق كنيد، ولي اگر شنيديد كـه  
نكنيد، زيرا او سرانجام به سرشت خـود خواهـد   مردي از عادتش برگشته است آن را تصديق 

توجه داشته باشيد كه فرزندان آدم به طبقات مختلف آفريده شـده انـد   «. و نيز فرموده: »رفت
و طبقات آنها را در غضـب   »آيند... الحديث بطوله كه برخي از آنها به حالت ايمان به دنيا مي

يعنـي استعدادشـان    »ه و طال معادن هسـتند مردم مانند نقر«و تقاضاي دين ذكر نموده، فرمود: 

                                           
  .42سورة انفال، آية  -)1(
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≅ö﴿متفاوت اسـت و خداونـد فرمـوده اسـت:      è% @≅ à2 ã≅ yϑ ÷ètƒ 4’ n?tã ÏµÏFn= Ï.$x©﴾)1( »   هريكـي بـه
  .»كند كه بر آن آفريده شده است اي عمل مي طريقه

  نيروي ملكي در وجود انسان بر دو قسم است:
ت فرمـوده و معـاني ايـن احاديـث را     خواهي آنچه خداوند در اين باره به من عنايـ  اگر مي

برايم تفهيم نموده است را دريابي پس بدان كه قوة ملكي به دو شكل در وجود انسان آفريده 
  شده است:
وجه مناسب با مألاعلي كه به رنگ علوم اسماء و صفات، معرفت دقايق قهـر الهـي،    اول:

  ش، رنگ يافته اند.تلقي نظامي به صورت احاطه به آن، و تصميم كامل بر طلب وجود
گردنـد   شود منبعث مي وجه مناسب به مألسافل كه در اثر اسبابي كه از باال نازل مي دوم:

اي دارنــد و نــه همتــي و نــه معرفــت و نــورانيتي و نــه توانــايي بــراي رد   و از خــود نــه احاطــه
  هاي حيواني را دارند. آلودگي

  نيروي حيواني نيز بر دو قسم است:
  ني نيز بر دو قسم ايجاد شده است:همچنين نيروي حيوا

حيوانيت شديد، سفت و سخت مانند جسم شتر نر قوي كه از غـذاي زيـاد و تـدبير     يكي:
باشـد، همتـي    درست پرورش يافته كه قوي هيكل، سفت و داراي صدايي بلند و نيرومنـد مـي  
بـه  خواهـد غل  نافذ و شجاعتي بزرگ و غضبناك و حسود و شهوتي كامل داشته باشد كه مـي 

  پيدا كند و خود را بنماياند و قلب شجاعي داشته باشد.
حيوانيت ضيعف، و سست، مانند حيوان آختـه و نـاقص كـه در اثـر قحـط سـالي و        دوم:

انتظامات نامناسبي پرورش يافته نحيف و الغر، پست آواز، ضعيف البطش و بزدل بار آيد كه 
  باشد. نه همتي دارد و نه خواهان غلبه و ظهوري مي
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نمايد و كسـبي   هركدام از دو نيرو طبيعتي دارند كه يكي از دو وجه آن را تخصيص ميو 
  كند. دارند كه آن را تاييد و تقويت نموده در اين باره به او كمك مي

  اجتماع دو نيروي ملكي و حيواني:
تواند باشد: گاهي به صـورت تجـاذب و    شدن اين دو نيرو در انسان به دو صورت مي جمع

باشد منتهاي هدفش را در نظر  شوند كه هريكي در تالش مقتضايش كامل مي ميكشش جمع 
  كند. گرفته روش طبيعي خود را دنبال مي

پس الزم است كه بين آنها تجاذب و كشمكش پديد آيد، پس اگر اين يكي غالـب آيـد   
  روند و برعكس. آثار آن ديگر از بين مي

به ايـن طـور كـه قـوة ملكـي از خواسـتة        گيرند و گاهي با صلح و آشتي كنار هم قرار مي
مقتضاي خالصش پايين بيايد به سوي آنچه به آن نزديك است از قبيل عقل و سخاوت نفـس  
و عفت طبع و بويژه ايثار نفع ديگران بر نفع خويش و نظـر دوخـتن بـر آخـرت بجـاي دنيـا و       

  دوستي نظافت در تمام متعلقات خويش.
يش ترقي نمايد، به سوي آنچه از راي كلي بعيـد و  و نيروي حيواني از خاصه مقتضاي خو

منافي نباشد و بدين شكل باهم صلح و آشتي نمايند و از آنهـا مزاجـي پديـد آيـد كـه در آن      
  تخالفي نباشد.

و براي هريكي از دو پاية ملكي و حيواني و اجتماع آنها، دو طرف و وسط و قريب به آن 
  باشد وجود دارد. و آنچه به يك طرف و يا به وسط نزديك مي

  مراتب اجتماع دو نيروي ملكي و حيواني:
رسـد، امـا رءوس اقسـامي كـه هريكـي حكـم        و بدين شكل اقسام آنها به غير متنـاهي مـي  

مستقلي داشته باشد و با شناخت آن، ضدش شناخته شود هشت تاست كه از اجتماع بالتجاذب 
  آيد: چهار تا بدست مي

  ديد.ملكية عاليه همراه حيوانيت ش -1
  ملكية عاليه همراه حيوانيت ضعيف. -2
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  ملكية سافله همراه حيوانيت شديد. -3
  ملكية سافله همراه حيوانيت ضعيف. -4

باشد كه هريكـي چنـان    شدن آنها به صورت صلح و آشتي نيز بر چهار صورت مي و جمع
حكمي دارد كه بـا ديگـري مخـالف نيسـت، و كسـي كـه موفـق بـه شـناخت آنهـا گـردد از            

  يشات زيادي راحت خواهد شد.تشو
و ما در اينجا از جمله آنها آنچه مورد نياز باشـد را ذكـر خـواهيم نمـود، پـس كسـي كـه        
داراي نيروي حيواني شديدي باشد به تمرين شديد بيشتر نيـاز خواهـد داشـت، بـويژه آن كـه      

تـر بـه سـوي كمـال، كسـي اسـت كـه         اجتماع نيروهايش به صـورت تجـاذب باشـد، و موفـق    
يتش عالي باشد، بويژه كسي كه اجتماع نيروهايش به صورت صلح و آشـتي باشـد او بـه    مالك

گردد و هرگاه كه صاحب تجاذب از قيد حيوانيت، رهـايي   تر، موفق مي اعمال و آداب خوب
  كند. يابد به علم بيشتري دست يافته چندان توجهي به اعمال نمي

توجه مي باشـد،   نند جهاد و غيره، بيتر باشد در امور بزرگ ما و آن كه حيوانيتش ضيعف
  شود. ولي آن كه نيروي عالي داشته باشد همه را كنار گذاشته كالً به سوي خداوند متوجه مي

و آن كه نيروي سافلي دارد هرگاه از حيوانيت رهايي يابد همه چيـز را بـه خـاطر آخـرت     
گذارد، كسي كه  سر ميطلبي پشت  رها خواهد نمود و اگر نه آنها را به خاطر سستي و راحت
گردد، اما آن كـه داراي قـوه عاليـة     حيوانيت شديدي داشته باشد در كارهاي بزرگ غرق مي

حيوانيت است به امور رياست و امثال آن از آنچه كه مناسب رأي كلي باشد استقامت بيشتري 
ه بيشـتري  تري نايل آيد در امثال قتال و حمل اثقـال توجـ   خواهد داشت و آن كه به رتبه پايين

  خواهد داشت.
ورزد و اگر به بـاال   و صاحب تجاذب هرگاه به پايين دفع گردد تنها به امور دنيا اشتغال مي

پردازد، و آن كه اجتماع نيروها در  ترقي يابد فقط به امور دين و تهذيب نفس و تجريد آن مي
را در آن واحـد، مـورد   پردازد و همـة آنهـا    او با صلح و آشتي قرار گرفته اند به هر دو امر مي

  دهد. توجه قرار مي
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  فاضلترين مردم از جهت مقام و منزلت:
و كسي كه قوة عالي او در نهايت علو قرار گرفته باشد به سوي رياست ديـن و دنيـا بـاهم    

ماند و به منزلـه عضـوي از حـق در تمـام نظـام       كند و بر مقصد حق و حقيقت باقي مي قيام مي
شان، و  و وارثان †امر خالفت و پيشوايي ديني، و اين گروه انبياء  گيرد، مانند كلي قرار مي

  باشند. سران مردم و سالطين و اولواألمر آنان مي
شـان عـالي و    شان بشود كساني هستند كـه ملكيـت   آنهايي كه در دين واجب است اطاعت

ول قـرار  اهل صلح باشند و اگر ملكيت آنها سافل باشد پس بيشتر فرمـانبردار و مطيـع گـروه ا   
  يابند. ها اسرار الهي را از آنان درمي گيرند، زيرا اين مي

هـاي طبيعـت غـرق هسـتند      و دورترين آنها از گروه اول اهل تجاذب اند، زيرا در تاريكي
هاي طبيعت غالب آمده اند، پس اگـر   جهت اقامة سنت راشده توجهي ندارند، و يا بر تاريكي

پوشـي خواهنـد    گيرند و در اشباح آنها چشم مستحكم مياهل علو باشند ارواح اسرار الهي را 
شدن به رنگ آنهاست، و اگر در سطح  داشت و بيشتر توجه آنان شناخت اسرار الهي و رنگين

ها و اوراد توجه خواهند نمود، شعاع برقي ملكي از قبيل  تري قرار گيرند بيشتر به رياضت پايين
ها، آنان را در شگفت درآورده است؛ و با عمـق  ، و استجابت دعا و امثال آن)1(كشف، اشراف

نمودن  كردن طبيعت و جلب درون به اسرار الهي تمسك نسجتند، مگر به حيله، براي سركوب
  انوار الهي.

ها چند اصولي هستند كه خداوند آنها را به اينجانب عنايت نموده است، و هركسي  اين
شان براي آنها روشن  آنها و مطمح اشارات آنها را خوب بفهمد احوال اهل اهللا و منتهاي كمال

≅š�Ï9≡sŒ ÏΒ È﴿برد:  گردد و به مراتب سلوك آنها پي مي مي ôÒsù «! $# $uΖ øŠn= tã ’ n?tã uρ Ä¨$̈Ζ9$# 

£Å3≈ s9 uρ u� sYò2r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω tβρã� ä3ô±o„ ∩⊂∇∪﴾)2( » اين لطف خداست در حق ما و همه مردم ليكن
  .»كنند بيشتر مردم سپاسگزاري نمي

                                           
  اشراف: در انتظار چيزي قرارگرفتن. -)1(
  .38سورة يوسف، آية  -)2(
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  10اب ب

  كننده بر اعمال هاي تشويق اسباب خاطره

  هاي واداركننده بر كار: خاطره
نمايد و او را بر انجـام مقتضـياتش    هايي كه انسان در نفس خود، آنها را احساس مي خاطره

  آمدها. دارند الزماً اسبابي دارند، مانند: سنت الهي در ساير حوادث و پيش وا مي
از جمله آن اسباب بلكه بزرگترين آنها خلقت و فطرت انساني نظر و تجربه بيانگر آنند كه 

در حديثي كـه قـبالً نقلـش كـرديم      �است كه بر آن آفريده شده است، چنانكه رسول خدا 
  بيان فرمود.

ريزي مسلط بر او از قبيل خـوردن و   و از جمله آنها: يكي مزاج طبيعي است كه بنابر برنامه
خواهـد و تشـنه كـه آب     كند مانند گرسنه كـه خـوراك مـي    ينوشيدن و امثال آن تغيير پيدا م

خورند كه  هايي هستند چنان غذايي مي طلبد، و بسا انسان جويد و جوان شهواني كه زن مي مي
هايي را در  كنند، و صحبت نمايد، پس به سوي زن تمايل پيدا مي نيروي شهوت را تقويت مي

باشـند كـه او را بـر     هـايي مـي   هـا انگيـزه   د و ايـن پرورانند كه با زنان ارتباط داشته باشـن  دل مي
  دارند. بسياري از كارها وا مي

شوند و به قتل و كشتار  هايشان سخت مي خورند كه دل و بسياري مردم غذاهاي سختي مي
شـوند آنهـا خشـم     كنند، و در بسـياري از چيزهـا كـه ديگـران خشـمگين نمـي       جرأت پيدا مي

بيداري تمرين نموده رياضت كنند، يا بـه   دم با روزه و شبگيرند؛ پس اگر اين دو قبيل مر مي
سالي و پيري برسند و يا در اثر بيماري نحيف و الغر بشوند اغلب مـزاج آنهـا تغييـر     سن كهن

گردنـد، از اينجاسـت كـه در     ان عفيـف و پـاك مـي   شـ  هاي كند، دلهايشان نرم و نفس پيدا مي
بـه پيرمـرد اجـازه داده     �يـد، رسـول خـدا    كن وضعيت جوانان و پيرمردان تفاوت مشاهده مي

  است كه در حال روزه همسرش را ببوسد و به جوان اجازه نداده است.
و از آنجمله: يكي عادت است، زيرا اگر كسي با چيزي بيشتر در تمـاس باشـد و در لـوح    

  گردد. نفس او هيأت و شكلي مناسب به آن جايگزين شود بيشتر توجهش به سوي آن برمي
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جمله: يكي اين كه گاهي نفس ناطقه از قيد حيواني رهايي يافته از فضاي مألاعلـي  و از آن
گيرند و گـاهي   ها گاهي باعث انس و آرامش قرار مي ربايد، پس اين هاي نوراني را مي هيأت

  شوند. گيري بر كاري مي موجب تصميم
شـوند و   مـي  از آن جمله: يكي اين كه نفوس پست تحت تاثير شياطين قرار گرفته و متـأثر 

  شوند. بسا اوقات منجر به خاطرات و افعالي مي
هاست، البته ايـن تفـاوت وجـود دارد كـه بـه       ها مانند امر خاطره بايد دانست كه امر خواب

ها براي او مجسم  شود و صورت و هيأت خواب ديدن، نفس براي آن متجرد مي هنگام خواب
واب، بر سه قسم اسـت: يكـي بـا خـود     گردند. محمد بن سيرين فرموده است كه: ديدن خ مي

  گفتن؛ دوم ترساندن شياطين، سوم مژده از طرف خداوند. سخن

  11باب 

  ها تعلق اعمال به نفس و سرشماري آن

.ä≅¨﴿خداوند فرموده است:  uρ ?≈ |¡Σ Î) çµ≈ oΨ øΒ t“ø9 r& … çνu�È∝ ‾≈ sÛ ’ Îû ÏµÉ) ãΖãã ( ßlÌ� øƒéΥuρ …çµs9 tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# 

$Y7≈ tFÅ2 çµ9 s) ù= tƒ #�‘θà±Ψ tΒ ∩⊇⊂∪ ù&t� ø% $# y7 t6≈ tG Ï. 4’ s∀ x. y7 Å¡ø� uΖ Î/ tΠöθu‹ ø9 $# y7 ø‹n= tã $Y7ŠÅ¡ym ∩⊇⊆∪﴾)1( » نامة
اي بيرون  كنيم و در روز قيامت براي او نامه اعمال هر كسي را به گردنش آويزان مي

تو از نظر  ات را خود شود كه:) بخوان نامه يابد (و به او گفته مي آوريم كه آن را گشاده مي مي
  .»گيري، عليه خودت، كافي هستي حساب

 ثُم  ُكمْ يْ لَ عَ  ُأْحِصيَها َأْعَماُلُكمْ  ِهىَ  ِإنَما«به نقل از پروردگارش فرموده است:  �رسول خدا 
ًرا َوَجدَ  َفَمنْ  ِإياَها ُأَوفيُكمْ  ْلَيْحَمدِ  َخيـْ رَ  َوَجدَ  َوَمنْ  اللهَ  فـَ جز اين « »نـَْفَسهُ  ِإال  يـَُلوَمن  َفالَ  َذِلكَ  َغيـْ

ها كردار شماست كه من آنها را براي شما سرشماري و سپس آنها را كامالً به  نيست كه اين

                                           
  .14 – 13ء، آية سورة اسرا -)1(
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دهم، پس اگر كسي آنها را خوب يافت، خدا را شكر بگويد، و اگر آنها را به جور  شما مي
  .»ديگر يافت به جز خود كسي ديگر را مالمت نكند

بُـهُ  ،َذلِـكَ  ُيَصـدقُ  َواْلَفـْرجُ  َوَتْشـَتِهى َتَمنـى َوالـنـْفسُ «فرمود:  �و نيز آن حضرت  نفـس  « »َوُيَكذ
  .»كند خواهد، شرمگاه آن را تصديق و تكذيب مي نمايد، و مي تمنا مي

  خيزند: اعمال از خود نفس برمي
دهـد و   بدان كه بدون شك، اعمالي كه انسان به جديت آنها را مـورد تـوجهش قـرار مـي    

كنـد همـه از نفـس ناطقـه برخاسـته بـاز بـه سـوي او          كه در نهـادش رسـوخ پيـدا مـي    اخالقي 
  شوند. گردند، سپس به دامان او چسبيده و حسابرسي مي برمي

اما برخاستن آنها از نفس ناطقه از آنجاست كه شما در گذشته دانستيد كه اجتماع نيـروي  
اسـت و غلبـة مـزاج طبيعـي و      ملكي و حيوانيت اقسامي دارد و هر قسم از آنها داراي حكمي

گيرد، مگر برحسـب آنچـه    متأثرشدن از ماليكه و شياطين و امثال آنها از اسباب، صورت نمي
آيـد. بنـابراين، مرجـع و     كه در طبيعت انسان عطا كرده و آنچه كه مناسـبتي در آن پديـد مـي   

  بازگشتن با واسطه يا بدون واسطه، به سوي نفس ناطقه است.
اي آفريـده   اراده بينيد كه در ابتداي امر بر طبيعت سست و بي را مگر نميصفت  آيا مرد زن

برد كه اگر او رشد كرده جوان گردد الزماً عـادات   شود و از آن طبيعت كارشناس پي مي مي
آورد و رسـوم آنهـا را شـيوه خـود قـرار       گيرد و خود را درزي آنها درمـي  زنان را به خود مي

  دهد. مي
يابد كه اگـر كـودك بـر حسـب طبيعـت خـودش جـوان گـردد و          همچنين پزشك درمي

  آيد. اي ديگر برايش پيش نيايد جوان تنومند يا ضعيف و الغر بار مي عارضه

هرگاه انسان عملي را به كثرت انجام دهد آن عمل الزمه او و بر او آسان 
  شود: مي

ا زياد انجام اما بازگشت اخالق به سوي نفس ناطقه از آنجاست كه هرگاه انسان عملي ر
دادن نياز به  شود و او به حين انجام گيرد و انجامش آسان مي دهد نفسش به آن عادت مي
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گردد و رنگ آن را قبول  كند، الزماً نفس از آن متأثر مي چندان فكر و تأمل پيدا نمي
كند، لذا هر عمل از اين اعمال همجنس، در اين اثر پذيري دخالتي خواهد داشت، هرچند  مي

فرموده  �اثر خفي و دقيق باشد، و به آن در حديثي اشاره شده است كه رسول خدا آن 
 َسْوَداءُ  ُنْكَتةٌ  ِفيهِ  ُنِكتَ  ُأْشرِبـََها قـَْلبٍ  فََأى  ُعوًدا ُعوًدا َكاْلَحِصيرِ  اْلُقُلوبِ  َعَلى اْلِفَتنُ  تـُْعَرضُ «است: 

 ى اءُ بـَْيضَ  ُنْكَتةٌ  ِفيهِ  ُنِكتَ  أَْنَكَرَها قـَْلبٍ  َوَأىَفا ِمْثلِ  أَبـَْيضَ  َعَلى قـَْلبَـْينِ  َعَلى َتِصيرَ  َحتهُ  َفالَ  الصَنةٌ  َتُضر  ِفتـْ
 ِإال  ُمْنَكًرا يـُْنِكرُ  َوالَ  َمْعُروفًا يـَْعِرفُ  الَ  ُمَجخًيا َكاْلُكوزِ  ُمْربَادا َأْسَودُ  َواآلَخرُ  َواَألْرضُ  السَمَواتُ  َداَمتِ  َما
  .»َواهُ هَ  ِمنْ  ُأْشِربَ  َما

گيرنـد، پـس هـر دلـي كـه آنهـا را        ها دور اطراف دلها را مانند تارهاي حصير وا مـي  فتنه«
آيد و هر دل كه از آنها انكار نمايد نكتة سفيدي در  جذب نمايد نكتة سياهي در آن پديد مي

شوند: يكي دل سفيد مانند صفا كه هيچ  شود، و بدين ترتيب، دلها به دوگونه مي آن رونما مي
رساند و دومي سياه متغير مانند كوره كج كه نـه معروفـي    اي هيچ وقت به آن ضرري نمي فتنه

  .»شناسد، مگر آنچه كه از هوايش نوشيده شده است شناسد و نه منكري را مي را مي

هاي مختلف رنگ  شود سپس به رنگ نخست نفس، خالي الذهن آفريده مي
  گيرد: مي

نجاست كه نفس در بدو امـرش بـه صـورت هيـوالني     جستن به دامان نفس از آ اما تمسك
شود سپس بـه تـدريج از    گيرد آفريده مي (ماده) خالي از تمام آنچه در آينده به آنها رنگ مي

آيد و براي هر وضـعيت بعـدي از قبـل اسـتعداد و آمـادگي       بالقوه به فعل روز بروز بيرون مي
شوند كه هيچ متأخري از متقـدم جلـو    ها زنجيروار مرتب مي دارد، و اين استعدادها و آمادگي

افتد و همراه با هر هيأت نفس موجود در امروز آمادگي قبلي وجود دارد، هرچنـد بنـا بـه     نمي
اي كه اين اعمال از آن قوة برخاسته اند  اشتغالش در خارج مخفي است، مگر اين كه حال قوه

كه هيأتي از باالتر آن هجـوم   فنا گردد، چنانكه در پير كهن سال و مريض بيان كرديم، يا اين
سال و مـريض. چنانكـه خداونـد     بياورد و نظم را از هم بپاشد. مانند تغيير ياد شده در پير كهن
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≈βÎ) ÏM¨﴿فرمايد  مي uΖ |¡ptø: $# t÷Ïδ õ‹ ãƒ ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9 و نيـز   »برنـد  ها را از بين مي ها بدي كه نيكي« )1(﴾#$

È⌡s9 |M÷﴿فرمود:  ø. u� õ° r& £sÜ t6ósu‹ s9 y7 è= uΗ xå﴾)2( » اگر تو مبتال به شرك بشوي عملت از بين خواهد
  .»رفت

  هاي نفس هر انسان: سرشماري صورت
آينـد و جـداناً چنـين درك     اما راز اين را كه اعمال به حساب نفس ناطقه بـه حسـاب مـي   

نمودم كه در عالم مثال براي هر انساني برحسب آنچه نظام فوقـاني بـه او صـورتي داده اسـت     
اي از اين است، و هرگاه اين شخص در  گردد و آنچه در قصة ميثاق ظاهر شده شعبه ميظاهر 

شود، پس هرگـاه عملـي انجـام     اين جهان به وجود بيايد آن صورت با او منطبق شده يكي مي
كند، بسا اوقـات در سـرانجام    دهد آن صورت بدان عمل طبعاً بدون اختيار انشراح حاصل مي

عمال از باال به حساب او حساب شده اند و از اينجاست خوانـدن نامـة   گردد كه اين ا ظاهر مي
گردد كه كردارش در آنجا به جوارح و اعضايش چنگ زده اند  اعمال. و بسا اوقات ظاهر مي

  آيند. و از اينجاست كه دست و پا به نطق درمي

  هر صورتي بيانگر ثمره عمل است:
خرت است، و بسا اوقات ماليكه در صورتش باز هر صورتي، بيانگر ثمره عمل در دنيا و آ

عمـل را همـانطور كـه    « »اکتبـوا العمـل کمـا هـو«فرمايـد:   كنند، خداوند متعال مي توقف مي
  .»هست بنويسيد

امام غزالي فرموده است: همه آنچه خداوند از آغاز آفرينش تا آخر مقدر فرموده است در 
شود  تعبير مي »لوح محفوظ«اهي آن به مخلوقي كه او خلق فرموده نوشته و ثبت هستند كه گ

، همچنان كه در قرآن آمده است، پس تمام »امام مبين«و گاهي به  »كتاب مبين«و گاهي به 

                                           
  .114سورة هود، آية  -)1(
  .65سورة زمر، آية  -)2(
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بـرداري شـده    آيد در آن نوشـته و از آن نقشـه   آنچه در اين جهان پديد آمده و آنچه پديد مي
  توان آنها را با اين چشم مشاهده كرد. است، اما نمي

  ا لوح مخلوق هيچ شباهتي ندارد:لوح خدا ب
و چنين نپنداري كه آن لوح از چوب يا آهن يا استخوان درست شده اسـت، و آن نوشـته   
روي كاغذ و ورقي انجام گرفته است، بلكه مناسب است كه قطعاً بدانيد كـه لـوح خداونـدي    

و تعالي با شبيه لوح مخلوق و نوشته او مانند نوشته مخلوق نيست، همچنان كه ذات و صفات ا
  ذات و صفات خلق شباهتي ندارد.

البته اگر تو در پي مثالي باشي كه اين مطلب را به فهمت نزديك بگرداند، بدان كه ثبـوت  
مقدرات در لوح محفوظ شباهتي به ثبوت كلمات قرآن و حروف آن در دماغ و قلب حـافظ  

كنـد، ولـي اگـر     ها نگاه مـي قرآن دارد كه آنها در آنجا نوشته، حتي هنگام خواندن گويا به آن
اي را در آنجـا بـدين شـكل     دماغش را تكه تكه مورد بازديد قـرار دهيـد هـيچ خـط و كلمـه     

نخواهيد يافت. پس بدين شكل بايد فهميد كه همه مقـدرات در لـوح محفـوظ ثبـت هسـتند،      
  انتهي ما قال الغزالي.

كني، اين  داش آن اميدوار ميباز بسا اوقات تو نفس را به ياد خير و شر انداخته به جزا و پا
  باشد، و اهللا اعلم. وجه ديگر از وجوه استقرار علمش مي

  12باب 

  هاي دروني ارتباط اعمال با ملكه

  هاي دروني هستند: اعمال مظهر ملكه
هـاي درونـي و شـرع حـالي بـراي آنهـا و دامـي بـراي          بايد دانست كه اعمال مظاهر ملكـه 

بيعي با آن يكي هستند، يعنـي جمهـور مـردم بـر ايـن      باشند كه در عرف ط شكاركردن آن مي
هاي دروني را به اعمـال   اتفاق نظر دارند كه به سببي طبيعي كه صورت نوعي عطا نموده ملكه

اي وادار به عملي گردد، نفس بـا آن انگيـزه همراهـي خواهـد      تعبير نمايند؛ زيرا هرگاه انگيزه



    

  125  قسم اول: در قواعد ...   بحث اول: در اسباب تكليف و مجازات
  

 

اي از كاري ممنوع گردد  اد، و اگر انگيزهكرد و براي آن انبساط و شرح صدر نشان خواهد د
گردد و هرگاه به انجام كاري اقدام نمايد منبع آن از نيروي ملكـي يـا    نفس منقبض و بسته مي

شـود، و در ايـن    گردد و طرف مقابل ضعيف شـده روگـردان مـي    بهيمي مستقل شده قوي مي
 ُيَصـدقُ  َواْلَفـْرجُ  َوَتْشـَتِهى َتَمنـى َوالـنـْفسُ «فرمايـد:   به آن اشاره شده است كه مي �حديث پيامبر 

بُهُ  ،َذِلكَ  نمايد كند، و شرمگاه آن را تصديق و تكذيب مي نفس آرزو و اشتها مي« »َوُيَكذ«.  

  شود: هر مخلوقي هيأت و اعمالي دارد كه به وسيله آنها به او اشاره مي
ه به وسيله آنهـا بـه او اشـاره    يابي، مگر اين كه اعمال و هيأتي دارد ك و تو مخلوقي را نمي

گيرد، پس اگـر   گردد و صورت آنها وسيلة كشف آن قرار مي شود و به آنها از او تعبير مي مي
انساني ديگري را به شجاعت توصيف كند و از او توضيحي خواسته بشود از مبارزات شـديد  

او بـه درهـم و   نمايد، و اگر بخواهد او را به سخاوت توصيف كند بـذل و بخشـش    او بيان مي
كند، و اگر انساني بخواهد تا صورت شجاعت يا سـخاوت كسـي را در ذهـن     دينار را بيان مي

شود تا صورت همان اعمال را مستحضر بدارد، مگـر ايـن كـه     خود مستحضر نمايد مجبور مي
فطرتش كه خداوند مردم را بر آن آفريده تغيير كند، و اگر كسـي بخواهـد تـا عـادتي را كـه      

در خود پديد بياورد، راهي ندارد به جز اين كه در گمانگاه آن قرار گيرد و كارهـايي  نداشته 
هـايي از توانمنـدان آن عـادت را بيـاد      را تحمل كند كه به آن ارتباط داشـته باشـند و داسـتان   

  بياورد.

  گردند: اعمال اند كه به قدرت و اختيار متصف مي
گردد و ديده و نقـل كـرده    يشان تعيين ميباز اعمال آن امور مضبوطي هستند كه وقتي برا

آيند و امكان دارد كه مؤاخذه به آنها  گذارند و زير قدرت و اختيار درمي شوند و تاثير مي مي
  ارتباط پيدا كند، باز اين نفوس در حسابرسي اعمال و ملكات باهم مساوي نيستند.

  بعضي از نفوس قوي هستند:
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ات نسبت به اعمال بيشـتر بـه پـيش آنهـا مجسـم      بعضي از نفوس چنان قوي هستند كه ملك
هـاي   گردند، پس كمال آنها در اصل اخالق آنهاست، ولي اعمـال كـه قوالـب و صـورت     مي

آينـد، امـا    شـوند، پـس اعمـال روي آنهـا بـه حسـاب مـي        اخالق هستند، براي آنها متمثل مـي 
جسـم گردنـد،   آمدن اخالق، مانند آن كه چيزهاي معنوي در خـواب م  تر از به حساب ضعيف

كه كسي پيش محمد بن سيرين خـوابي بيـان نمـود    «شدن روي دهان و شرمگاه،  مثل مهر زده
زند، او گفت: شايد تو قبل از وقت، اذان  ها مهر مي ها و فرج كه به خواب ديدم كه روي دهان

  .»دهي كه مردم نتوانند سحر بخورند يا عمل جنسي انجام دهند مي

  بعضي نفوس ضعيف هستند:
آيند، زيـرا   ضي نفوس چنان ضعيف هستند كه خود اعمال عين كمال آنان به حساب ميبع
گـر   هاي دروني آنها استقاللي ندارنـد، پـس آنهـا بـه صـورت پراكنـده در اعمـال جلـوه         ملكه

باشند كـه   آيند و بيشتر مردم از اين قبيل مي شوند، پس خود اعمال روي آنها به حساب مي مي
از دارند و به خاطر اين معاني توجه شـاياني در اديـان الهـي اعمـال شـده      جداً به توقيت بليغ ني

  است.

  استقرار اعمال در مألاعلي:
شوند و استحسان و استحقار آنهـا در اصـل،    سپس بسياري از اعمال در مألاعلي مستقر مي

شـوند،   هاي دروني كه مصدر اعمال هستند، به سوي خود اعمال متوجـه مـي   قطع نظر از ملكه
كردن الهامي است از مألاعلي جهت نزديكي و تشـبيه   نيك اداكردن اعمال به منزله قبولپس 

  كردن نورهايشان، و انجام كار بد به منزلة خالف اين است. به آنها و كسب

  باشد: استقرار اعمال به چند وجه مي
و اين استقرار چندين صورت دارد: يكي آن كه آنهـا از پروردگـار خـويش چنـين تلقـي      

شـود   نمايند كه نظام بشر بدون انجام اعمال نيك، و خودداري از اعمال بـد، درسـت نمـي    مي
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گردنـد و سـپس از آنجـا در شـرايع نـازل       پس نخست ايـن اعمـال بـه پـيش آنهـا مجسـم مـي       
  گردند. مي

ديگري اين كه هرگاه نفوس بشر پس از ممارست و مالزمـت اعمـال، بـه سـوي مألاعلـي      
ستحقار آنها به سوي اين نفوس متوجـه گـردد، و بـر ايـن چنـدين      منتقل بشوند و استحسان و ا
يابند، خالصه اين كه اعمـال در   هاي اعمال در نزد آنها استقرار مي قرن و دهر بگذرد صورت

گذارنـد كـه دعـا و تعويـذ مـأثورِ منقـول از سـلف، بجـا          اين وقت چنان اثري از خود بجا مي
  گذارند، واهللا أعلم. مي

  13باب 

  زاتاسباب مجا

  گردند: بدون شك اسباب مجازات هرچند بسيار هستند، اما به دو اصل برمي
اي كه آن را  يكي اين كه: نفس به اعتبار نيروي ملكوتي خويش، نسبت به عمل يا پديده

بدست آورده است احساس نمايد كه آن مناسب و ماليم نيست، پس ندامت و حسرت و درد 
ضعيت وقايعي را در حالت خواب يا بيداري براي او در او مجسم شود كه بسا اوقات اين و

هاست كه براي الهام  باشد و بسا نفس سازد كه تامل درد و توهين و تهديد مي مجسم مي
گيرند كه براي او  شوند، سپس توسط ماليكه مخاطب قرار مي مخالفت آماده و مستعد مي

و به اين اصل در اين آيه اشاره گردند،  ظاهر گردند مانند ساير علومي كه براي او آماده مي

’4﴿شده است:  n?t/ tΒ |= |¡x. Zπy∞ ÍhŠy™ ôM sÜ≈ ymr&uρ ÏµÎ/ … çµçG t↔ÿ‹ ÏÜyz š�Í× ‾≈ s9'ρé' sù Ü=≈ ysô¹r& Í‘$̈Ζ9 $# ( öΝèδ 

$yγŠ Ïù tβρà$ Î#≈ yz ∩∇⊇∪﴾)1( »ها  آري، هركسي كه بدي را كسب نمايد و خطايا او را فرا گيرند اين
  .»ن خواهند ماندهستند دوزخي كه هميشه در آ

ها و اعمـال و   دومي: توجه بهشت به سوي آدمي است، پس در نزد مالئكه مقرب صورت
باشـند كـه از پروردگـار     اخالقي وجود دارند كه برخي پسـنديده و برخـي ديگـر ناپسـند مـي     

                                           
  .81سورة بقره، آية  -)1(



    

    حجت اهللا البالغه      128 
    

 

خواهند كه بر اهل اين هيئات و اخالق و اعمال انعام بفرمايد يا آنها را به  خويش با جديت مي
گردد و توجه آنها مالئكه مقـرب بنـي آدم را    ب مبتال گرداند، پس دعاي آنها اجابت ميعذا

گردد. همچنان كـه سـاير علـوم     گيرد و صورت رضامندي يا نارضايتي بر آنها نازل مي فرا مي
شود و مالئكـه بـراي آنهـا     ها، براي آنها مجسم مي شوند، پس وقايع دردناك با نيكي نازل مي

گردنـد، و بسـا اوقــات نفـس از نارضـايي آنهـا متــأثر       گشـاده ظــاهر مـي   رويتهديدكننـده يـا   
گـردد، بسـا اوقـات آن همـت      گردد، لذا وضعيت بيهوشي يا مريضي بـراي او عـارض مـي    مي

گـردد، سـپس بـه     متأكدي كه نزد آنهاست بر حوادث ضعيف مانند خاطره و غيره، نـازل مـي  
نيكي يا بدي انجام دهنـد، و بسـا اوقـات مشـكلي از     گردد تا با آنها  ها الهام مي ماليكه و انسان

گـردد و آثـار خوشـحالي يـا عـذاب بـر او ظـاهر         مشكالت او به صالح يا فسادي محـول مـي  
  گردد. مي

  عنايت خداوند به مردم:
ها و زمـين را آفريـده بـه     بلكه حق صريح اين است كه خداوند متعال از روزي كه آسمان

گسـيخته وانگـذارد و    گرداند كه افراد انسـان را آزاد و لگـام   مردم توجه كرده، و اين الزم مي
شان گرداند، ولي از آنجـا كـه درك آن دقيـق اسـت دعـاي       اين كه روي كردارشان مؤاخذه

  ماليكه را عنوان آن توجه قرار داديم، واهللا اعلم.
  فرمايد: و به اين اصل در اين آيه اشاره شده است كه مي

﴿¨βÎ) tÏ% ©!$# (#ρã� x�x. (#θè?$tΒ uρ öΝ èδ uρ î‘$¤� ä. y7 Í× ‾≈ s9'ρé& öΝÍκ ö� n= tæ èπuΖ ÷ès9 «! $# Ïπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $#uρ Ä¨$̈Ζ9 $#uρ tÏèyϑ ô_r& 

∩⊇∉⊇∪ tÏ$ Î#≈ yz $pκ� Ïù ( Ÿω ß# ¤�sƒä† ãΝåκ ÷] tã Ü>#x‹ yèø9 $# Ÿωuρ öΛèε šχρã� sàΖ ãƒ ∩⊇∉⊄∪﴾)1(.  
كه و همه مردم بـراي  بدون شك كساني كه كافر شده بر كفر مرده اند لعنت خدا و مالي«

  .»شود آيد و نه به آنها مهلتي داده مي هميشه برآنهاست كه نه در عذاب آنها تخفيفي مي
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  هاي مختلف و عجيبي به دنبال دارد: تركيب يافتن اين دو اصل صورت
هـاي زيـاد و عجيبـي بـر حسـب       يابند كه در اثر آن صـورت  اين دو اصل باهم تركيب مي

گردد، ولي اصل اولي: در اعمال و اخالقي كه نفس را اصـالح   مي استعداد نفس و عمل ظاهر
  پذيرند. هاي راه يافته و پاك و قوي آن را مي تر است و اغلباً نفس كنند قوي يا فاسد مي

و اصل دوم: در اعمال و اخالقي كه مناقض اصالح نظـام كلـي هسـتند و بـه آنچـه بـراي        
تـر اسـت و غالبـاً نفوسـي آن را      رنـد، قـوي  شـود منـافرت دا   اصالح نظـام بنـي آدم راجـع مـي    

تر باشند، و براي هريك از اين دو اصل، مانعي وجود دارد كه  تر و قبيح پذيرند كه ضعيف مي
  دارد. آن را از حكمش، تا مدتي باز مي

باشـد تـا جـايي كـه      پس مانع اصل اول ضعف نيروي ملكـي و قـوت نيـروي حيـواني مـي     
شـود، هرگـاه    ني است و به دردهاي ملكـي دردمنـد نمـي   شود اين تنها نفس حيوا احساس مي

هـاي ملكـي پرتـوافگن بشـوند،      هايش رهايي يابد و اشعه نفس از اين لباس حيوانيت و كمك
گردد، و مانع اصل دوم اين است كـه، اسـباب بـرخالف حكمـش      بتدريج متنعم يا معذب مي

آنگاه جـزا بـر او سـرازير     منطبق گردند تا اين كه وقت اجل مقدر خداوندي به سراغش بيايد

≅Èe﴿فرمايـد:   گردد و همين است منظور از قـول خداونـدي كـه مـي     مي ä3Ï9 >π̈Β é& î≅ y_r& 4 # sŒÎ) u !% ỳ 

óΟ ßγè= y_r& Ÿξsù tβρã� Ï‚ø↔tFó¡tƒ Zπtã$y™ ( Ÿωuρ tβθãΒ Ï‰ ø) tFó¡o„ ∩⊆∪﴾)1( »   كه هر امتي اجلي دارد كـه هرگـاه
  .»شود بيايد ساعتي از آن عقب و جلو نمي

                                           
  .49سورة يونس، آية  -)1(



  مبحث دوم
  مبحث كيفيت مجازات در اين جهان و پس از مرگ

  14باب 

  جزاي دنيوي اعمال

  عمل سبب جزاست:

tΒ$!﴿خداوند فرموده است:  uρ Νà6t7≈ |¹r& ÏiΒ 7πt6ŠÅÁ•Β $yϑ Î6sù ôM t6|¡x. ö/ ä3ƒÏ‰ ÷ƒr& (#θà�÷ètƒuρ tã 9��ÏW x. 

كارهايي است كه انجام داده رسد در اثر آن  و مصيبتي كه در اين جهان به شما مي« )1(﴾∪⊂⊃∩

öθs9﴿و نيز فرموده است:  »گيرد تان را ناديده مي ايد و بسياري از كارهاي uρ öΝåκ ¨Ξr& (#θãΒ$s% r& sπ1u‘ öθ−G9 $# 

Ÿ≅‹ÅgΥM} $# uρ !$tΒ uρ tΑÌ“Ρ é& Ν Íκ ö� s9Î) ÏiΒ öΝ ÍκÍh5§‘ (#θè= Ÿ2V{ ÏΒ óΟ ÎγÏ% öθsù ÏΒ uρ ÏM øtrB Ο ÎγÎ= ã_ö‘ r&﴾)2( » كه اگر بني
كردند از باال و  ل درست روي تورات و انجيل و آنچه به سوي آنها نازل شده عمل مياسرائي

دادن را منع كردند،  و خداوند در داستان صاحبان باغ وقتي كه صدقه »خوردند پايين مي
  فرمود: آنچه فرمود.

(βÎ﴿در تفسير قول خداوندي:  �رسول خدا  uρ (#ρß‰ ö7è? $tΒ þ’ Îû öΝ à6Å¡à�Ρr& ÷ρr& çνθà� ÷‚è? 

Ν ä3ö7Å™$y⇔ ãƒ ÏµÎ/ ª! اگر آنچه را در دل داريد ابراز نماييد يا پنهان نگهداريد خداوند به « )3(﴾#$

≅tΒ ö﴿و همچنين قول خداوند:  »گيرد آن از شما حساب مي yϑ ÷ètƒ # [ þθß™ t“ øgä† ÏµÎ/﴾)4( 
  .»گردد هركسي كه كار بدي را انجام دهد به آن مجازات مي«

رسـد، حتـي اگـر     خداوندي است از تب و مصيبت كه به بنده ميفرمود: اين نوعي عقاب 
چيزي را جاي گذاشته سپس فراموش كند و در اثر آن پريشان شود، ايـن هـم نـوع مجـازات     

                                           
  .30سورة شوري، آية  -)1(
  .66سورة مائده، آية  -)2(
  .284سورة بقره، اية  -)3(
  .123سورة نساء، آية  -)4(
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آيـد كـه طـال از     است، تا اين كه بدين طريق بنده از گناهانش چنان پاك و صاف بيـرون مـي  
  كوره آتش.

  نيروي ملكي بروز و انفكاكي دارد:
ــد د ــد از پنهــان  باي ــروي ملكــي بع ــد از   انســت كــه ني ــت ظهــوري و بع شــدنش در حيواني

آيد، پـس   شدنش به آن، انفكاك و جدايي دارد و آن، گاهي با مرگ طبيعي پيش مي آميخته
رونـد،   رسد و به تدريج موادش تحليل شده از بين مي در اين صورت كمك غذايي به او نمي

كننـد، پـس در ايـن صـورت از      ا تحريك نمـي و حاالت گرسنگي و سيري و خشم نفس او ر
آيـد   گردد، و گاهي اين وضعيت با مرگ اختياري بدست مـي  عالم قدس رنگي بر او نازل مي

كه در اين صورت حيوانيت به وسيله رياضت، و تداوم توجه بـه سـوي عـالم قـدس، شكسـته      
  افكند. شود و بعضي اشعة ملكوتي بر او نور مي مي

يئات مناسب خويش انشراح و انبساط، و بـا ناماليمـات انقبـاض و    و هرچيزي با اعمال و ه
گردد، پس تجسم خلط،  خودداري دارد و هر درد و لذت، مظهري دارد كه به آن متجسم مي

شدن در اثر حرارت صـفرا، انـدوه و    كردن است و تجسم اذيت سوزندگي و سيخچه در جسم
سم اذيـت شـدن از خلـط بلغـم احسـاس      پرشياني و اين كه آتش و شعله به خواب ببيند، و تج

  سردي و آب و برف در خواب ديدن است.

  هرگاه نيروي ملكوتي بروز كند:
پس هرگاه نيروي ملكوتي بروز نمايد مظاهر انس و سرور، در بيداري و خواب، به شـرط  

گردنـد و   رعايت نظافت و خشوع و ساير چيزهايي كه مناسب بـا نيـروي ملكـوتي، ظـاهر مـي     
ها در صورت كيفيات ضد اعتدال، وقايعي مشتمل بر اهانـت و تهديـد بـروز     اين مظاهر اضداد

شـود، و بخـل بـه صـورت مارگزنـده       اي ظـاهر مـي   كنند، و غضب به شكل درنـده گزنـده   مي
  آيد. درمي

  قاعده در مجازات خارجي:
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آيد، پس هركسي كه بـر   قاعده مجازات خارجي اين است كه در البالي اسباب پديد مي
اب را احاطه نمايد و نظام برخاسته از اين اسباب در نزدش مجسم گردد، قطعاً خواهـد  اين اسب

كند، مگر اين كه در اين جهان، بـا مالحظـه آن    دانست كه حق هيچ گناهكاري را ترك نمي
آيد كه هرگاه اسباب از تنعيم و تعـذيبش   اي درمي كنند، پس به گونه نظام، او را مجازات مي

  ر اعمال صالح شاد و به سبب اعمال فاجره معذب گردد.ساكن بمانند در اث
و هرگاه اسباب براي اذيت و آزارش فراهم گردند و او شخص نيك و صالح باشـد پـس   

باشـد، بلكـه اعمـال او     بودنش، قبيح نمـي  شدن اسباب در اثر معارض قرارگرفتن نيك برطرف
گيرند، و اگر شخص فاسـق   ميشدن بال، يا تخفيف آن و يا وسيله انعامش قرار  وسيله برطرف

باشد و اگر  گيرند، پس او گويا معارض با اسباب مي باشد اعمالش وسيله ازاله نعمتش قرار مي
گيـري انجـام    اسباب مناسب با اعمال فراهم گردند، پس در اين صـورت بـه او كمـك چشـم    

  گيرد. مي

  باشد: بسا اوقات حكم نظام محكمتر مي
باشـد، پـس بـا فاسـق بـا اسـتدراج برخـورد         تر مي قوي و گاهي حكم نظام از حكم اعمال

آيد، و اين تنگي روزگار سبب كاستن  شود و بر شخص نيك و صالح روزگار تنگ درمي مي
گردد،  گيرد، و او به آن پي برده، بر آن قانع و راضي مي نيروي حيوانيت و حيواني او قرار مي

قرار دهد، و همـين اسـت منظـور رسـول     مانند كسي كه داروي تلخ را به رغبت مورد استفاده 
مثال مؤمن مانند جوانه كشت است كه بادها آن را زيـر و روي  «فرمايد:  از اين كه مي �خدا 

شود تا زماني كه اجلش فرا رسد و مثال منافق مانند  كنند كه گاهي راست و گاهي كج مي مي
يكبار از بيخ بركنـده   رسد تا اين كه به درخت كاج مستحكم است كه هيچ گزندي به او نمي

نيست هيچ مسلماني كه اذيتي از مرض و غيره به او برسـد، مگـر ايـن    «فرمايد:  و مي »شود مي
  .»هاي درخت برد مانند ريزش برگ كه خداوند به وسيله آن گناهان او را از بين مي

كند و ساكنان آن مناطق  در بعضي مناطق اطاعت و فرمانبرداري از شيطان غلبه پيدا مي
شوند و بعضي مجازات از آنها به صورت استدراج، تا مدتي  هاي درنده مي مانند حيوان
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tΒ$!﴿فرمايد:  شود، چنانكه خداوند مي برداشته مي uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& ’ Îû 7πtƒö� s% ÏiΒ @cÉ<‾Ρ HωÎ) !$tΡ õ‹ s{r& $yγn= ÷δ r& 

Ï !$y™ù' t7 ø9 $$Î/ Ï !#§� œØ9$# uρ óΟßγ‾= yès9 tβθãã §�œØ o„ ∩⊆∪ §ΝèO $uΖ ø9 £‰ t/ tβ% s3tΒ Ïπy∞ ÍhŠ¡¡9$# sπoΨ |¡ptø: $# 4®Lym (#θx� tã (#θä9$s% ¨ρ 

ô‰ s% ¡§tΒ $tΡ u!$t/# u â!# §�œØ9 $# â !#§� œ£9 $#uρ Μßγ≈ tΡ õ‹ s{r' sù ZπtG øót/ öΝèδ uρ Ÿω tβρá� ãèô±o„ ∩∈∪ öθs9 uρ ¨βr& Ÿ≅ ÷δ r& #“t� à) ø9$# 

(#θãΖ tΒ#u (# öθs) ¨?$# uρ $uΖ óstG x� s9 Ν Íκö� n= tã ;M≈ x. t�t/ zÏiΒ Ï!$yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ Å3≈ s9 uρ (#θç/ ¤‹x. Μßγ≈ tΡ õ‹ s{r' sù $yϑ Î/ 

(#θçΡ$Ÿ2 tβθç7 Å¡õ3tƒ ∩∉∪﴾)1( » ما در هيچ روستايي پيامبري نفرستاديم، مگر اين كه اهلش را با
روزي و ضرر مواجه نگردانيم كه شايد بدين شكل به سوي خداوند فرياد و زاري كنند  تيره

باز به جاي بدحالي، خوبي و شادماني براي آنها فراهم نموديم، تا اين كه رشد كردند و زياد 
ر و خوشي به آباء و اجداد ما رسيده است (يعني اين به مقتضاي شدند، گفتند كه: اينگونه ضر

آيد) ناگهان آنها را مؤاخذه نموديم و آنها متوجه نشدند و اگر ساكنان  طبيعت پيش مي
هاي آسمان و زمين را بر آنها سرازير  كردند بركت آوردند و تقوي پيشه مي روستاها ايمان مي

  .»آنها را در اثر كردارشان مؤاخذه نموديمكرديم، ولي آنها تكذيب كردند پس  مي
كردن، فرصت  پس وضعيت در اين جهان شباهت دارد به وضع آقايي كه جهت مجازات

شود، چنانكه خداوند به آن اشاره  و فراغتي نداشته باشد و در روز قيامت گويا كه فارغ مي

éø﴿فرمايد:  مي ã�ø� oΨ y™ öΝä3s9 tµ•ƒr& ÈβŸξs) ¨W9$# ∩⊂⊇∪﴾)2( »ودي براي شما دو گروه، فارغ خواهم به ز
  .»شد

  آيد: مجازات در نفس بنده يا بدن يا مال او پديد مي
آيـد، بـدين صـورت كـه انبسـاط و آرامـش يـا         باز مجازات گاهي در نفس بنده پديد مي

آورد، مانند امراضـي كـه از    كند و گاهي در بدنش پديد مي انقباض و پريشاني بر او ايجاد مي
قبـل از نبـوت در اثـر     �شدن آن حضـرت   گردند و مانند بيهوش ايجاد مي هجوم غم و ترس

                                           
  .96 – 49، آيات سورة اعراف -)1(
  .31سورة رحمن، آية  -)2(
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آورد، و گـاهي بـه ماليكـه و مـردم و      كشف عورت، و گاهي در مال و اهل و اوالد پديد مي
شود تا با او به خوبي يـا بـدي رفتـار كننـد، و گـاهي بـه خيـر و شـر در اثـر           ها الهام مي حيوان

  ردد.گ هايي نزديك مي الهامات و حواله
و هركسي كه آنچه را ما ذكر نموديم درك كند و هـر چيـزي را سـر جـايش بگـذارد از      

شود مانند تعارض احاديث دال بر اين كه نيكي سبب ازدياد رزق  اشكاالت زيادي راحت مي
گيرد و يا احاديثي كه داللت دارند بـر ايـن كـه بـه      شود و فجور باعث نقصاي آن قرار مي مي

باشند كه با  گردد، و مبتال به بالها بيشتر كساني مي هايي عنايت مي خوبي فاجران در اين جهان
  شباهت بيشتري دارند و امثال اين، واهللا أعلم. †انبياء 

  15باب 

  ذكر حقيقت مرگ

  براي هر صورت معدني يا حيواني يا انساني حمالي هست:
هـا حمـال و    انبايد دانست كـه بـراي هـر صـورتي از معـدنيات، نباتـات، حيوانـات و انسـ        

نشستگاهي است غير از حمال و نشستگاه آن ديگر، و هريكي داراي كمال اولي غير از كمال 
  آن ديگري است، اگرچه در ظاهر وضعيت مشتبه، در نظر آيد.

پس اگر اركان و عناصر كوچك شوند و با اوضاع مختلف به اعتبار كثرت و قلت آميخته 
هـا ماننـد:    آينـد. دو تـايي   ايي، چهارتايي، و غيره پديد ميت گردند از آنها مركباتي دوتايي، سه

ها مانند گل خمير كرده  شده، اخگر و شعله، و سه تايي بخار، دود، خاك نمناك، زمين خيس
  ها شبيه آنچه ما ذكر كرديم. ها، و چهارتايي شده و خزه

  هر صورتي خواص مركبي دارد:
اء آنهـا كـه در آن اشـياء غيـر آن     و براي اين اشياء خواصي هست مركب از خـواص اجـز  

آيـد و   شود، پس معـدني مـي   خواص چيزي ديگر نيست، و به آنها موجودات هوايي گفته مي
دهـد و داراي   گيرد و آن را مركـب و حمـال خـويش قـرار مـي      روي دوش آن مزاج قرار مي
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نمايد، پس نباتات آمده جسـم را كـه مـزاجش     شود و مزاج را نگهداري مي خواص نوعي مي
گيرد كـه اركـان و اجـزاء     دهد و نيرويي قرار مي محفوظ است آن را مركب و حمال قرار مي

دهد، تا به سوي كمـال متوقـع از قـوت، بالفعـل      كاينات جو را به سوي مزاج خويش تغيير مي
باشـد حمـال    درآيد، باز حيوانيت آمده روح هوايي را كـه حامـل نيـروي تغذيـه و تنميـه مـي      

كند تا بـه   در اطراف آن، تصرفات خويش به حس و اراده را تنفيذ ميدهد و  خويش قرار مي
  ها دور ماند. سوي مطلوب، برخاسته و از فراري

  دهد: صورت انساني روح هوايي را حمال خود قرار مي
آيد و روح هوايي را كه در بدن متصرف است حمال خويش قـرار داده   سپس انسانيت مي

كنـد، پـس آنهـا را آراسـته      و تخلفات هستند توجـه مـي   به سوي اخالقي كه ريشة تحريكات
نمايد، پس اگرچه در نظر  دهد كه آنها را از باال تلقي مي گاه آن چيزهايي قرار مي نموده جلوه

كنـد، و هـر    رسد، اما نظر دقيق هر اثري را بـه منـبعش ملحـق مـي     اول هر كار مشتبه به نظر مي
  سازد. صورتي را با حمالش جدا مي

  ر صورتي ماده قائم به آن الزم است:براي ه
و براي هر صورتي ماده قـائم بـه آن الزم اسـت؛ و آن هنگـامي اسـت كـه مـاده متناسـب         

شـود و امكـان    صورت باشد و مثال صورت مانند مجسمه انساني است كه از مـوم سـاخته مـي   
 ندارد كه اين مجسمه بدون موم پديد آيد، پس هركسي بگويـد كـه نفـس ناطقـه مخـتص بـه      

كند دروغ گفته اسـت، البتـه آن مـادة بالـذات دارد كـه       انسان هنگام مردم ماده را كالً رها مي
باشد و مـادة عرضـي دارد كـه جسـم خـاكي باشـد، پـس وقتـي انسـان بميـرد            روح هوايي مي

مانـد، و   كند در ماده روحي حلول نموده بـاقي مـي   شدن مادة خاكي به او ضرر وارد نمي زايل
است ماهر كه دستهايش قطع گردند و ملكة كتابت در وجود او به قوت خود آن مانند كاتبي 

رفتن حريص باشد، اما پاهاي او قطع شده باشند، يـا   باقي است و يا مانند كسي است كه به راه
  شنوا و بينايي كه كر و كور گردانيده شود.
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  هاي انجام اعمال: انگيزه
ي است كـه انسـان آنهـا را بـه انگيـزة قلبـي       ا بايد دانست كه بسياري اعمال و هيئات بگونه

رود و از  دهد، پس اگر او با اختيار خود آزاد گذاشته شود به سوي آنها مـي  خويش انجام مي
  ماند. مخالفت آنها باز مي

اي هستند كه آنها را بنا به موافقت برادران يا عارضـة خـارجي ديگـري     ها به گونه و بعضي
تواند  دهد كه اگر به آنها معتاد نباشد بازهم نمي نها انجام ميمانند گرسنگي، تشنگي و امثال آ

رود،  دست از آنها بردارد، پس وقتي كه عارض برطرف شود خواسته خود بخـود از بـين مـي   
پس بسيار كساني هستند كه در عشق انساني يا سرودن شعري يا چيز ديگـري پريشـان هسـتند    

د موافقـت نماينـد، امـا اگـر بـا خـودش آزاد       ناچار اند كه در شكل هيأت و لباس با قـوم خـو  
گذاشته شود و هيأت و لباسش تغيير بخورد پروايـي نـدارد، و بسـياري هسـتند كـه ذاتـاً يـك        

  پسندند پس اگر آزاد رها گردند حاضر به ترك آن نخواهند شد. هيأتي را مي
عي پـي  هاي بيدار هستند كه طبيعتـاً در بـين چيزهـاي زيـادي بـه چيـز جـام        و بعضي انسان 
ها متعلق مي شـوند، و   هايشان به جاي معلول، به علت و به جاري كارها، به ملكه برند و دل مي

آولد هستند كه به جاي وحدت به كثرت و به جاي ملكات  برعكس بسياري ديگر طبعاً خواب
  به كارها و بجاي ارواح به اشباح مشغول مي باشند.

  ماند: مي هرگاه انسان بميرد جسدش فاسد و نفسش باقي
اش بـا روح   بايد دانست كه هرگاه انسان بميرد جسد خاكي از او از بين رفته و نفس ناطقـه 

گردد، و آنچه براي حيات  خورد و به سوي آنچه در نزد روح هست فارغ مي هوايي پيوند مي
شـود و فقـط چيزهـايي در او بـاقي      دنيوي الزم بود بدون انگيزه قلبي از او بـدور انداختـه مـي   

دارند، در اين وقت حيوانيت از بين رفته ملكوتيت  مانند كه او را در ريشة جوهرش نگه مي مي
گردد، و بر آنچه در آنجا بـر او حسـاب    شود، و يقين به بهشت از باال بر او نازل مي تقويت مي

  نمايد. برد، و در اين وقت ملكوتيتش احساس درد يا تنعيم مي شود و پي مي شده متوجه مي
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شدنش با آن الزماً مطـيعش   انست كه ملكيت به هنگام نزولش در حيوانيت و آميختهبايد د
هـاي   گـردد، ولـي ضـرر كلـي آنسـت كـه در آن، هيـأت        باشد و تا حدي از آن متـأثر مـي   مي

هاي مناسـبي در آن مجسـم    انگيزي مجسم گردند، و همچنين نفع كلي آنست كه هيأت نفرت
  شوند.

كي اين است كه ارتباط و تعلقش با اهل و مال چنان قـوي  آور ي هاي نفرت از جمله هيأت
هاي پست و  باشد كه يقين نداشته باشد به جز آنها مطلوب ديگري هست و تمسكش در هيأت

دني در ريشه جـوهرش قـوي و مسـتحكم باشـد، و امثـال آنهـا از آنچـه او را برطـرف مقابـل          
ر تن كند و بـر خـدا تكبـر نمـوده او را     ها را ب جوانمردي، قرار دهد، و نيز اين كه لباس پليدي

نشناسد و براي او خاضع و خاشع نگردد و امثـال آن كـه او را در طـرف مقابـل احسـان قـرار       
دهد، و نيز اين كه توجه به سوي بهشت را نقض نموده به حق كمك ننمايد و امر آن را مهـم  

بخش توجه ننمايـد؛ آنگـاه در    تلقي نكند و بعثت انبياء را ناديده گرفته و به اقامه نظام رضايت
گيرد. و از جمله مناسـبات، ايـن اسـت كـه بـه انجـام        معرض بغض، لعن و نفرين آنها قرار مي

اعمالي اقدام كند كه حاكي از طهارت و خضوع به بارگاه پروردگار باشند و وضعيت ماليكه 
بـاز داشـته، بـه سـوي      را بياد آورند و به عقايدي معتقد شود كه او را از اطمينان به حيات دنيـا 

عقبي متوجه سازد، و اين كه با گذشت و آسانگير باشد و دعاها و توجهات مألاعلي بـه نظـام   
  بخش، به سوي او متمايل گردد، و اهللا أعلم. رضايت

  16باب 

  اختالف احوال مردم در عالم برزخ

  مردم در عالم برزخ طبقات مختلفي دارند:
توان آنها را برشمرد، امـا   بقات مختلفي دارند كه نميبايد دانست كه مردم در اين جهان ط

  سرچشمه آنها چهارتاست:
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يك صنف از آنها اهل يقظه و بيداري است كه با اين منافرات و مناسبات ياد شده  -1
گردند و به اين صنف در اين آيه اشاره شده است كه خداوند  برند و شاد مي رنج مي

(βr& tΑθà﴿فرمايد:  مي s? Ó§ø� tΡ 4’ tAu�ô£ys≈ tƒ 4’n?tã $tΒ àMÛ§� sù ’ Îû É= /Ζ y_ «! $# βÎ) uρ àMΖ ä. zÏϑ s9 

tÌ� Ï‚≈ ¡¡9 نفس بگويد، وا حسرتا بر آنچه در امر خداوندي كوتاهي كردم تا اين « )1(﴾∪∌∋∩ #$
  .»كه ذليل و پست قرار گرفتم

هـاي پـرآب هسـتند كـه بـاد آن را       گروهي از اهل اهللا را ديدم كه نفوس آنها مانند حوض
دهد، پس هر شعاع خورشيد به هنگام نيمروز بر آن بيفتد، ماننـد قطعـة نـوري قـرار      تكان نمي

  گيرد، و اين نور يا نور اعمال پسنديده است و يا نور يادداشت است و يا نور رحمت. مي
و گروهي ديگر، نزديك به گروه اول هستند، اما اهـل نـور طبيعـي هسـتند، پـس آنهـا        -2

ند، و آن رؤياها عبارت از علومي است كه در حس مشترك انبار شده، شو دچار رؤياهايي مي
كند، پـس   بودن علوم منع مي شدن در علوم، يا خيالي دهند و از غرق بقيه بيداري را تشكيل مي
بينـد عـين همـان     رود شك و ترديدي نخواهد داشت كـه آنچـه مـي    وقتي كه او به خواب مي

بيند كه او در يـك بيابـان خشـك و     خواب ميهاست، بسا اوقات شخص صفراوي به  صورت
آورد، لذا او پا  سوزان در روز گرم قرار گرفته است و ناگهان از هرطرف آتش بر او شعله مي

سوزاند و از  آيد، تا اين كه آتش او را مي گذارد، ولي جايي براي فرار گيرش نمي به فرار مي
  نمايد. آن درد شديدي را احساس مي

بيند كه او در شب بسيار سـرد و رود سـردي و بـاد زمهريـري      ب ميشخص بلغمي در خوا
كند،  كنند، پس او شروع به فرار مي ها دارند با كشتي او برخورد مي قرار گرفته، و طوفان موج

نمايـد،   آيد، سپس او غرق شده، دارد شدت درد را تحمل مي ولي راهي براي فرارگيرش نمي
هـا و   يـابي كـه حـوادث فراگيـر بـه نعمـت       سـي را نمـي  و اگر تو مردم را بررسي نمايي هيچك

دردهاي مناسب به نفس را، تجربه نكرده باشد، پس اين مبتال به رؤياست، اما رؤيا چنان است 

                                           
  .56سورة زمر، آية  -)1(



    

  139  از مرگمبحث دوم: مبحث كيفيت مجازات در اين جهان و پس 
  

 

هـا   كه تا قيامت از آن، بيداري وجود ندارد، و صاحب رؤيا در خوابش متوجه نيست كـه ايـن  
و يا تنعم است در عالم خارج نيست و در خارج حقيقت خارجي ندارند و آن كه مبتال به درد 

شد پس نامگذاري برزخ به عالم خارجي بهتـر   بود او متوجه نمي اگر بيداري پشت سرش نمي
بينـد كـه او را    است از نامگذاري آن به عالم رؤيا، پس گـاهي درنـده صـفت بـه خـواب مـي      

رفـتن علـوم    د و از بينزنن بيند كه مار و كژدم او را نيش مي گيرند و بخيل مي ها گاز مي درنده
مـن ربـك؟ ومـا دينـك؟ ومـا قولـك «كنند:  آيند كه از او سؤال مي فوقاني به شكل دو فرشته درمي

  .»����في النبي 
باشند، لذا به  و گروهي هست كه حيوانيت و ملكيت آن بنا به اسباب طبيعي ضعيف مي -3

ت كـم غوطـه خـورده، و    گردند، بدينگونه كه ملكيت آنها در حيوانيـ  ماليكه سافله ملحق مي
شـوند بدينگونـه    مطيع متأثر به آن نيست، و يا به سبب اسباب كسبي به مالئكه سافله محلق مي

زنند و در نفوس آنهـا الهامـات و شـعاع     كه بنا به انگيزه قلبي دست به طهارت و پاكيزگي مي
شود، امـا   شوند، پس همانگونه كه انسان گاهي در صورت مرد آفريده مي ملكي جايگزين مي

شـود، ولـي خواهشـات زنانـه از      در او طبيعت زنانگي وجود دارد و به وضع زنانه متمايـل مـي  
شوند، بلكه تمـام هـم و غـم او در آن زمـان بـه       خواهشات مردانه در زمان كودكي ممتاز نمي

سوي خورد و نوش، لهو و لعب متمركز است، پس او بر حسب دستور به روش مـردان عمـل   
رسد و به  ماند تا كه به جواني مي شود باز مي ختيارنمودن روش زنانه كه نهي ميكند و از ا مي

گردد؛ و در اين حين در برگزيـدن روش زنانـه و عـادت گـرفتن بـه       سوي سرشت خود برمي
آيد، و كارهـايي را   دهد و خواهش لواط بر او غالب مي عادات آنها از خود استقالل نشان مي

هـاي زنانـه    كنـد و خـود را بـه نـام     به لب و لهجة آنها صـحبت مـي  كنند و  كند كه زنان مي مي
  آيد. كند، و در اين صورت كامالً از حيز مردان بيرون مي نامگذاري مي

پس همچنين انسان گاهي در زنـدگي دنيـوي خـويش بـه شـهوات خـورد و نـوش، عمـل         
يـك و  باشـد، ولـي بـه مالئكـه سـفلي نزد      جنسي و مقتضيات ديگر طبيعت و رسم مشغول مي

گرايش دارد، و همين كه چشم از اين جهان بربندد، تعلقات قطع شده و به سوي مـزاج خـود   
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گيرد، و مانند الهام آنها، به سوي او  گردد و به ماليكه ملحق شده در رديف آنها قرار مي برمي
  كند. شود و در شغل آنها كار مي الهام مي

 َيِطيـرُ  َمَلًكـا طَالِـبٍ  أَبِـي بْـنَ  َجْعَفـرَ  تُ رَأَيْـ«فرمـود:   �و در حديث آمده است كه آن حضرت 
اي ديدم كه با ماليكه با دو  كه جعفر پسر ابي طالب را فرشته« »ِبَجَناَحْينِ  اْلَمالِئَكةِ  َمعَ  اْلَجنةِ  ِفي

  .»پريد پر مي
و بسا اوقات آنها به اعالي توحيد و كمك حزب خدا مشغول شدند، و گاهي از ناحيه 

بشر نازل گردد، و گاهي بعضي از آنها به صورت جسدي شديداً اشتياق پيدا  آنها خيري براي
كوبد و از آنجا  گيرد، پس اين دري را از عالم مثال مي كنند كه از اصل طبيعتش نشأت مي مي

آيد، و بسا اوقات بعضي  شود، و مانند جسد نوراني درمي نيروي با اين روح هوايي آميخته مي
شود،  شدن خواهشش به او كمك كرده مي كند كه در برآورده ق پيدا مياز آنها به غذا اشتيا

%Ÿωuρ ¨t|¡øtrB tÏ﴿فرمايد:  و به اين سو، در آية ذيل اشاره شده است كه مي ©!$# (#θè= ÏFè% ’ Îû È≅‹ Î6y™ 

«! $# $O?≡uθøΒ r& 4 ö≅ t/ í!$uŠôm r& y‰Ψ Ïã óΟ ÎγÎn/ u‘ tβθè% y— ö� ãƒ ∩⊇∉∪ tÏmÌ� sù !$yϑ Î/ ãΝßγ9 s?# u ª! $# ÏΒ Ï&Î# ôÒsù 

tβρç� Å³ö;tG ó¡o„uρ tÏ% ©!$$Î/ öΝ s9 (#θà)ysù= tƒ Ν ÍκÍ5 ôÏiΒ öΝ ÎγÏ� ù= yz āωr& ì∃öθyz öΝ Íκö� n= tæ Ÿωuρ öΝèδ šχθçΡ t“ óstƒ 

يعني هرگز كساني را كه در راه خدا كشته شده اند، مرده نپنداريد؛ بلكه آنها زنده « )1(﴾∪⊂∠⊆∩
شوند، شاد هستند به آنچه خداوند از فضل خود به  ده ميهستند به پيش پروردگارشان رزق دا

اند،  و در حق آنان كه از پشت سرشان [در حركتند و هنوز] به آنان نپيوستهآنها داده است، 
  .»شوند. چرا كه نه بيمى بر آنان است و نه آنان اندوهگين شوند خوشحال مى

شياطين نزديك هستند، بدينگونه كـه  ها گروهي وجود دارند كه طبيعتاً به  و در برابر با اين
مزاج آنها كالً فاسد شده رأي مخالف با حق را دارند و از رأي همگـاني متنفـر، و از محاسـن    
اخالق بسيار دورند، و يا كسبي با شياطين نزديك هستند كـه وضـعيت بسـيار پسـت و افكـار      

طـرف بـري بـودن از     فاسدي را اختيار نموده اند و پيرو وسوسهاي شيطان قـرار گرفتـه از هـر   
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گردنـد، و لبـاس    ميرند باشياطين ملحـق مـي   رحمت، آنها را فرا گرفته است، پس وقتي كه مي
گـردد، تـا بعضـي از     شـود، و پناگـاه پسـتي بـرايش متصـور مـي       تاريكي به آنها پوشـانيده مـي  

هاي خود را برآورده كنند، طبقة اول با پديدآمدن سرور و شادي در نفسش به نعمـت   خواسته
دانـد   گـردد، ماننـد مـرد، زن صـفت كـه مـي       گردد و دوم با غم و ضيق معذب مـي  سرفراز مي

  تواند خود را از آن كنار بزند. صوت زنانگي بدترين وضع انساني است، ولي نمي
شـان   تـر و ملكيـت   شـان قـوي   گروهي است كه اهل صلح و آشتي هستند، اما حيوانيت -4

باشند و بيشـتر امورشـان تـابع صـورت      ن گروه ميتر است و اغلب مردم جهان جزء اي ضعيف
حيواني است كه بر تصرف در بدن و فرورفتن در آن خلق شـده اسـت، پـس مـرگ، نفـوس      

نمايـد و از روي   گرداند؛ بلكه تنها از تـدبيرش جـدا مـي    ها را به طور كلي از بدن جدا نمي آن
اي كه امكـان مخالفـت از    باشد، پس يك گونه علم از آن دارد بگونه توهم با بدن پيوست مي

كند كه اين عين جسد است، حتي اگر جسد پايمـال شـود و يـا قطـع و      آن برايش خطور نمي
شـان   داند كه اين كارها با او انجام گرفته اند و عالمت بريدگي در آن بكار رود او به يقين مي

اي هسـتند   ارضـه گويند كه ارواح آنها عين اجساد آنهاست يا ع اين است كه آنها از ته دل مي
هايشان به خاطر تقليد و يا رسم برخالف اين، صحبت  كه بر آنها طاري گشته اند، اگرچه زبان

درخشـد، و خيـال انـدكي     كنند. پس مردم اين گروه هرگاه بميرند اشعة ضعيفي بـر آنهـا مـي   
ا در آيد، و كارهـ  كشان پيش مي شود، مانند آنچه در اينجا براي رياضت برايشان نشان داده مي

گردند و گـاهي ديگـر در صـورت مثـال خـارجي پديـد        هاي خيالي گاهي متمثل مي صورت
افتد، پس اگر او دست به اعمال ملكي زده  آيند، همچنان كه براي رياضت كشان اتفاق مي مي

هاي فرشتگان خوبصورت كه لباس ابريشـم در دسـت داشـته     است به علم مناسبي در صورت
نماينـد و دري بـه سـوي     هاي لطيفي برخـورد مـي   ها و هيأت صحبتيابند و با  باشند دست مي

رسـد، و اگـر بـه     شـان مـي   گردد و از آنجا براي آنها خوشبويي به مشام جنت براي آنها باز مي
كارهايي دست زده اند كه با ملكيت نفرت دارنـد و يـا نفـرين آورنـد علـم آنهـا در صـورت        
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گردد، همچنان كه خشم در  ند و تيز رونما ميهاي ت ها و هيأت فرشتگاني سياه رنگ با صحبت
  نمايد. صورت درنده، و بزدلي در صورت خرگوش، نفوذ مي

  گيرند: در آنجا نفوس ملكي است كه در اثر استعدادشان موكل قرار مي
و در آنجا نفوس ملكي وجود دارند كه به شايسـتگي و اسـتعداد ايـن قبيـل مـردم سـزاوار       

ين موارد گماشته شوند، و به تعذيب و تنعيم مأموريـت بيابنـد،   شود كه آن فرشتگان در چن مي
  بيند. اگرچه اهل دنيا آنها را علناً نبينند. پس شخص مبتال به، آنها را عياناً مي

بايد دانست كه عاَلم قبر جز بقاياي از اين جهـان نيسـت، و جـز ايـن نيسـت كـه در آنجـا        
كه احكام نفوس كه نسبت به بعضي افراد  آيد، و جز اين نيست علومي از پشت پرده پديد مي

گردنـد،   گردند. برخالف حوادث روز محشر كه بر آنها ظاهر مـي  اختصاصي دارند، ظاهر مي
  باشند. در حالي كه آنها نسبت به احكام ويژه فنا شده اند و در احكام صورت انساني باقي مي

  17باب 

  بيان اسرار و رموز وقايع محشر

  گردند: ب ميارواح به سوي بهشت جذ
گردنـد كـه    بايد دانست كه ارواح انساني محضري دارند كه به وسيله آنچنـان جـذب مـي   

گردد، و ايـن محضـر بهشـت اسـت كـه محـل اجتمـاع آن         آهن به سوي مغناطيس جذب مي
آن را بـه   �نفوسي است كه از كالبد بدن بيرون آمده اند در آنجا با روح اعظم كه حضـرت  

شـوند، و آن روح اعظـم    ها و لغات متصـف كـرده اسـت، جمـع مـي      ها و زبان زيادي صورت
باشد و آن محلي  مجسمة صورت انساني در عالم مثال و يا در عالم ذكر يا هر اسمي ديگر مي

گردند و احكام نشأت گرفته از نوع  است كه احكام نشأت گرفته از خصوصيات فردي فنا مي
  مانند. مي و يا آن كه جانب نوع براي آنها غالب است باقي

  افراد انسان احكام متعددي دارند:
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و تفصيل آن از اين قرار است كه افراد انسان احكامي دارند كه بـه وسـيله آنهـا بعضـي از     
باشـند، و   گردند، و بعضي احكام چنان است كه همه در آن شريك مي بعضي ديگر ممتاز مي

ه آن در ايـن حـديث اشـاره شـده     يقيني است كه اينگونه احكام به اعتبار نوع انساني است و ب
  الحديث. »اْلِفْطَرةِ  َعَلى يُوَلدُ  َمْوُلودٍ  ُكل «است كه فرمود: 

  به هرنوعي دوگونه احكام اختصاص دارد:
يكي: ظاهري مانند آفرينش يعني رنگ، شكل، قد و قامت و مانند صدا يعني هر فردي بـر  

فعش به علت مخالفت ماده نبوده است، دهد، و ن شود كه نوعش آن را به او مي هيأتي يافته مي
پس الزم است كه با آن هيأت متحقق گردد و انساني راسـت قامـت و نـاطق و داراي پوسـتي     

دار است كه اين چيزها از هيچ فردي به شرط  واضح گردد، و اسب كج قامت، شهنده و موي
  گردند. سالمتي مزاج جدا نمي

گيــري بــراي  جهــت امــرار معــاش و آمــاده يــابي و دوم: احكــام بــاطن ماننــد ادراك و راه
  آمدن وقايع. پيش

بينـي كـه خداونـد زنبـور عسـل را       پس براي هر نوعي طريقة خاصي وجود دارد، آيا نمـي 
هـاي آنهـا اسـتفاده نمايـد،      ها بـرود و از ميـوه   چگونه رهنمايي كرده است كه به دنبال درخت

كنـد، بـاز چگونـه در آن عسـل      سپس چگونه النه بسازد تـا ابنـاي نـوع خـود را در آن جمـع     
آوري نمايند، و به گنجشك رهنمايي فرموده كه نر به سـوي مـاده راغـب شـود، سـپس       جمع

ها نشـان داد كـه    باهم النه بسازند و تخم بگذارند و باز جوجه درآورند و پس از آن به جوجه
نـه از  آبش كجا و دانه كجاست، و آن را آموزش داد تا دشـمن را از دوسـت بشناسـد و چگو   

گربه و شكارچي فرار كند و چگونه با بني نوع خود در هنگام جلب نفع و دفع ضـرر درگيـر   
برد كـه ايـن احكـام بـر حسـب مقتضـاي صـورت نـوعي او          باشد، و آيا طبيعت سالمي پي مي

  نباشند.

  گردد: سعادت افراد چه وقت متحقق مي
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ود را كـامالً دارا باشـد و   بايد دانست كه سعادت افراد وابسته به آنست كه احكام نـوع خـ  
كمبودي نداشته باشد؛ از اينجاست كه افراد هرنـوع در امـوري كـه سـعادت و شـقاوت آنهـا       

باشند، باهم مختلف هستند، و تا زماني كه بر آن وضعيت قرار گيرد كـه مقتضـاي نـوعش     مي
كنـد   ميآمدن عوارضي تغيير  باشد هيچگونه ناراحتي ندارد، ولي گاه گاهي فطرت بنا به پيش

در ايـن حـديث اشـاره فرمـوده      �مانند ورم كه در بدن پديد آيد، و به اين مطلـب حضـرت   
پـس پـدر و مـادرش هسـتند كـه او را      « »يَُمجَسـانِهِ  َأوْ  ،يـَُنصـَرانِهِ  َأوْ  ،يـَُهوَدانِهِ  أَبـََواهُ  ثُم «است كه 

  .»كنند يهودي يا نصراني يا مجوسي تربيت مي

  گردند: ذب ميارواح به سوي بهشت ج
گردند، گاهي از جهت بصيرت و  و بايد دانست كه ارواح بشري به سوي بهشت جذب مي

بودن آثار آنها در آنجـا بـه اعتبـار دردمندشـدن و يـا بـه اعتبـار         همت و گاهي از جهت متمثل
اي است كه هركس از آلودگي حيوانيت، خود  شدن، انجذاب آنها بنابر بصيرت به گونه متنعم

شـود، و در   گردد و چيزي از آنجا بر او منكشف مـي  كند نفسش به بهشت ملحق ميرا سبك 
آدم و موسي در نـزد  « »رَبِهَما ِعْندَ  َوُموَسى آَدمُ  َمعَ تَ جْ ا«فرمايد:  حديث به آن اشاره شده كه مي

 �و نيز بـه طـرق مختلـف روايـت شـده اسـت كـه آن حضـرت          »پروردگارشان جمع شدند
  .»گردند صالحين در نزد روح اعظم جمع ميارواح «فرموده است: 
شدن ديگر، بايد دانست كه حشرت اجساد و اعاده روح در آنها حيـات مسـتقلي    اما جذب

كه در اثر پرخوري پديد  »پرخوري«اي از نشأت گذشته است، مانند مرض  نيست، بلكه تتمه
تگان باشـند و نبايـد بـر    آيد كه آنها غيـر از گذشـ   آيد؛ زيرا كه اگر اينطور نباشد، الزم مي مي

  كردار گذشتگان مؤاخذه شوند.

  ها هستند: چيزهاي متحقق شده در خارج مانند خواب
ــد خــواب    ــد دانســت كــه بســياري از چيزهــاي متحقــق در خــارج، مانن هــا هســتند در  باي

به صورت  �بودن معاني به اجسام مناسب، همچنان كه فرشتگان براي حضرت داود متجسم
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شدند، و پرونده به او تقديم گرديد، پس او متوجه شد كه اين تجسمي  دو طرف درگير ظاهر
  است، لذا به استغفار و انابت پرداخت.

عرضه گرديـد و او شـير را برگزيـد     �و همچنان كه دو تا ليوان شير و شراب بر حضرت 
شدن فطرت و شهوت بر امـت اوسـت كـه راشـدين آنهـا فطـرت را        كه اين تجسمي از عرضه

و ابوبكر و عمر بر لب چاهي، و قرارگرفتن عثمان  �د. و مانند نشستن آن حضرت گزينن برمي
جداگانه از آنها كه اين نيز تجسمي از قبور و مدافن مقدر از جانـب خداونـد اسـت، چنانكـه     
سعيد بن المسيب آن را چنين تأويل نمود و او كافي است كه چـه شخصـيتي اسـت. و اغلـب     

  شند.با وقايع حشر از اين قبيل مي

  ارتباط نفس ناطقه با روح هوايي:
و بايد دانست كه تعلق نفس ناطقه با روح هوايي در حق اكثر مردم بسيار شـديد اسـت، و   
جز اين نيست كه مثال آن به نسبت علوم سخت و دقيق به نسـبت علـوم مـادي، و ماننـد كـور      

دريافت آنها هم ندارد، آيند و اميدي به  ها در خيال او نمي ها و روشني مادرزاد است كه رنگ
  ها. ها و تمثيل هاي طوالني آن هم در ضمن تجسم هاي زياد و مدت مگر پس از قرن

  شدن: مجازات نفوس بعد از زنده
شوند مجازات آنها با حساب يسير و يـا عسـير و يـا     ها برانگيخته مي نخستين باري كه نفس

گيرند، و يـا بـدين    وش قرار مييابند و برخي مخد شود كه برخي نجات مي مرور بر صراط مي
يابـد يـا هـالك     رود، پس نجات مـي  شوند كه هريكي به دنبال متبوعش مي شكل آزموده مي

شـوند، و مـالي كـه     هـاي اعمـال خوانـده مـي     شوند و نامه گردد، و يا دست و پاها گويا مي مي
  شود. يگردد و يا با آن داغ م نسبت به آن بخل ورزيده است ظاهر شده بر پشتش حمل مي

باشند از آنچه نزد آنها وجود دارد و موافـق   خالصه اين كه همه، تجسيمات و تمثيالتي مي
تـر و روحـش    به آنچه احكام صورت نوعي به آنها داده است، و هركسـي كـه نفسـش موثـق    

باشند، و از اينجاست كه نبي  تر باشد اين تجسمات حشر در حق او كاملتر و وافرتر مي گسترده
  گيرد. داده است كه بيشترين عذاب امت من در قبر انجام مي خبر �اكرم 
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باشـند، ماننـد    شوند كـه در مشـاهدات بـا نفـوس متسـاوي مـي       و در آنجا اموري متمثل مي
آيد، و مانند تجسم اعمال  كه به صورت حوض درمي �هدايت گسترده به بعثت آن حضرت 

صـورت طعـام گـوارا و شـراب      هـاي الهـي بـه    شدة آنها از روي وزن و غيره، و نعمت حساب
  آيند. بخش و همسر پنسديده و لباس زيبا و مسكن آراسته درمي لذت

  هاي آميختگي به سوي نعمت: خروج از تاريكي
هاي اختالط به سوي نعمت، تدريجات عجيبي وجود دارد،  آمدن از تاريكي و براي بيرون

مده ذكر نمـوده اسـت،   در حديث آخرين مردمي كه از جهنم بيرون آ �چنانكه آن حضرت 
گردند و به  و اين كه براي نفوس شهواتي هست كه بر آنها به نوبت از طرف نوع آنها وارد مي

تر هست كه از همـديگر جـدا    گردند، و شهواتي در سطح پايين ها متمثل مي وسيلة آنها نعمت
، دخلـت الجنـة فـإذا جاريـة أدمـاء لعسـاء«فرمـوده اسـت:    �باشند، چنانكه آن حضـرت  مي

فقلــت: مــا هــذه يــا جبريــل؟ فقــال: إن اهللا تعــالى عــرف شــهوة جعفــر بــن أبــي طالــب لــألدم 
داخل بهشت شدم در آن هنگام زني گندمگون و زيبـا ديـدم،   «.  )1( »اللعس، فخلق له هذه

گفتم: اي جبرئيل! اين كيست؟ گفـت: خداونـد عالقـه جعفـر بـن ابـي طالـب را در بـاره زن         
  .»زن را براي او خلق كرددانست، پس اين  گندمگون مي

إن اهللا أدخلك الجنة، فال تشاء أن تحمل فيها على فرس «فرموده است:  �و نيز آن حضرت 
ــت  « »مــن ياقوتــة حمــراء تطيــر بــك فــي الجنــة حيــث شــئت إال فعلــت ــل بهش ــو را داخ ــد ت خداون

واز گرداند، پس اگر خواستي كه سوار بر اسبي سرخ ياقوتي شوي و تو را در بهشت به پـر  مي
  .»گيرد دربياورد هركجا كه بخواهي، درخواست كن و انجام مي

إن رجالً من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، فقال له: ألست فيما شئت؟ «و نيز فرموده است: 
قــال: بلــى، ولكنــي أحــب أن أزرع، فبــذر، فبــادر الطــرف نباتــه واســتواؤه واستحصــاده، فكــان أمثـــال 

ــت از  « »ونــك يــا ابــن آدم فإنــه ال يشــبعك شــيء: دیالجبــال، فيقــول اهللا تعــال ــل بهش ــردي از اه م

                                           

  . (مصحح)دانسته است ختگيو سا را موضوع ثيحد نيا فهيدر سلسله ضع يلبانآ خيش -1
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پروردگارش اجازه كاشتن بذر را گرفـت، فرمـود: مگـر تـو در چيـزي كـه خواسـتي نيسـتي،         
گفت: بلي هستم، ولي دوست دارم كه بذر بكارم پس بذر كاشت، فوراً سبز شد و بلنـدقامت  

گويـد: ابـن آدم    د، پس خداوند ميكر گرديد و وقت دروش رسيد كه مانند كوهي نمايان مي
  .»گرداند دست بردار، به تحقيق كه چيزي شما را سير نمي

 )1(ها آخرين نعمت ديدار با خدا و ظهور سلطان تجليـات در بهشـت نزديـك    و پس از اين
است، و سپس از آن چيزهاي ديگري خواهد بود كه بنا به اتباع شـرع از آنهـا يـادي نخـواهم     

  نمود.

                                           
  تپه ريگ. (مترجم) -)1(



  مبحث سوم
  حث منافعمب

  18باب 

  آوردن منافع كيفيت به دست

  خداوند به انسان الهام نموده كه چگونه به نيازها پاسخ بدهد:
هـاي ديگـر بـا     بايد دانست كه انسان در نيازهاي خورد و نوش و عمل جنسي و نيازمنـدي 

ابناي جنسش هماهنگ هست، و اين عنايت خاص خداوندي است كه به او حسـب مقتضـاي   
برداري نمايد، پس  ها بهره ت نوعي الهام نموده تا چگونه براي تأمين اين نيازمنديطبع از صور

اي كـه   الزماً همه افراد نوع در اين بهـره بـرداري بـاهم برابـر هسـتند، مگـر آن نـاقص الخلقـه        
اش عصيان ورزيده است، همچنان كه به زنبور عسـل الهـام نمـوده اسـت كـه چگونـه از        ماده
فاده نمايد باز چگونه النه بسازد كه ابناي نوعش در آن جمع شده چگونـه  ها است ها و ميوه گل

از ملكه اتباع نمايند و عسل بگذارند، و همچنان كه به گنجشك الهام نمود كه چگونه در پي 
آب و دانه تالش نمايد، و چطور از گربه و شكارچي فرار كند، و چگونه با كسي كه او را از 

دارد درگير شده از خود دفاع نمايد، و چگونه نر با مـاده عمـل    ز مياستفاده براي نيازهايش با
ها كمك كنند و چگونه  جنسي انجام دهد، باز باهم النه بسازند و به همديگر در پرورش تخم

به آنها غذا بدهند، و همچنين براي هر نوعي روش خاصي هست كه در درون افراد آن از راه 
  شود. صورت نوعي دميده مي

  نسان از نوع عالي آن است:الهام ا
برداري نمايد، ولي همـراه   همچنين به انسان الهام گرديد كه چگونه از اين ضروريات بهره

  با اين الهام سه چيز ديگر بر حسب مقتضاي صورت نوعي عالي اعطا گرديده است.
شدنش براي هرچيز از ناحيه رأي كلـي اسـت، پـس حيوانيـت بـر حسـب        يكي: برانگيخته

شـود، ماننـد گرسـنگي،     آمده از طبيعت، به هدف محسوس يا موهـوم برانگيختـه مـي   داعيه بر
تشنگي و شهوت. انسان گاهي به سوي نفـع معقـولي كـه علـت طبيعـي نـدارد نيـز برانگيختـه         

خواهد تا نظام درستي در كشور پياده شود، يا اين كه خلقت خود را به پايـه   شود، پس مي مي
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ب گرداند، و يا از عذاب آخـرت رهـايي يابـد، و يـا پايـه و      كمال برساند و نفس خود را مهذ
  مقام خويش را در قلوب مردم جاي بدهد.

دوم: همراه با آن الهام راجع به نيازها، زيبايي هم باشد، پس حيوانيت تنها در حد برآوردن 
خواهـد تـا    كنـد، ولـي انسـان بسـا اوقـات مـي       نمودن ضـررهايش تـالش مـي    نيازها و برطرف

شــادمان و نفســش پــيش از آن كــه نيــازش بــرآورده گــردد لــذت ببــرد، ســپس  خوشــحال و 
  خواهد همسر زيبا و طعام لذيذ و لباس فاخرانه و ساختمان قشنگي داشته باشد. مي

شوند كه منافع خوب و درستي استنباط  سوم: در ميان آنها صاحبان عقل و درايتي يافته مي
شان  كند كه در درون شان چيزهايي خطور مي ونشوند كه در در نمايند؛ و كساني يافته مي مي

توانند چيزي اسـتنباط نماينـد؛ پـس وقتـي از حكيمـان       خطور نكرده است، ولي خودشان نمي
پذيرنـد و آن را محكـم    چيزي را ببينند و يا از استنباط آنها چيزي بشنوند آن را از تـه دل مـي  

افته اند، پس بسا اوقات انسان گرسنه دارند؛ زيرا آن را مطابق به علم اجمالي خويش ي نگه مي
هـا و   آوردن آنهـا مشـقت   آورد، لـذا بـراي بدسـت    گيـر نمـي   شـود و غـذا و نوشـابه    و تشنه مي

كنـد ولـي    بردن در برابـر بـا ايـن نيـازش را مـي      نمايد، پس قصد نفع هايي را تحمل مي زحمت
كـه او نيـز بـا چنـين      خـورد  داند، باز بر حسب اتفاق با حكيم و دانشمندي برمي راهش را نمي

شناسـاند و ايـن شـخص     هاي غذايي را مي مشكل رو به روي شده، و او براي اين شخص دانه
كـردن و كوبيـدن و غيـره را     بذر آن را و طريقه كشت و زرع و آبياري و درونمودن و خرمن

تن خم و گيرد، و نيز كندن چاه و ساخ نمايد و نگهداشتن آنها را تا روز نياز ياد مي استنباط مي
ها را به  يابد، باز او دانه گيرد و بدين ترتيب به دري از منافع دست مي مشك و كاسه را ياد مي

خورد كه بـازهم هضـم    ها را خام مي شوند، و ميوه صورت دانه ميجود، اما در معده هضم نمي
يابـد،   نمـي اي  رود امـا راه و چـاره   اي فرو مـي  شوند، پس در برابر با اين، در فكر و انديشه نمي

كـردن، آردنمـودن، و پخـتن نـان را      نمايد كه او راه پختن، بريـان  آنگاه با حكيمي مالقات مي
آورد و همـه   استنباط نموده است، پس بدين صورت در ديگري را براي رفاهيت بدسـت مـي  

 نيازها را بر اين بايد مقايسه نمود. و انديشمندان متفكر آنچه را كه گفتم از ايجاد منـافعي كـه  
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ها گذشته است و هميشه چنـين كـرده    كند، و بر اين قرن قبالً نبوده اند، در شهرها مشاهده مي
هاي الهامي در تأييد به امور اكتسابي بدست آمده اسـت،   اي از دانستني اند تا اين كه مجموعه

  شان بر آنها ملتزم گرديده، و زندگي و مرگ آنان وابسته به آنهاست. و نفس
گانه مانند تنفس اسـت كـه    ع الهامات ضروري توام با اين چيزهاي سهخالصه اين كه وض

نمـودن   اصل آن مانند حركت نبض ضروري است، در حالي كـه اختيـار درازكـردن و كوتـاه    
تنفس با اصل تنفس منضم گرديده است، و چون اين سه امور بين همة مردم به طـور مسـاوي   

هاي شان كه موجب اين انبعـاث   است، و عقلشوند، زيرا تركيب آنها باهم متفاوت  ديده نمي
شان  شان در فراغت آوردن منافع، اقتدا در آنها و اختالف از راي كّلي و حبِّ زيبايي، و بدست

  براي استدالل زيبايي و امثال آنها از اسباب ديگر، منافع نيز داراي دو تعريفند.

  منافع دو تعريف دارند:
نشينان از  ل اجتماعات كم، مانند بيابان نشينان و كوهتعريف اول آنست كه امكان ندارد اه

  آن منفك و جدا گردند و آن به منافع اوليه نامگذاري شده است.
تعريف دوم آنست كه اهالي شهرها و روستاهاي آباد، روي آن قرار دارنـد، و آن مسـتلزم   

كنند؛ زيـرا در   اين است كه صاحبان اخالق فاضله و انديشمندان و حكيمان در آنها نشو و نما
هـاي اصـيلي    يابـد، روش  آيد، تجـارت رونـق مـي    اجتماعات بزرگ، نيازهاي زيادي پديد مي

  چسبند. گردد و روي آن مردم مي ابتكار مي

  منافع عالي:
و طرف باالتر اين تعريف، همان است كه پادشـاهان و اهـالي رفـاه كامـل، روي آن قـرار      

هـاي مناسـبي از آنجاهـا يـاد      آورنـد، و روش  مـي ها به سـوي آن روي   دارند، دانشمندان ملت
  گيرند، و اين همان است كه ما به آن منافع ثانويه گفتيم. مي

گيـرد، و ايـن از    وقتي كه اين منافع دوم به حد كمال برسد مستلزم منافع سـومي قـرار مـي   
و  گرد، و حرص و آز، كينه و حسـد، انكـار   آنجاست كه وقتي بين آنها، داد و ستدها داير مي

گردد كه بين آنها اختالف و درگيـري پديـد آيـد، و چنـان      كند؛ اين منجر مي مطل، نفوذ مي
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آيند و يا سرشـت   آيند كه خواهشات پست بر آنها غالب مي افرادي در چنين جوامع پديد مي
ها باهم منافع مشتركي دارند كه  گيرد، و اين آنها بر جرأت و جسارت بر قتل و غارت قرار مي

گـردد يـا نفسـش بـه او اجـازه       تواند ايجادش كند، يا بـرايش آسـان نمـي    نهايي نميكسي به ت
ي مقرر نمايند تا كه به عـدل و   شوند كه دولتي تشكيل دهند و پادشاه دهد، لذا مجبور مي نمي

انصاف قضاوت نموده سرِ دست نافرمانان را بگيرد و با اشرار و مجرمان مقاومـت نمايـد، و از   
  ارض وصول كرده در آبادكردن شهر و روستاها بكوشند.مردم ماليات و عو

  لزوم برگزيدن خليفه:
اي  آورد، و اين از آنجاست كه هرگاه در هر منطقـه  اين نفع سوم نفع چهارمي را به بار مي

اي تشكيل گردد سرمايه و دارايي او مستقل شـود و نيـروي نظـامي و انتظـامي      دولت جداگانه
هـا و نيروهـاي    ه و بغض در آنها نفوذ كند، درگيري بين دولتبرقرار شوند، حرص و آز، كين

اي مقرر نمايند و يا از چنان كسي انقياد و پيـروي نماينـد    آيد، ناچارند كه خليفه آنها پديد مي
  اي آن تسلط را دارد. كه بر آنها چنان تسلطي داشته باشد كه خليفه

داشته باشد كـه كسـي ديگـر    هدف من از خليفه آن كسي است كه چنان اقتدار و تسلطي 
نتواند در برابر او قد علم كند و حكومت و سـلطنت او را از او بگيـرد، مگـر ايـن كـه جوامـع       
زيادي عليه او قيام نمايند و خسارت زيادي تحمل نماينـد تـا او را از پـا درآورنـد، و ايـن در      

اص و عـادات  افتـد، و خليفـه هـم بنـابر اخـتالف اشـخ       جهان به صورت شاذ و نادر اتفاق مـي 
شان تند و تيزتر باشد براي تثبيت پادشاه و خليفـه نيـاز    باشد، و هر ملتي كه طبيعت مختلف مي

  بيشتري خواهد داشت.
خواهيم شـما را بـر اصـول ايـن منـافع و فهرسـت ابـواب آنهـا آگـاه سـازيم،            اكنون ما مي

الزم دانسـته و   هاي صـالح كـه داراي اخـالق فاضـله بودنـد، آنهـا را       همانگونه كه عقول ملت
سپس آنها را روشي مسّلم بين خود قرار داده اند كه هيچ كسي از بزرگ و كوچك در آنهـا  

  اختالف نورزد و همه در برابر آنها سر تسليم فرود آورند.
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  19باب 

  در بيان منافع اول

  لغت، از منافع مهم است:
است، اصل در آن لغت از آنجمله: آن لغت و زباني است كه تعبيركننده مافي ضمير انسان 

باسباب و غيـره بـا يـك نـوع       ها و اجسامي است كه با در كنار هم قرارگرفتن افعال و صورت
، سـپس در آن بـا اشـتقاق و    )1(كننـد  صدا شباهت دارند، پس همان صدا را عينـاً حكايـت مـي   

ن گيرد كه شباهتي به امور مؤثري در ديـد  هايي در مقابل تصرفاتي صورت مي استخراج صيغه
داشته باشند و يا شباهت به بوجودآوردن صورتي وجداني در درون داشته باشند و بـا تكلـف   

هـا، بـه    كند، سپس در لغات بنابه تشبهات، مجاورت و عالقه صوتي شبيه آن حاالت ايجاد مي
  صورت مجاز وسعت به كار گرفته شده است.

  از جمله منافع زراعت، صناعت و مسكن است:
  يابي. يگري وجود دارد كه آنها را در محاوره، ما، ميو در اينجا اصول د

  باشد. كندن و چگونگي پخت و پز مي نشاندن، چاه كه از آن جمله كشت و زرع، نهال
  باشد. و از آن جمله، ساختن ظروف و ديگ مي

و از آن جمله، تسخير حيوانات و نگهداري آنها تـا بـا بـاركش، گوشـت، پوسـت، مـوي،       
  ز آنها استفاده و كمك گرفت.پشم، شير و اوالد، ا

هـا و   و از آن جمله مسكن است كه از گرما و سرما محفوظش دارد، مانند: غارهـا، آشـيانه  
  امثال آنها.

                                           
پـس آن حالـت بـه الطعـن نامگـذاري       گيرد كه طع طع است، مانند زدن با نيزه يك صدايي به خود مي -)1(

زدن در نسب شبيه طعنه بـا نيـزه اسـت بـه آن اسـم       شده، زيرا مشابهت با آن صوت را دارد. و چون طعنه
  كردن وجدانيات به محسوسات است. نامگذاري شده، و آن از قبيل تشبيه
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هـاي درختـان و يـا آنچـه      ها و يـا بـرگ   و از آن جمله لباس است كه به جاي موي حيوان
  باشد. كند مي انسان درست مي

اي كه كسي با او مزاحم نشـود، تـا بـه وسـيله او      و از آن جمله هدايت شود تعيين منكوحه
شهوت خود را خاموش نموده، جهت ابقاي نسل بذرافشاني نمايد، و در ضروريات زندگي و 

داري و پرورش فرزندان از او كمك بگيرد، ولي غير از انسان حيواناتي ديگر اين را  امور خانه
  و باهم به منافعي برسند و غيره.كنند، مگر به صورت اتفاقي، و يا اين كه هرد مشخص نمي

تـوان كشـت و    هايي دست بيابد كـه بـدون آنهـا نمـي     و از آن جمله اين است كه به روش
زرع، شاندن نهال و كندن چاه را انجام داد و يا حيوانات را به وسيله آن مسخر گردانيد، مانند: 

  دلو، كلنگ، گاو آهن، طناب و غيره.
  ها. و در بعضي امور مبادالت و كمكو از آن جمله است، راه يافتن ا

و از آن جمله اين كه كسي كه داراي قويترين رأي و نيرومندتر باشد ديگران را تابع خود 
  گردانيده بر آنها حكومت كند و به هر شكلي كه باشد نظم را برقرار نمايد.

ــري       ــراي داوري درگي ــد ب ــلّمي باش ــا روش مس ــين آنه ــه ب ــن ك ــه اي ــا و  و از آن جمل ه
كردن ظالمان و دفاع در برابر متجاوزين؛ و الزم است كه در هر قـومي چنـين كسـي     سركوب

برداري را بتواند پيدا كند و مردم از او پيروي كنند، و از آنها كسي باشد كه  باشد كه راه بهره
جمال و زيبايي را دوست داشته باشد، رفاهيـت و آسـايش را بخواهـد و كسـي باشـد كـه بـه        

ل: شجاعت، سماحت، فصاحت، زيركـي و هوشـياري و غيـره افتخـاري     اخالق خويش از قبي
  داشته باشد، و كسي كه بخواهد تا شهرتش بين مردم گسترش يابد و جاه و مقامش باال رود.

هاي منـافع را بـه    خداوند متعال در قرآنكريم بر مردم منت گذاشته است كه بسياري از راه
شدن به قرآن، عام و شـامل همـه اصـناف     كه مكلفآنها الهام فرموده است؛ زيرا دانسته است 

  شود، مگر با وجود اين نوع از منافع. باشد و تكليف فراگير همه نمي مردم مي

  20باب 

  آداب زندگي
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  هاي مفيد: برگزيدن صورت
بردن از احتياجات بيان شده در قبـل   و آن عبارت است از آن حكمتي كه از چگونگي نفع

اصـل در آن ايـن اسـت كـه نيـاز اوليـه بايـد براسـاس معيـار           براساس تعريف دوم بحث كند،
هـايي كـه از زيـان     صحيحي، در هر باب، مورد آزمايش و تجربه قرار گيرد، و از آن صـورت 

دور، و به نفع نزديك باشند را برگزيند و بقيـه را كنـار بگـذارد، و همچنـين آن نيـاز اوليـه را       
مل بر آنها آفريده شده اند مقايسه كرد و آنچـه  براساس معيار اخالقي برتري كه اهل طبايع كا

را كه الزمه اخالق برتـر اسـت برگزينـد و بقيـه را كنـار گذاشـت، و همچنـين آن نيـاز اوليـه          
نامي و جاافتادنش در بين مردم و مقاصـد ديگـري ماننـد آنهـا كـه از رأي كلـي        براساس نيك
  گيرند عرضه داد. سرچشمه مي

  اس و غيره:پيشرفت آداب خورد و نوش و لب
باشـند: آداب خـورد و نـوش، نشسـت و      بزرگترين مسايل بـاب زنـدگي از ايـن قبيـل مـي     

پوشيدن، مسكن، نظافـت و   برخاست، خوابيدن، سفركردن، قضاي حاجت، عمل جنسي، لباس
كـردن، بـه كـارگرفتن دارو و تعويـذ در مصـايب،       پاكيزگي، آرايش و زيبايي، باهم صـحبت 

اعي، و جشن و دعوت به هنگام پديدآمدن سـرور و شـادي از   شناخت قبلي در حوادث اجتم
قبيل تولد، عروسي، عيد، آمدن عزيزي از سـفر، و غيـره، سـوگواري هنگـام وقـوع مصـيبت،       

  عيادت بيماران، دفن مردگان و غيره.

  گيري از چيزهاي مضر: كناره
مـاع  در حقيقت صاحبنظران كه داراي طبيعت سالم و صحيح و متمدن هسـتند بـر ايـن اج   

دارند كه غذاي فاسد مانند: مردار، متعفن، و حيـواني كـه دور از حـد اعتـدال مـزاج و انتظـام       
ها بر سفره ميـل نمـود و امثـال     اخالق باشد را، نبايد خورد. و دوست دارند غذاها را در ظرف

خوردن دست و صورت را بشويند، و از وضع احمقي و  آن، و دوست دارند كه به هنگام غذا 
كند بپرهيزند، و آب متعفن  هاي همراهان كينه و بغض توليد مي حرص و آز كه در دل ناداني
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را ننوشند، و از خوردن آب با دهـان و بـدون اسـتفاده از دسـت يـا ظرفـي و يـك نفـس آب         
  خوردن بپرهيزند.

  پسنديدن چيزهاي مفيد:
لباس، بـدن،  همچنين صاحبنظران متمدن بر استحباب نظافت اجماع دارند، از قبيل نظافت: 

هاي ايجاد شده به صورت طبيعي مانند  هاي گنديده و متنفر و از چروك شان از نجاست مكان
هـا   گردد، و مانند موهاي زير بغل و زير ناف و چرك لباس بوي دهان كه با مسواك زايل مي

و خس و خاشاك خانه و نيز اجماع نموده اند بر اين كه شخص در بين مـردم ظـاهري پـاك    
  هاي سر و ريش را شانه كند. هاي خود را راست درآورده موي اشد كه لباسداشته ب

  پيشرفت مظاهر انساني:
و زن اگر شوهر دار است خود را به حنا و خضاب و امثال آنها آراسته نمايد؛ و نيـز اتفـاق   

پوشيدن زينت است و ظاهرشـدن شـرمگاه ننـگ اسـت و      نظر دارند كه برهنگي عيب و لباس
پوشـاند غيـر از آن باشـد     آنست كه تمام بدن را بپوشاند و آنچه شرمگاه را مي كاملترين لباس
پوشاند؛ و نيز اتفاق دارند كه آشنايي به چيزها از قبـل بـه چيـزي وجـود داشـته       كه بدن را مي

  باشد يا به وسيله ديدن يا علم نجوم و فال گرفتن و مرغ پرانيدن و كهانت و رمل و غيره.

  ين:اختيارنمودن كالم مت
و هركسي طبيعت درست و عقل سالمي داشته باشد صد در صد در كالمش چنان الفـاظي  

هـايي را   نمايد كه بيگانه نباشند و راندنش بر زبان سـنگين قـرار نگيـرد و تركيـب     را اختيار مي
گزيند كه دل و گـوش بـه آن تمايـل     نمايد كه متين و نيكو باشند و اسلوبي را برمي اختيار مي
  گيرد. د و اين شخص معياري براي فصاحت قرار ميداشته باشن

خالصه اين كه در هر بابي مسايلي وجود دارد كه در ميان شهرنشينان هرچنـد از يكـديگر   
آيند، بازهم مردم پس از اين، در تمهيـد و تهيـه قـوانين و     دور باشند از مسلّمات به حساب مي

آنها را موافق به مستحسنات طـب و  قواعد آداب باهم اختالف نظر دارند، پس علماي طبيعي 
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سـازند، و علمـاي    شناسان موافـق بـه علـم نجـوم آنهـا را مـي       كنند و ستاره حكمت درست مي
هايشـان بـه صـورت     آورند، همانگونه كه آنهـا را در كتـاب   الهيات آنها را روي احسان درمي

ات پديد آمده و به يابيد، هر ملتي رسوم و آدابي دارد كه بنابر اختالف مزاج و عاد تفصيل مي
  گردد. سبب آن از ملتي ديگر ممتاز مي

  21باب 

  تدبير منزل

  ارتباطات انساني:
تدبير منزل عبارت است از آن علم و حكمتي كه چگونگي ارتباط اهل منزل را موافـق بـه   
منافع تعريف دوم نگهداري نمايد، و آن شامل چهار ركـن اسـت: زناشـويي، توالـد، ملكـه و      

  نشيني. هم

  باطات خانوادگي:ارت
اصل در اين باب اين است كه نياز به عمل جنسي، يك گونه رابطه و همنشـيني بـين زن و   

دارد تـا در بـاره پـرورش فرزنـدان      كند، سپس شفقت بر فرزندان آنها را وا مـي  مرد برقرار مي
تـر، و   باهم كمك كنند، زن طبعاً جهت پرورش اوالد آمادگي بيشتري دارد و عقلش خفيـف 

تـر اسـت و در انجـام     نشـينيش كامـل   ها بيشتر است و شرم و خانه داريش از تحمل مشقتخود
باشـد و   تر مـي  تر و براي ننگ و عار دافع كارهاي كوچك ماهرتر است؛ و برعكس مرد عاقل

  بار جرأت بيشتر دارد، لذا هريكي از زن و مرد به يكديگر نيازمند هستند. در انجام امور مشقت

  ي:تنظيم روابط جنس
شان بر آنها الزم قرار داده است كه زن به مرد خـودش   هجوم مردان بر زنان و بروز غيرت

اختصاص داشته باشد و آن هم در اجتماع به صورت آشكار. و رغبت مردان به زنان و احترام 
شدن اولياي زنان براي آنها و دفاع از آنها الزم كرد كه اين اختصاص، تشريفاتي باشد بـا   قايل
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گيري از جانب ولي همسر. و اگر اين رغبـت از   خطبه، (خواستگاري) تعين مهر و تصميمپيام 
داشـت، از آن جملـه    آيد ضرر و زيان بزرگي را در بر مـي  شان پديد مي خود اولياء در محارم

شد، دوم نبودن كسي كه حقـوق او را از   يكي جلوگيري زن از ازدواج با كسي كه راغب مي
ر صورتي كه او به آن حقوق نياز مبرم دارد، سوم مكدرشدن رحم در اثر شوهر مطالبه نمايد د

هاي هويها و امثال آن، عالوه بر اين رغبت مرد به سوي كسي كه از او متولد شده يا  درگيري
آن زن از آن مرد متولد شده و يا هردو به منزلـه دو شـاخ از يـك درخـت هسـتند بسـيار كـم        

  باشد. مي
زم كرده است كه يادي از نياز به سوي عمل جنسي به صورت مخفـي  و نيز شرم و حياء ال

باشد و آن هم در ضمن عروجي كه از آن دو تا متوقع هست گويا هـدف نهـايي اسـت بـراي     
  آنچه اين دو نفر به خاطر آن آفريده شده اند.

دادن به آن استقاللي در خانوادگي الزم بود كه دعـوت وليمـه و سـرور و     و جهت شهرت
  جا آورده شود.شادي ب

  بودن عقد زناشويي: علني
پوشي شد نكـاح بـا هيـأت     خالصه بنابر وجوه زيادي كه برخي يادآوري و از برخي چشم

معمول خود كه ازدواج با غير محرم در محضر جمعي از مردم و تقـديم پيـام خواسـتگاري و    
مـردان بـر زنـان     تعيين مهر و مالحظه كفو، زير سرپرستي اولياي زن و دعوت وليمه و اين كه

شـان قـرار گيرنـد، و زنـان زيـر فرمـان شـوهران، امـور          سرپرست قرار گرفته متكفـل مخـارج  
آيند كه همه مـردم   داري را انجام داده فرزندان را تربيت كنند، از مسلّمات به حساب مي خانه

  پذيرند. دنيا چه عرب و چه عجم آنها را مي

  تنظيم جدايي زن و مرد از همديگر:
اي كه هريكي نفع و ضرر ديگري را نفع و ضـرر   كردن به همديگر به گونه مكو چون ك

تواند باشد، مگر وقتي كه خود را براي تداوم بخشيدن به نكاح موظف بدانند،  خود بداند نمي
اي براي رهايي هم در نظر گرفته بشود اگـر نتوانسـتند نكـاح را ادامـه      و بازهم بايد راه و چاره
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آيـد، و الزم   ترين مباحـات بـه حسـاب مـي     اه جدايي و رهايي از مبغوضبدهند، اگرچه اين ر
اي مقرر نمود و همچنين به هنگام وفـات هـم    است در طالق شرايطي را در نظر گرفت و عده

عده را بايد مراعات نمود تا بدين طريق امر نكـاح در نفـوس هيبـت و وقـاري داشـته باشـد و       
هـا مشـتبه    به دوران زوجيت وفايي باشـد و نسـب   بعضي از حقوق يكديگر ادا گردند و نسبت

  نگردند.

  برنامه ارتباط فرزندان با پدر:
هـا بـه آنـان الزم كـرد كـه فرزنـدان را بـه         نياز فرزندان به سوي پدران و توجه طبعي ايـن 

شان تمام بشود؛ و نيز الزم كرد كه پدران حـق تقـدم، بـر     اي تمرين داد كه به نفع طبيعي گونه
ه باشند، و فرزندان رشد نكردند مگر در آغوش پدراني كه از نظر عقل و تجربه فرزندان داشت

از آنها مقدم هستند، و باز صحت اخالق الزم كرده است كه در مقابله نيكي، نيكـي باشـد، و   
در حالي كه پدران در تربيت فرزندان دچار زحماتي شده اند كه نيازي به توضيح نـدارد كـه   

  والدين سنت مسلّمي بين آنان قرار بگيرد.اين احساس و نيكويي با 

  اختالف استعدادها مستوجب طبقات اجتماعي گرديد:
تفاوت استعدادهاي بني آدم متقاضي اين است كه بعضي از آنان كه طبعاً داراي شايستگي 
و هوشياري و كياست هستند، سياست و رفاهيت فطري دارنـد، نسـبت بـه ديگـران سـيادت و      

و برخي ديگر كه طبعاً كودن و احمق اند و هيچگونـه لياقـت و شايسـتگي    برتري داشته باشند 
تواند بـدون   ندارد پيرو و فرمانبردار باشند، و زندگي ايشان باهم پيوند دارد كه هيچ يكي نمي

همكاري ديگران به وضع زندگيش برسد، و همكاري در چيزهاي محبوب و مكـروه ممكـن   
ديگر را مســتحكم و متــداوم قــرار بدهنــد، و بــاز نيســت، مگــر ايــن كــه ارتبــاط فيمــابين يكــ

آمدهاي ديگر الزم قرار داد كه بعضي تسليم بعضي ديگر بشوند و اين در موقعيتي است  پيش
كه نظمي برقرار بشود و قوانيني منظم گردد كه يكديگر را بر اجراي آن موظف بداننـد و بـر   

  ترك آن خود را مالمت كنند.
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اي براي رهايي از عقد زناشويي باشد، چه با مـال و چـه بـدون     و الزم است كه راه و چاره
آيد از قبيـل: مـرض، آفـات، ثبـوت      مال، و گاه گاهي براي انسان نيازمنديها و آفاتي پيش مي

تواند برآيد، مگر اين كه هـم   هاي ديگري كه از عهدة آنها نمي حق كسي عليه او و نيازمندي
زمينه باهم برابرند، پس نياز پيـدا كردنـد كـه بـاهم      نوعانش به او كمك كنند، و مردم در اين

كسان سنت  الفت و دوستي برقرار نمايند و آن را ادامه دهند و براي كمك به مددجويان و بي
  و روشي داشته باشند كه بر اجراي آن موظف قرار گيرند و بر ترك آن مؤاخذه شوند.

  ها دو تعريف دارند: نيازمندي
عريف دارند: يكـي، آن تعريفـي اسـت كـه هريكـي نفـع و ضـرر        ها دو ت و چون نيازمندي

تواند به پايه تكميل برسد، مگـر ايـن كـه     ديگري را نفع و ضرر خود احساس نمايد و اين نمي
اش بـر او الزم گـردد و    هريكي توان خودش را در دوستي ديگري صرف نمايد و نان و نفقـه 

ه كارهايي كه هردو طرف بر عهده دارند وارث يكديگر قرار گيرند. خالصه اين كه با توجه ب
باشـند،   ترين مردم براي اين حـد خويشـاوندان مـي    تا غنيمت در برابر تاوان قرار گيرد، شايسته

  زيرا دوستي و همراهي بين آنها امري طبيعي است.
تر از اين قرار دارد، پس الزم اسـت كـه همـدردي     و دوم تعريفي است كه در سطح پايين

اي باشد، و از اين ميـان صـله رحـم از همـه      ن يك امر مسّلم و روش پذيرفتهزدگا بين مصيبت
  تر باشد. مستحكم

  آشنايي با اسباب روابط زناشويي و ترك آن:
بزرگترين مسايل اين فن شناخت اسبابي است كه متقاضـي ازدواج و تـرك آن هسـتند، و    

زم اسـت از حسـن   همچنين شناخت سنت ازدواج و صفت شوهر و همسر و آنچه بر شـوهر ال 
آور، و آنچـه بـر    معاشرت و نگهداري و حفظ ناموس زن از ارتكاب به فواحش و امور ننـگ 

كردن و در حد توان امـور خانـه را    ماندن و از شوهر فرمانبرداري زن الزم است از قبيل عفيف
گردانيدن، و چگونگي آشتي بين زن و مردي كه درگيري و نشـوز پديـد آورده انـد، و     منظم
ايقاع طالق و سوگواري بر فـوت شـوهر، و پـرورش فرزنـدان، نيكـويي بـا والـدين، و         روش
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ــان بــراي آقايــان، و روش   نگهــداري بردگــان و احســان ــا آنــان، و خدمتگــذاري آن نمــودن ب
آزادســاختن، و ارتبــاط بــا خويشــاوندان و همســايگان، و انتظــام همــدردي بــا فقيــران شــهر و 

ارده، تاديب سرپرست قبيله و نگهداري اوضـاع آنهـا،   همكاري در دفاع از مصايب و آفات و
هاي اموات بين وارثان، حفظ و نگهداري نسـب و حسـب و غيـره. هـيچ      تقسيم و توزيع تركه

باشـند و در حفـظ و    ملتي در جهان نيست، مگر اين كه به ريشه و اصول اين ابواب معتقد مـي 
  اصله داشته باشند.كوشند، اگرچه از نظر دين و وطن از هم ف نگهداري آن مي

  22باب 

  در بيان معامالت

دادن داد و ســتدها و همكــاري و كســب و  معاملــه عبــارت اســت از بيــان چگــونگي رواج
  اكتساب در حد منافع درجه دوم.

  مبادله نيازها يك ضرورت انساني است:
ها و احتياجات روي هـم قـرار گرفتنـد، و     ريشه و اصل آن از آنجاست كه وقتي نيازمندي

بخش باشد و  اي رضايت اي الزم شد، و آن هم به گونه حل و برآوردن آنها راه و چاره جهت
نفس لذت ببرد، و انجام آنها از هريكي به تنهايي مشكل قرار گرفت، كساني بودند كه غذاي 

آمد، و بعضي آب اضافي داشتند و طعام  گيرشان نمي اضافي پيش آنها وجود داشت، ولي آب
هريكي خواهان چيزي شد كه پيش ديگـري وجـود داشـت، و راهـي بـراي      و غذا نداشتند، و 

آوردن آن نبود جز اين كه چيز اضافي پيش خود را بـه چيـز اضـافي پـيش او بدهـد و       بدست
مبادله انجام گيرد، پس اين مبادله بـر حسـب نيـاز بجـا افتـاد، مجبـور شـدند روي ايـن مبادلـه          

ع نيازي باشد و تمام ابـزار و اسـباب آن را   صالحي بكنند كه هريكي متوجه برآوردن يك نو
فراهم نموده، رونقش بدهد، و آن را وسيله دريافت مابقي نيازهـاي خـويش از طريـق مبادلـه     

  قرار دهد، و اين روش نزد آنها مسلم و پذيرفته قرار گرفت.

  برگزيدن طال و نقره در مبادالت:
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زهاي ديگر هستند، و كسي را و چون اغلب مردم خواهان بعضي چيزها و رويگردان از چي
يابنـد كـه در ايـن حالـت بـا آنـان داد و سـتدي انجـام دهنـد مجبـور شـدند در ايـن بـاره               نمي

مانـد روي   هايي انجام دهند، و به سوي جوهرهاي معدني كه تا مدت زماني باقي مي پيشگيري
تـر    و نقـره شايسـته  بياورند و به اتفاق همديگر آن را وسيله معامله قرار بدهند، از اين ميان طال

بودند، زيرا حجم آنها كمتر بود و افراد آنها باهم مماثلـت داشـت و نفـع آنهـا در بـدن انسـان       
آمد، از اين جهت طبعاً هـردو نقـد قـرار گرفتنـد، و      بيشتر بود، و آرايش هم با آنها بدست مي

  نقد قرارگرفتن غير آنها اصطالحي بود.

  اصول كسب و كار:
آوري اموال مباح از بيابان و دريـا   د از: كشت و زرع، دامداري، جمعاصول كاسبي عبارتن

از قبيل معدن، نباتات، حيوانات، حرفه و صنعت ماننـد نجـاري، آهنگـري، نسـاجي و غيـره از      
اي كه منافع و رفاهيت مطلوبي  آيند، به گونه چيزهايي كه جزء جواهرات طبيعي به حساب مي

هـاي انسـان    آوردن به هر چيزي كه جزء نيازمندي و روياز آنها بدست بيايد. سپس تجارت، 
  است كسب قرار گرفتند.

  پديدآمدن حواشي كسب و كار:
سپس تا هر اندازه كه مردم پيشـرفت و ترقـي نمودنـد، و در لـذات و رفاهيـات حـد اكثـر        

ها و فروعات اكتساب پديد آمدند، و هـر شخصـي بـه دو     تالش و كوشش را بكار بردند شاخ
بودن استعداد و توان، پس مردان  ك گونه كسبي اختصاص يافت، علت اول: مناسبعلت به ي

قوي و تنومند، مناسب غزوه و جهـاد و زيـرك و بـا حافظـه، مناسـب حسـابداري، زورمنـدان        
مناسب حمالي و كارگري هستند. علت دوم: براساس اتفاق، پس براي پسر و همسايه آهنگـر  

برايش آسانتر است و براي كس ديگر آسان نيسـت،  صنعت آهنگري به نسبت چيزهاي ديگر 
پردازند نه چيـزي ديگـر، و كسـاني ديگـر ايـن كـار را        ساكنين سواحل دريا به ماهيگيري مي

دادن كسب مفيد ناتوان ماندنـد و بـه سـوي كارهـاي      دهند، و كساني ديگر از انجام انجام نمي
  مضر از شهر رفتند، مانند: دزدي، قماربازي و غيره.
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  ع مبادالت:انوا
گوينـد و يـا عـين بـه منفعـت       باشد كـه بـه آن بيـع مـي     مبادله يا به صورت عين به عين مي

نامند، و چون برقراري نظم در شهر وابسـته بـه الفـت و دوسـتي و      باشد كه آن را اجاره مي مي
شود به اين كـه اشـياي مـورد نيـاز خـود را       اتحاد است، و بسا اوقات الفت و دوستي منجر مي

هاي هبه و عاريت پديد آمدند و بازهم اين بـه پايـه تكميـل     عوض به ديگران بدهد، راه بدون
هـاي   رسد، مگر اين كه به كمك و همدردي با فقراء و مساكين پرداخـت، و از اينجـا راه   نمي

  خيرات و صدقات پديد آمدند.
همه ايـن معـدات منجـر بـه ايـن شـدند كـه بعضـي احمـق، كـارگزار، گـدا، ثروتمنـد، و             

اي  ها به گونـه  كننده از كارهاي پست و غيره عاركننده باشند؛ و تراكم كارها و نيازمندي ارهع
قرار گرفتند كه زندگي هـيچ يكـي بـدون همكـاري و معاونـت ديگـري بـه جـايي نرسـيد، و          
معاونت هم بدون عقد، قرارداد و شروط عملي نشد، پـس ناچـاراً معاملـه مزارعـه و مضـاربه،      

دادن و  ل و غيره پديد آمدند، و نيازهايي پيدا شد كه مـردم را بـه قـرض   اجاره، شركت، توكي
كـردن در اداي   وديعه سوق دادند، و در اين زمينه، خيانت، انكار (جحود)، و مكث و درنـگ 

حقوق پديد آمد، لذا مجبور شدند گواه بگيرند، قبض و رسيد درست كنند،  رهن بگذارنـد،  
دازه كـه دنيـا پيشـرفت نمـود، بـه همـان انـدازه معاونـت و         حواله و كفاله بكار گيرند و هر انـ 

همكاري اضافه شد، و اكنون هيچ گروهي نيست كه متوسـل بـه ايـن معـامالت و برخوردهـا      
  نباشد، و عدالت و انصاف را از ظلم و ستم نشناسد، واهللا أعلم.

  23باب 

  ريزي شهر در بيان برنامه

كند، و  تباط، بين شهروندان بحث ميآن عبارت است از حكمتي كه از چگونگي حفظ ار
مراد از مدينه گروهي است كه باهم نزديك، و در ميان آنها معـامالتي وجـود داشـته باشـد و     

  اي باشند. داراي منازل پراگنده
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  شهر به منزله يك شخص است:
آيــد كــه از اجــزاء و  در اصـل شــهر بــه اعتبـار ايــن ارتبــاط يــك شـخص بــه حســاب مـي    

كيب يافته اسـت، و هـر مركبـي امكـان دارد در مـاده و صـورت آن       هاي اجتماعي تر صورت
خللي وارد شود و مرضي برايش پيش آيد و صحت و تندرسـتي بـه آن بپيونـدد، و منظـور از     

تر باشـد و صـحت، آن حـالتي اسـت      مرض، آن حالتي است كه ضدش به اعتبار نوع، مناسب
  آورد. كه او را خواب و زيبا درمي

  نمودن شهر: ادارهبرگزيدن شخصي براي 
و چون شهر داراي اجتماع بزرگي است، و امكان نـدارد آراي همـة شـهروندان بـر حفـظ      
يك روش عادالنه باشد، و نيز امكان ندارد بعضي آراي بعضي ديگر را رد كند، مگر اين كـه  
 پست و مقامي داشته باشد كه به سبب آن از ديگران امتياز و برتري داشته باشد، زيرا بدون آن

تواند نظم آن براقرار بماند. بنابراين، الزم است ميان  آيد كه نمي اي پيش مي درگيري گسترده
آنها شخصي باشد كه جمهور اهل حل و عقـد، بـر اطاعـت و فرمـانبرداري از او، اتفـاق نظـر       
داشته باشند، و نيرو و قدرتي در دست داشته باشد كه بتواند نظم را برقرار نمايـد، و هركسـي   

  كردن دارد. شتر بر قتل و غصب جرأت و جسارتي داشته، نياز بيشتري به نظم و ادارهكه بي

  هاست: شهر در معرض انواع خلل
آيند، اين است كه چند نفر اشرار كه داراي  هايي كه در اجتماع مركب پيش مي و از خلل

نـد، يـا بـه    نيرو و قدرتي باشند بر اتباع از خواهشات نفس و خالف روش عادالنه اجتماع نماي
باشند و يا بر واردكردن ضرر بنابر خشـم و غضـبي كـه     خاطر طمع در مال مردم كه راهزن مي

دارند و يا كينه و بغضي دارند و يا طمع و اميـدي در حكومـت و سـلطنت دارنـد كـه در ايـن       
  كنند كه افرادي جمع و جور نموده و عليه آنان جنگ برپا كرد. صورت نياز پيدا مي

  لم و تعدي واجب است:جلوگيري از ظ



    

    حجت اهللا البالغه      164 
    

 

ها اين است كه ظالمي بر كسي دست درازي و تعدي نمايـد كـه كسـي را     و يكي از خلل
درازي كنـد كـه بـه خـاطر      بكشد و يا بر او جرح و ضربي وارد نمايد، و يا در خانـه او دسـت  

شود و يا به ناحق در غيرت او چشم دوخته كه بر دختـران و خـواهران    همسرش مزاحم او مي
عدي نمايد و يا بر مال او چشم دوخته كه به زور آن را علناً غصب نمايد و يـا در خفـا آن   او ت

را بدزدد، و يا بر آبروي او تعرض كنـد كـه بـر او تهمتـي وارد نمايـد و يـا بـا او بـه تنـدي و          
  خشونت برخورد كند.

  وجوب جلوگيري از فساد:
جامعـه انجـام دهـد كـه     هاي اجتماعي اين اسـت كـه كارهـاي مضـري در      و يكي از خلل

ضررش مخفي باشد، مانند اين كه عمل سحري انجام دهد و يا سمي در آب و غذا بريزد و يا 
به مردم فتنه و فساد بياموزد و رعايا را عليه حكومت، غالم و بـرده را عليـه آقـا، و زن را عليـه     

  شوهرش بفريبد.
ــ      دون اسـتفاده گذاشــته  و از آن جملـه عـادات فاســد هسـتند كــه در آنهـا منــافع واجـب، ب

و عمل جنسي با حيوانات، زيرا اين روش مانع از نكـاح   )1(شوند، مانند عمل لواط و سحاقه مي
باشد، مانند مردي كه خود را زن قرار بدهد و يا زني كه خود  رفتن از فطرت سليم مي و بيرون

يري روي زني كه ها درازمدت، مانند درگ را مرد دربياورد، و يا بوجودآوردن نزاع و درگيري
  نوشي. اختصاص به كسي نداشته باشد، و مانند مداومت بر شراب

  جلوگيري از معامالت ضرربار:
و از آن جمله است معامالتي كه براي شهر مضر واقع شوند، مانند: قماربازي، ربـاخواري،  

نمودن عيب در كاالهاي فروشـي، جلـورفتن    گيري، كم و كاست در كيل و وزن، پنهان رشوه
  .)2(ه استقبال اموال صادراتي، احتكار و نجشب

                                           
  خاموش كند. سحاقه عبارتست از اين كه زن عضو بخصوص خود را با چيزي بمالد و شهوتش را -)1(
  زدن ديگران. زيادكردن پول كاال بدون قصد خريدن براي گول –نجش  -)2(
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  جلوگيري از درگيري و اسباب آن:
اي متمسـك باشـد و    هاي مشكل كه هر طرفي به يـك شـبهه   و از آن جمله است درگيري

آيد كه گواه و قسم بكـار گرفتـه    حقيقت حال براي هيچكدام روشن نشود، پس نياز پيش مي
در آن به سوي يك سنت و روش مسلم مراجعه گـردد،  شوند، و داليل و قراين ارائه شوند و 

  كاري طرف پرده برداشته شود و مانند آنها. و وجه ترجيح پيدا بشود، و از مكر و فريب

  بندي كارهاي اختصاصي: تقسيم
و از آن جمله اين كه شهروندان بيابان نشيني گزينند و بر منافع اوليه اكتفاء نمايند و يـا بـه   

هايي باشند كـه   بندي و پراكندگي آنها همه به سوي كسب و يا گروه شهر ديگري كوچ كنند
ضرر به شهر برسانند، مانند آن كه همه به تجارت پرداخته دسـت از كشـاورزي بردارنـد و يـا     
همه به غزوات روي بياورند و امثال آنها. بايد دانست كه كشاورزان مانند غذا، و صنعتگران و 

  طعام. تجار و نگهبانان مانند نمك در

  مبارزه با درندگان و گزندگان:
و از آن جمله اين كه درندگان مهاجم و حشرات موذي انتشار يابند كه الزم است آنها را 
بايد از بين برد، و از تكميليات حفظ و نگهداري اين است كه ديوارهاي ساخته بشود كه همه 

  سازي و غيره. سنگر، بازار، پل در استفاده از آن شريك باشند، مانند شهرپناه، ديدبان، قلعه،

  استفاده از چاه و جوي آب:
ساختن كشتي بر ساحل نهرهاي  ها و آماده و از آن جمله است كندن چاه در آوردن چشمه

  بزرگ.

  شان: كشان از زحمت دادن زحمت وجوب نجات
 و از آن جمله اين كه تاجران براي واردنمودن مواد غذايي وادار گردند، بدينگونه كـه بـا  

رفتاري و برخورد خوب بايد پـيش آينـد. و بـه شـهروندان توصـيه بشـود كـه بـا          آنها با خوش
گشـايد، و   واردين ناشناس با خوبي پيش آينـد؛ زيـرا ايـن روش درهـاي رفـت و آمـد را مـي       
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گران دست  كند كه اراضي را به صورت لم يزرع نگذارند، و صنعت كشاورزان را تشويق مي
كـاري بـه كـار خـود مشـغول باشـند، و        لكه به نحو احسن و محكمگري برندارند، ب از صنعت

شهروندان را بر دريافت فضايل مانند يادگرفتن نوشتن، خواندن، حساب، تاريخ، طب و امـور  
  خير ديگر تشويق و ترغيب كرد.

و از آن جمله آشنايي و آگاهي به اخبار و وقايع اهل شهر تا كه مفسـد از مصـلح شـناخته    
گران خوب شناخته شوند  ان آشنايي حاصل گردد، به آنها كمك شود، صنعتشود، و با گداي

  شان تشويق شده و از آنها كمك خواسته شود. و به صنعت

  سبب خرابي شهرها:
بيشتر خرابي و ويراني شهرها در زمان حاضر دو چيز است: يكي، در تنگنا قـراردادن بيـت   

رار معاش و ارتزاق نمايند، به بهانه ايـن كـه   المال كه عادت داشته باشند كه با گرفتن از آن ام
باشند كه در بيت المـال حـق دارنـد، و يـا از كسـاني       غازي هستند، عالم و پيشواي مذهبي مي

دادن آنها عادت دارند ماننـد زاهـد و درويشـان، شـاعران و امثـال       هستند كه پادشاهان به عطيه
ا مـال بدسـت آوردن اسـت نـه     آنها، و يا بوجـه ديگـر از وجـوه فشـار كـه هـدف اصـلي آنهـ        

دادن مصلحتي از مصالح، پس گروهي بر گروه ديگر وارد شـده آنهـا را در تنگنـا قـرار      انجام
  گيرند. دهند و خود، سرباز جامعه قرار مي مي

گـران تـا جـايي     دوم، مقررنمودن ماليات و خراج سنگين بر كشاورزان و كاسبان و صنعت
برد، و يا منجر به بازداشتن توانمندان شـده و   ا را از بين ميكه منجر به ظلم بر رعايا شده و آنه
گردد، در حالي كـه تنهـا شـهر، بـا گـرفتن ماليـات كـم، و         اين باعث سرپيچي و ظلم شان مي

گردد و بر اين نكته بايد اهل زمان پـي   قراردادن حافظ و نگهبانان به اندازه ضرورت، آباد مي
  ببرند.

  24باب 

  در سيرت پادشاهان
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  ت اخالقي پادشاه:صفا
بايد اخالق پسـنديده داشـته باشـد و اال     -1الزم است كه پادشاه داراي صفات ذيل باشد: 

گردد و  شجاع باشد و اگر نه در برابر دشمنان، ضعيف واقع مي -2گيرد.  سربار جامعه قرار مي
بـا تسـلط   حليم و بردبار باشـد و اگـر نـه     -3گيرد.  در چشم و نظر رعايا ذليل و پست قرار مي

توانـد   آميـز را نمـي   حكيم و دانا باشد و اگرنه تدابير مصلحت -4برد.  خود، مردم را از بين مي
بايد عاقل، بالغ، آزاد، مرد، مدير و مدبر باشد، چشم و گوش و فكـر و انديشـة    -5دنبال كند. 

مش اي كه مـردم تسـليم عـزت و شـرافت او و قـو      سالمي داشته باشد ناطق و گويا باشد بگونه
باشند، از او و آباء و اجدادش مĤثر خوبي را مشاهده كرده باشند، و پي ببرند كه او در خـوب  

كند  نگهداشتن كشور هيچگونه كوتاهي نخواهد كرد كه به همه اين امور، عقل راهنمايي مي
و تمام ملل بني نوع آدم با وجود اختالف اديان و دوري مسـاكن، روي آنهـا اجمـاع و اتفـاق     

هـا، بـه پايـه     ند؛ زيرا پي برده اند كه هدف اصـالحي از قـراردادن پادشـاه، بـدون ايـن     نظر دار
پوشي و اهمال، اتفاقي پيش بيايد آن را نامناسب دانسـته، او   رسد، و اگر بنابر چشم تكميل نمي

  پسندند، و اگر خاموش باشند پس با كينه و بغض در دل، خاموش مانده اند. را نمي

  يم و ترس باشد:پادشاه بايد داراي ب
و بايد پادشاه در قلـوب مـردم مقـام و منزلتـي داشـته باشـد، سـپس بـراي نگهـداري آن و          

خواهد بايـد بـا اخـالق     ها، تدابير مناسبي بكار گيرد، و هركسي مقامي مي كردن عيب برطرف
فاضله مناسب به رياستش آراسته باشد، مانند: شجاعت، حكمت، سخاوت، گذشت، افـاده بـه   

گيـرد، پـس همچنـان     هاي وحشي بكار مـي  روشي را بكار برد كه شكارچي با حيوانمردم؛ و 
انديشد كه چه وضع و هيأتي مناسب به طبع  نگرد و مي رود به آهوها مي كه صياد به جنگل مي

كند و نگاه  نمايد، سپس از دور خود را نمايان مي و عادات آنهاست، همان هيأت را اختيار مي
دوزد، پس هرگاه از آنها بيداري درك كند، چنـان خـود را    آنها مي خود را بر چشم و گوش

چسابند كه گويا جمادي است كه حركتي ندارد، و هرگاه احسـاس   در جاي خود به زمين مي
شـود، و گـاه گـاهي آنهـا را بـا       نمايد كه او غافل قرار گرفت به آهستگي به آنها نزديكتر مـي 
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رين چيزي كه آنها دوست دارند را از قبيل علـف و  سرودخواني به خوشحالي دربياورد، و بهت
غيره در جلو آنها بريزد، و خود را خيرخواه آنها قرار دهد و به آنها يقين بدهد كـه او در پـي   

كـارد، و زنجيـر محبـت بـاالتر و      شكار آنهـا نيسـت، و نعمـت در دل آنهـا حـب مـنعم را مـي       
آورد بايـد   را در جلـو مـردم درمـي    تر از زنجير آهن است، پس عيناً آن كسي كه خود محكم

  چنان وضع و هيأتي را از قبيل لباس و نطق و ادب برگزيند كه مردم فريفتة او شوند.

  پادشاه بايد دوستي و خيرخواهي ابراز نمايد:
سپس با نرمش به آنهـا نزديـك گـردد و دلسـوزي و دوسـتي بـه آنهـا نشـان دهـد، بـدون           

شـان بدهـد كـه     لت بر شكارشان نمايد، باز نشـان گويي و آشكارنمودن عالمت كه دال گزاف
مثل و مانند او حامي و پشتيبان آنهاست، تا اين كه ببيند كـه فضـل و بزرگـي او در دلهايشـان     

هايشان جاي گرفته است، و اعضاهاي آنها  جايگزين شده است، و عظمت و دوستيش در سينه
يان آنها حفظ كند، و نبايد چنـين  در خشوع و خضوع پيش رفته اند، باز بايد اين وضعيت را م

وضعي از او پيش آيد كه به وسيله آن بتوانند عليه او بشورند، پس اگر در امري ازاين امور از 
او كوتاهي بوقوع پيوست، بايد آن را فوراً با لطف و احسان تدارك نموده جبران نمايد، و بـه  

آنهـا انجـام داده اسـت نـه بـه      آنها نشان دهد كه مصلحت چنين بوده است و آن را جهت نفع 
  ضررشان.

  فرمانبرداري پادشاه واجب است:
ــان و     ــام از نافرمان ــانبرداريش، در انتق ــاز دارد كــه اطاعــت و فرم ــن همــه، ني ــا اي پادشــاه ب

كـاري دارد چـه در    گناهكاران، واجب گردد. و هرگاه احسـاس نمـود كـه شخصـي كفايـت     
اش را باال  ت بايد حقوق او را بيفزايد و پايهآوري مال يا تدبير امور مملك جنگ و چه در جمع

  رويي با او پيش بيايد. ببرد و با گشاده
كاري احسـاس نمـود بايـد از حقـوق او بكاهـد و       و هرگاه از كسي خيانت و تخلفي و كم

اي عبـوس و گرفتـه برخـورد نمايـد، و نيـاز بـه        اش را پايين بياورد و با او بـا چهـره   قدر و پايه
ري كـاملتر از آسـانگيري مـردم دارد، و بـر مـردم سـخت نگيـرد، مـثالً در         سهولت و آسـانگي 
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نمودن مناطق دور از دست و امثال آنها، و نياز دارد كـه   هاي موات و تصرف آبادساختن زمين
بر كسي گرفت و فشاري نياورد، مگر بعد از اين كه آن را به ارباب حل و عقد بفهماند كه او 

  شور متقاضي آن است.سزاوارش است، و مصلحت كلي ك

  بايد پادشاه فراستي داشته باشد:
پادشاه بايد فراستي داشته باشد تا بتواند بـه تصـميمات مـا فـي الضـمير مـردم، پـي ببـرد، و         

وقتي گماني بر تو ببـرد  « »إذا يظن بك الظن كأنه قد رأى وقد سمع«زيرك و هوشيار باشد كه 
ت كه او كار امروز را به فردا نيندازد، و اگـر  و الزم اس »مثل آن باشد كه ديده و شنيده است

از كسي احساس نمود كه او جهت براندازي نظام بـه دل عـداوت و دشـمني دارد بـر او صـبر      
  نكند، واهللا أعلم.

  25باب 

  بكارگيري ياران و همكاران

  همكاران پادشاه و شرايط آنها:
نمايد، الزم است كه براي هـر   تواند همه اين مصالح را برقرار و چون پادشاه به تنهايي نمي

كار مهمي همكار و كمكي داشته باشـد، و از شـرايط همكـاري ايـن اسـت كـه آنهـا امـين و         
باتجربه باشند تا بتوانند مأموريت خويش را بنحـو احسـن انجـام دهنـد، و نسـبت بـه پادشـاه و        

مخالف با اين كشور فرمانبردار و خيرخواه باشند، ظاهر و باطن آنها يكي باشد، و هركسي كه 
شرايط باشد واجب است كه عزل شود، و اگر پادشاه در كنارزدنش مسامحت نمايد نسبت به 
  كشورش خيانت كرده است و نظام ممكلت را به نسبت خود در معرض فساد قرار داده است.

و نبايد آن چنان همكاراني را انتخاب كند كه بعداً عزل و كنارزدنش درد سر پديد آورد، 
ي حقـي دارنـد ماننـد خويشـاوندان و غيـره كـه عـزل و         كسـاني باشـند كـه در پادشـاه     و يا از

گيــرد، و بايــد پادشــاه دوســت را از دشــمن بشناســد و در ميــان  كنــارزدن او زشــت قــررا مــي
نماينـد، و   دوستانش امتياز قايل باشد؛ زيرا كساني هستند كه از بيم او با او دوستي برقـرار مـي  
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ورزند، و كساني هستند كه ذاتاً با او محبـت   د و رغبت با او محبت ميكساني هستند كه به امي
پندارنـد، پـس دوسـت خيرخـواه و      دارند كه نفع او را نفع خود و ضرر او را ضـرر خـود مـي   

دلسوز اين است، هر انسان سرشتي دارد كه بر او آفريده شده است و عـادتي دارد كـه بـه آن    
  سي بيش از آنچه كه در توان دارد اميدوار باشد.معتاد شده است، و نبايد پادشاه از ك

  انواع اعوان:
و اعوان و همكاران يا حافظان و نگهبانان در مقابل شـر دشـمنانند كـه بـه منزلـه دو دسـت       

باشـند كـه بـه منزلـه      حامل سالح در مقابل بدن هستند، و يا نسبت به كشور مـدير و مـدبر مـي   
  دشاه هستند كه به منزله عقل و حواس انسانند.نيروهاي طبيعي انسانند، و يا مشاوران پا

  سياست وصول ماليات:
دهنـد، الزم اسـت كـه     و چون پادشاه و همكاران او بـراي كشـور كـار مفيـدي انجـام مـي      

آوردن درآمدها از قبيل عشر و خراج سنت  مخارج آنها از كشور تامين بشود، و بايد دربدست
ه ضرر مردم تمام نشود و نيازها برآورده گردنـد، و  فرما باشد، تا كه ب اي حكم و روش عادالنه

نبايد آن از هركس و هر مال دريافت گردد، و به همين خاطر تمام پادشاهان ممالك از شـرق  
تا غرب اجماع و اتفاق نظر دارند كه ماليات و خراج از ثروتمندان و پول زيـاد و امـوال نـامي    

گرفته شود، و اگر بر بيش از اين نيـاز پديـد   دهنده و كشاورزي و تجارت،  هاي نسل مانند دام
  آمد از تك تك كسابان دريافت گردد.

  سياست پادشاه براي نگهداري لشكر:
و بايد پادشاه از لشكر و قشونش نگهداري و باخبر باشد، و راه سياست با آنها، همان است 

، و )3(، عـدو )2(هروله ،)1(دهد كه انواع دويدن آن را از ارقال كه مربي ماهر، با اسبش انجام مي

                                           
  ارقال: از انواع دويدن سريع. -)1(
  هروله: كمترين نوع دويدن. -)2(
  عدو: دويدن. -)3(
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داند، و نيز آنچه كه اسب را  داند، و عادات زشت آن را از فرمان نبردن و امثال آن مي غيره مي
كشـيدن و غيـره، سـپس آن را زيـر      زدن، لگـام  سازد بلـد اسـت، ماننـد چـوب     متنبه و بيدار مي

يا كاري دهد، پس هرگاه چنين كاري بكند كه خالف رضايش باشد  مراقبت خويش قرار مي
اي متنبه سازد كه طبعاً منقـاد گـردد    را ترك نمايد كه موافق به رضايتش باشد، آن را به گونه

شدتش را كم كند، و سعي كند كه آن را پريشان خاطر نسازد، پس متوجه نشود كـه چـرا بـه    
كند در سينه و قلـبش جـايگزين باشـد، و بـيم      آن زده است و صورت امري كه به او القاء مي

ات در قلبش جاي گرفته باشد، بـازهم هرگـاه انجـام كارهـاي خواسـته و خـودداري از       مجاز
كارهاي ناخواسته بدسـت آمدنـد، نبايـد از مشـق و تمـرين دسـت بـردارد تـا ايـن كـه روش           

اي درآيد كه اگـر زجـر و تـوبيخ هـم نباشـد       مطلوب، خلق و عادت آن قرار گيرد، و به گونه
خواهد قشون را تمرين بدهد، الزم  ين بر كسي كه ميمايل برخالف عادت نشود، سپس همچن

است بداند كه راه وادار به كار مطلوب و جلوگيري از كار نامطلوب چيست و چـه كارهـايي   
اي باشـد كـه از هـيچ     را بايد انجام داد كه آنها متنبه و هوشيار باشند، و بايد وضعيت او بگونـه 

  اي درنگذرد. يك از اين امور را لحظه

  تا هستند: پادشاه پنج همكاران
و جهت تعين همكاران عدد معيني وجود ندارد، بلكه وابسته به نيازها و كارهاست، گاهي 

توانـد دو   آيـد و گـاهي يـك شـخص مـي      براي انجام يك كار نيـاز بـه دو كمـك پـيش مـي     
  تا هستند. مسئوليت را بر عهده بگيرد، اما سران همكاران پنج

  قاضي:
آزاد، مرد عاقل و بالغ باشد كفايت و لياقت داشته باشد، روش  اول قاضي، او بايد شخصي

معامالت و مكر و تدابير اطراف درگير را بلد باشد، و بايد قاطع، بردبار و جامع آنـدو باشـد و   
بايد به دو مقام نظر بيندازد: يكي شناخت ظاهر حال كه آيا عقدي منعقد شده است، يا ظلم و 

خواهـد   ي قبلي داشته اند. دوم آنچه كه هر يكي از ديگري ميستمي روا داشته شده يا درگير
تر است، و بايد در وجـه شـناخت بنگـرد؛ پـس در اينجـا       تر و راجح خواسته كداميك صحيح
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دليلي است كه مردم در آن شك و ترديدي ندارند و مقتضي آنست كه حكم صريحي صادر 
  خواهد. تري مي كم پايينگردد، و دليل ديگر آن است كه در اين حد نباشد، و آن ح

  فرمانده كل قوا:
دوم امير غازيان، او بايد با ساز و سامان جنگ آشنايي كامل داشته و بتوانـد افـراد دالور و   

سـازي   شجاع را تربيت كند، و مقام و منزلـت هريكـي را در نفـع بدانـد، و از ترتيـب و آمـاده      
  كر دشمن باخبر باشد.لشكر باخبر باشد، و مخبراني مقرر نمايد، و از كيد و م

  سياستمدار شهر:
هاي صالح و فساد شهر را  سوم سياستمدار شهر، او بايد شخصي با تجربه باشد كه صورت

بداند، قاطع و بردبار باشد و او بايد از كساني باشد كه به هنگام مشاهده خالف نتوانند ساكت 
به اوضاع و احوال آنهـا آگـاه   باشند، و او بايد براي هر قومي سرپرست و نقيبي مقرر كند كه 

باشد و به وسيله او نظم و ترتيب برقرار شود در مقابل آنچـه كـه دارنـد او را مـورد بـازجويي      
  قرار دهد.

  آوري ماليات: عامل جمع
  آوري اموال و توزيع، بر مستحقين را بداند. چهارم عامل، او بايد چگونگي جمع

  وكيل معاش پادشاه:
توانـد   ادشاه، زيرا پادشاه با توجه به اشتغال به امور كشور نميپنجم وكيل متكفل معيشت پ

  ضروريات زندگي خود را تأمين نمايد.

  26باب 

  در بيان نياز چهارم

  اي باشد كه مناطق را باهم مرتبط سازد: الزم است خليفه



    

  173  مبحث سوم: مبحث منافع
  

 

و آن از سياست حاكمـان و پادشـاهان شـهرها و چگـونگي حفـظ و نگهـداري ارتباطـات        
ند، و چون هر پادشاه و حاكمي خود را جداگانـه و مسـتقل دارد، اخـتالف    ك مناطق بحث مي

شود كه در ميان آنها جور و ظلم پديـد آيـد و بـرخالف     ها و تشتت استعدادها باعث مي مزاج
سنت عادل رفتار كنند، و هريكي چشم به شهر ديگـري بـدوزد، و در ميـان يكـديگر كينـه و      

ر اثر امور جزئي از قبيل رغبت در اموال و اراضي، و يـا  بغض و حسد داشته باشند. بنابراين، د
كينه و حسد بـاهم درگيـر، باشـند و كُشـت و كشـتار راه بيندازنـد، چـون اينگونـه امـور بـين           

اي داشته باشند كـه از   شوند خليفه افتد، مجبور مي پادشاهان و حاكمان كوچك زياد اتفاق مي
تر از همه باشد كه قيـام در برابـر او غيـر ممكـن بـه       نظر قشون و لشكر و عده و عده باال دست
شـود كـه آزمايشـات زيـادي انجـام گيـرد، زحمـت         حساب بيايد، و اين هم زماني متصور مي

پاياني كشيده بشود اموال هنگفتي صرف گردد، جوامع مختلفي دور و بـر او گـرد آينـد و     بي
  مردم خود را در برابر او ضعيف بدانند.

اي پديد آمد و در روي زمين با سيرت و روش خوبي پـيش آمـد،    فهپس هرگاه چنين خلي
كشان و ملوك و حكام از او اطاعت و فرمانبرداري نمودند، نعمـت خداونـدي بـه پايـه      گردن

شود نيروي  شود، خليفة وقت مجبور مي فرما مي تكميل رسيده و امن و آرامش در جهان حكم
صـفت را دفـع نمايـد، و     از ناحيه مردمـان درنـده   دفاعي داشته باشد كه با قتال ضررهاي وارده

هايشان را به اسارت بگيرد، و آنها را  شان را به غارت و زن و بچه آنها را سركوب نموده اموال

/ô]yèö﴿ذليل و پست درآورد، اين نيازمندي بود كه براي بني اسرائيل پيش آمـد كـه گفتنـد:     $# 

$uΖ s9 $Z6Î= tΒ ö≅ ÏF≈ s) œΡ ’ Îû È≅‹ Î6y™ «!   ».پادشاهى براى ما بگمار تا در راه خدا جنگ كنيم«. )1(﴾#$

  كنند: انبياء پادشاهان را اصالح مي
صـفت بـر روي زمـين فسـاد برپـا       پرسـت و درنـده   از بدو امر هنگامي كه مردمـان شـهوت  
الهام نمود كـه بايـد آنهـا سـركوب گردنـد و       †نمودند، خداوند مستقيماً يا به توسط انبياء 

                                           
  .246سورة بقره، آية  -)1(
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ا بشكند، و آن كساني كه راهي براي اصالح آنها وجود نـدارد بايـد كشـته    نيرو و شوكت آنه
شوند؛ زيرا وجود آنها در جامعه بشري مانند عضو فاسدي اسـت كـه مبـتال بـه غـدة سـرطاني       

Ÿωöθs9﴿فرمايد:  است، و به سوي اين نياز، در اين آيه اشاره شده است كه مي uρ ßìøùyŠ «! $# }̈ $̈Ζ9 $# 

Ν åκ |Õ÷èt/ <Ù÷èt7 Î/ ôM tΒ Ïd‰ çλ°; ßìÏΒ≡uθ|¹ Óìu‹ Î/ uρ﴾)1( »   و اگر خداوند بعضى از مردم را به دسـت برخـى

öΝ﴿فرمايـد:   و نيز مي »شدند .. ويران ميها و كليساها كرد صومعه ديگر دفع نمى èδθè= ÏG≈ s% uρ 4®Lym 

Ÿω tβθä3s? ×πoΨ ÷FÏù﴾)2( .»از ميان برود و با آنان پيكار كنيد تا آنكه فتنه [شرك [«  

  بايد ثروت و مال و لشكر و قشون داشته باشد: خليفه
تواند با پادشاهان ظالم بجنگد و نيروي آنها را شكست بدهـد، مگـر ايـن كـه      و خليفه نمي

اي در اختيار داشته باشد، و در اين باره الزم است بـه   ثروت فراوان و نيروي نظامي فوق العاده
نگ و گرفتن جزيه و خـراج باشـند، و   اسباب و آالتي آگهي پيدا كند كه متقاضي صلح يا ج

بردن  نخست بايد بينديشد كه هدفش از جنگ چيست؟ آيا دفاع در برابر ظلم است و يا از بين
نمودن آن دسـته از   شان وجود ندارند، و يا سركوب صفتان فاسد كه اميدي براي اصالح درنده

ــايين  ــين  مــردم كــه در خبــث و فســاد در ســطح پ ــا از ب ــردن  تــري هســتند ي ــا ب قدرتشــان؟ و ي
شان كشته يا به زندان انداخته شـوند، و ثـروت و مـال     كردن قومي فسادكار كه سران سركوب

  اي مردم را از آنها متنفر قرار داد. آنها مصادره گردند، و به گونه
تر  تري دست به كار سخت آوردن هدف پايين و مناسب نيست براي خليفه كه براي بدست

دريافت ثروت و مال، گروه نيك و فرمانبردار را از بين ببـرد، و بايـد    بزند، مانند اين كه براي
خليفه دل ملت را بدست بياورد، و مقدار نفع هريكي را بداند و نبايد از كسي بيش از آنچه در 

                                           
  .40سورة حج، آية  -)1(
  .193سورة بقره، اية  -)2(
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توانش باشد اميدوار گردد، و او بايد قدر و منزلت سران قوم و مردان كارآمد را بشناسد و بـه  
  د و مردم را به جهاد و دفاع ترغيب و تهديد نمايد.آنها توجه داشته باش

نمودن نيروي دشمن قرار گيرد و شدت وحـدت آنهـا را    و نخست بايد او به فكر پراگنده 
شان جاي دهد، تا از او اطاعت و پيروي كنند، و نتواننـد بـراي    بشكند و بيم و رعب در دلهاي

يافت بايد پندار خود را كه در حق خود نيرويي تشكيل دهند، پس هرگاه به اين هدف دست 
آنها پديد آمده قبل از جنگ تحقيق و بررسي كند، پس اگر احساس نمود كه مجـدداً دسـت   

كننـده بـراي غيـر     كـن  كننـده و جزيـه ريشـه    زنند آنان را به پرداخت ماليات خسـته  به فساد مي
توانند به حركـت ادامـه   برد، طوري كه ن كند قلعه و پايگاهشان را از بين مي مسلمين، وادار مي

  بدهند.

  خليفه بايد هميشه بيدار باشد:
باشـند،   و چون خليفه نگهبان تندرستي مزاج رعيت است كه از افراد مختلف متشـكل مـي  

الزم است كه بيدار باشد و در هرگوشه و كنار مملكـت جاسوسـان و مخبرانـي مقـرر كنـد و      
رگاه ببينـد كـه يـك گروهـي از لشـكر      فراستي بكار گيرد كه درست بين مردم نافذ باشد و ه

اجتماعي تشكيل دادند، نبايد روي آن صبر كند، بلكه گروهي ديگر مانند آنها تشـكيل دهـد   
كه موافقت با آنها به اعتبار عادت محال قرار بگيـرد، و اگـر از كسـي احسـاس نمايـد كـه او       

بشـكند، و نيروهـاي    تصميمي دارد تا خود را خليفه قرار دهد بايد اين جرأت و جسارت او را
بردن بر خيرخواهي و دلسوزي در  او را پراگنده كند و الزم است كه اطاعت از فرمان او و نفع

ميان رعايا روش مسلّمي قرار بگيرد، و در اين زمينه تنها بر پـذيرفتن ظـاهري اكتفـاء نگـردد،     
اشند، مثالً براي بلكه عاليم ظاهري بر پذيرش آنها وجود داشته باشد كه رعايا به آن موظف ب

او دعا كنند و به ابهت او در اجتماعات اهتمام ورزند و خود را موظف قرار دهنـد كـه همـان    
هـاي   كردن نـام او روي سـكه   شكل و هيأت را بپذيرند كه مورد پسند خليفه باشد، مانند كنده

  دراهم و دنانير در اين زمان، واهللا أعلم.
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  27باب 

  منافعدر بيان اتفاق مردم روي اصول 

  هيچ شهر آبادي خالي از منافع نيست:
هايي كه مزاج معتـدل   بايد دانست كه هيچ شهري از مناطق آباد جهان و هيچ ملتي از ملت

گرفته تا قيامـت وجـود نـدارد     �و اخالق فاضلي داشته باشند از بدو آفرينش حضرت آدم 
امعه و ملتي مسّلم است، و كه خالي از منافع باشد و اصول منافع در هر قرن و زمان پيش هر ج

هر كسي كه از آنها انكار ورزد با انكار شديدي روبرو خواهد شد، و آنها را در اثر شهرتش، 
هاي منافع و فروع آنها بيان كرديم  پندارند، البته اختالفاتي را كه در صورت از امور بديهي مي

  با اين منافاتي ندارد.
شار بدبويي مردگان و پوشيدن برهنگي آنها جلـوگيري  مثالً همه اتفاق دارند كه بايد از انت

كردن را برگزيده اند  به عمل آيد، ولي در صورت عملكرد آن، اختالف دارند كه بعضي دفن
  و بعضي سوختن آنها را.

و بر اين اتفاق دارند كه امر ازدواج بين مردم مشهور و از زنا ممتاز گردد، باز در كيفيت و 
ف نظر دارند، بعضي الزم قرار داده اند كه آن با ايجاب و قبول در هاي آن باهم اختال صورت

حضور شاهدان و دعوت به وليمه انجام گيرد، و بعضـي بـا اظهـار مسـرت و سـرور و ضـرب       
  دهند. دفوف و غنا و پوشيدن لباس فاخرانه مخصوص عروسي آن را انجام مي

را گرفـت، بـاز در كيفيـت     و همه بر ايـن اتفـاق دارنـد كـه بايـد جلـو زناكـاران و دزدان       
گويند: زانيان را بايد سنگسار نمود و دست دزدها را بايـد   جلوگيري اختالف دارند بعضي مي

گويند كه: آنها را بايد با ضـرب شـديد، و زنـدان بـا شـكنجه، و       قطع كرد، و بعضي ديگر مي
  جريمة سنگيني جلو گرفت.

  مخالف منافع، جز ابلهان و فاجران كسي ديگر نيست:
  و مخالفت دو گروه در اين باب اعتباري ندارد:
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داننـد كـه مـزاج آنهـا نـاقص و       باشند، و جمهور مـي  يكي: ابلهان كه ملحق با حيوانات مي
شان كمبود دارد و از اين كه آنها بر اين منافع مقيد نيستند جمهور آن را دليل بر ابلهـي و   عقل

  دانند. شان مي ناداني
شود كـه آنهـا    شان هست پاك گردد، معلوم مي نچه در دروندوم: فساق و فجار كه اگر آ

ورزنـد، و بـر    پذيرند، ولي شهوت بر آنها غلبه يافته، با اين امور مخالفت مي اصول منافع را مي
دهند، ولي اگر كسي  نافرماني خويش گواه هستند و با دختران و خواهران مردم، زنا انجام مي

گردند، و به طـور   ي انجام دهد از خشم و غيظ منفجر ميبا دختران و خواهران آنها چنين كار
زنـد،   باشند، و ارتكاب به اين امور نظم را بهـم مـي   دانند كه ديگران هم مانند آنها مي قطع مي

ولي هوي و هوس، چشم دل آنها را كور كرده است و همچنين است سخن از دزدي، ربودن 
  و تصرف در مال مردم و غيره.

  كند: ق بر منافع دعوت ميفطرت سالم به اتفا
و نبايد چنين پنداشت كه آنها بر اين امور بدون هدف اتفاق كرده اند، مانند اين كـه همـه   

اي شـديدتر از آن   اهل مشرق و مغرب بر خوردن يك غذا اتفاق كرده باشـند، و آيـا سفسـطه   
ا و دوري هـ  وجود دارد؛ بلكه فطرت سالم بيانگر اين است كه مردم، با وجود اخـتالف سـليقه  

اماكن و اختالف مذاهب و اديان، بر آن اتفاق نكرده اند، مگر بـه اعتبـار همـاهنگي طبيعـي و     
هاي زيادي كه بر افراد نوع انساني، و اخالقـي كـه از    فطري كه از صورت نوعي، و نيازمندي

  سالمتي طبيعت افراد انساني پديد آمده، نباشد.
شهرها، پرورش يابد و از هيچ كسي رسم و راهي ياد و اگر انساني در بياباني دور افتاده از 

نگرفته باشد، صد در صد لوازماتي از قبيـل گرسـنگي، تشـنگي و شـهوت خواهـد داشـت؛ و       
كند و در صورت صحت مزاج آن زن و مرد، فرزنداني از آنها  خواهش نفساني به زن پيدا مي

ت، و در ميـان آنهـا معاملـه و داد و    ها به آنها خواهند پيوس به دنيا خواهند آمد، و اهل خانواده
ستدهايي بوقوع خواهد پيوست، و بدين شكل نياز اوليه (منافع اوليه) پديد خواهد آمد، سپس 
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اي داشـته باشـند و بـين     وقتي زياد شوند الزماً از ميان آنها كساني بايد باشند كه اخالق فاضـله 
  هد شد، واهللا أعلم.آنها برخوردهايي بايد باشد كه مستوجب نيازهاي ديگر خوا

  28باب 

  هاي مروج بين مردم دنيا عادات و رسم

  عادات و رسوم از منافع مطلوب، در شرايع هستند:
بايد دانست كه عادات و رسوم از منافع است، مانند قلب است در برابر بـا بـدن انسـان كـه     

شده است،  هدف اصلي احكام شرعي، آنها هستند، و در شرايع آسماني بحث و اشاره به آنها
گيرنـد، ماننـد اسـتنباط حكمـا،      و اين عادات و رسوم اسبابي دارند كه از آنهـا سرچشـمه مـي   

الهامات الهي در قلوب كساني كه با نور ملكي تأييد شده اند، و اسباب ديگري دارند كـه آن  
وم كنند، مانند بودن آن عادات و رس عادات و رسوم با آن اسباب در ميان مردم انتشار پيدا مي

شـان بـه    به عنوان روش پادشاه بزرگي كه مردم در برابر او سر اطاعت خم كرده اند و يا بودن
شان  يابند، پس آنها را با گواهي درون شان مي عنوان توضيحاتي براي آنچه كه مردم در درون

كنند، و يا اسبابي ديگر كه مردم با چنگ و دندان به آنهـا متمسـك شـده انـد، زيـرا       تلقي مي
شـدن فتنـه و فسـاد بـه      توجهي به آن اسباب، يا واقع بيات مجازات غيبي است به سبب كمتجر

پوشي از آنها، و مانند اين كه انديشمندان صاحب نظر بر ترك آن سرزنش كـرده   علت چشم
هـا، و يـا    كـردن روش  اند، و غيره و صـاحبان بصـيرت گـاهي بـر تصـديق آنهـا از قبيـل زنـده        

  گردند. ز شهرها، مانند آنچه كه ذكر كرديم موفق ميمحونمودن آن، در بسياري ا

  هاي مروج، نگهبان منافع هستند: رسم
هاي متداول اگرچه به اعتبار اصل و ريشة خود برحق هستند، زيـرا از منـافع صـالحه     روش

بودند اكثـر   ها نمي رسانند، و اگر اين كنند و انسان را به كمال فكري و عملي مي نگهداري مي
هايي هستند كه به وجه مطلوب، به نكـاح   گشتند، پس چه انسان ه حيوانات ملحق ميها ب انسان

كنند، ولي اگر سؤال شود كه شما از كجا پايبنـد ايـن امـور هسـتيد جـوابي       و معامله اقدام مي
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تواند  ديگر ندارند جز اين كه با مردم هماهنگ هستند، و نهايتاً آگاهي مختصري دارد كه نمي
اي براي منفعتش بيـان كنـد، پـس اگـر ايـن قبيـل        د، چه برسد به اين كه مقدمهآن را بيان نماي

مردم پايبند روشي نباشند نزديك است كه به حيوانات بپيوندند، اما گاهي بـا روشـي خـوب،    
گردانـد، ماننـد ايـن كـه      شود، و اين انضمام، حق را بر مـردم مخـتلط مـي    امر باطلي منضم مي

صي، نسبت به آراي كلي، بر آنهـا غلبـه پيـدا كنـد، پـس      گروهي رئيس گردند كه آراي شخ
شوند كه به  پرست مي زنند، مانند راهزني، و غصب و يا شهوت دست به كارهايي وحشيانه مي

زنند از قبيل رباخواري، كـم   هاي مضرّ مي آورند، و يا دست به كسب لواط و مخنثي روي مي
رسـند، ماننـد    ند كه به اسراف و تبذير ميگزين و كاست دزد كيل و وزن، و يا عاداتي را برمي

كنـد بـه    گردد، سپس نيـاز پيـدا مـي    هايي كه منجر به اسراف مي اختيارنمودن لباس و ميهماني
اي كـه امـور دنيـا و     آور، بـه گونـه   نهايت در اكتساب، و بكـارگيري چيزهـاي تسـلي    تعمق بي

و قماربـازي، شـكار و    آخرت از بين برونـد، ماننـد سـرود و غنـاخواني، موسـيقي يـا شـطرنج       
كننـده از   كن گيري كمرشكن از مسافران، و ماليت ريشه كبوتربازي و امثال آنها؛ و يا گمرگ

دادن اين قبيل چيزها را در حق ديگـران   شهروندان، و يا بجان يكديگر انداختن آنها كه انجام
مقـام آنهـا، بـه آنـان     تواند بنابر پايـه و   پسندند، لذا كسي نمي دانند، و براي خود نمي خوب مي

كننـد و آنهـا را يـاري     آينـد و از آنهـا پيـروي مـي     چيزي بگويد، سـپس فـاجران آن قـوم مـي    
دهنـد، سـپس گروهـي     دهند، و براي گسترش آن سعي و كوشـش خـود را بـه خـرج مـي      مي
آيد كه خداوند در دلهايشان تمايل به اعمال نيك و صالح را قرار نداده اسـت و همچنـين    مي

نمودن اينگونه امور از سران و سروران، آنها  اي بر ضد آنها ندارند، پس مشاهده قهشوق و عال
هاي خوب براي آنها مشكل قرار  دارد تا از آنها پيروي و اتباع نمايند، و بسا اوقات راه را وا مي

تـري از   مانند كه فطرت آنها باهم برابر اسـت و در سـطح پـايين    گيرند، و گروهي باقي مي مي
ماننـد،   لت قرار دارند كه با مردم اختالط و آميزش ندارند، و بر خشم خود خاموش مـي بقيه م

  گردد. آيد و مستحكم مي پس يك روش بدي پديد مي

  واجب است كه در اشاعه حق و ترويج آن زحمت كشيد:
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و بر همه آن كساني كه انديشه و رأي كلي دارند، الزم است كـه جهـت اشـاعه حـق و از     
پذير نيست، مگر اين كه به درگيري و  از پا ننشينند، و بسا اوقات اين كار امكانبردن باطل  بين

آيد، و هرگاه روشي  قتال متوسل شد، پس هركدام از آنها از بهترين اعمال نيك به حساب مي
راست و پايدار منعقد گرديد و مردم هر قرن و زمان آن را پذيرفتند و موت و حيات خـود را  

دادند، و روي آنها دل و دانـش آنهـا اطمينـان يافتنـد، پـس آن را وجـوداً و        به آن وابسته قرار
رفتن از آن براي كسي ممكن نيست، مگر اين كه به  عدماً متالزم اصول قرار دادند، پس بيرون

عقلي مبتال گردد، و شهوت بر او تسلط يافتـه بـر مركـب خواهشـات سـوار       خباثت نفس و بي
دهـد كـه    ن از آن سنت اقدام نمايد، ضميرش عليه او گواهي ميرفت باشد، پس هرگاه به بيرون

او مرتكب به فسق و فجور شده، و بين او و مصلحت كلي پرده واقع شده اسـت، پـس هرگـاه    
گيـرد و در ديـنش    كار او به پايه تكميل رسيد، آن شرحي بـراي بيمـاري درونـي او قـرار مـي     

دعاهـاي مألاعلـي و تضـرعات آنهـا بـراي      آيد، پس هرگاه اين تحقق بيابـد   اي پديد مي رخنه
شـوند، و در بهشـت رضـايت و عـدم      موافقين اين روش خوب، و عليـه مخـالف آن بلنـد مـي    

هـا بدينگونـه باشـند از     گردد، و وقتي روش دهنده و مخالف آن منعقد مي رضايت براي انجام
  علم.آيند كه خداوند مردم را بر آن آفريده است، واهللا أ آن فطرتي به حساب مي



  مبحث چهارم
  مبحث سعادت

  29باب 

  حقيقت سعادت

  انسان كماالتي دارد كه صورت نوعي متقاضي آنهاست:
بايد دانست كه انسان داراي كمالي است كه صورت نوعي، خواهان آن اسـت، و كمـالي   
است كه موضوع نوع، از جنس قريب و بعيد متقاضي آنست، و همچنين سعادتش كـه نبـودن   

ررش است، نيز خواهان آن است، و صـاحبان  عقـل مسـتقيم بـه آن روي     آن كمال موجب ض
گردد  آورند و اين نخستين كمال است؛ زيرا طبق معمول انسان به وسيله صفاتي ستايش مي مي

كه در آنها اجسام معدني شريكش باشند مانند طول و قد و قامت، پس اگـر ايـن سـعادت بـه     
شـود كـه    سعادتمند باشند؛ و به صـفاتي سـتوده مـي   ها بايد بيش از انسان  حساب آيد پس كوه

آمدن به سـوي وضـعيت خـوب و     نباتات با او در آن شريك هستند، مانند رشد و نمو و بيرون
هـا سـعادت كـاملتري     هـا و شـقايق   اي، پس اگر سعادت در اين است كـه گـل   شكل تر و تازه

ا شـريك هسـتند ماننـد    شود كـه حيوانـات در آنهـ    خواهند داشت، و نيز به صفاتي ستايش مي
قوت بطش، بلندي صدا، غلبة شهوت، كثرت اكل و شـراب، خشـم زيـاد و حسـادت، و اگـر      

شـود كـه    سعادت در اين امور باشد، پس سعادت خر بايد بيشتر باشد، و به صفاتي ستوده مـي 
باشند، مانند اخالق مهذب و در منافع خوب و صنايع مرتفع و جاه و مقـام   مختص به انسان مي

  يم.عظ

  اصل كماالت در افراد حيوانات وجود دارد:
بيني كه هـر   آيند، و از اين جهت مي ها از سعادت انسان به حساب مي در نظر سطحي، اين

خواهند كه اين امور را بدست  گروهي از مردم كه عقل كاملتر و راي درستي داشته باشند، مي
ند، ولي تا هنوز اين امـر واضـح و پـاك    دان ها را صفات قابل ستايش نمي بياورند، و غير از اين

هـا نيـز وجـود د ارد، مـثالً ريشـه شـجاعت        شده نيست، زيرا ريشه و اصل اين امور در حيـوان 
ها به طور  غضب، حب انتقام، تحمل و استقامت در شدايد و اقدام بر مهالك است، و همه اين
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امنـد، مگـر ايـن كـه بـه      ن شوند، ولي آن را شـجاعت نمـي   هاي نر، مشاهده مي كامل در حيوان
وسيله فيض نفس ناطقه تهذيب يافته باشد و تابع مصلحت كلي قرار گرفتـه از علـت معقـولي    

  سرچشمه گرفته باشد.

  اصل صنايع هم در حيوان وجود دارند:
بافـد،   و همچنين اصل صنايع نيز در حيوانات وجود دارد، مثالً گنجشـك النـة خـوب مـي    

اندازنـد كـه    ضاي طبع خويش گـاهي چنـان صـنعتي راه مـي    ها به حسب مقت بلكه شايد حيوان
انسان با همه زحمت و تدبيرش از عهده انجام آن برنيايد، هرگز چنين نيست، بلكـه حـق ايـن    

بـودن   است كه اين سعادت عارضي و مجازي اسـت سـعادت حقيقـي عبـارت اسـت از مطيـع      
طقـه بـر حيوانيـت و    كـردن هـوي از عقـل، تسـلط نفـس نا      حيوانيت براي نفس ناطقه، تبعيـت 

  باشند. ها همه لغو مي آمدن عقل بر هوي و هوس، و بقيه ويژگي غالب

  امور آميخته با سعادت حقيقي:
  بايد دانست كه امور وابسته به سعادت حقيقي بر دو قسم هستند:

يكي از قبيل فيوضات نفس ناطقه، در امور زندگي است كه به اعتبار مقتضـاي سرشـت و   
آينـد،   دد كه خصايل و عادات مطلوب تنها به اين قسم امـور بدسـت نمـي   گر طبيعت ظاهر مي

ورشـدن در ايـن امـور و آرايـش آنهـا بـويژه بـا تفكـر جزئـي بـه آنهـا             بلكه بسا اوقات غوطـه 
كـردن، ضـد كمـال مطلـوب اسـت، آنچنانكـه شـأن ناقصـان اسـت، ماننـد كسـي كـه بـا               گناه

گيرد، و يا با آشنايي به اشعار عرب  برانگيختن خشم و درگيري در پي تحصيل شجاعت قرار
  شان خواهان فصاحت باشد. هاي و خطبه

گردند كه با بني نوع، مزاحمـت و درگيـري پـيش آيـد، و منـافع       و اخالق زماني ظاهر مي
گردند كه نيازمندي و احتياج پيش آيد، و صناعات با ابزار و آالت و مواد بـه   زماني شكار مي

رسند، پس اگـر ناقصـي در    مور با گذشت زندگي دنيا به پايان ميرسند، و همة اين ا اتمام مي
مانـد، و اگـر    همچنين وضعي، فوت كند و آن هم زشت و بدعمل باشد، عـاري از كمـال مـي   

  ها بچسباند ضررش از نفعش بيشتر خواهد شد. هاي اين قبيل وابستگي خود را به صورت
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سـت، بدينگونـه كـه ملكيـت در     دوم: همانا روحش صوري از تبعيت حيوانيت از ملكيت ا
آن موافق به وحيش تصرف نمايد، و به رنگ ملكيت درآيد و ملكيتش مانع از آن باشـد كـه   

آينـد، و ايـن    هاي پست را قبول كند، آنچنان كه نقوش مهر در الك پديد مي ها و نقش رنگ
انيت القا كند اي ندارد مگر اين كه ملكيت چيزهايي از ذاتياتش را برداشته در حيو راه و چاره

و بر او عرضه بدارد، سپس حيوانيت مطيعش گردد و عليه آن طغيان نكند، و از آن خودداري 
نكند، و باز همين كار را ادامه دهد تا كه به صورت عادت و تمرين درآيـد، و ايـن چيزهـايي    

 آيـد از  كه ملكيت آنها را ذاتاً متقاضي است و حيوانيت برخالف طـبعش بـر آن منقـاد درمـي    
گـردد، و آن   يابد، و حيوانيت سـركوب مـي   باشند كه ملكيت شرح صدر مي جنس آنهايي مي

هـاي ملكيـت    گرفتن از جبـروت كـه ايـن از ويژگـي     مانند شبيه قرارگرفتن به ملكوت و سراغ
نمايـد و از   باشد، و يا آنچه را حيوانيت تقاضـا مـي   است، و حيوانيت از آن به فرسخها دور مي

  مشتاقانه خواهانش است را ترك نمايد.برد و  آن لذت مي

  عبادات و رياضات:
تـوان بـا آنهـا     هايي هستند كه مي ها دام نامند، و اين مي )2(و رياضت )1(و اين نوع را عبادت

توان به جـز بـا    اخالق مطلوب را بدست آورد، پس خالصه اين شد كه سعادت واقعي را نمي
كلي از دريچه صورت نوعي، افـراد انسـان    عبادت و رياضت بدست آورد. بنابراين، مصلحت

نمايد كه از اصالح صفات كمال ثاني به قدر ضـرورت و نيـاز    زند و تاكيداً امر مي را صدا مي
نمـودن آن بـه    هاي همت و مطمح نظر خود را بر تهذيب نفـس و آراسـته   استفاده برند، و منت

لي قـررا داده جهـت ايـن كـه     هاي زيبا صرف كنند، و آن را شبيه به مافوقش از مألاع صورت
اكوان جبروت و ملكوت بر آن سرازير گردنـد، آمـاده و مهيـا نمايـد، و حيوانيـت را مطيـع و       

  فرمانبردار ملكيت قرار داده و آن را ميداني جهت ظهور احكامش قرار دهد.

                                           
  ته ملكيت.عبادات: به اعتبار خواس -)1(
  رياضت: به اعتبار خواسته حيوانيت. -)2(
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  افراد انسان مشتاق سعادت حقيقي هستند:
ت نـوع و آمـادگي كامـل مـاده،     و افراد انسان براي ظهور احكم نوع خود، به شـرط صـح  

جهت تحصيل اين سعادت، فـوق العـاده شـوق و عالقـه دارنـد و چنـان بـه سـوي آن جـذب          
  گردد. گردند كه آهن به سوي مغناطيس جذب مي مي

و اين است آفرينش خداوند كه مردم را بر آن آفريده است و فطرت خداوندي كه مـردم  
ي نوع انساني، هـيچ گروهـي از اهـل مـزاج معتـدل      را بر آن پديد آورده است. بنابراين، در بن

اي از بزرگان آنها در پي تكميل اين آفرينش قرار گرفته اند، و آن را  نيست، مگر اين كه عده
تـر، همـه آنهـا را در     پندارند، از پادشاهان و حكيمان گرفته تـا پـايين   آخرين سعادت خود مي

باشـد و آنهـا را ملحـق بـه      اي دنيـا بـاالتر مـي   ه دانند كه از همه سعادت اي پيروز مي چنان پايه
جويند و دسـت و پاهـاي    دانند، تا جايي كه به آنها تبرك مي ماليكه پنداشته، از جمع آنها مي

بوسند، پس آيا امكان دارد عرب و عجم با اختالف دين و عادات و دوري شـهر و   آنها را مي
د، و ايـن چگونـه طبيعـي نيسـت     مسكن بر يك امر واحد بـدون مناسـبت طبيعـي اتفـاق نماينـ     

حاالنكه شما دانستيد كه ملكيت در اصل آفرينش انسان وجود دارد و اين را هم دانسـتيد كـه   
  افاضل و اساطين مردم چه كساني هستند، واهللا أعلم.

  30باب 

  اختالف مردم در بارة سعادت

  اختالف مردم در ساير اخالق:
باشـند،   ت و ساير اخـالق بـاهم مختلـف مـي    بايد دانست همچنان كه افراد انسان در شجاع

بعضي از آنها كساني هستند كه فاقد اين خصلت هستند، اصالً اميدي به نيل آن ندارنـد؛ زيـرا   
باشند كه در اصل آفرينش ضد آن است، مانند مخنث و آن كه جداً ضـعيف   داراي هيأتي مي

  القلب است.

  بعضي فاقد آن هستند:
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عالً فاقد آن اخالق هستند، ولـي بعـد از ممارسـت افعـال و     و بعضي ديگر آنها هستند كه ف
رود به آن دسـت يابنـد، و از اهـل آن، آن را دريابنـد و      اقوال و هيئاتي مناسب به آن، اميد مي

وقايع و حوادث پيش قراوالن آن را در روزگار بياد آورند، پس در شدايد ثابت قدم بودند و 
  به سوي مهالك پيش رفتند.

  خالق در آنها آفريده شده است:بعضي ريشه ا
و بعضي كساني هستند كه در اصل جبلت آنها، اين اخالق و عادات آفريده شده است، و 

شـود، و   كنند، و اگر از آنها بازداشته شوند برايشان مشكل تمام مي گاه گاهي از آنها بروز مي
شدن آتش،  با نزديك اگر مناسب به طبيعت از او كار گرفته شود، مانند مواد منفجره است كه

  گيرد. آتش مي

  بعضي بر اخالق كامل آفريده شده اند:
و بعضي كساني هستند كه اينگونه اخالق در جبلت آنها به طور كامل وجود دارد، و آنهـا  

رونـد و هرچنـد بـرخالف آن بـه بزدلـي فـرا خوانـده شـوند هرگـز           به مقتضاي آن پـيش مـي  
باشـد، نيـازي بـه     ن عادت برايشان سهل و آسـان مـي  پذيرند، و انجام كارهاي مناسب به آ نمي

دعوت در اين امر ندارند، و اينگونه افراد در ايـن عـادت و اخـالق امـام و مقتـدا بـه حسـاب        
تـر از سـطح آنـان الزم اسـت كـه       آيند، و نيازي به امام و پيشوا ندارند، بلكه بر افراد پـايين  مي

كردن  و روش آنها استوار بمانند و در حكايتروش آنها را برگزينند و با جديت تمام بر رسم 
صورت و حاالت آنها و يادآوري وقايع آنها جديت به خرج دهند، تا بر كمال اخالقـي نايـل   
آيند كه منتظرش بودند براساس آنچه كه برايشان مقدر شده، پس همچنين در بارة اين خلق و 

يي وجـود دارد، بعضـي از آنهـا    عادات كه مدار سعادت آنها قرار گرفته انـد اخـتالف نظرهـا   
كساني هستند كه فاقد اين اخالق و عادات هستند و اميدي به اصالح آنها هم نيست، مانند آن 
كسي كه حضرت خضر او را به قتل رساند، و به اينگونه افراد در اين آيه اشاره شده است كه 
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BΛ﴿فرمايد:  مي à¼ íΝ õ3ç/ Ò‘ôϑ ãã öΝ ßγsù Ÿω tβθãèÅ_ö� tƒ ∩⊇∇∪﴾)1(. »اند.  كران، گنگان، نابينايان [حقيقى [
  »آيند پس آنان به راه نمى

  بعضي فاقد آن هستند اما اميد به آن دارند:
باشــند، امــا پــس از  و بعضــي كســاني هســتند كــه اگرچــه در حــال حاضــر فاقــد آن مــي  

رود، بـدين شـكل كـه خـود را      هاي شاقه و عملكرد متداوم اميدي به دريافت آن مـي  رياضت
اخذه قرار دهند و روي به دعوت انبياء و سنت بازمانده از آنها بياورند، و اين دسته از تحت مؤ

  شد. دهند، و هدف در بعثت هم به سوي اين قبيل مردم مي اكثر مردم تشكيل مي
و بعضي كساني هستند كه اين اخالق و عادات به صورت اجمال در وجـود آنهـا تركيـب    

آيد، اما در مجموع  صورت ناگهاني چنين اخالقي پديد مي يافته است و گاه گاهي از آنان به
هاي مناسب اخالق كه در بيشتر اوقات نياز بـه راهنمـايي    كردن صورت نياز به تفصيل و آماده

%ßŠ﴿فرمايد:  امام و پيشوا هست، دارند و خداوند در حق آن پيشوايان چنين مي s3tƒ $pκ çJ÷ƒy— â ûÅÓãƒ 

öθs9 uρ óΟ s9 çµó¡|¡ôϑ s? Ö‘$tΡ﴾)2(  »      ،نزديك است كه روغنش و اگر چـه آتشـى بـه آن نرسـيده باشـد
  باشند. و ايشان پيش قراوالن مي »روشنى بخشد

  و از ميان ايشان انبياء هستند كه خروج الي الكمال براي آنها ميسر است:
آمدن به سوي كمال ايـن خلـق و    باشند كه براي آنها بيرون مي †و از جمع ايشان انبياء 

نمودن مافات، و استوارنگهداشتن حالت حاضـر،   هاي مناسبي و كيفيت جبران ن هيأتبرگزيد
نمودن ناقص، همه اين امور بدون رهبر و راهنمـا بـراي آنهـا ميسـر گردنـد، پـس در        و تكميل

آيــد كــه مــردم آنهــا را روش و  هــايي، پديــد مــي جريــان مقتضــاي طبــع آنهــا ســنن و طريقــه
هند، وقتي كه صنعت آهنگري و تجارت و امثال آنها بـدون  د دستورالعمل براي خود قرار مي

                                           
  .18سورة بقره، آية  -)1(
  .35سورة نور، آية  -)2(
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گردد، پس چگونـه ايـن    هاي منقولي از سلف و گذشتگان براي جمهور مردم ميسر نمي روش
تـوان   گردد را مي مطالب بسيار شريف و وااليي كه به سوي آنها جز افرادي معدود موفق نمي

يامبران چقدر نياز دارند كه به سنن و روش توان پي برد كه مردم به پ بدست آورد، از اينجا مي
  آنان اتباع نموده به احاديث و گفتار آنها اشتغال ورزند، واهللا أعلم.

  31باب 

  آوردن اين سعادت بندي كيفيت به دست دسته

  آيد: آمدن از طبيعت حيواني بدست مي سعادت با بيرون
  آيد: بايد دانست كه اين سعادت به دو صورت بدست مي

كه مردم از طبيعت حيوانيـت خـارج شـود بدينگونـه كـه تـدابير بكـار ببـرد كـه          يكي آن 
هاي علوم و حـاالت آنهـا    هاي طبيعي را ضعيف، و از شدت آنها كاسته شود، و شعله خواهش

خاموش گردند و با توجه كامل به سوي ماوراي اين جهات، به جبروت روي آورد و نفس او 
و مكان جدا و منفصل باشند، و لذاتي را دريابد كه جدا از  علومي را بپذيرد كه كامالً از زمان

ورزنـد رغبـت    لذات مالوفه مردم باشند تا جايي كه با مردم نياميزد و به آنچه آنها رغبـت مـي  
ترسند نترسد، بلكه بالكل در طرف مقابل بسـيار دوري از آنهـا قـرار     نورزد و از آنچه آنها مي

راقي و صوفيان مجذوب آن را در نظر دارند و بعضـي  گيرد، و اين همان است كه حكماي اش
  باشند. رسند، ولي اين دسته از مردم بسيار قليل و اندك مي شان مي از آنها به منتهاي هدف

اي كه چشم را بر آن دوختـه   مانند، بگونه اما ساير مردم براي رسيدن به اين مقام مشتاق مي
  شوند. ي ميهاي براي تقليد از آن وضع و هيأت متحمل مشقت

هـايش   كـردن كجـي   دوم آن كه با برقرار داشتن اصل حيوانيت در پي اصالح آن و راست
قرار گيرد، و آن بدينگونه است كه حيوانيت تالش كند از حيوانيتي كـه در نـزد نفـس ناطقـه     

هـاي خـود    ها، تقليد كند، آن چنانكـه گنگـي بـه اشـاره     ها و يادآوري است با افعال و صورت
كند و مانند نقاشي كه حاالت نفساني را از قبيل ترس و شـرمندگي را   را تقليد مي گفتار مردم
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كشد كه گويا در چنين وضع و هيأتي قرار دارند، و يا زن فرزند  هايي به تصوير مي به صورت
كنـد كـه هـر شـنونده را بـه حـزن و        هايي نقل مي مرده، دردمندي خود را به كلمات و آهنگ

  گردد. و صورت دردمندي او در جلو آنها متمثل مي سازد، اندوه مبتال مي

  تدبير الهي به فرستادن پيامبران:
و چون مبناي تدبير الهـي در ايـن جهـان بـر ايـن اسـتوار اسـت كـه راه سـهل و آسـان، و           
نزديكتري به هدف برگزيده شود، و صالح جامعه مورد نظر قرار گيرد، نه افراد تك و توك، 

ار گردند كه در آنها هيچگونه خللي وارد نگردد، لطف و مهرباني و مصالح دارين چنان برگز
را مبعـوث فرمايـد، تـا روش مـردم را      †الهي خواهان و متقاضي اين قرار گرفت كه انبياء 

استوار نگهدارند، و مردم را به سوي آن دعوت و تشويق كنند، و به سوي راه اول به اشـارات  
  .لغةالبا لحجةايند. وهللا االتزامي و تلويحات ضمني راهنماي بفرم

  تفصيل دو وجه تحصيل سعادت:
تفصيل آن از اين قرار است كه راه و روش اول براي كساني ميسر است كه جاذبيت داشته 

هـاي   باشند، و بـازهم بـه وسـيله رياضـت     باشند كه اينگونه افراد در اين جهان بسيار اندك مي
آيد كه خيلي كم مردم اينگونـه اعمـال را    مينمودن نيروها براي آن بدست  فرسا و فارغ طاقت

دهند، و پيشوايان اين راه و روش، كساني هستند كه توجهي به امرار معاش و ادعايي  انجام مي
اي از  داشـتن مجموعـه   رسد، مگـر بـا تقـديم    در دنيا نداشته باشند، و آن هم به پايه تكميل نمي

براي آخـرت بـدون مهمـل گذاشـتن      نمودن منافع دنيوي و اصالح نفس روش دوم، و اصالح
پذير نيست، پس اگر اكثريت مردم جهان به ايـن راه و روش متمسـك    يكي از اين دو، امكان

گردد و اگر به آن مكلف گردند به منزله تكليف بـه محـال اسـت؛ زيـرا      شوند، دنيا ويرانه مي
  منافع مانند جبلت و سرشت قرار گرفته اند.

تواننـد   باشـند و همانهـا هسـتند كـه مـي      مان و مصـلحان مـي  و ائمه و رهبران روش دوم عال
شـود و از روش آنهـا    رياست دين و دنيا را به عهده بگيرند، و دعوت آنها در دنيا پذيرفته مـي 
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گـران سـابقين از اصـحاب اليمـين      آيـد، و كمـال اصـالح    در جهان اتباع و پيروي به عمل مـي 
دهند، و هريكي از ذكي  ها تشكيل مي ينمنحصر در همين است، و اكثريت مردم جهان را هم

تواند بر آن جامه عمل بپوشاند و در آن هيچگونه تنگي احساس  و غبي، و مشغول و فارغ، مي
هـايش را برطـرف نمايـد، و     اي نفس خود را استوار نموده، كجـي  ننمايد، و براي اين كه بنده

كنـد. زيـرا هـر نفسـي      ت مـي بيني شده در معاد را دفـع نمايـد، ايـن كفايـ     مصايب و آالم پيش
برد، اما حاالت  برد و از عدم انجام آنها رنج مي كارهاي ملكي دارد كه به انجام آنها لذت مي

كنـد   آيند، طوري كـه بـا طبيعـت آنهـا را درك نمـي      تجرد ملكي، عالم قبر و حشر پيشت مي
  اگرچه بعد از سالها تالش باشد.

  ســـــــــــــتبدي لـــــــــــــك األيـــــــــــــام مـــــــــــــا كنـــــــــــــت جـــــــــــــاهال
ـــــــــــــــــــزودويأتيـــــــــــــــــــك باأل ـــــــــــــــــــم ت ـــــــــــــــــــار مـــــــــــــــــــن ل   خب

  
آورد خبرهـا را پـيش    دانستي، و مـي  كند براي تو روزگار آنچه را نمي به زودي واضح مي

  تو كسي كه تو براي او توشه تهيه نكرده بودي.
هاي خيـر، در حـق اكثـر مـردم شـبيه بالمحـال        خالصه احاطه و استقصا نمودن وجوه و راه

  است، و جهل كم چندان مضر نيست، واهللا أعلم.

  32باب 

  باشند در بيان آن اصولي كه مرجع رسيدن به طريقه دوم مي

  گردد: راه تحصيل سعادت به وجه دوم بر چهار خصلت برمي
باشـند، امـا    آوردن سـعادت بـه روش دوم بسـيار زيـاد مـي      هاي بدسـت  بايد دانست كه راه

باشـد   مـي خداوند به فضل خويش به من تفهيم نموده است كه بازگشت آنها به چهار خصلت 
شـود و ايـن بـاالترين     كه هرگاه حيوانيت زير پوشش نفس ناطقه قرار گيرد با آنها ملتبس مـي 

كنـد تـا بـه     كند و انسان را آماده مي حاالت انساني است كه با صفت مألاعلي شباهت پيدا مي
 صف ماليكه بپيوندد و در رشته آنها منسلك گردد، و خداوند به من تفهيم نمود كه او انبيـاء 
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را براي دعوت و وادارنمودن به سوي اين امر مبعوث فرموده است، و احكام شرع تفصيل آن 
  باشند و به آن بستگي دارند. مي

يكي از آن خصايل چهارگانه طهارت است، و حقيقت آن اين اسـت كـه هرگـاه فطـرت     
تفكـر  انساني سالم و مزاجش صحيح و قلبش از حاالت پست و پايين كه انسـان را از تـدبير و   

دارد، فارغ باشد اگر در اين حالت به نجاست آلوده گردد و نياز به دفـع مـدفوع و ادرار    وامي
داشته باشد و تازه از عمل جنسي و دواعي آن فارغ شده باشد طبيعتش منقبض شده در تنگنـا  

يابـد، سـپس وقتـي كـه از ادرار و مـدفوع       گيرد، و خود را خيلـي گرفتـه مـي    و اندوه قرار مي
ردد و بدن خود را شسته و لباس خوب و خوشبويي بپوشد، آن انقباض و تنگي و اندوه فارغگ

هـا بـه    آيـد، همـه ايـن    شود، و به جاي آن به شرح صدر و سرور و انبساط نايل مي برطرف مي
  خاطر ريا و پايبندي بر رسوم نيست، بلكه فقط به خاطر دستور نفس ناطقه است.

و دومي طهارت و پـاكيزگي اسـت، و كسـاني كـه      شود پس حالت اولي حدث ناميده مي
داراي ذكاوت و هوشياري و سالمتي احكام نوع، و تمكن براي اجراي احكام صورت نـوعي  

دانند و طبيعتاً يكي را محبوب و ديگري را مبغوض  باشند، هردو حالت را جدا از يكديگر مي
نمايند، و به پاگيزگي و تبتل دارند، اما مردمان كودن، هرگاه چزي از حيوانيت را تضعيف  مي

متوسل گردند و خود را براي شناخت آنها فارغ قرار دهند آنهـا هـم حتمـاً ايـن دو حالـت را      
  دانند. شناخته هريكي را از ديگري ممتاز مي

ها و حيوانيـت و   ترين صفات روحي به حاالت مألاعلي وقتي مجرد از پليدي طهارت شبيه
باشد. بدين خـاطر طهـارت مهياسـت تـا نفـس بـر حسـب         مي آراسته به نوري كه دارند باشد،

  نيروي علمي به كمال طهارت متلبس گردد.
و هرگاه حدث در انسان جاي بگيرد و او را از هر طرف احاطه نمايد اسـتعدادي بـراي او   

آورد كه وساوس شيطان را بپذيرد، و به وسيله حاسه حس مشترك، شياطين را ببيند،  پديد مي
زده ببيند، و ظلمت و تاريكي بر او تسـلط   هاي وحشت كند تا خواب گي پيدا ميهمچنين آماد

  يابد، حيوانات ملعون و پست در جلوي او متمثل گردند.
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و هرگاه طهارت و پاكيزگي در او جايگزين شود و او را احاطه نمايد، و آگاه شده بـه آن  
يكه را بپذيرد، و آنها را ببينـد و  آورد كه الهامات مال متكي باشد، استعدادهايي در او پديد مي

هاي خوبي را ببيند و انواري بر او ظاهر گردند، و چيزهـاي پـاكيزه و بزرگـي بـراي او      خواب
  متمثل گردند.

دومين خصلت: خضوع و خشوع قلب براي خداست، و حقيقت آن از اين قرار اسـت كـه   
ند، و در اين تذكر دقت هرگاه انسان به وقت سالمت و فراغتش به آيات و صفات خدا ياد ك

باشد  نمايند او مانند كسي مي شود و حواس و جسد از او تبعيت مي نمايد نفس ناطقه بيدار مي
شود، و چنان حالتي بر او تسلط  كه حيران و سرگردان باشد، و به سوي جانب الهي متمايل مي

ا عـاجز و نـاتوان و   دهد، و خود ر ي دست مي كند كه بر عموم مردم در بارگاه پادشاه پيدا مي
  دانند. پادشاه را در بذل و منع مستقل مي

تـرين حالـت روحـي بـه حالـت مألاعلـي در توجـه بـه سـوي           و اين حالت نزدكيتر و شبيه
شــدن آنهــا در  شــان در عظمـت و جاللــش و مســتغرق  پروردگارشـان و حيــرت و ســرگرداني 

كند تا به سوي كمال علمي بيرون  باشد. بنابراين، او را آماده مي تقديس او تعالي جل شانه مي
آيد و معرفت الهي در لوح ذهنش منعكس گردد، و به وجهي از وجوه به آن بارگاه دسترسي 

  پيدا كند، و اگرچه از بيان اين كيفيت، عبارت كوتاه است.
اي باشـد كـه پيـرو     خصلت سوم: گذشت است، و حقيقت آن اين است كـه نفـس بگونـه   

، و نقوش حيوانيت در او اثر نگذارند، و لكة آلودگي آن به دامن دواعي حيوانيت قرار نگيرد
او نپيوندد؛ زيرا هرگاه نفس در امور زندگي خويش تصرف نمايد، و به سوي زن تمايل پيـدا  

آوردنـش كوشـش    كند، و به لذات عادت نمايد، و به غذا و طعام متمايل شده جهـت بدسـت  
نمايد، و همچنين وقتـي كـه خشـمگين     برداري مي كند، تا اين كه به نيازهاي خود رسيده بهره

شود و يا نسبت به چيزي بخل بورزد، الزماً در چنين حالـت بايـد قـدري بينديشـد و مسـتغرق      
  گردد و به ما سواي آن متوجه نگردد.
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سپس هنگامي كه اين حالت برطرف شود، پس اگر گذشـت دارد از ايـن تنگناهـا بيـرون     
ها با او  رار نداشته است، و اگر برعكس اين باشد پس اين كيفيتآيد، گويا اصالً در آنها ق مي

گـذارد، و   گذارنـد كـه نقـش مهـر، روي الك اثـر مـي       شوند و در او چنان اثر مي آميخته مي
هاي ظلماني آزاد گردد، و به سوي آنچـه پـيش    هرگاه نفس از بدن جدا شده از اين وابستگي

خالفـت داشـتند را نيافـت، پـس انـس بـه او       خودش داشت برگردد، چيزهايي كه با ملكيـت م 
  برد. ترين زندگي، بسر مي دهد و در مرفه دست مي

بيني كه هرگاه از  گذارند، چنانكه بعضي مردم را مي همچنين نقوش بخل هم در او اثر مي
آنها بعضي چيـز خـوب بـه سـرقت بـرود، اگـر جـوانمرد اسـت و گذشـت دارد، بـه آن پـروا            

گردد، و صورت آن مـال هميشـه در ذهـن او     بخيلي باشد ديوانه ميكند، و اگر تنگدل و  نمي
  گردد. منعكس مي

اين گذشت و جوانمردي و همچنين ضدش بـر حسـب حـالتي كـه در آن هسـتند، القـاب       
شـود، و اگـر در    زيادي دارند، و اگر اين در ارتباط با مال باشـد سـخاوت و بخـل ناميـده مـي     

گـردد، و اگـر در رابطـه بـه      و شـرم نامگـذاري مـي   ارتباط به شهوت فرج و بطن باشد، عفت 
شـود، و آنچـه در رابطـه بـا معاصـي       ها باشد صبر و هلع ناميده مـي   رفاهيت و دوري از مشقت

  شود. ممنوعه شرعي است تقوي و فجور گفته مي
و هرگاه گذشت در انسان جايگزين شود، نفس از شهوات دنيـا خـالي شـده آمـاده بـراي      

گردد، و گذشت حالتي است كه انسان را از اين كه ضد كمال علمي  دريافت لذات علوي مي
  دارد. و عملي در او جاي گيرد باز مي

اي است در نفس كه از آن چنـان افعـالي صـادر     خصلت چهارم: عدالت است، و آن ملكه
گردند، و گويا اين افعال در سرشت و  گردند كه نظام شهر و محله به وسيله آنها برقرار مي مي

، جاي دارند، و بر انجام آنها آفريده شـده اسـت، و رازش ايـن اسـت كـه در ماليكـه و       نفس
نفوسي كه از عاليق جسماني، مجرد هستند، خواسته و اراده خداوند در بارة آفرينش جهان از 

شـوند، و مرضـيات آنهـا بـه آنچـه مناسـب ايـن نظـام باشـد           اصالح نظام و غيره مـنعكس مـي  
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ت روح مجرد است، پس اگر از كالبد، در حالي جدا گردد كه در گردند، پس اين طبيع برمي
گـردد و راهـي بـه     آن چيزي از اين صفت باقي مانده باشد، به بهجت و شادابي كلي نايل مـي 

يابـد، و اگـر از كالبـد در حـالي جـدا       سوي لذت جدا شده، از لذات پست و خسيس، درمـي 
آيـد، و در وحشـت و    او تنـگ درمـي  گردد كه ضد اين خصلت در او موجود باشد، وضع بر 

  گيرد. ناراحتي قرار مي
پس وقتي كه خداوند پيامبري مبعوث نمايد تا دين را استوار نگهداشته مردم را از ظلمات 
به سوي نور درآورد، و مردم به عدالت رفتار كنند، پس هركسـي كـه در گسـترش ايـن نـور      

گيـرد، و   مورد رحمـت خـدا قـرار مـي     كوشا باشد و جايي براي آن در ميان مردم آماده كند،
گـردد، و هرگـاه    هركسي براي رد آن كوشش نمايد و آن را ضعيف كند ملعون و مطرود مي

عدالت در انسان جايگزين شود بين او و بين حامالن عرش و ماليكه مقربـان بارگـاه خداونـد    
ه پيش روي آيد، و اين دري است ك كه واسطه نزول جود و بركات هستند اشتراكي پديد مي

كنـد تـا در او لـون و رنـگ آنهـا فـرود آيـد،         گردد، و شايستگي پيدا مـي  او و آنها كشاده مي
  يابد تا ماليكه به آن الهام نمايند و او بر حسب آن الهام برخيزد. همچنان كه نفس تمكن مي

پس اگر حقيقت اين خصايل چهارگانه براي تو متحقق گـردد، و كيفيـت اقتضـاي كمـال     
ي ماليكه برايت مفهوم گـردد،   شدن در رشته شدنش براي منسلك ملي آن، و آمادهعلمي و ع

و كيفيت انشعاب شرايع خداوندي به اعتبار هر زمان را درك نمايي، پس به تو خير زياد عطا 
گيري كه خداوند به شما اراده خير كرده است، و آن  گرديده است، و فقيهي در دين قرار مي

شود، و فطرت، اسبابي دارد كه به وسيله  گردد فطرت ناميده مي ركب ميها م حالتي كه از اين
آيد، بعضي از آن اسباب علمي و بعضي ديگر عملي هستند، و نيز ايـن فطـرت    آنها بدست مي

هـا را   دارند، و تدابيري وجود دارد كه اين حجاب هايي دارد كه انسان را از آن باز مي حجاب
را بر اين امور بيدار سازيم، لذا بشـنويد آنچـه را كـه بـر شـما       خواهيم شما شكنند، و ما مي مي

  گردد، به توفيق خداوند متعال، واهللا أعلم. تالوت مي
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  33باب 

  طريقه تحصيل اين خصايل و تكميل ناقص و جبران مافات آن

توانند بدست بيايند، يكي است تدبير علمـي.   ها به دو تدبير مي بايد دانست كه اين خصلت
  ر عملي.دوم تدبي

  تدبير علمي براي دريافت خصال چهارگانه:
كند، از  تدبير علمي از آنجا مورد نياز است كه طبيعت هميشه از نيروهاي علمي پيروي مي

بيني هرگاه در نفس كيفيـت حيـا و شـرم و يـا تـرس خطـور كنـد شـهوت و          اينجاست كه مي
مناسب فطرت و طبيعـت اسـت،   رود، پس هراندازه علم او نسبت به آنچه  شهوتراني از بين مي

شود تا در نفس متحقق گردد، و آن بدين شكل است كه معتقد باشد كه  بيشتر باشد، سبب مي
اي در زمـين و در   او پروردگاري دارد كه از نجاست بشري پـاك و منـزه اسـت، و هـيچ ذره    

ارم آسمان از علم او پوشيده نيست، و اگر در جايي سه نفر به سرگوشـي مشـغول باشـند، چهـ    
دهـد و   آنها خداوند است و اگر پنج نفر باشند ششم آنها خداست، هرچه بخواهـد انجـام مـي   

توانـد فيصـله او را بهـم بزنـد و نـه كسـي        دهـد، كسـي نمـي    هرچه اراده نمايد به آن حكم مي
تواند مانع حكم او قرار بگيرد، اصل وجود و توابع آن را كه نعم جسماني و نفساني باشند،  مي

كنـد، چنانكـه در حـديث     فرموده است و او در برابر اعمال خير و شـر محاسـبه مـي    او عنايت
 َقدْ  ِبهِ  َويَْأُخذُ  الذْنبَ  يـَْغِفرُ  رَبا َلهُ  َأن  فـََعِلمَ  َذنْباً  َعْبِدى َأْذَنبَ «قدسي آمده است كه خداوند فرمود: 

كه پروردگاري دارد كه گنـاه را  ام به گناهي مركتب شده و دانسته است  بنده« »ِلَعْبِدى َغَفْرتُ 
  .»ام را آمرزيدم نمايند، بنده آمرزد و به گناه مؤاخذه مي مي

شود كه بيم و نهايت تعظيم را در بر داشته باشد، و به  خالصه اين كه معتقد به اعتقادي مي
باشد  اي در قلبش خضوع و خشوع و بيم ديگران را باقي نگذاشه باشد، و معتقد مي قدر پر پشه

ه اين كه كمال انسان در اين است كه به سوي پروردگارش متوجه گـردد و او را بپرسـتد، و   ب
اين كه بهترين حاالت بشر آنست كه به ماليكه شباهت پيدا كند و بـه آنهـا نزديـك شـود، و     
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پسندد  گردانند، و خداوند آنها را از آنان مي اين كه اين امور او را به پروردگارش نزديك مي
  ند بر اوست كه بايد آن را انجام دهد.و حق خداو

بختـي او،   رسد كه احتمال نقض ندارد، اين كه سعادت و نيك خالصه اين كه به علمي مي
آوردن آنهاست، و شقاوتش در فرو گذاشت آنهاست، و او نياز به شالقي دارد كـه   در بدست

  حيوانيت را كامالً بيدار كند و آن را برانگيزد.

  :††††مسالك انبياء 
تـرين روش كـه خداونـد بـر      باشـند، عمـده   در اين باره مختلـف مـي   †هاي انبياء  شرو

هـاي   نازل فرمود، تذكير به آيات باهر خداونـد، صـفات عاليـه و نعمـت     �حضرت ابراهيم 
آفاقي و انفسي بود، تا به طور كامل ثابت نمايد كه او سزاوار اسـت كـه پناهگـاهي قـرار داده     

ن ترجيح يابد، و با او محبت شديد ورزيده شود، و با جديت كامل شود، و ياد او بر ياد ديگرا
  از او پرستش به عمل آيد.

را اضـافه نمـود، و    )1(تذكير به ايام اهللا �و همراه با اين رهنمودها، براي حضرت موسي 
آن عبارت است از بيان مجازات خداوند براي فرمانبرداران و نافرمانان در اين جهـان، و رد و  

ودنش به نعمت و نقمت، تا اين كه خـوف از معاصـي و رغبـت شـديد در طاعـات در      نم  بدل
  هايشان جاي گيرد. دل

  مسلك نبي آخر الزمان:
انذار و تبشير، به حوادث قبر و ما بعـد آن، و نيـز    �ها براي نبي آخر الزمان  و همراه با اين

نيسـت، بلكـه الزم اسـت    بيان خاصيت نيكي و بدي را افزود، و تنها دانستن ايـن امـور كـافي    
ها دائماً تكرار و يادآوري شوند، و در مد نظر قرار گيرند تا اين كه نيروهاي علمي از آنها  اين

گانـه (تـذكير بـه آيـات اهللا،      پر گردند و اعضاء و جوارح مطيع آن امور گردند، اين امور سـه 
) همراه بـا دو امـر ديگـر، يكـي     تذكير به ايام اهللا و انذار و تبشير همراه با بيان خواص برّ و اثم

                                           
  كنندگان. دادن به اطاعت هاي گناهكار و معاقبه آنها و ثواب ايام اهللا: مجازات خداوند براي ملت -)1(
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تـرين   بيان احكام از واجب و حرام و غيره. دوم دشمني با كفار،  پنج فن هسـتند كـه از عمـده   
  روند. علوم قرآن عظيم بشمار مي

  تدبير عملي براي دريافت خصال چهارگانه:
اما تدبير عملي آن است كه هيـأت و افعـال و چيزهـايي بكـار گرفتـه شـود كـه بـه نفـس          

هاي خوب را يادآوري، و آگاه كند و برانگيزاند و تشويقش كند، يا به خاطر وجـود   خصلت
تالزم عادي بين نفس و خصلت، و يا بنابر مناسبت طبيعي نفس مكان آن خصلت باشـد، پـس   
همچنان كه انسان هرگاه بخواهد نفس خويش را براي خشم وا دارد و آن را مـد نظـر داشـته    

كند،  خواهد بر او خشم ببرد در ذهن خود حاضر مي كسي را كه ميگرفتن آن  باشد بد و بيراه
آورد و امثـال آن، و اگـر نوحـه خـوان      و نيز آن ننگ و عاري را كه به دنبال دارد به خيال مي

آورد و بـر آن   هـاي مـرده را بيـاد مـي     بخواهد درد و اندوهش را تازه بكنـد محاسـن و خـوبي   
كند، و آن كـه قصـد عمـل جنسـي داشـته باشـد در پـي         هايي از او ياد مي انديشد و خاطره مي

  توان بر آنها احاطه نمود. گيرد، نظاير اين باب بسيار هستند كه نمي دواعي آن قرار مي

  هركدام از خصال اسبابي دارند:
توان به وسيله آن اسباب  ها اسبابي وجود دارد كه مي همچنين براي هريكي از اين خصلت

د، در شناخت اين امور بايد بر ذوق اهل ذوق سالم، اعتماد نمود، ها را بدست آور اين خصلت
پس اسباب حدث عبارت اند از پرشدن قلب از حالت پست مقتضيات حيـواني، ماننـد قضـاي    

نگهداشـتن مخالفـت حـق در     شهوت با زنان به صورت عمل جنسي و مباشرت با آنها، و پنهان
و فشار ادرار و مدفوع بر او، و نزديكـي او بـه    نمودن لعن از سوي مألاعلي به او، دل، و احاطه

باشند، و به چـرك آلودشـدن    زمان ادرار و مدفوع و باد شكم كه اين سه تا از زوائد معده مي
شدن آب بيني و بلغم، و روييدن موي اضافي زير بغل و زير ناف،  بدن و بدبويي دهان، و جمع

از صورت يادآوري حالت پست مانند  شدن بدن و لباس به نجاست، و پر شدن حواس و آلوده
نجاسات، نگريستن به شرمگاه و انجام عمل جنسـي حيوانـات، و انديشـيدن بـا دقـت در بـاره       
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راه گفتن به ماليكه و مردمان نيك و صالح، و در پي آزار و اذيت قرارگرفتن  جماع، بد و بي
  مردم.

  اسباب طهارت:
آوردن اضـداد آنهـا و    اشـيا و بدسـت   نمـودن همـين   اسباب طهارت عبارت هستند از ازالـه 

آيد، ماننـد غسـل، وضـوء، پوشـيدن لبـاس       بكارگرفتن آنچه عادتاً نظافت نهايي به حساب مي
  سازد. خوب و استعمال خوشبو، زيرا بكاربردن اين چيزها نفس را بر صفت طهارت متوجه مي

ين حـاالت  و اسباب خضوع و خشوع قلب عبارت اند از مؤاخذه نفس با بجـاآوري بـاالتر  
نمودن به الفاظ و كلماتي دال بـر مناجـات و    نمودن، تلفظ كردن، سجده تعظيم از قيام، سر خم

تذلل در نزدش، و تقديم داشتن نياز و احتياج خود پـيش او، زيـرا ايـن امـور نفـس را متوجـه       
  نمايند به صفت خضوع و خشوع. مي

از ظالم، مؤاخذه نفس اسباب گذشت عبارتند از تمرين سخاوت، بذل و بخشش، گذشت 
  به صبر در وقت سختي و مشقت و امثال آن.

  اسباب عدالت عبارتند از حفظ و نگهداري سنت راشده با تفاصيلش، واهللا أعلم.

  34باب 

  هاي مانع از ظهور فطرت حجاب

  تا هستند: هاي مانع از ظهور فطرت سه حجاب
ب رسم و حجـاب سـوء   تاست؛ حجاب طبع، حجا ها سه بايد دانست كه بزرگترين حجاب

معرفت، زيرا علت خوردن، نوشيدن و ازدواج در وجود انسان بوديعـت گذاشـته شـده انـد، و     
باشد، پـس   قلبش مركب و سواري احوال طبيعي، از قبيل حزن، نشاط، خشم، ترس و غيره مي

ها مشغول است، زيرا پيش از پديدآمدن هر حـالتي، نفـس بـه سـوي اسـباب آن       هميشه به اين
هـا   شوند، و همراه با ايـن  گردد، و نيروهاي علمي، مطيع مناسبات خويش مي متوجه ميحالت 

ورزد، و بقايا از سايه آنها و لكه و رنگ  ها مستغرق شده از ماسواي آنها غفلت مي نفس در آن
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گذرنـد و او بـر ايـن وضـع و      ها و روزها مي ماند، و روي اين شب ها پشت سر آنها بجا مي آن
  شود. آوردن كمالي فارغ نمي ته براي بدستحال قرار گرف

  حجاب نفس:
هايشان در اين گل و الي فـرو رفتـه انـد كـه مـادام العمـر        ها هستند كه قدم بعضي از انسان

اي هستند كه حكم طبيعت بر آنهـا غالـب    توانند از آن بيرون آيند، و برخي ديگر به گونه نمي
كـردن   يرون كشيده اند، و به مالمت و سرزنشآمده است و خود را از قيد و بند رسم و عقل ب

شود، اما اگر عقـل كسـي كامـل و بيـداريش زيـاد       ايستند، اين حجاب نفس ناميده مي باز نمي
نمايد تا احـوال طبيعـي در آنهـا راكـد بماننـد و       هايي از اوقات خود را ذخيره مي باشد فرصت

تن به علوم ديگـري، عـالوه بـر    نفسش براي اين احوال و غير گشاده گردد و سزاوار نايل گش
آوردن تقاضاهاي طبع گردد، و به سوي كمال نوعي، بر حسب دو نيروي عقل و عمـل   بدست

  مشتاق گردد.

  حجاب رسم:
پس هرگاه ديد بصيرتش، بازگردد، نخستين بار قوم خود را در منافع، آرايـش، مباهـات و   

يرند، و با عزم راسخ و همت گ بيند و در قلب او جاي بزرگي مي فضايل فصاحت و صنعت مي
نامگـذاري   »دنيا«گيرد، اين است حجاب رسم كه به  آوردن آنها قرار مي توانا، در پي بدست

  شده است.

  باشند: ها مي بسياري مردم مستغرق در حجاب
آيـد، پـس همـه ايـن      شان مي باشند تا اين كه اجل به سراغ برخي مردم در اين مستغرق مي

رسـند، پـس نفـس خـالي      زيرا بدون بدن و ابزار و آالت بجـايي نمـي   گردند، فضايل زايل مي
باشد كه بـاغي داشـته، امـا     ماند كه از آنها با او چيزي نيست، و مانند كسي مي دست و تنها مي

سوخته و يا خاكستر داشته كه طوفان باد آنها را به باد داده است، پـس اگـر بيـداري كامـل و     
برد و يقـين حاصـل    يل برهاني، يا خطابي يا تقليد شرع پي ميزيركي بزرگي داشته باشد، با دل
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نمايد كه او پروردگاري دارد كه بر بندگان غالب است، و نسبت به امور آنها مدير و مدبر  مي
هـا را بـر آنهـا بخشـيده اسـت، سـپس در قلـب او ميلـي و          است، و اوست كه همه انواع نعمت

است خود را به او نزديك كند، و نيازهايش را خو محبتي به سوي او پديد آورده است، و مي
برند و بعضي ديگر در اشـتباه قـرار    بر او تقديم بدارد؛ پس بعضي در اين راستا درست پي مي

  گيرند. مي

  بزرگترين اشتباه دو امر است تشبيه و اشراك:
بزرگترين اشتباه دو امر است، آن كه در ذات واجب الوجود بـه صـفات مخلـوق و يـا در     

ق به صفات خالق معتقد باشد، اولي تشبيه است و منشأ آن قياس غايب بر حاضـر اسـت؛   مخلو
كنـد كـه آن    دوم اشراك كه منشأ آن مشاهده آثار خارق العاده از مخلوق اسـت؛ و فكـر مـي   

  باشند. شود و از ذاتيات آنها مي آثار به آنها نسبت داده مي
نچه مـن ذكـر كـردم تفـاوتي وجـود دارد؟      شما بايد افراد انسان را بررسي نماييد، آيا در آ

كنم تفاوتي وجود داشته باشد؛ بلكه هر انسان كـه داراي هـر ديـن و شـريعتي باشـد،       فكر نمي
الزماً اوقاتي دارد كه در حجاب طبع مستغرق هستند چه كم و چه زياد، اگرچه مباشر اعمـال  

اكنـون مهـم بـراي او     رسمي باشد، و اوقاتي ديگر دارد كه در حجاب رسم مستغرق هستند و
اين است كه خود را مانند دانشمندان قومش هم از نظر بحث و گفتگو و هم از نظر آرايش و 

باشد، و گـوش بـه    ها مي زيستي دربياورد، و اوقاتي دارد كه در آن متوجه شنيدني عادت و هم
  دارد، واهللا اعلم. احاديث جبروت و تدبير غيبي در جهان فرا نمي

  35باب 

  ها: نمودن اين حجاب رطرفطريق ب

  تدبير دفع حجاب طبع:



    

    حجت اهللا البالغه      200 
    

 

نمودن حجاب طبعي به دو گونه است: يكي آن كه به انسـان   بايد دانست كه تدبير برطرف
اي  دستوراتي داده شود و ترغيب و تشويقي بكار گرفته شود، دوم آن كه از بـاال بـر او ضـربه   

  آيد.وارد گردد و از او مؤاخذاتي خواسته و ناخواسته به عمل 
كنـد، ماننـد روزه بيـداري،     پس نخستين امر: تمريناتي است كه حيوانيـت را تضـعيف مـي   

پسـندند ماننـد قطـع آالت تناسـل و      ورزند و تغيير خلق اهللا را مي برخي مردم در اين افراط مي
ها عابـدان جاهـل هسـتند، و بهتـرين امـور حـد        خشكاندن عضو شريف، مانند دست و پا، اين

روزه و بيداري مانند دواهاي سمي هسـتند كـه بايـد بقـدر ضـرورت مـورد       باشد،  وسطش مي
  استفاده قرار گيرند.

دوم: انكار ورزيدن بر كسي كه پيرو طبيعـت قـرار گرفتـه، پـس از سـنت راشـده تخلـف        
دادن راه رهايي از هر تسلط طبيعي، و قراردادن سنت براي آن، و نبايـد مـردم    ورزيده، و نشان

اد، و در همـه آنهـا، تنهـا انكـار قـولي كـافي نيسـت، بلكـه زدن دردآورد و         را در تنگنا قرار د
هايي است كـه ضـرر    كننده، در بعضي امور الزم است، و سزاوارتر به آن، افراط غرامت زبون

  متعدي به دنبال دارند، مانند زنا و قتل.

  تدبير حجاب رسم:
  كردن حجاب رسم دو صورت دارد: تدبير برطرف

ه با هر منفعتـي ذكـر خـدا تـوام گـردد، گـاهي بـه صـورت حفـظ و از          يكي: آن كه همرا
كـردن حـدود و قيـودي     بركردن الفاظي كه به او امر شده است، و گاهي با مالحظه و رعايت

  شوند. كه فقط به خاطر خدا رعايت مي
دوم: اين كه انواعي از طاعات را رسم رايجي قرار دهد، و روي نگهداري آن تأكيد ورزد 

ا ناخواسته، و بر ترك آنها مالمت گردد، و از مرغوبات مانند پسـت و مقـام و غيـره    خواسته ي
هـاي رسـم    ندادن طاعـات، و بـا ايـن دو تـدبير آشـوب      جلوگيري به عمل آيد در سزاي انجام

گردد، و اين روش به سوي حـق فـرا    شوند و انسان براي عبادت خداوند آماده مي برطرف مي
  خواند. مي
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  به اشراك و تشبيه: منشأ سوء معرفت
  آيد: از دو سبب پديد مي )1(سوء معرفت با هردو قسمش

يكي آن كه انسان نتواند پروردگار خود را كامالً بشناسـد، زيـرا او تعـالي مـافوق صـفات      
باشد، و تـدبيرش بـر ايـن اسـت كـه مـردم        بشري و منزه از عالئم موجودات و محسوسات مي

  ه كه در ذهن آنها توان تحملش را دارند.مورد خطاب قرار نگيرند، مگر به آنچ
اصل در اين باره اين است كه هيچ موجود يا معدومي، متحيز يا مجـردي نيسـت كـه علـم     
انسان به آن متعلق نگردد، چه به حضور صورتش و يا به صورت تشبيه و مقايسه تا جـايي كـه   

عرفت بـا وجـود ايـن    كند، پس عدم از جهت م به عدم مطلق و مجهول مطلق نيز تعلق پيدا مي
المجهـول) معلـوم    صـيغة شـود، و مفهـوم مشـتق (علـي      شود دانسته مي كه بوجود متصف نمي

شوند و بعضي بـا بعضـي كنـار     آوري مي گردد و همچنين مفهوم مطلق، پس اين اشيا جمع مي
گـردد، و ايـن وسـيله     شوند كه از مجمـوع آنهـا صـورت تركيبـي مرتـب مـي       هم گذاشته مي
خواهند در تصور  يطي است كه وجود خارجي و ذهني ندارد و به يك نحو ميانكشاف امر بس

  درآيد.
شود، پس چنين چزي در  همچنان كه گاهي به سوي يك مفهوم نظري و تئوري توجه مي

شود كه براي آن جنسي يا فصلي قرار گيرد، پس آن دوتا را كنار هم قرار داده  نظر گرفته مي
گيرنـد كـه    سيله انكشاف آن باشد، پس مخاطب قرار ميآيد كه و صورت تركيبي بدست مي

خدا موجود است نه مانند موجودي ما، و زنده است نـه ماننـد زنـدگي مـا، خالصـه ايـن كـه        
گيرد كه در حاضرين مورد مدح و ستايش هسـتند، و سـه تـا مفهـوم در      صفاتي را در نظر مي
رد كه داراي اين صفات باشد گي گيرد: يكي آن كه چيزي را در نظر مي مشاهدات در نظر مي

دهـد كـه    و از آن، آثار اين صفات صادر گردند، دوم چيزي ديگـر را مـورد توجـه قـرار مـي     
گيـرد كـه داراي    داراي اين صفات نباشد و درخور آن هم نباشند، سوم چـزي را در نظـر مـي   

پـس ايـن   چنين صفاتي نباشد، اما شايستگي آنها را داشته باشـد، ماننـد زنـده، جمـاد و مـرده،      

                                           
  اشراك و تشبيه. -)1(
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گـردد كـه    گردند، و اين تشبيه بدين طريق جبران مـي  صفات به وسيله ثبوت آثارش ثابت مي
  .»ليس كمثلنا«

هاي محسوسه با آرايش خـويش و   سبب دوم: از اسباب سوء معرفت اين است كه صورت
ها حسي نيروي علمي را پر كننـد،   لذات با جمال خويش براي انسان متمثل گردند، و صورت

ب او مطيع آنها قرار گيرد و توجه خالص به سوي حق ندارد، تدبير اين است كه انسان پس قل
بايد تمرينات و اعمالي انجام دهد تا به وسيله آنها آماده تجليات عاليه قرار گيـرد، اگرچـه در   
قيامت باشد، و اعتكافاتي انجام دهد و مشاغل را بقدر امكان برطـرف نمايـد، چنانكـه رسـول     

ها و تصاويري روي آن  اي را كه داراي تصوير بود پاره كرد، و لباسي كه عالمت پرده �خدا 
  بود از تن خود بيرون كشيد، واهللا أعلم.



  مبحث پنجم
  مبحث برّ و اثم

  مقدمه

  در بيان حقيقت برّ و اثم

وقتي كه ما حقيقت و انيت مجازات را بيان كرديم، سپس به ذكر منافعي پرداختيم كـه در  
شت انسان جاي داشته و به طور مستمر در افراد آن قـرار دارنـد و گـاهي از آنهـا     جبلت و سر

شوند، و بعد از بيان سعادت، راه اكتساب آن را بيان نموديم، اكنون نوبت رسـيده تـا    جدا نمي
  به تحقيق معني برّ و اثم بپردازيم.

  تعريف نيكي:
بودنش به مألاعلي، و زوالش  ليمپس برّ (نيكي) هر عملي كه انسان آن را بنا به مقتضاي تس

باشد، و همچنين هـر   دهد، مي در تلقي الهام از خدا، و فناشدنش در مراد خداوندي، انجام مي
عملي كه بر آن عمل، پاداش خير در دنيا و يا آخرت اعطا گردد، و هر عملـي كـه منـافعي را    

قيـاد را پديـد آورده   درست نمايد كه نظام انسان بر آن داير است، و هـر عملـي كـه حالـت ان    
  باشد. ها را دور نمايد، مي حجاب

  تعريف بدي:
و اثم (بدي) هر عملي كه انسان آن را حسب مقتضاي اطاعت از شـيطان، و فنـابودنش در   
مراد او، انجام دهد، و هر عملي كه سزاي بد بر آن در اين جهان و آن جهـان عايـد گـردد، و    

هـا را   لي كه هيأتي بر ضد انقياد پديـد آورده حجـاب  هر عملي كه منافع را بهم بزند، و هر عم
  باشد. مستحكم نمايد، مي

برّ: سنني دارد كه خداوند آنها را در قلوب مؤيدين به نور ملكي الهام كرده 
  است:

و همانگونه كه منافع را خبرگان استنباط نموده، ديگران بـه شـهادت قلـب خـويش از آن     
زمين و كساني كه معتدبه بودند بر آنهـا اجمـاع و اتفـاق    اتباع و پيروي نمودند، و اهالي روي 
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هايي هست كه خداونـد آنهـا را در قلـوب     كردند، همچنين براي برّ و نيكي هم، روش و سنن
كساني كه به نور ملكي تأييد شده اند، و آفرينش فطـرت بـر آنهـا غالـب آمـده اسـت، الهـام        

وجب صالح معاشش بود الهـام نمـود،   فرموده است؛ همچنان كه در دل زنبور عسل آنچه را م
پس آنها را گرفته، بر آن پايبند شدند، و تمام مردم دنيا از آنها اتبـاع و اقتـدا كردنـد، و تمـام     

شـان بـه مناسـبت همـاهنگي فطـرت و       هاي جهان با وجود دوري شهرها و اختالف ديـن  ملت
هـا، پـس    نن و روشهاي اين س اقتضاي نوع خويش بر آن اتفاق كرده اند، و اختالف صورت

از اتفاق روي اصول آنها چندان مضر نيستند و همچنين موانع گروهي چند كـه فطرتـاً نـاقص    
  نمايد. الخلقه باشند به آن ضرري وارد نمي

اگر صاحبان بصيرت بينديشند شك و ترديدي نخواهند داشـت در ايـن كـه مـادة آنهـا از      
ا به موقـع اجـرا نگذاشـته اسـت، و آن     صورت نوعي مخالفت و نافرماني نموده و احكام آن ر

روند كه نبودنش زيبـاتر از   ي عضو زايدي از جسد انسان بشمار مي دسته از ميان مردم به منزله
  باشد. بودنش مي

  اسباب شيوع سنن نيكي:
هـا اسـبابي بـزرگ، و تـدابيري محكـم وجـود دارد كـه         و براي گسترش يافتن ايـن روش 

حكم كرده اند، و منت بسيار بزرگي از خود در گردن مردم تاييدشدگان به وحي، آنها را مست
هـا كـه جمهـور اهـالي      ي اين سنن و روش خواهيم شما را بر اصول و ريشه گذاشته اند، ما مي

هاي بزرگي كه هريكي چندين قوم و ملت را در بر داشـته اسـت، ماننـد     مناطق صالحه از امت
د از عـرب، عجـم، يهـود، مجسـوس و     متخصصين علوم الهـي، پادشـاهان و حكيمـان دانشـمن    

شـدن حيوانيـت در    هندوها روي آنها اجماع نموده اند، و كيفيت پديدآمدن آنها در اثر تسليم
برابر ملكيت و برخي از فوايد آنها بر اساس آنچه كه بارها تجربه كرده ايم و عقل سليم آنهـا  

  را تأييد نموده است آگاه سازيم، واهللا أعلم.
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  36باب 

  توحيد

  حيد اساس و پايه اصول نيكي است:تو
ترين انواع آن توحيد است؛ زيرا توجه و خشـوع و خضـوع    ريشة اصلي اصول برّ، و عمده

قلب نسبت به پروردگار متوقف بر آن است و آن بزرگترين اخالقي است كـه سـعادت را بـه    
آن انسـان   آورد و اصل تدبير علمي است كه از همة تدابير مفيـدتر اسـت، و بـه وسـيلة     بار مي

گردد تا خود را بـه پـاكترين صـورت بـه آن      شود، و آماده مي كامالً به طرف غيب متوجه مي
بـر عظمـت امـر آن هشـدار داده اسـت و آن را بـه نسـبت تمـام          �ملحق گرداند. رسول خدا 

ها به منزله قرار داده است كه صالح و فساد جميع جسد وابسته به آن اسـت، چنانكـه بـه     نيكي
در حق كسي كه مرده و هيچ چيزي را به خدا شريك نكرده است، فرمـود كـه: او    طور مطلق

شـود و امثـال    شود، يا آتش جهنم بر او حرام است يا از بهشـت محجـوب نمـي    وارد جنت مي
هركسي كه بـه  «ها از عبارات ديگر. و نيز از پروردگارش نقل فرمود كه او فرموده است:  اين

بيايد به شرطي كه بـا شـرك آلـوده نباشـد مـن بـا همـان مقـدار         اندازه زمين از گناه پيش من 
  .»آمرزش با او برخورد خواهم كرد

  مراتب توحيد:
  بايد دانست كه توحيد بر چهار قسم است:

  حصر وجوب وجود، در ذات او تبارك و تعالي غير از او واجب الوجود نيست. -1
  او تبارك و تعالي.ها، زمين و ساير جواهر، در ذات  حصر خلق عرش، آسمان -2

و اين دو مورد از اقسام توحيد در كتب الهي مورد بحث قرار نگرفته انـد، و هيچكسـي از   
مشركان، يهودان و نصاري بر آن اختالفي ندارند، بلكه قرآن عظيم به صورت نص قطعي آنها 

È⌡s9﴿فرمايـد:   را از مقدمات مسّلم در نزد آنها به حساب آورده اسـت. چنانكـه مـي    uρ Ο ßγtFø9 r' y™ 
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ô̈Β t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ £ä9θà) u‹ s9 £ßγs) n= yz â“ƒÍ“ yèø9 $# ÞΟŠÎ= yèø9 $# ∩∪﴾)1( .»  و اگر از آنان بپرسـى
چه كسى آسمانها و زمين را آفريده است؟ به يقين گوينـد، [خداونـد] پيروزمنـد دانـا آنهـا را      

  »آفريده است
  هاست در ذات او تعالي. ين آنها، زمين و آنچه ب حصر تدبير آسمان -3
كسي جز او شايسته و سزاوار عبادت نيست، و اين دو قسم از اقسام توحيد به مقتضـاي   -4

  ارتباط طبيعي كه بين هم دارند و الزم و ملزوم يكديگر هستند.

  اختالف طوايف در توحيد و شرك (بر و اثم):
ايي دارند كه بزرگترين آنها سه در بارة اين دو نوع توحيد مردم جهان باهم اختالف نظره

  باشند: گروه مي
نمودن براي آنها در  نجوميان معتقد هستند كه ستارگان سزاوار عبادت هستند، و عبادت -1

گويند كـه:   اين جهان نفع در بر دارد و تقديم نياز و احتياج به سوي آنها برحق است؛ آنان مي
ه، سعادت و شقاوت بشر، صـحت و سـقم   ما بررسي كرده ايم كه ستارگان در حوادث روزمرّ

او تأثير بزرگي دارند و آنها ارواح مجرد و عاقل و فهميـدة دارنـد كـه آنهـا را بـه حركـت وا       
پرسـتان بـه نـام سـتارگان      خبر نيستند. بنـابراين، سـتاره   كنندگان خود بي دارند، و از پرستش مي

  هايي درست كرده به عبادت آنها مشغول هستند. مجسمه
ان كه با مسلمانان در بارة تدبير امور عظيم موافقـت دارنـد كـه او تعـالي آنهـا را      مشرك -2

ساخته و مستحكم نموده است و براي ديگران اختياري نداده است، امـا در بقيـه امـور موافـق     
  نيستند.

و معتقد اند كه بندگان صالح درگذشته خدا را پرستش نموده به دربار او قرب و نزديكـي  
، خداوند به آنها خلعت الوهيت بخشيده است، لذا از ميان بقيه مخلوقات خدا حاصل كرده اند

باشند؛ همچنان كه برده پادشاه براي او خدمت كرده آن را بـه نحـو احسـن     سزاوار عبادت مي

                                           
  .9سورة زخرف، آية  -)1(
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سپارد  كند و نظم و نسق كشوري را به او مي ي به او عطا مي دهند، پس خلعت پادشاه انجام مي
  تا اهالي آن كشور از او اطاعت نموده، حرف شنوايي داشته باشند.گردد  و او سزاوار مي

شود، بلكه حق تعالي  گويند: عبادت خداوند به تنهايي بدون عبادت آنها پذيرفته نمي و مي
گرداند، بلكـه الزم اسـت    نهايت بلند و باالست كه عبادت او ما را به بارگاه او نزديك نمي بي

  ينها ما را به سوي خدا نزديك بگردانند.ها عبادت كنيم تا ا ما از اين
بينند و براي پرستندگان خود سفارش و شفاعت  شنوند و مي گويند: اينها مي و مي

كنند و نصرت و ياري  دهند و آنها را كمك مي نمايند، و كاروبار آنها را انجام مي مي
ي توجه خود به سوي  لهها را قب هايي از سنگ تراشيدند و آن نمايند، پس به نام آنها مجسمه مي

ها  آن بندگان خاص قرار دادند سپس فرزندان ناخلفي بوجود آمدند و به فرقي كه بين مجسمه
ها تراشيده شده بود پي نبردند، فكر كردند خود اين  ها به نام آن و آن كساني كه مجسمه

چنين رد ها را  باشند. از اينجاست كه خداوند گاهي اين نظريه آن ها معبود و مي مجسمه
فرمايد كه: اين  فرمايد كه: حكم و ملك مختص به ذات خداست و گاهي بيان مي مي

öΝ﴿ها جماداتي هستند.  مجسمه ßγs9 r& ×≅ ã_ö‘ r& tβθà±ôϑ tƒ !$pκ Í5 ( ôΘr& öΝ çλm; 7‰÷ƒr& tβθà±ÏÜ ö7 tƒ !$pκ Í5 ( ôΘr& óΟ ßγs9 ×ãôã r& 

šχρç� ÅÇ ö7ãƒ !$pκ Í5 ( ÷Πr& óΟ ßγs9 Òχ# sŒ#u tβθãèyϑ ó¡ o„ $pκ Í5﴾)1( » آيا اين بتها داراي پاهاي هستند كه با
هايي دارند  هايي هستند كه با آنها چيزي را برگيرند يا چشم آنها راه بروند؟ يا داراي دست

  .»هايي دارند كه با آنها بشنوند؟ كه با آنها ببينند؟ يا گوش
فته است كـه  چنان قربي و علوي به خدا دريا �نصاري معتقد اند كه حضرت مسيح  -3

ادبـي و   نبايد او را عبـد گفـت، و او را بـا ديگـران مسـاوي دانسـت، زيـرا ايـن در حـق او بـي          
  گرفتن قرب او با خداست. ناديده

تعبير نمايند، زيرا پدر بـا   »ابن اهللا«سپس برخي به اين مايل شدند كه از اين خصوصيت به 
  باشد، لذا آن نام شايسته اوست. مي كند و او باالتر از بردگان رحم و شفقت پسر را تربيت مي

                                           
  .195سورة اعراف، آية  -)1(
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و برخي ديگر او را اهللا، ناميده اند، زيرا عقيده دارند كه واجب الوجود در او حلول كـرده  
كردن  است، از اينجاست كه آثاري از او پديد آمده است كه از بشر معهود نيست، مانند زنده

  بادت خداست.مردگان و آفريدن پرنده، پس كالم او كالم خدا و عبادت او ع
سپس فرزندان ناخلفي پديد آمدند و به وجه تسميه پي نبردند و بنوة را حقيقي تصور 
كردند و ادعا نمودند كه او از هر جهت واجب الوجود است. بنابراين، خداوند اين نظريه را 
گاهي چنين رد نمود كه او تعالي زن و همسري نداشته است، و گاهي چنين رد نمود كه او، 

yϑ$!﴿ها و زمين است.  كنندة آسمان عابدا ‾Ρ Î) ÿ…çνã� øΒ r& !# sŒÎ) yŠ# u‘ r& $º↔ø‹ x© βr& tΑθà) tƒ … çµs9 ä. ãβθä3uŠsù 

] كه به او  ] چيزى را بخواهد [اين است چون [آفريدن -جز اين نيست كه فرمانش«. )1(﴾∪⊅∇∩
  »شود گويد: موجود شو. پس بى درنگ موجود مى

و عريض و خرافات زيادي دارند كه بر پوينـدگان مخفـي   و اين سه گروه ادعاهاي وسيع 
نيستند، و از اين دو قسم توحيد قرآن عظيم، بحـث نمـوده شـبهات كفـار را كـامالً رد نمـوده       

  است.

  37باب 

  بيان حقيقت شرك

  هاي تذلل است: عبادت عبارت از منت
توانـد   ميبايد دانست كه عبادت عبارت است از نهايت ذلت، و نهايت ذلت به دو صورت 

باشد، يكي ذلت صوري مانند: قيام، سجده. دوم به نيت، بدين صورت كه بـا انجـام آن فعـل،    
بنده تعظيم موال را در نظر بگيرد و بدان فعل، رعيت احترام پادشاه را بجا بيـاورد و يـا شـاگرد    

  تعظيم استاد را بجا بياورد، و به جز اين دو صورت، صورت سومي نيست.

  ورت تعظيم است:سجده بزرگترين ص

                                           
  .82سورة يس، آية  -)1(
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چون سجدة تحيت و سالم از ماليكه براي آدم و از برادران يوسـف بـراي يوسـف ثابـت     
آيد كه تنها با نيـت از هـم جـدا گردنـد،      است و سجده باالترين صورت تعظيم است الزم مي

ها پاك نگرديده است؛ زيرا مثالً لفظ مـوال بـر چنـدين معنـي      ولي تاكنون اين امر از آلودگي
  آيد. شك در اينجا منظور معبود است. لذا حد عبادت بر آن صادق مي گردد، و بي مياطالق 

شدن در جانب ذليل ضعف و در جانب ديگر،  پس اصالحش بدين صورت است كه ذليل
طلبد، و در ذليل پستي و در طرف مقابل شرف و در جانب ذليل اطاعت و خضوع  قوت را مي

  خواهد. راي حكم را ميو خشوع و در طرف مقابل مسخرشدن و اج

  انسان وقتي كه آزاد باشد:
هرگاه انسان خود آزاد باشد، حتماً درك خواهد كرد كه نيرو، شرف، تسخير و امثال آنها 

شوند، داراي دو اندازه اند، يكـي آن كـه انسـان در خـود و امثـال خـود        كه به كمال تعبير مي
حدوث و امكان كامالً پاك و منـزه   باشد كه از عيب يابد و ديگري آن كه در كسي مي درمي
  است.

  دهد: علم به غيبيات، انسان را بر دو پايه قرار مي
شود علم به غيبيـات آن را بـر    و آنچه براي انسان از خصوصيات آن ذات متعال، منتقل مي

كند: يكي آن كه به فكر و انديشه و ترتيب مقدمات يا حدس و يا خواب و  دو قسم تقسيم مي
گردد. دوم علم ذاتي كه مقتضاي ذات عالم اسـت و از كسـي ديگـر آن را     صل مييا الهام حا

  پردازد. كند و به كسب آن نمي دريافت نمي
همچنين تأثير، تدبير و تسخير، هر لفظـي را بكـار بگيريـد آن دو درجـه را دارد: يكـي بـه       

رارت، گـرفتن از كيفيـات طبيعـي ماننـد حـ      معني مباشرت، استعمال جوارح و نيروها، كمـك 
بيند، چـه آمـادگي قريـب و چـه      سردي و امثال آنها از آنچه نفس، خود را براي آن آماده مي

آمادگي بعيد. دوم معني تكوين (ايجا شدن) بدون كيفيات جسماني و بدون مباشرت چيـزي،  
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ــي  ــد م ــه خداون ــد:  چنانك yϑ$!﴿فرماي ‾Ρ Î) ÿ… çνã� øΒ r& !# sŒÎ) yŠ# u‘ r& $º↔ø‹ x© βr& tΑθà) tƒ … çµs9 ä. ãβθä3uŠsù ∩∇⊄∪﴾)1( .
] كـه بـه او گويـد:     ] چيزى را بخواهد [ايـن اسـت   چون [آفريدن -جز اين نيست كه فرمانش«

  »شود موجود شو. پس بى درنگ موجود مى

  دهد: علم به غيبيات، عظمت، شرف و نيرو را بر دو درجه قرار مي
  همچنين عظمت، شرف و قوت نيز دو درجه دارند:

ه در برابر رعيت از آنچه به كثرت نيروي مردمـي و ثـروت و مـال    اول: مانند عظمت پادشا
گردد و يا عظمت قدرت پهلوان در برابر شخص ضعيف البنيه و مانند عظمـت اسـتاد در    برمي

  داند. برابر شاگرد، از آن چيزي كه نفس خود را در اصل عظمت شيء شريك مي
شوند، و در تالش اين  افته نميدوم: آنچه كه به جز در ذات خداوند متعال در جاي ديگر ي

راز از پا ننشين تا به يقين بداني كه كسي كه اعتراف دارد كه اين سلسلة امكانـات بـه واجبـي    
گردد او ناچار است كه اين صفاتي را كـه يكـديگر را بـا     كه به غير خود نياز ندارد منتهي مي

ه خداوندي باشد، دوم آن كه بندي كند: يكي آن كه شايست ستايند، به دو درجه تقسيم آنها مي
  مناسبتي به انسان داشته باشد.

  كردن نصوص شرائع بر غير محل آنها: حمل
شوند باهم متقارب هستند؛ بسا اوقـات   و چون الفاظي كه براي اين دو درجه بكار برده مي

شوند؛ و بسا اوقات انسان به آثاري  نصوص شرائع الهي بر غير موضع و مقامش حمل كرده مي
گردند كه صدور آنهـا را از ابنـاي    برد كه از برخي انسان يا فرشته يا غير آنها صادر مي ميپي 

گردد، پس بـراي آن افـراد شـرفي     داند. بنابراين، وضعيت، بر او مشتبه مي جنس خود بعيد مي
شود، و همه مردم در شناخت درجه متعـالي برابـر نيسـتند،     مقدس و تسخيري خدايي قايل مي

كننده بر موجودات آگاهي دارند و آنها را از جنس خـود   وهاي درخشنده احاطهبعضي بر نير
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توانـد درك نمايـد، و هـر انسـاني مكلـف بـه تـوان و اسـتطاعت          داند و بعضي اين را نمـي  مي
  باشد. خويش مي

نقل فرموده است، در باره شخصي كه بر نفـس   �اين است تاويل آنچه صادق المصدوق 
رزندانش گفت: هرگاه كه من مردم مرا بسوزانيد و خاكسـترم را بـه   خود تعدي كرده بود به ف

ترسـيد از ايـن كـه خداونـد او را زنـده گردانـد و        باد دهيد، اين را به خاطر آن گفت كه، مي
اش كند، پس اين مرد يقين داشت كه خداوند قدرت كامل دارند، ولـي قـدرتش در    مؤاخذه

نمـودن خاكسـتر پراكنـده و آن هـم      كـه جمـع   كـرد  ممكنات است نه در ممتنعات، و فكر مي
نصفش در دريا و نصف ديگرش در بيابان غير ممكن است و ايـن را در حـق او تعـالي نقـص     

  لذا در حد علمش مؤاخذه گرديد و كافر شمرده نشد.دانست،  نمي
اي  گردانيدن ستارگان و بندگان نيـك و صـالحي كـه افعـال خـارق العـاده       تشبيه و شريك

  و اجابت دعا از آنها سر زده است در بين مردم نسل اندرنسل رواج داشت.مانند كشف، 

  الزم است كه هر پيامبري حقيقت شرك را بيان كند:
شد، الزم است آنها را از حقيقت شرك آگاه سـازد   و هر پيامبري كه در قومي مبعوث مي

ت خدا منحصـر  و هركدام از اين دو درجه را از ديگري جدا گرداند و درجة مقدس را در ذا
إنمـا «به دكتري فرمـود:   �كند، اگرچه از نظر الفاظ قريب المعني باشند، چنانكه رسول خدا 

و چنانكـه   »همانا كه شما دوسـت هسـتي و دكتـر تنهـا خداسـت     « »أنت رفيق والطبيب هـو اهللا
بـه سـوي    �كـه در اينجـا رسـول خـدا      »سيد و سرور تنها خداست« »السيد هـو اهللا«فرمود: 
  فرمايد. ز معاني اشاره ميبعضي ا

پس از آن كه قرن صحابه و حامالن دين منقرض شد، و كساني پشت سر قرار گرفتند كه 

ــداق آيــه:   #y﴿مص n= sƒm� .ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰ ÷èt/ ì# ù= yz (#θãã$|Êr& nο4θn= ¢Á9 $# (#θãèt7 ¨? $# uρ ÏN≡uθpκ ¤¶9 $# ( t∃öθ|¡sù tβöθs) ù= tƒ 

$†‹ xî ∩∈∪﴾)1( »نى خلفانى جانشين شدند كه نماز را ترك كردنـد و  آن گاه پس از آنان ناخلفا
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بودنـد، الفـاظ    »] پيروى كردند. پس [كيفر] گمراهى را خواهند يافت ها [ى نفسانى از خواسته
محتمله مشتبه را بر غير موضع و مكانش حمـل نمودنـد، چنانكـه محبوبيـت و شـفاعت را كـه       

شـان حمـل نمودنـد، و     غيـر محـل  خداوند در تمام شرايع براي خواص بشر ثابـت فرمـوده بـر    
چنانكه صدور خوارق العاده و اشراقات را بر انتقال علـم و تسـخير نهـايي تـا ايـن حـدي كـه        

  گردد حمل نمودند. مشاهده مي
گردند كه براي  ها به سوي نيروهاي ناسوتي يا روحاني بر مي اما حق اين است كه همة اين

  اد و امور مختصه به خداوند نيستند.آيند، و جزء ايج نزول تدبير الهي به حساب مي

  بيماران مبتال به شرك بر چند گروه اند:
شوند، برخي آنهايي هستند  بيماراني كه مبتال به اين بيماري هستند به چند گروه تقسيم مي

كننـد، و   كه عظمت و جالل خدا را كامالً فراموش كرده اند، و تنها براي شركاء عبـادت مـي  
دهنـد و اصـالً بـه سـوي خـدا التفـاتي        يش را فقط بـه آنهـا ارجـاع مـي    نيازها و احتياجات خو

  شود. نمايند، اگرچه از نظر دليل برهاني بدانند كه سلسلة وجود به خداوند منتهي مي نمي
بعضي معتقد هستند كه سيد و مدبر خداست، اما لبـاس شـرف و الوهيـت را بـه بعضـي از      

امور خاص اختيار تصرفاتي داده است، و سفارش بندگانش پوشانده است و به او در بعضي از 
اي از كشور، كسي را  پذيرد، مانند شاهنشاه كه در هر منطقه آنها را در حق بندگان خويش مي

سـپارد بـه اسـتثناء     گزيند، و نظم و نسق آن منطقه را بـه او مـي   به عنوان پادشاه آن منطقه برمي
آيد كه آنهـا را عبـاد اهللا    ، لذا زبان به لرزه ميسپارد امور بسيار بزرگ كه آنها را به كسي نمي

گفته با ديگران برابر قرار بدهد، پس به جاي نامگذاري آنها به بنده، آنها را ابنـاء اهللا و احبائـه   
داند مانند عبدالمسيح و عبدالعزي، و همين است بيمـاري   گذارد و خود را بنده آنها مي نام مي

در ايـن   �و بعضي از منافقـان افراطـي امـت محمـدي     جمهور يهود، نصاري، مشركين عرب 
  روزها.

  گردانيدن گمان به جاي اصل است: مبناي تشريع، قايم
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شـود، بعضـي از اشـياي     چون مبناي تشريع اين است كه گمان بجاي اصـل قـرار داده مـي   
ها  محسوس كه مظان شرك در آنها وجود داشت كفر قرار داده شدند، مانند سجده براي بت

خوردن به نام آنها و امثال آن. نخستين فتحي كـه نسـبت بـه ايـن علـم       به نام آنها و قسمو ذبح 
برايم دست داد، اين بود كه قومي به من نشان داده شد كه به مگـس سـمي كـوچكي سـجده     

هـا ظلمـت    داد، پس در قلبم القا گرديد كه آيا در اين كردند كه دم و اطرافش را تكان مي مي
پرسـتان مشـاهده    يئت آنهـا را فـرا گرفتـه اسـت، آن چنانكـه در بـت      شرك وجود دارد و خط

دادنـد، و در جـه ذلـت و     ها اين مگـس را قبلـه قـرار مـي     گردد؟ بخود گفتم خير؛ زيرا اين مي
خواري را با ديگري آميخته نكرده اند، گفته شـد كـه: رمـز را درسـت دريـافتي، پـس در آن       

تي دست يافتم و حقيقـت توحيـد و شـرك بـرايم     هنگام قلبم از اين علم پر گرديد و به بصير
گرديدنـد، و   نمايان گرديد، و آنچه كه شرع مظان توحيد و شرك قرار داده برايم واضح مـي 

  به ارتباط عبادت با تدبير پي بردم، واهللا أعلم.

  38باب 

  اقسام شرك

  حقيقت شرك:
يب و غريبي از شرك عبارت است از اين كه انسان نسبت به بعضي از بزرگان كه آثار عج

آنها سر بزند عقيده داشته باشد كه صدور اين آثار از آنجاست كه آنها به چنان صفت كمالي 
هاي واجب تعالي است كه  متصف هستند كه در ميان جنس بشر معهود نيست، بلكه از ويژگي

ن شود، مگر اين كه او خلعت الوهيت را به كسي عنايت كند يـا آن كـه آ   در غير او يافته نمي
غير در ذات او تعالي فنا گرديده بقايش به بقاي او تعالي وابسته بشود، يا خرافات ديگر امثـال  

 َشـرِيكَ  ال لَبـْيـكَ  ،لَبـْيـكَ «گفتنـد:   آن چنانكه در حديثي آمده است كه مشركين چنين لبيك مي

آورد و چنـان   لل را بجـا مـي  پـس پـيش او نهايـت تـذ     »َملَـكَ  َوَمـا َتْمِلُكهُ  ،َلكَ  ُهوَ  َشرِيكاً  ِإال  َلكَ 
  نمايند. كند كه بندگان با خدا مي برخورد مي
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نمايد كه مـردم بـا    و اين معني اشباح و قوالبي دارد، و شرع از آن اشباح و قوالب بحث مي
نمايند، تا اين كـه آنهـا عادتـاً مظنـه شـرك و الزمـه آن قـرار         آنها به نيت شرك مباشرت مي

ست كه علل مستلزم مصالح و مفاسد را بجاي مصالح و مفاسـد  گيرند، چنانكه سنت شرع ا مي
  دهد. قرار مي

اموري كه خداوند آنها را در شرع اسالمي از گمانگاهاي شرك قرار داده 
  است:

خواهيم نسبت به چيزهايي بـه شـما هشـدار بـدهيم كـه خداونـد آنهـا را در شـرع          و ما مي
  ر داده از آنها نهي فرموده است.والسالم مظنات شرك قرا ةمحمدي علي صاحبها الصلو

  سجده براي غير اهللا: -1
كردند، پس از سجده لغير اهللا ممانعت  يكي از آنها اين كه مردم به بتها و ستارها سجده مي

‰Ÿω (#ρß﴿فرمايـد:   گرديد، چنانكه خداونـد مـي   àfó¡n@ Ä§ôϑ ¤±= Ï9 Ÿωuρ Ì� yϑ s) ù= Ï9 (#ρß‰ ß∨ ó™$# uρ ¬! “Ï% ©!$# 

�∅ßγs) n= yz﴾)1( »ه نكنيد براي خورشيد و نه براي ماه، و سجده كنيد خدا را كه آنهـا را  سجد
  .»آفريده است

ورزيدن در سجده مستلزم شـرك در تـدبير اسـت، چنانكـه قـبالً اشـاره كـرديم، و         شرك
آنچنان نيست كه بعضي از متكلمين پنداشته اند كه توحيد عبادت حكمي از احكام خداوندي 

شـود؛ و اگـر    تواند مختلف باشد، و با دليل برهـاني مطالبـه نمـي    است كه به اختالف اديان مي
داد، چنانكـه   بود خداوند آنها را به تفردش در آفرينش و قانونگذاري ملزم قرار نمـي  چنان مي

≅È﴿فرمايد:  مي è% ß‰ ôϑ ptø: $# ¬! íΝ≈ n= y™uρ 4’ n?tã ÍνÏŠ$t6Ïã šÏ% ©!$# #’ s∀ sÜ ô¹$# 3 ª! !# u î� ö� yz﴾)2( » بگو ستايش
  .»دا راست و سالم باد بر بندگانش كه آنان را برگزيد، آيا خدا بهتر استمر خ
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تا آخر پنج آيه، بلكه كودني آنان در اين است كه آنان به توحيد خلق و توحيد تـدبير در  
امور عظام اعتراف نموده، و قبول كرده بودند كه عبادت مـتالزم ايـن دو نـوع توحيـد اسـت،      

عني توحيد به آن اشاره نموديم. بنابراين، خداوند آنـان را بـه   همچنان كه ما در ضمن تحقيق م
  .لغةالبا لحجةآنچه ملزم نمود ملزم گردانيد، واهللا ا

  خواستن از غير خدا در احتياجات: كمك -2
گردانيدن فقير و  و از آن جمله اين كه در احتياجات خويش از قبيل شفاي امراض، غني

دادند و بدين طريق توقع داشتند كه  به نام آنها نذر ميخواستند و  غيره از غير خدا كمك مي
دادند تا بدين وسيله  شان قرار مي هاي آنها را ورد زبان آورند، و نام شان را برمي آنها اهداف

x‚$−ƒÎ) ß‰ç7﴿متبرك گردند، پس خداوند بر آنها الزم گردانيد تا در نماز بگويند:  ÷ètΡ y‚$−ƒÎ) uρ 

ÚÏètG ó¡nΣ ∩∈∪﴾)1( »و خداوند  »خواهيم پرستيم و فقط از تو كمك مي فقط تو را مي وما

‰Ÿξsù (#θããô﴿فرمود:  s? yìtΒ «!$# # Y‰tnr& ∩⊇∇∪﴾)2( »و هدف از دعا در  »نخوانيد با خدا كسي را
 »استعانه«اينجا عبادت نيست، آنچنانكه بعضي از مفسرين فرموده اندكه: بلكه مقصود از آن 

≅ö﴿ت: است، زيرا خداوند فرموده اس t/ çν$−ƒÎ) tβθãã ô‰ s? ß#Ï±õ3u‹ sù $tΒ tβθãã ô‰ s?﴾)3( » بلكه او را
  .»خوانيد كند آنچه را كه مي خوانيد پس آشكار مي مي

  شان به بنات اهللا و ابناء اهللا: گذاشتن بعضي از شركاي اسم -3
گفتند، پـس از ايـن    و از آن جمله اين كه بعضي شركاي خود را دختران و پسران خدا مي

  داً منع گرديدند كه حكمت آن را ما قبالً كامالً شرح داديم.شدي

  عالوه بر خدا علماء را رب قرار دادن: -4
                                           

  .5سورة فاتحه، آية  -)1(
  .18سورة جن، آية  -)2(
  .41سورة انعام، آية  -)3(
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پنداشتند، يعني  و از آن جمله اين كه علماء و عابدان خود را عالوه بر خداوند، ارباب مي
كنند حرام گردد و آنچه را حرام  عقيده داشتند كه آنچه آنها حالل نمايند في الواقع حالل مي

#)﴿شود، و به انجام خالف آن مؤاخذه خواهند شد، و هنگامي كه آيه  مي ÿρä‹ sƒªB$# öΝ èδ u‘$t6ômr& 

öΝ ßγuΖ≈ t6÷δ â‘ uρ﴾)1( »نازل گرديد. »اند احبار و راهبانشان را به جاى خداوند، به خدايى گرفته  

نُوا َكـا«فرمـود:   �در بـاره آن سـؤال كـرد، آن حضـرت      �عدي بن حاتم از رسول خدا 

يعني چيزهايي را براي مـردم   »يحلون لهم اشياء، فيستحلونها، ويحرمون عليهم أشياء، فيحرمونها
دادند، آنان  دانستند، و چيزهايي را حرام قرار مي دادند آنان هم آنها را حالل مي حالل قرار مي

  دانستند. هم آنها را حرام مي
جاد نافذ كـه بـه نسـبت فـالن چيـز      عبارت اند از اي »تحليل و تحريم«حكمت آن اين كه 

گيرد كه در ملكوت نفوذي داشته باشد كه نسبت به فـالن   گيرد يا نمي اي صورت مي مؤاخذه
گيرد يا خير، پس اين تكوين و ايجاد سبب مؤاخذه و ترك آن قرار  اي انجام مي چيز مؤاخذه

بـه ايـن    �اكـرم   گيرد، و اين از صفات خداوندي است، اما نسبت تحليل و تحريم به نبـي  مي
اشارة قطعي است كه اين را خداوند حالل و يا حرام قـرار   �معني است كه قول آن حضرت

داده است، و اما نسبت آنها به سوي مجتهدان امت به اين معني است كـه آنـان ايـن تحليـل و     
  نمايند چه از نص شارع و چه با استنباط از كالم او تحريم را از شرع نقل مي

ه وقتي خداوند رسولي را مبعوث فرمـوده رسـالتش را بـا اظهـار معجـزه بـه       بايد دانست ك
اثبات رسانده، و به وسيله زبان او بعضي محرمات را حالل اعالم دارد، و بعض مردم در نفس 
خود يك نوع خودداري از آن چيز احساس نمايند و تمايلي در قلب آنهـا بـه حـرمتش بـاقي     

تواند باشد، اگر نسـبت بـه ايـن     پس اين به دو صورت مي شان حرام است، بماند، زيرا در دين
شريعت شك و ترديدي داشته باشد پس او كافر است، و اگر مبني بـر ايـن عقيـده اسـت كـه      

اي را بـه خلعـت    داند، زيـرا معتقـد اسـت كـه خداونـد بنـده       حرمت قبلي را غير قابل نسخ مي

                                           
  .31سورة توبه، آية  -)1(
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ي و كراهيت او را نسبت به امري مستوجب داند، پس نه الوهيت نواخته و يا او را فنا في اهللا مي
پندارد، پس اين شخص آن غير را با خدا شريك قرار داده است  نقص در اهل و مال خود مي

  داند. و سخط و غضب او را مقدس پنداشته تحليل و تحريم او را نيز مقدس مي

  ها به وسيله ذبح: نزديكي جستن به بتها و ستاره -5
خواهند خود را با آنها نزديك  ها مي ح حيوانات به نام بتها و ستارهاز آن جمله اين كه با ذب

بگردانند، بدين شكل كه به هنگام ذبح اسم آنها را ياد نماينـد و يـا حيـوان را در جـايي ذبـح      
  نمايند كه بتها را نصب نموده اند كه از اين نيز نهي شده اند.

سايبه و بحيره را رها سازند، خداوند ها جهت تقريب به آنها  از آن جمله اين كه به نام بت

≅tΒ Ÿ$﴿در اين باره فرمـود:   yèy_ ª! $# .ÏΒ ;οu�� Ïtr2 Ÿωuρ 7πt6Í←!$y™﴾)1( »     خداونـد رهـا سـاختن بحيـره و
  .»سائبه را وسيله تقرب قرار نداده است

  هاي مبارك و بزرگ: خوردن به نام قسم -6
هاي آنهـا مبـارك هسـتند و     د كه ناماز آن جمله اين كه در باره بعضي از مردم معتقد بودن

خوردن به نام آنها مستلزم پديدآمدن نقصان مالي و جاني اسـت،   عقيده داشتند كه قسم دروغ
دادند و از ايـن   نمودند، از اينجا بود كه طرف خود را به نام آنها قسم مي پس بر اين اقدام نمي

نام خدا به نام كسي ديگر قسم  هركسي كه به غير«فرمود:  �هم باز داشته شدند، رسول خدا 
بعضي از محدثين اين حديث را بر تغليظ و تهديد حمل  »بخورد او به شرك مبتال شده است

گويم، بلكه مقصود آن در نزد من يمين منعقده و يمين غمـوس بـه    نموده اند و من چنين نمي
  اي كه ذكر كرديم. نام غير خداست طبق همان عقيده

  دا:كردن براي غير خ حج -7

                                           
  .103سورة مائده، آية  -)1(
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كردن براي غير خدا بدين معنـي كـه سـفر كنـد بـه مقصـد امـاكن         از آن جمله است: حج
مبارك به مختص به بتها باشند تا در آنجا پياده شده به بتها تقرب بجويد و شرع مقدس از آن 

ار سفر ب« »َمَساِجدَ  َثالثَةِ  ِإَلى ِإال الرَحالُ  ُتَشد  ال«فرموده است:  �نهي فرموده است. رسول خدا 
شود مگر تنها بـه سـوي سـه مسـجد نباشـد (مسـجد الحـرام، مسـجد النبـي و مسـجد            بسته نمي
  .»االقصي)

  هاي غير اسالمي مانند: عبدالعزي، عبدالشمس وغيره: نامگذاري به نام -8
و امثال آن نامگذاري  »عبدالعزي، عبدالشمس«از آن جمله اين كه: فرزندان خود را به 

%uθèδ “Ï﴿فرمايد:  باره مي كنند، خداوند در اين ©!$# Ν ä3s) n= s{ ÏiΒ <§ø� ‾Ρ ;οy‰Ïn≡uρ Ÿ≅ yèy_uρ $pκ ÷]ÏΒ 

$yγy_÷ρy— zä3ó¡uŠÏ9 $pκ ö� s9 Î) ( $£ϑ n= sù $yγ8 ¤±tós? ôM n= yϑ ym ¸ξôϑ ym $Z�‹Ï� yz ôN §� yϑ sù ÏµÎ/ ( !$£ϑ n= sù M n= s)øOr& # uθtã ¨Š ©! $# 

$yϑ ßγ−/ u‘ ÷È⌡s9 $oΨ tG øŠs?# u $[sÎ=≈ |¹ ¨sðθä3uΖ ©9 zÏΒ šÌ� Å3≈ ¤±9 $# ∩⊇∇∪ !$£ϑ n= sù $yϑ ßγ9 s?# u $[sÎ=≈ |¹ Ÿξyèy_ …çµs9 

u !% x.u� à° !$yϑŠÏù $yϑ ßγ9 s?# u 4 ’ n?≈ yètG sù ª! $# $£ϑ tã tβθä. Î� ô³ç„ ∩⊇⊃∪﴾)1( » اوست كه آفريد شما را از يك
كس و آفريد از خود او همسر او را تا به سوي او آرام گيرد، پس وقتي با او عمل جنسي 

برد. پس چون گرانبار شد هر دو  بارى سبك گرفت، آن گاه با آن آسان به سر مىام داد انج
به درگاه خداوند، پروردگارشان دعا كردند، كه اگر [فرزند] درستكارى به ما بدهى، البته از 

پس چون [فرزند] درستكارى به آنان داد، [نسل بشر از زن و مرد]  .سپاسگزاران خواهيم بود
آنچه به آنان داده بود، شريكان مقرر كردند، پس خداوند از آنچه شرك براى او در 

  .»] برتر است آورند، [بسى مى
ودر حديث آمده است كه حوا پسرش را عبدالحرث نـام گذاشـت و آن هـم بـه وحـي و      

هاي صحابه را از قبيل  نام �وسوسه شيطان بود، در احاديث زيادي آمده است كه رسول خدا 

                                           
  .190 -189ة سورة اعراف، آي -)1(
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الشمس و غيره به عبداهللا و عبدالرحمن و امثال آنها تبديل نموده اسـت، پـس   عبدالعزي و عبد
  علم.أها قوالب شرك هستند كه شارع از آنها نهي فرموده است، واهللا  اين

  39باب 

  تعريف ايمان به صفات خداوند متعال

  هاست: داشتن به صفات خداوند از بزرگترين نيكي عقيده
بـودنش بـدان    داشـتن بـه متصـف    فات خداونـد و عقيـده  آوردن به ص بايد دانست كه ايمان

كنـد و   صفات، از بزرگترين انواع نيكي است و اين است كه بين بنده و خدا دري را بـاز مـي  
  نمايد تا مجد و كبرياي خداوندي بر او منكشف گردد. بنده را آماده مي

  هاي آنهاست: بكاربردن صفات بمعني وجود نهايت
مجده باالتر از اين است كـه بـا معقـول يـا محسـوس مقايسـه        بايد دانست كه خداوند جل

گردد، يا در او صفاتي، مانند حلول اعراض در محلش حلول نمايد، يا اين كه عقول عـوام او  
را درك كنند و يا با الفاظ عرفي از او تعبير گردد، و بايد براي مردم شناخته شود تا به كمـال  

ات به معني نهايتش نه به اعتبار بـدايت بكـار گرفتـه    ممكن خود برسند، لذا الزم است كه صف
شوند. بنابراين، معني رحمت، بذل نعمت به كسي است نه انعطاف و رقت قلب، و الفـاظي بـه   
طور استعاره بكار رود كه دال بر اين كه پادشاه شهر را در تصرف خود درآورده است، زيـرا  

تر از اين وجود نـدارد، و   اره عبارتي فصيحهمه موجودات در تسخير او قرار دارند، و در اين ب
اين كه تشبيهاتي بكار گرفته شوند كه هدف خود آنها نباشند، بلكه غرض معـاني مناسـب بـه    

بودن دست، جـود و كـرم اسـت، و بـه شـرطي كـه        آنها در عرف باشد، مثاالً منظور از گشاده
يت قرار دارد و اين با اختالف هاي حيوان مخاطبان را در ايهام صريحي نيندازد كه او در پليدي

شـنود و گفتـه    بينـد و مـي   شـود كـه مـي    باشد، مثالً در حـق او گفتـه مـي    مخاطبين متفاوت مي
نمودن هر معنا نامي داشته باشد مانند رزاق،  كند، و اين اضافه چشد و لمس مي شود كه مي نمي
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او سلب گردد، بـه ويـژه    مصور و غيره، و اين كه هرچه مناسب به شان واالي او نباشد بايد از
  .»لم يلد ولم يولد«رانند، مانند:  آنچه اين ظالمان در حق او به زبان مي

هاي آسماني بر اين اتفاق دارند كه صفات را به اينطور بايد بيـان داشـت، و ايـن     همه دين
عبارات را بر وجه مناسبي بايد بكار گرفت و بيش از استعمالش نبايد روي آنها بحث نمود، و 
قرون مشهود لها بالخير بدين طريق رفته اند، سـپس گروهـي از مسـلمانان در آنهـا بـه غـور و       
خوض پرداخته و معاني آنها را بدون دليل و مدرك تحقيـق و بررسـي نمـوده انـد، حاالنكـه      

و در باره  »در باره مخلوقات بينديشيد و در باره خالق نينديشيد«فرموده است:  �رسول خدا 

’βr&uρ 4¨﴿ايــن آيــه  n< Î) y7 În/ u‘ 4‘pκ tJΨ ßϑ ø9  »شــك بــه ســوي پروردگــارت منتهاســت و بــي« )1(﴾∪⊅⊇∩ #$

  اي نيست). (در باره پروردگار فكر و انديشه »ال فكرة في الرب«فرموده است: 

  وجوب تأويل صفات منقول نيست: ����از رسول خدا 
وند به آنهـا  صفات، مخلوق و محدث نيستند و انديشه در آنها به اين معني كه چگونه خدا

باشد، در حـديثي از ترمـذي آمـده اسـت:      متصف گرديده است يك گونه تفكر در خالق مي
(دست خدا پر است). امامان فرموده اند كه در باره اين حـديث بـه همـانطور     »َمـَألى اللـهِ  يَـدُ «

نانش كه آمده است ايمان داريم، بدون اين كه  تفسير آن را بيان داشته باشيم يا كه چنين و چ
بپنداريم، همچنين عدة زيادي از ائمه مانند سـفيان ثـوري، مالـك بـن انـس، ابـن عيينـه وابـن         

شـود،   گردند و بـر آنهـا ايمـان آورده مـي     مبارك فرموده اند كه: اينگونه چيزها چنين نقل مي
  شود كه چگونه باشد. ولي گفته نمي

وارد شـده انـد تشـبيه    و در جايي ديگر فرموده است كه اجراي اين صفات همـانطور كـه   
نيستند، بلكه تشبيه آنست كه گفته شود: سمع كسمعٍ و بصرٌ كبصرٍ. كه شـنيدن و ديـدن ماننـد    

  شنيدن و ديدن ما.
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و صحابه به طريق صـحيح و صـريحي    �حافظ ابن حجر فرموده است كه: از رسول خدا 
يد، و محال است كـه  نقل نشده كه تأويل اينگونه متشابهات واجب است، و يا آنها را ذكر نكن

خداوند به پيامبرش دستور دهد كه تمام آنچه كه از پروردگارش نازل شـد را تبليـغ بفرمايـد،    

›tΠöθu﴿در حالي كه بر او  ø9 $# àM ù= yϑ ø. r& öΝ ä3s9 öΝ ä3oΨƒÏŠ﴾)1( .را نازل كرده باشد  

  تنزيه خدا از مشابهت به مخلوقات واجب است:
جايز است به خدا نسبت داده شـود را از آنچـه   سپس اين مبحث را ترك كند و آنچه كه 

تشويق  »لُِيبَـلِغ الشاِهُد اْلَغائِـبَ «كه جايز نيست جدا نسازد. حاالنكه به تبليغ آن با اين قول خود 
نموده است، حتي اين كه اقوال، افعال، احوال و آنچه در محضرش انجام گرفته است را نقـل  

ن كه علماء اتفاق دارند كه بايد آنها بر همان صورتي كه كرده اند، پس اين داللت دارد بر اي
خداوند اراده فرموده است ايمان بياورند، و الزم كرده است كه او را از مشـابهات مخلوقـات   

=øŠs9 ÏµÎ§{﴿فرمايد:  منزه بدانند، چنانكه مي ÷W Ïϑ x. Ö ï†x«﴾)2( .»چيزى مانند او نيست«  
  باشد. ابت كند مخالف راه آنها ميپس هركسي كه بعد از آنها برخالف اين ث

  تفسير صفات به آنچه شايسته بارگاه خدا باشد:
گويم: فرقي بين شنيدن و ديدن، قدرت و خنديدن، كالم و استواء نيست، زيـرا مفهـوم    مي

هريكي نزد اهل زبان غير آن چيزي است كه شايان بارگاه مقدس او باشد، و آيا در خنديـدن  
ين جهت كه خواهان دهان است و همچنين كالم؛ و آيا در گرفتن چيز محالي هست مگر از ا

خواهند همچنـين شـنيدن و    آمدن محالي وجود دارد، غير از اين كه آنها دست و پا مي و پايين
  خواهند، واهللا أعلم. ديدن، چشم و گوش مي

شدگان در متشابهات بر گروه اهل حديث زبان درازي كرده و آنها را مجسمي  و اين غرق
مشبهي ناميده اند و گفته اند كه آنها به بالكيف خود را پنهان نموده اند، و اين بر من واضح  و
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باشـند، و   درازي آنها چيزي نيست و بدليل روايت و درايت بر خطا مي و روشن است كه زبان
  شان بر ائمه هدي اشتباه است. طعنه وارد نمودن

  وجود دارد:تفصيلش از اين قرار است كه در اينجا دو مقام 
يكي: آن كه اتصاف خداوند به اين صفات چگونه است، و آيا آنها غيـر از ذات يـا عـين    
ذات هستند؟ حقيقت سمع و بصر، كالم و غيره چيست؟ زيرا آنچه به كـه از ايـن كلمـات در    

  گردد شايسته بارگاه مقدس او تعالي نيست. ابتداي امر مفهوم مي
در اين باره چيزي نفرموده است، بلكه امت را از  �حق در اينجا اين است كه رسول خدا 

نهـي   �بحث در آن برحذر داشته اسـت، لـذا هيچكسـي حـق نـدارد در آنچـه آن حضـرت        
  فرموده است پيش برود.

مقام دوم: اين كه به چه چيزهايي از روي شرع جايز است كه بتوان خدا را توصيف نمود، 
  جايز نيست.و كدام چيزها هستند كه توصيف خدا به آنها 

حق اين است كه اسماء و صفات خداوندي توقيفي هستند به اين معني كه اگرچه قواعدي 
دانيم چنانكـه در اول كتـاب نوشـتيم،     را كه شريعت بيان صفات را بر آنها مبتني ساخته، ما مي

اي است كه اگر به آنهـا اجـازه بحـث در ذات و صـفات داده بشـود       اما بسياري مردم به گونه
  گيرند. گمراه شده موجب گمراهي ديگران نيز قرار ميخود 

اي است كه اگرچه اتصاف خداوند به آنها در اصل جايز اسـت،   و بسياري صفات به گونه
شان حمل نموده و اين بـين آنهـا رايـج گشـته      ولي گروهي از كفار آن الفاظ را بر غير محمل

  ي فرموده است.است، لذا شرع از بكارگرفتن آنها جهت دفع اين مفسده نه
رسـانند،   اي است كه استعمال آنها بر ظاهرش خالف مراد را مـي  و بسياري صفات به گونه

گرفتن از آنها را واجب كرده است. بنابراين شرع، آنها را توقيفي قرار داده، بحـث   پس دوري
  در آنها را با راي و انديشه مباح ندانسته است.

  يز است:بكاربردن كدام صفات جايز و كدام ناجا
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تـوان بكـار گرفـت؛ امـا گريـه و       خاالصه اينكه: خنده، شادي، سرور، غضب و رضا را مي
توان استعمال كرد، اگرچه ماخـذ هـردو بـاهم نزديـك اسـت، مسـأله        ترس و امثال آن را نمي

گـردد، و باطـل، دور و بـر آن     براساس آنچه كه تبيين كرديم با عقـل و نقـل نيـز تقويـت مـي     
ند، و براي ابطال اقوال و مذاهب آنها به طور مفصل جاي ديگر غير از اينجـا  تواند دور بز نمي

  وجود دارد.

  تر به صفات: تر و موافق تفسير نزديك
توانيم صفات را با معـاني تفسـير نمـاييم كـه بـه آنچـه آنهـا گفتـه انـد نزديكتـر و            و ما مي

ساني كه به دليل عقلـي  هماهنگتر باشد تا روشن گردد كه قول به آن معاني حتمي نيست، و ك
شـوند،   نگرد ناچار به آوردن آن معاني نيست، و آن معاني بر معاني ديگر ترجيح داده نمـي  مي

گـوييم   اي زيادتر از معاني ديگر ندارند، و در آن معاني حكمي نيست كه آنچه ما مـي  و فايده
اين اجماع بعيد است.  بيانگر مراد خداوند باشد، و اجماعي بر اعتقاد و اذعان بر آنها نيست، و

گوييم كه وقتي در جلو نظر شما سـه نـوع وجـود دارد موجـود زنـده، مـرده و        بنابراين، ما مي
جماد، و موجود زنده شباهت نزديكتري دارد به چيزي كه اينجاسـت، زيـرا عـالم و مـؤثر در     

  خلقت است الزم است كه خداوند حي گفته شود.
باشـند   ي اشيا براي خداوند منكشف مي ت و همهو چون علم عبارت از انكشاف كامل اس

  واجب است كه به او عليم گفته بشود.
باشـند، و   ها مـي  ها و شنيدني و همچنين رويت و سمع هم آشكاركننده كاملي براي ديدني

  شوند واجب است كه سميع و بصير ناميده بشود. ها در بارگاه الهي بطور كاملتر آشكار مي اين
فالني خواست، هدف ما اين است كه تصميم جدي بر انجام يا ترك  گوييم و چون ما مي

كاري گرفته است و خداوند بسياري از افعالش را به هنگـام پديدآمـدن شـرايط يـا قابليـت و      
شود كه قبالً واجب نبودنـد، و   دهد، پس در اين وقت چيزهايي واجب مي شايستگي انجام مي

كه قبالً به آن اذن و حكمي نبود، لذا الزم اسـت  آيد  در بعضي اماكن عالي اجماع بدست مي
  كه به او مريد گفت.
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شود وقتي كامالً يك بـار بـه    چون يگانه اراده ازلي ذاتي كه به آن مقتضاي ذات گفته مي
اي  عالم، تعلق پيدا كرد، سپس روز بروز حوادث پديد آمدند درست است كه بـر هـر حادثـه   

  ه خداوند چنين و چنان خواسته و اراده فرموده است.جداگانه نسبت داده شود و گفته شود ك
تواند آن كار را انجام  و هدف از آن اين است كه او مي »قدر فالن«گوييم:  و چون ما مي

دارد، اما ترجيح يكـي از دو مقـدور از ناحيـه قـادر اسـم       دهد و مانع خارجي او را باز نمي مي
قادر است البته بنا به عنايت و اقتضاي ذاتيش كند، خداوند بر هرچيز  قدرت را از او سلب نمي

  دهد، لذا واجب است كه به او قادر گفته بشود. بعضي افعال را بر بعضي ترجيح مي
، يعني معاني مقصودي همراه با الفاظي كه بر آن »كلم فالن فالنا«گوييم:  و چون ما مي

فرمايد و همراه  علوم عطا مي اي معاني داللت دارند از او صادر گردند و گاهي خداوند بر بنده
بخشد كه در خيال او ترتيب يافته بر آن علوم داللت داشته باشند، تا به طور  با آنها الفاظي مي

 ﴿فرمايد:  تر انجام گيرد. واجب است كه به او تعالي متكلم گفت، چنانكه خداوند مي صريح

$tΒ uρ tβ% x. A�|³u;Ï9 βr& çµyϑ Ïk= s3ãƒ ª! $# āωÎ) $�‹ ômuρ ÷ρr& ÏΒ Ç› !# u‘ uρ A>$pgÉo ÷ρr& Ÿ≅ Å™ö� ãƒ Zωθß™u‘ zÇrθã‹ sù ÏµÏΡ øŒÎ* Î/ $tΒ 

â !$t±o„ 4 … çµ‾Ρ Î) ;’ Í?tã ÒΟŠÅ6ym ∩∈⊇∪﴾)1( » هيچ انساني را نسزد كه خدا با او سخن بگويد، مگر از
اي و يا اين كه خداوند قاصدي را بفرستد و او به فرمان آفريدگار  طريق وحي يا از پس پرده

  .»خواهد وحي كند او واال و كاربجا است ا كه خدا ميآنچه ر

  اي از تفسير: نمونه
القاء در قلب كه به صورت خواب ديدني  »نفث في الروع«پس وحي عبارت است از 

باشد يا پديدآمدن علم بديهي به هنگام توجه به سوي غيب و از پشت حجاب كه كالم 
فرستاده شود كه به شكل انساني ظاهر  منظومي شنيده شود و گوينده ديده نشود يا رسولي

شدن حواس صوتي شبيه به صداي زنگي  گردد، و گاهي به هنگام توجه به غيب و مغلوب
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شود، همانگونه كه گاهي به هنگام غش رنگ هاي سرخ و سياهي مشاهده  شنيده مي
  گردد. مي

اسـت  و چون در بهشت نظام مطلوبي هست كه برپاكردن آن نظـام در ميـان بشـر مطلـوب     
پس اگر با آن موافقت نمودند به مألاعلي ملحق شده از ظلمات بيرون آمـده بـه نـور خداونـد     

شود تا به آنها احسان پيش آيند، و اگر  گردند و به ماليكه و بشر الهام مي رسند، و منعم مي مي
گيرنـد، و بـه امثـال آنچـه ذكـر       مخالف گردند از مألاعلي دور شده مورد خشم الهي قرار مي

شوند، لذا واجب است گفته شود كه خداوند از آنهـا راضـي و يـا ناراضـي      ديد معذب ميگر
  گردند. ها برحسب مصلحت به جريان عالم برمي شده است، و همه اين

شود كه دعـا   شود كه مدعو اليه پديد آيد، لذا گفته مي و بسا اوقات از نظام عالم چنين مي
شدن مرئي به طور كامل است و چون مردم  منكشفرا پذيرفت، و چون رؤيا نزد ما عبارت از 

به سوي آنچه در معاد وعده داده شده اند منتقل گردند و به تجلي ايجاد شـده در عـالم مثـال    
 ليلـة سترونه كمـا تـرون القمـر    «برسند و آن را با چشم سر ببينند، واجب است كه گفته شود: 

  ، واهللا اعلم.»بينيد چهارده را مي بينيد همانطور كه ماه شب در آينده او را مي« »البدر

  40باب 

  ايمان به قدر

  هاست: اعتقادداشتن به قدر از بزرگترين نيكي
ي آن يگانه تدبيري را كـه   از بزرگترين انواع نيكي ايمان بالقدر است، زيرا انسان به وسيله

ر نمايد؛ هركس كه درست بـه آن عقيـده داشـته باشـد، نظـ      كند مالحظه مي جهان را جمع مي
بينـد، و اخيتـارات    باشد كه نزد خدا است، دنيا و ما فيها را مانندسـاية آن مـي   كاهش همان مي

رسـد و ايـن او را    بيند كه در آينه به نظر مي بنده را در برابر قضاي خداوندي مانند عكسي مي
  كند براي يگانه تدبيري كه در آنجا وجود دارد. كامالً آماده مي
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ها خبر داده است، چنانكه فرموده  آن، از بين انواع نيكيبر عظمت امر  �رسول خدا 
من از كسي كه بر خير و شر قدر ايمان « »ِمْنهُ  بَِريءٌ  فَأَنَا َوَشرِه، َخْيرِهِ  بِاْلَقَدرِ  يـُْؤِمنْ  َلمْ  َمنْ «است: 

 َوَشرهِ  َخْيرِهِ  ْلَقَدرِ بِا يـُْؤِمنَ  َحتى َعْبدٌ  يـُْؤِمنُ  الَ «فرموده است:  �. و رسول خدا »نداشته باشد بيزارم

كسي كه بر خير و شر « »لُِيِصيَبهُ  َيُكنْ  َلمْ  َأْخطََأهُ  َما َوَأن  لُِيْخِطَئهُ  َيُكنْ  َلمْ  َأَصابَهُ  َما َأن  يـَْعَلمَ  َحتى
قدر ايمان نداشته باشد مؤمن نيست. همچنين اگر اين را ندانسته باشد كه آنچه به او رسيدني 

  .»نخواهد شد و آنچه خطا شده به او نخواهد رسيد، مؤمن نيستاست از او خطا 

  علم ازلي خدا شامل هر موجودي است:
بايد دانست كه علم ازلي ذاتي خداوند شامل هرآن چيزي از حوادث است كه يافته شـده  

شود؛ محال است كه چيزي از آن مختلف باشد يـا غيـر از آنچـه او دانسـته تحقـق       و يا فته مي
اين جهل است نه علم، اين مسأله شمول علم است نه مسأله قدر و هيچيكي از فـرَقِ   يابد، زيرا

اسالمي در اين باره اختالفي ندارند. البته قدري كه احاديث مستفيض، بر آن داللت دارنـد، و  
سلف صالح به آن قايل هستند، و به جز محققين كسي ديگر موفق نشده تا آن را درك نمايد، 

آيد كه با تكليف برخورد دارد و اين كه عمل براي چه هست، اين  ل پيش ميو بر سر آن سؤا
كنـد و بـه آن سـبب ايجـاب بوجـود       قدر الزم است كه حوادث را قبل از وجودش ثابت مـي 

تواند به آن رهايي بخشد، و  تواند آن را دفع نمايد و نه حيله و تدبيري مي آيد، نه گريز مي مي
  اين پنج بار واقع شده است.

  جهان را به بهترين وجه ممكن ايجاد نمود: -1
نخست: آن كه خداوند تصميم گرفت كه جهان را بر بهترين وجـه ممكـن، ايجـاد كنـد و     
مصالح را در آن مالحظه نمايد و به صورت نسبي خير را در آن ترجيح دهد، علم خداوند بـر  

اي كـه كسـي در آن    هـا تعيـين نمايـد بگونـه     اين منتهي گرديد كه يك صورتي را از صورت
گردند و مصـداق آن در خـارج    شريكش نباشد، پس وجود حوادث زنجيروار باهم مرتب مي
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ماند بـه ايـن    اي بر او پوشيده نمي باشد. پس اراده ايجاد عالم از ذاتي كه هيچ پوشيده زياد نمي
  هاي مختلف تخصيص نمايد. معني است كه صورت وجود آن را از بين صورت

  هاي خاليق را نوشت: همة اندازه -2
ها را تعيين نموده است، در روايـات آمـده اسـت كـه خداونـد       دوم: اين كه خداوند اندازه

ها و زمـين، نوشـته اسـت. زيـرا او نقشـة       تمام مقادير را پنجاه هزار سال قبل از آفرينش آسمان
هـا را در   همة خاليق را بر حسب توجه ازلي خاص خويش در عرش كشيده و تمـام صـورت  

شود، پس در آنجا  آوري نموده است، و همين است كه به آن در اديان ذكر گفته مي ن جمعآ
شدنش به سوي مـردم در فـالن وقـت و انـدازنمودن او بـه آنهـا و        و مبعوث �صورت محمد 

ورشـدن آتـش بـر او در قيامـت      نمودن خطايا به او در اين جهان و شعله انكار ابولهب و احاطه
شود تا حوادث مطـابق بـه آنچـه در     شده اند، و همين صورت سبب ميهمه به تصوير كشيده 

آنجا هست پديد آيند مانند پديدآمدن صورت ليز خوردن مردي از روي چوب گذاشته روي 
  خورد. شد ليز نمي ديوار كه اگر بر زمين گذاشته مي

  آدم را آفريد تا ابوالبشر باشد: -3
باشـد و بنـي نـوع انسـاني از او انتشـار يابنـد،       سوم: وقتي كه آدم را خلق كرد تـا ابوالبشـر   

صورت فرزندان او را در عالم مثال به وجود آورد، سعادت و شقاوت آنها را در صورت نـور  
اي آنها را درآورد كه بتوانند مكلف گردند و در آنهـا معرفـت و    و ظلمت درآورد و به گونه

كـه در سرشـت آنهـا بـه صـورت       فرمانبرداري را خلق فرمود، و اين است اصل عهد و پيماني
گردند اگرچه واقعه را فرامـوش كـرده    مخفي جايگزين شده است، و به سبب آن مؤاخذه مي

هاي موجـود در آنجـا هسـتند و     هاي آفريده شده بر روي زمين سايه صورت باشند؛ زيرا نفس
  ها جايگزين شده است. آنچه در آنها جايگزين شده در اين

  دميدن روح در جنين: -4
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هارم: اين است كه روح را در جنين دميده است، پس همانطور كه وقتي هسته در زمـين  چ
شود، و تدابير خاص بكار برده شود آن كسـي كـه از خاصـيت نـوع      بوقت خاصي انداخته مي

داند كه رشد آن بـه نحـو احسـن     نخل و خاصيت زمين و آب و هوا اطالع و آگهي دارد، مي
اي كـه مـامور    شـود، همچنـين ماليكـه    بعضي امور متحقق ميگيرد و از وضعيت آن  انجام مي

دانند كه آيا حيوانيـت بـر    يابند و مي تدبير جنين هستند چيزهايي راجع به عمر و رزق او درمي
كند و يا برعكس ملكيت غالـب آمـده موافـق بـه آن      آيد و موافق به آن عمل مي او غالب مي

  ود.ش كند، و سعادت و شقاوت او چگونه مي عمل مي

  بودن آن: كردن امري از بهشت پيش از حادث نازل -5
آيـد و يـك    پنجم: پيش از پديدآمدن حادثه دستوري از بهشت بـه روي زمـين فـرود مـي    

  شوند. چيزي از عالم مثال منتقل شده احكامش در سطح زمين پخش مي
ورزي  ام، باري چند نفـر بـاهم درگيـر شـدند و كينـه      و آن را من چندين بار مشاهده نموده

نمودند من به بارگاه خداوند التجا نمودم ديدم نقطـة مثـالي نـوراني از بهشـت بـر زمـين نـازل        
شد تـا   ها زدوده مي شد كينه از اين گرديد و به تدريج پخش شد و هر مقدار كه آن پخش مي

شدن از مجلـس بـاهم دوسـت و رفيـق شـدند و يكـديگر را بـه آغـوش          اين كه قبل از متفرق
هاي قـدرت الهـي بـراي     تي و الفت قديمي برقرار شد و اين از عجيبترين نشانهكشيدند و دوس

  من بود.
از آن جمله اين كه يكي از فرزندانم بيمار شد و خيالم بـه او بـود روزي مـن داشـتم نمـاز      

آمد، پس در همان شـب فـوت    خواندم، مرگش را مشاهده نمودم كه داشت فرود مي ظهر مي
  نمود.

  نمايد: ق نموده، محو و اثبات ميخداوند حوادث را خل
سنت نبوي بطور روشن بيان فرموده است كه حوادث را خداوند قبل از پديدآمدنش در 

آيند و به همان شكلي كه آفريده شده اند ظاهر  آفريند، سپس در اين جهان فرود مي زمين مي
نمايد،  ثابت مي گردند، اين سنت الهي است. باز گاهي ثابت شده آنجا را محو و معدوم را مي
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θßsôϑ#)﴿چنانكه فرموده است:  tƒ ª!$# $tΒ â !$t±o„ àMÎ6÷Vãƒuρ ( ÿ…çνy‰ΨÏã uρ ‘Πé& É=≈ tG Å6ø9$# ∩⊂∪﴾)1( .
كند و ام  برد و [هر چه را كه بخواهد] ثابت مى خداوند هر چه را كه بخواهد از ميان مى«

آفريند، سپس بر مبتال  اي مي همانند آن كه بال را به گون »الكتاب (لوح محفوظ) به نزد اوست
گرداند، و گاهي موت را  رود و آن را برمي آيد و از اين طرف دعايي باال مي به فروود مي

گيرد. فلسفه و حكمتش اين است كه مخلوق  آفريند، پس دعا به باال رفته جلوي آن را مي مي
ت بقاي زندگي يا نوشيدن باشند مانند غذا و نوشابه به نسب نازل شوند، نيز از اسباب عادي مي

  سم و خوردن شمشير نسبت به مرگ.
احاديث زيادي بر اين داللت دارند كه عالمي وجود دارد كه در آن اعـراض بـه صـورت    

شوند، و هرچيز پيش از ظهورش در ايـن   آيند و معاني از جايي به جايي منتقل مي جسم درمي
ندي) بـه پاچـه عـرش رحمـن، و     شـدن رحـم (خويشـاو    شود ماننـد آويـزان   جهان، آفريده مي

المنتهـي،   ةشـدن نيـل و فـرات در بـيخ سـدر      شدن فتنها مانند نزول قطرات باران و آفريده نازل
شدن قـرآن بطـور    سپس فرودآمدن آنها در روي زمين، و فرودآمدن آهن و چهارپايان و نازل
ار روبـروي ديـو   �مجموع به آسمان دنيا و حاضرشدن جنت و جهنم در جلوي آن حضـرت  

ي انگور ممكن بـود، و آمـدن حـرارت جهـنم، و ماننـد       اي كه برداشتن خوشه مسجد به گونه
شدن عقل و اقبـال و ادبـار آن، و    شدن ذرية آدم، و آفريده برخوردنمودن بال و دعا، و آفريده

آمدن دو تا سوره روشن (بقره و آل عمران) گويـا كـه دو گـروه مـرغ انـد، و وزن اعمـال، و       
شدن جهـنم بـه شـهوات و خواهشـات و امثـال       ها و احاطه ت به مكاره و مشقتشدن جن احاطه

  آنها، از آنچه كه براي كسي كه كوچكترين آشنايي به سنت و احاديث دارد مخفي نيستند.

  قدر با سببيت اسباب براي مسببات درگيري ندارد:
اي كه  با سلسلهبايد دانست كه قدر با سببيت اسباب براي مسببات درگيري ندارد، زيرا آن 

در بـاره دعانوشـتن، دوا و پرهيـز،     �باشد، چنانكـه رسـول خـدا     باهم مرتب هستند متعلق مي

                                           
  .39سورة رعد، آية  -)1(
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يـا   »اللـهِ  قَـَدرِ  ِمـنْ  ِهـىَ وَ «كننـد؟ فرمـود:    ها تقدير را رد مي وقتي كه سؤال كرده شد كه آيا اين
ب رعيتهـا بقـدر ألـيس إن رعيَتهـا فـي الخصـ«فرمـود:   )1(»سـرغ «در باره داسـتان   �حضرت عمر 

  الخ. »اهللا؟
بندگان اختيار كارهاي خود را دارند، اما در اين اختيار از خود اختياري ندارند، زيرا آن 

اي كه  معلول حضور آن صورتي است كه مطلوب اوست و نفعش در نظر اوست و انگيزه
اشت، پديد آمده و تصميمي كه اتخاذ گرديده است كه نسب به آنها از قبل علم و آگهي ند

 بـَْينَ  اْلُقُلوبَ  ِإن «فرمايد:  مي �پس چگونه در آنها اختياري داشته است، چنانكه آن حضرت 

قلبها در بين دو انگشت از انگشتان خداوند هستند، « »َيَشاءُ  َكْيفَ  يـَُقلبُـَها اللهِ  َأَصاِبعِ  ِمنْ  َأْصبُـَعْينِ 
  لم.واهللا اع» كند هر طوري كه بخواهد آنها را دگرگون مي

  41باب 

ايمان بر اين كه عبادت حق خدا بر بندگانست، زيرا خداوند با اراده خويش به 

  كند: شان مي آنها انعام داده مجازات

  ايمان حق خداست بر بندگانش:
بايد دانست كه يكي ديگر از بزرگترين انواع برّ اين است كه انسان از ته دل عقيده داشته 

دگان است و آنها موظف هستند تا آن را بجا آورند، باشد كه عبادت حق خداوند بر بن
 َهلْ ! يَا ُمَعاذْ «به معاذ فرمود:  �خواهند، پيامبر خدا  همچنان كه صاحبان حق، حق خود را مي

 فَِإن  :قَالَ . َأْعَلمُ  وُلهُ َوَرسُ  اللهُ  ُمَعاْذ: قَالَ  تـََعاَلى؟ اللهِ  َعَلى اْلِعَبادِ  َحق  َوَما اْلِعَبادِ  َعَلى اللهِ  َحق  َما يْ َتْدرِ 
 هِ  َحقوَ  ،َشْيئاً  بِهِ  ُيْشرُِكوا َوالَ  يـَْعُبُدوهُ  َأنْ  اْلِعَبادِ  َعَلى الل هِ  َعَلى اْلِعَبادِ  َحقَب ال  َأنْ  اللُيْشِركُ  الَمْن يـَُعذ 
؟ معاذ داني كه حق خدا بر بندگان و حق بندگان بر خدا چيست اي معاذ آيا مي« »َشْيًئا بِهِ 

دانند. فرمود: حق خدا بر بندگان اين است كه او را پرستش كنند و  گفت: خدا و رسولش مي

                                           
  اسم روستايي در تبوك. -)1(
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شريك برايش قرار ندهند و حق بندگان بر خداوند اين است كه كسي را كه مشرك نباشد 
. زيرا هركسي چنين عقيده محكم و قوي نداشته باشد بلكه احتمال اين را »عذاب ندهد

شود، و از طرف  انسان آزاد محض، باشد و عبادتي از او خواسته نميداشت كه نزد او، 
گردد. و  گيرد، او دهري محسوب مي پروردگار مريد و مختار، تحت مؤاخذه قرار نمي

اي بين  گيرد و بوسيله آن عبادت، دروازه دهد در دل جاي نمي عبادتي كه به جوارح انجام مي
  ها. باشد مانند بقيه عادت ي ميشود، و اين عادت او و پروردگار باز نمي

  جايي از جايگاه جبروت كه اراده و قصد از آنست:
و وارثـان آنهـا ثابـت اسـت كـه در       †اصل در اين باره اين است كه در معـارف انبيـاء   

گيري بر انجام كاري يا بـر تـرك آن    جايي از جايگاه جبروت اراده و قصدي به معني تصميم
گـذارد كـه وجـود و يـا عـدمش را       ني چيزي را بـاقي نمـي  وجود دارد، اگرچه مصلحت فوقا

اي با توجه به اين، وجود ندارد و قول كسـاني كـه حكمـا     واجب نكرده باشد، و حالت منتظره
گويند: اراده به اين معني است، اعتباري ندارد؛ زيرا چيزهاي را ياد كرده  شوند و مي ناميده مي

ين جايگاه در حجاب قرار گرفتـه انـد و ادلـة آفـاقي و     بقيه را فراموش نموده اند و آنها را از ا
  انفسي عليه آنها اقامه گشته اند.

  منكران از آنچه قبالً ذكر شد كامالً در حجاب هستند:
در حجاب قرارگرفتن منكران از آن جهت است كه آنها به جايگاهي كه بين تجلي اعظم 

هت دارد كـه بـه جـوهر پايـدار اسـت،      و مألاعلي است راه نيافته اند، و آن به آن شعاعي شبها
هـاي مألاعلـي آن را    گيـرد كـه علـوم و صـورت     پس در اين جايگاه اجماع بر چيزي قرار مي

واجب گردانيده اند حاالنكه قبل از اين، فعل و تركش در آن مكان يكنواخت بود، اما حجت 
از كشـيده قلـم را   داند كـه او دسـتش را در   عليه كفار اين است كه هريكي از ما بالبداهت مي

اي دارد كه با توجه بـه آن قصـد و آن نيروهـاي بـه      دارد و او در اين حالت قصد و اراده برمي
تصويركشيده شده در درونش، فعل و ترك به نسبت او يكي هسـتند، اگرچـه هـر چيـزي بـر      
حسب مصلحت فوقاني واجب الفعل و يا واجب الترك است، پس همچنين اسـت وضـع، در   
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هـا، ماننـد    كنـد، پـس از طـرف آفريـدگار صـورت      داد خاصي آن را واجب مـي هرآنچه استع
گردند همچنان كه اجابت پشت سر دعـا از   هاي نازل شده بر مواد آماده شده نازل مي صورت

  آيد. آن چيزهايي كه به صورتي دخالتي در تجديد حوادث دارند مي
صلحت فوقاني، جهل گويي كه: اين نسبت، به وجوب چيزي بر حسب م و بدين خاطر مي

گـويم: حـاش هللا بلكـه ايـن علـم       گيرد؟، مي است پس چگونه در يكي از مواطن حق قرار مي
است و وفاكردن به حق اين موطن است، جهل آن است كه گفته شود كه ايـن اصـالً واجـب    
نيست، و حال آن كه شرايع الهي اين جهل را نفي كرده اند؛ زيـرا ايمـان بالقـدر را بـه اثبـات      

نده اند كه آنچه به تو رسيدني است از تو خطا نخواهد شد و آنچه خطاشدني است به تـو  رسا
  اصابت نخواهد كرد.

  اختيار، معلولي است كه از علت تخلف نخواهد شد:
شود كه: فعل و ترك آن بر حسب اين جايگـاه درسـت و صـحيح     ولي وقتي كه گفته مي

ه وقتي تو حيـوان نـري را ببينـي كـه     است، پس اين صد در صد علمي است برحق، هم چنانك
دهـد،   گيري را انجام مـي  بيني كه كار جفت اي را مي دهد و ماده گيري را انجام مي كار جفت

غلطـد، دروغ   پس اگر بگويي كه: اين كارها جبراً صادر گرديده اند مانند آن كه سـنگي مـي  
كـه نـه طبيعـت نـري      اي صـادر شـده انـد    ها بدون علت موجبـه  اي، و اگر بگويي كه اين گفته

اي، و اگـر داوري نمـايي كـه ارادة بـه      گري، بازهم دروغ گفته خواهان آنست و نه مزاج ماده
نمايـد و بـر    تصوير كشيده شده در درون آن دوتا دارد از وجوب فوقاني نقالي و محاكات مي

 آن اعتماد دارد، و آن چيز خود جوش نيست كه پشت سرش هدفي نداشته باشد بازهم دروغ
اي، بلكه حق و يقين امري است بين األمرين، و آن اين كـه اختيـار معلـول اسـت كـه از       گفته
شوند، و امكان ندارد كه انجام نگيرد،  ها سبب فعل مقصود مي هايش تخلفي ندارد، علت علت

كنـد، پـس    خيزد و به ما فوقش نظـر نمـي   اي كه با توجه به خودش برمي ولي اين اختيار بگونه
يابم كه فعل و ترك هـردو   موطن را بجا آوردي و گفتي كه: من در وجدانم مي اگر حق اين
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ام پس اين اختيار، علت فعل قرار گرفته است  برابر و مساوي هستند و من فعل را اختيار نموده
  اي، شرايع الهي از اين اراده استوار، در اين موطن، خبر داده اند. راست گفته

  اراده و مجازات ثابت هستند:
اي كه ارتباطش متجدد است ثابت است، و مجازات در دنيا و آخرت  الصه اين كه ارادهخ

نيز ثابت است، و اين نيز ثابت است كه مدبر عالم، شـريعتي را بـر عـالم واجـب گردانيـده تـا       
مردم بر آن راه رفته استفاده نمايند، پس امر به اين شباهت دارد كه آقايي از بردگان خود كار 

كساني كه انجام وظيفـه نمـوده، خـدمت كننـد راضـي و از كسـاني كـه سـرپيچي          بكشد و از
نموده، خدمتي انجام ندهند ناراضي باشد، پس شرايع الهي به اين عنوان نازل گرديدنـد؛ زيـرا   

گردنـد كـه    ما قبالً ذكر كرديم كه شرايع در باره بيان صفات به عبـارت و عنـاويني نـازل مـي    
ارتي نباشد، چه به صورت حقيقت لغوي و چـه بـه صـورت مجـاز     تر از آن، عنوان و عب فصيح

  متعارف.

  مقامات مسلم در شرع:
باز شرايع الهي اين معرفت دقيق را در نفوس آنها به سه مقام جايگزين كرد كـه آنهـا نـزد    

  آيند. آنان مسلم، و بين آنها از مشهورات بديهي، به حساب مي
شكر به منعم واجب است، و عبـادت نـوعي   يكي اين كه خداوند منعم است، و بجاآوري 

  هاي اوست. از شگرگزاري بر نعمت
ترين سزا خواهد  كنندگان عبادت خود در دنيا را سخت دوم اين كه او روگردانان و ترك

  داد.
سوم اين كه، او در آخرت به فرمانبرداران خويش پاداش و به نافرمانان كيفر خواهـد داد،  

ش يافت: يكي علم به تذكير آالء اهللا. دوم علم به تـذكير ايـام   پس از اينجا سه نوع علم گستر
گذرد. و قرآن در حقيقـت بـراي توضـيح     اهللا. سوم علم به تذكير به آنچه كه بعد از مرگ مي

اين علوم نازل شده است. و توجه به شرح اين علوم، بسيار بزرگ و مهم است؛ زيرا در اصـل  
ش بوديعت گذاشته شـده اسـت، و ايـن ميـل امـري      در فطرت انسان، ميلي به سوي پروردگار
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اش بنابر آنچه  شود، و سرشت و مظنه اش مجسم نمي است بسيار دقيق كه بدون سرشت و مظنه
آوردن به اين است كه، عبادت حق خدا بر بندگان است؛ زيـرا   وجدان ثابت كرده است ايمان

هركسـي كـه اراده را انكـار     نمايـد، پـس   او منعم آنهاست و آنها را بر كردارشان مجازات مي
نمايد و يا ثبوت حق او تعالي بر بندگان را قبول نكند و يا منكر مجازات باشد، او دهري است 
كه فطرت سالمي ندارد، زيرا او مظنة ميل فطري كه در طبيعتش بوديعت گذاشته شده بـود را  

فه و جانشين خدا فاسـد  از اين برده و فاسد كرده است و نيز مظنه ميل فطري را بر نائب و خلي
  كرده است.

  در روح انسان لطيفه نوراني هست كه طبعاً به سوي خدا مايل است:
اي نـوراني   خواهيد حقيقت اين ميل را بدانيد، پس بدان كه در روح انسان لطيفـه  و اگر مي

وجود دارد كه طبعاً به سوي خداوند چنان ميل دارد كه آهن به مغناطيس دارد، و اين چيـزي  
توان آن را درك نمـود، پـس هركسـي كـه بـا دقـت در پـي دريافـت          ت كه به وجدان مياس

اي را بجاي خودش بشناسد الزم است كه اين لطيفه نـوراني،   لطايف نفسش باشد، و هر لطيفه
و ميل طبيعي آن را بجاي خودش بشناسد الزم است كه اين لطيفه نوراني، و ميل طبيعي آن را 

يد، و اين ميل طبيعي به نزد اهل وجـدان محبـت ذاتـي نـام دارد، و     به سوي خدا نيز درك نما
گردنـد، ماننـد گرسـنگي شـخص      مثال آن مانند ساير وجدانيات است كه با براهين شكار نمي

  اي. گرسنه و تشنگي شخص تشنه

هرگاه انسان در پرده سفلي قرار گيرد مانند كسي است كه مواد مخدر مصرف 
  كرده است:

باشد كه مواد مخدر  ان زير پرده لطايف سفلي قرار گيرد، مانند كسي ميپس وقتي كه انس
بكار گرفته باشد، و از حرارت و برودت احساسي نداشته باشد، پس وقتي كه لطايف سفلي او 
از مزاحمت آرام گيرند يا به صورت مرگ اضطراري كه پراگندگي بسياري از اجزاء روح، و 

ن را در بر داشته باشد و يا به مرگ اختيـاري باشـد و بـه    نقصان بسياري از خواص، و نيروي آ
باشد كه خاصـيت مـواد    تدابير عجيبي، از رياضات نفساني و بدني چنگ بزند، مانند كسي مي
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كند كه پيش او بوده اند، اما احساس آنها را نداشته  مخدر را از دست داده چيزهايي درك مي
  است.

  يرد، شقي است:هرگاه انسان بدون توجه به سوي خدا بم
پس هرگاه انسان در چنين وضعي بميرد كه به سوي خدا توجهي نداشته اسـت، پـس اگـر    
عدم توجهش جهل بسيط و سادگيش بوده است، پس او به اعتبار كمال نوعي خـويش شـقي   

گردنـد، ولـي ظهـورش ظهـور      است، و گاهي برخي از آنچه در آنجا هست بر او آشكار مـي 
ماند، و اگر اين همراه بـا   ستعداد آن را ندارد، پس حيران و مبهوت ميباشد؛ زيرا ا كاملي نمي

صورتي باشد كه نيروي علمي و عمليش ضد آنست و در آن جاذبيت باشد پس نفس ناطقه به 
گردد، و روح با آنچه از صورت ضد، كسب نموده بـه سـوي پسـتي     سوي جبروت جذب مي

فـس برخاسـته، بـر جـوهر آن احاطـه      گردد، پس در اين حالت وحشتي از جـوهر ن  جذب مي
دارد  هـا هسـتند در برمـي    نمايد و بسا اوقات اين تمثيل وقايع را كه مجسمة همـان وحشـت   مي

هايش سر و كـار دارد،   بيند كه با آتش و شعله همچنان كه مريض صفراوي به شب خواب مي
ي بـه  و اينست اصل توجيه حكمت شناخت نفس، و در اينجاست كه خشمي از طرف مألاعلـ 

گـردد تـا بـه آنهـا      نمايد و در قلوب ماليكه و اختيار داران، الهامـاتي القـاء مـي    آنها احاطه مي
عذاب بدهند، و اينست اصل توجيه شناخت اسباب خطرات و انگيزهايي كـه در نفـوس بنـي    

  آيند. آدم پديد مي
خالصه اين كه ميل به سوي جبروت و وجوب عمل به آنچه كـه قيـودش را از مزاحمـت    
لطايف سفلي باز نموده و وجوه مؤاخذه بر ترك اين عمل به منزلـه احكـام صـورت نـوعي و     

آيند كه از جانب آفريدگار در هر فرد بر مصلحت كلـي فـايض    نيرو و آثار آن به حساب مي
يـافتن رسـوم پديـد     گرديده اند، نه اين كه تنها بر اصطالح بشر و التزام آنهـا بـر خـود و رواج   

يكي از اين عملها در حقيقت، حـق ايـن لطيفـه نـوراني اسـت كـه بـه سـوي         آمده باشند و هر
خداوندي كشش يافته است، و برآوردن خواسته آن و اصالح كجي آنست. و چون اين معني 

توانند درك نمايند، الزم است كه به هـر   باشد و اين لطيفه را به جز افراد اندكي نمي دقيق مي
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نمايد حق را منسوب كرد، گويا اين  به آن سوي قصد ميگردد و  طرف كه اين لطيفه مايل مي
يك نوع تعيين است براي بعضي نيروهاي نفس كه از جهت اين لطيفـة نـوراني متمايـل شـده     

گوييم كه از آن جهتي كه اين لطيفه  اي كه ما مي اند، و گويا اين مختصري است از اين مقوله
لهي به اين خاطر نازل گشـته انـد كـه    متمايل به سوي خداست حق آن اين است، پس شرايع ا

اي از اين سرّ و راز را بردارند، آن هم عبارتي سهل و آسان كه بشر با علوم طبيعـي خـود    پرده
هـاي مناسـب آن، بـر     كردن معـاني دقيـق در صـورت    آن را بفهمد، و سنت الهي آن را با نازل

  حسب نشأت مثالي، عنايت نمايد.
را در خواب در ضمن صورت چيزي كه عادتاً مالزمش چنانكه يكي از ما معناي مجردي 

بيند، پس گفته شده عبادت حق خدا بر بندگانسـت، همچنـين بايـد حـق قـرآن، حـق        باشد مي
ها حـق خـود نفـس     رسول، حق مولي، حق والدين و حق ارحام را مقايسه نمود، پس همه اين

به ظلـم و جـوري نگـردد،    باشند تا كه به كمالش برسد، و عليه خود مرتكب  بر خود نفس مي
شـود كـه ايـن برخـورد بـا او انجـام گرفتـه اسـت، و از او          ولي حق به سوي كسي منسوب مي

خواسته شده است، پس نبايد تنها بر ظاهر چسبيد، بلكه بايد آن را چنان كـه هسـت تحقيـق و    
  بررسي نمود.

  42باب 

  تعظيم شعاير اهللا تعالي

tΒ﴿قال اهللا تعالي:  uρ öΝÏjà yèãƒ u�È∝ ‾≈ yèx© «! $# $yγ‾Ρ Î* sù ÏΒ ”uθø) s? É>θè= à)ø9 تعظيم « )1(﴾∪⊅⊃∩ #$
  .»بجاآوري شعاير اهللا در اثر تقواي دلهاست

  مبناي شرايع بر تعظيم شعاير اهللا است: 

                                           
  .32سورة حج، آية  -)1(
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جسـتن بوسـيله آنهـا بـه      بايد دانست كه مبناي شرايع بر بجاآوري تعظيم شعاير اهللا و تقرب
وديم كه راهي كه خداوند براي مردم مقرر نموده اسـت،  سوي خداست؛ زيرا ما قبالً اشاره نم

عبارت است، از نقالي و حكايت آنچه در جانب تجرّد هست، با انجام كارهايي كه بـه سـوي   
گرداند، و هدف ما از شعاير، اموري است ظاهر و محسوس كه خداونـد   حيوانيت نزديك مي

ان ويژگي نسبت به خداوند دارند كـه  آنها را به وسيله پرستش خدا قرار داده است، و آنها چن
آيـد، و كوتـاهي در حـق آنهـا      تعظيم بجاآوري آنها، تعظـيم بجـاآوري خـدا بـه حسـاب مـي      

ها چنان جـاي گرفتـه اسـت كـه بـدون       گردد، و اين در دل كوتاهي در حق خدا محسوب مي
؛ زيـرا  كردن دلها بيرون نخواهد رفت، و شعاير بـه روش طبيعـي، شـعاير قـرار گرفتـه انـد       پاره

يابند كه از مشهورات مسلم بين آنها باشـند   هايي اطمينان مي نفوس انساني به عادات و خصلت
كه بتوان جزو بديهيات اولي شمرده شوند، و شك و ترديد، در آنها راهي نداشته باشد، پـس  

گـردد كـه نفـوس و علـوم      در اين صورت رحمت خداوندي به صورت چيزهـايي ظـاهر مـي   
پذيرنـد و پـرده از حقيقـت آنهـا      ا را واجب قرار داده انـد، پـس آنهـا را مـي    مروجه آنان، آنه

گردد، پس در ايـن وقـت    شود، و دعوت به سوي آنها بين خاص و عام يكسان مي برداشته مي
گردد، مانند كسي كه به نـام خـدا قسـمي يـاد كـرده باشـد كـه         تعظيم بجاآوري آنها الزم مي

كند، همچنين در  ند و خود را نسبت به آن مؤاخذه ميدا شكستنش را كوتاهي در حق خدا مي
گيرند، و ايـن تسـليم    گردند كه علوم آنان تسليم آنها قرار مي ها چيزهايي مشهور مي ميان اين

نمايد كه رحمت خداوندي در حق آنها ظاهر نگردد، مگر  شدن علوم در برابر آنها واجب مي
تر استوار  ه اند، زيرا مبناي تدبير بر چزهاي سهلدر همان چيزهايي كه ايشان به آنها منقاد گشت

گرداند كه خود را براي بجاآوري تعظيم نهايي موظف بدانند؛ زيرا  شوند، و نيز واجب مي مي
تـوجهي بـه آن نشـود، و     اي كه هيچ بي آوردن است به گونه كمال آنان در همين تعظيم بجاي

رار نداده است كه نفعي به او برگردد او خداوند هيچ چيزي را بر بندگان به اين خاطر فرض ق
پاك و منزه است از اين، و بلند مرتبه است، بلكه بدين خـاطر آن را فـرض كـرده اسـت كـه      

آوري تعظيم نهايي به  اي قرار گرفته اند كه بدون بجا گردد، و به گونه نفعش به خود آنها برمي
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ت يافته و به آنها دستور داده شـد تـا   شان مأموري كمالي نرسند، لذا براساس شعائر رايج در بين
در حق خداوند كوتاهي ننمايند، و هدف ذاتـي در توجـه بـه تشـريع احكـام، وضـع شخصـي        

  وهللا الحجة البالغة.نيست بلكه هدف اوضاع و احوال جامعه است، 

  قرآن از شعاير اهللا است:
حقيق در ميان مردم و نماز. اما قرآن، به ت �بزرگترين شعاير چهارتاست: قرآن، كعبه، نبي 

هـا بمنزلـة تعظـيم خـود      نويسند، و تعظيم اين نامـه  رايج است كه پادشاهان براي رعايا نامه مي
و تصنيفات ديگـران نيـز در ميـان     †هاي انبياء  آيد، و همچنين صحيفه پادشاه به حساب مي

ها  تعظيم صحيفهمردم رواج دارند، لذا برگزيدن و پذيرفتن دين و آيين انبياء و بزرگواران، در 
شـدن در برابـر علـوم و تلقـي آنهـا در       شود، و تسـليم  شان بجا آورده مي و كتب آنها و تالوت

طول زمان بدون كتاب و خواندن و روايت آنها مانند محال بوده است؛ لذا مردم خواسـتار آن  
 بودند كه رحمت خداوندي به صورت كتابي نازل شده از جانب رب العالمين ظاهر گردد، و

  تعظيمش الزم قرار گيرد.
از جمله موارد تعظيمش يكي اين است كه به هنگام خوانـدنش بايـد بـه آن گـوش داد و     
خاموش ماند، ديگري اين كه براي بجاآوري دستورات آن مبادرت ورزيد، مانند اداي سجده 
تالوت، و خواندن تسبيح در جايي كه امر به تسبيح شده باشد، و يكـي ديگـر ايـن كـه بـدون      

  وضو نبايد به آن دست زد.

  كعبه از شعاير اهللا است:
عالقه داشتند كه عبادتگـاه و كنيسـة بـه نـام      �اما كعبه، مردم در زمان حضرت ابراهيم 

روحانيت خورشيد و ستارهاي ديگر بسازند، و توجه بـه سـوي مجـرّد غيـر محسـوس، بـدون       
پيدا كردن بـه آن، امـر محـالي     ساختماني كه به نام او ساخته شود، و واردشدن در آن و عالقه

كرد؛ لذا اهـل آن زمـان خواهـان آن بودنـد كـه       بود كه عقول آنها آن را در بدو امر انكار مي
رحمت خداوند به صورت ساختماني كه آن را طواف نمايند و بـه وسـيله آن بـه سـوي خـدا      

م آن را بجـا  تقرب بجويند ظاهر گردد، لذا دعوت گرديدند كه به بيت اهللا رجوع نموده تعظي
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بياورند، سپس مردم در طول قرنها بر ايـن نشـأت يافتنـد كـه تعظـيم ايـن خانـه بجـاي تعظـيم          
شود، و كوتاهي در حق آن بمنزله كوتـاهي در حـق خداسـت. بنـابراين      خداوند محسوب مي

  حج آن، الزم گرديد و مأموريت يافتند كه تعظيم آن را بجا آورند.
دون وضو آن را طواف كنند، ديگري ايـن كـه در هنگـام    از آن جمله يكي اين كه نبايد ب

  نماز به آن استقبال كنند، و استقبال و استدبار آن به هنگام قضاي حاجت مكروه قرار گيرد.

  از شعاير اهللا است: ����نبي 
، به رسول نامگذاري نشد، مگر بخاطر شباهتش با فرستادگان پادشاهان به سـوي  �اما نبي 

ز امر و نهي پادشاه بـا خبـر كننـد، پـس اطاعـت فرسـتادگان بخـاطر        ملت خودش كه آنها را ا
اينسـت كـه    �اطاعت و تعظيم فرستنده بر مردم واجـب گرديـد، پـس از جملـة تعظـيم نبـي       

  اطاعت او الزم باشد و بر او درود خوانده شود، و او با صداي بلند صدا زده نشود.

  نماز از شعاير اهللا است:
آن اينست كه شباهت به وضع بردگـاني باشـد كـه در جلـوي     اما نماز: هدف از بجاآوري 

پادشاه با ادب قيام نمايند و عرايض و گزارشات خود را به پيش او تقديم دارند و از او حرف 
شنوايي و خضوع داشته باشند. بنابراين، واجب است كه به بارگاه خداوندي پيش از دعا به او 

كـه شـكل و هيـأتي بخـود بگيـرد كـه بـه دربـار         مدح و ثنا بشود و مردم خود را موظف كند 
شود از قبيل به اطراف نگـاه نكـردن، و بـا ادب نشسـتن. و همـين اسـت        پادشاهان مالحظه مي

ِإن َأَحـدَُكْم ِإَذا َكـاَن ِفـى الصـَالِة فَـِإن اللـَه ِقبَـَل «كـه فرمـوده اسـت:     �مقصود قـول رسـول خـدا    
  ، واهللا أعلم.»خواند خداوند در جلويش قرار دارد مي كه هرگاه يكي از شما نماز« »َوْجِههِ 

  43باب 

  اسرار وضو و غسل

  هاي طبيعت به سوي انوار بهشت: انتقال از تاريكي
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شـود،   هاي طبيعت به سوي انوار بهشت ربـوده مـي   بايد دانست كه انسان گاهي از تاريكي
اي بيـزار شـده، در سـلك     پس آن انوار بر او غالب آمده ساعاتي چند از احكام طبيعت بگونه

پيونـدد سـپس بـه حالـت      گـردد مـي   آنها فرو رفته و به جمع چيزهايي كه به تجريد نفس برمي
گـردد و تـا آن را در    طبيعي خود برگشته، به چيزهايي كه مناسب حالت اول است مشتاق مـي 

ده قرار هنگام مفقود بودن انوار غنيمت بشمارد، و آن را دامي براي شكار آنچه كه از دست دا
يابـد كـه از تـرك پليـدي و بكـار       بدهد، پس با اين وصف وضعي را از سرور و شادي درمي

آيد كه از  چسبد و پشت سر او انساني مي آيد، و روي آن محكم مي بردن مطهرات بدست مي
مخبر صادق شنيده است كه اين وضعيت كمال انسـان اسـت، و از آن وضـعيت آفريـدگارش     

وايـد زيـادي بـه دنبـال دارد، پـس او را از تـه دل تصـديق نمـوده بـر          باشـد و نيـز ف   راضي مـي 
يابد، و درهاي رحمت بر او  كند، و آنچه را به او خبر داده اند بر حق مي دستورات او عمل مي

آيـد كـه هـيچ     يابد، سپس پشت سر او كسي مي شوند، و به رنگ ماليكه رنگ مي گشوده مي
كننـد كـه هيـأتي را     او را كشانده و مجبورش مـي  †ياء داند، ولي انب ها نمي چيزي را از اين

هـا آن دسـته از مـردم     برگزيند كه او را براي فرورفتن در مسلك ماليكـه آمـاده كنـد، و ايـن    
  شود. هستند كه به زنجير به سوي بهشت كشانده مي

  حدث، نفس را قبض و طهارت، آن را منشرح خواهد كرد:
شود، و شايسته است كـه جمهـور مـردم     حساس ميحدثي كه اثرش به اولين بار در نفس ا

به آن مخاطب قرار گيرند تا اماكن وجود آن را تحت ضابطه و قانوني درآورند، و به كثـرت  
گـردد از روي اسـتقراء    آيد و در فروگذاشت تعاليم آن ضرر بزرگي متوجه مردم مي پيش مي

ه باد، ادرار و مدفوع، كـه  باشد: يكي آن كه انسان به فضالت سه گان در دو جنس منحصر مي
آيد سر و كار داشته باشـد، پـس هـيچ انسـاني نيسـت مگـر ايـن كـه          از معده و روده پديد مي

داند كه هرگاه در شكم خود بادي را احساس نمايد يـا بـدفع ادرار و مـدفوع تحـت فشـار       مي
رار نشـيند و ماننـد شخصـي حيـران و گرفتـه قـ       قرار گيرد، نفسش خبيث شده به زمين فرو مي

گيرد، پس وقتـي كـه بـاد و غيـره از او دفـع       اي قرار مي گيرد، بين او و بين انشراحش پرده مي
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شوند و چيزي كه او را به سوي طهارت سازد از قبيل وضو و غسل به انشراح و سروري نايـل  
  آيد، گويا گم شده خود را يافته است. مي

آنست؛ زيرا اين صـورت   شدن در شدن نفس به شهوت عمل جنسي و مستغرق دوم مشغول
گرداند، حتـي اگـر حيـواني رياضـت و تمـرين داده       نفس را كامالً به سوي طبع حيواني برمي

هـاي شـكاري بـا گرسـنگي و بيـداري رام گردنـد و بـراي         بشود براي آداب مطلوبي و حيوان
ها مكلـف گردنـد تـا در گفتگـو از      نگهداشتن شكار به خاطر مالك تمرين داده شوند، و مرغ

ردم تقليد نمايند، خالصه هر حيواني وقتي تمام كوشش و مساعي در زدودن امـور طبيعـي و   م
دريافت آنچه خالف و مقتضاي طبع اوست بكار گرفته شود، سـپس ايـن حيـوان خواهشـات     
شهواني را برآورده ساخته با آن حالت الفت گيرد و چند روزي در اين لذات فرو برود، الزماً 

  ت فراموش خواهد شد و به حيراني و گمراهي برخواهد گشت.آنچه كه كسب كرده اس

  گذارد: شدن نفس اثر مي قضاي شهوت در آلوده
كردن شـهوت جنسـي در    هركسي در اين بينديشد صد در صد خواهد دانست كه برآورده

ساختن نفس چنان تأثيري بجا خواهد گذاشت كه پرخوري و ساير طبـايع حيـواني كـه     آلوده
يل دارد، نخواهند گذاشت و مناسب است انسان ايـن را بـا نفـس خـود مـورد      نفس به آنها تما

تجربه قرار دهد، و به آنچه پزشكان در تدبير راهبان منقطع، ذكر كرده اند كه هرگاه بخواهند 
  به سوي طبيعت حيواني برگردند مراجعه كند.

  طهارت در دو جنس منحصر است:
شود و شايسته است كه جمهور مـردم مـورد    طهارتي كه اثر آن در مرحله اول احساس مي

خطاب آن قرار گيرند، بخاطر زيادي وسيله آن طهارت در مناطق آبـاد كـه آب باشـد. و نيـز     
تواند تحت ضابطه و قانون قرار بگيرد، و آبي كه بيشترين طهارتي  بخاطر اين كه امرش هم مي

باشد و بـه صـورت    شان مي است در نفوس مردم جاي گرفته، و مانند بديهيات مشهود در ميان
گـردد: يكـي طهـارت صـغري. دوم طهـارت       طبيعي در دو جنس از روي استقرا منحصـر مـي  

  كبري.
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  كند: اي است كه قوياً نفس را بيدار مي طهارت كبري وسيله
طهارت كبري عبارت است از فراگرفتن بدن به هنگـام آب تنـي و ماليـدن آن؛ زيـرا آب     

اي است بـراي   ست و طبايع تسليم آن هستند، پس آن وسيلهكننده و دوركننده نجاست ا پاك
نوشـد و مسـت شـده و     بيدارساختن نفس بر خصلت پاكيزگي، بسا اوقات انسـاني شـراب مـي   

مستي بر طبيعت او غالب گشته، سپس از دست او قتل ناحق و تضييع مال بسـيار نفـيس اتفـاق    
گـردد و حالـت مسـتي از او     رمـي آيـد عقلـش ب   افتد، ناگهان نفسش بيدار شده به هوش مي مي

تواند چيزي  تواند از جاي خود برخيزد، و نمي گردد، و بسا اوقات انسان ضعيف، نمي زايل مي
سـازد ماننـد:    آيد كـه نفـس را قـوي يـا آگـاه مـي       را مستقيماً انجام دهد، پس اتفاقي پيش مي

  نمايد. ديد ميشود و برخورد ش شدن خشم يا غيرت مردانگي يا مسابقه، پس خوب مي عارض
خالصه اين كه نفس انتقال و تنبه دفعـي از يـك خصـلتي بـه خصـلتي ديگـر دارد كـه در        

ترين راه است و اين بيداري به وسيله آنچـه در طبـايع آنهـا و ريشـة      هاي نفساني عمده معالجه
آيد و آن بجز آب چيـز   نفوس آنها جاي گرفته است كه طهارت و پاكيزگي باشد بدست مي

  ت.ديگري نيس

  طهارت صغري مختص در اطراف است:
هـا مواضـعي    طهارت صغري عبارت است از اكتفاء نمودن بر شستن دست و پا، زيـرا ايـن  

آوردن  هستند كه افراد موجود در مناطق صالحه عـادت دارنـد بـر برهنـه نگهداشـتن و بيـرون      
 َرُسـولُ  نـََهـى«. اشاره شد �ها از لباس، بنابر مذهب طبيعي كه به آن در اين قول رسول خدا آن
از پوشيدن لباسي كـه بـر كـل بـدن پيچيـده       �يعني، رسول خدا  »الصـماءِ  اْشِتَمالِ  َعنِ  ���� اللهِ 

  اي كه دست و پا آزاد نگردند نهي فرموده است. شود به گونه
گردد، و اين در بقيـه اعضـاء متحقـق     لذا در شستن اين اعضاء هيچگونه حرجي ايجاد نمي

عادت بر اين قرار گرفته است كه متمدنان هر روزه براي نظيف نگهداشتن اين شود، و نيز  نمي
ورزند، و همچنين به هنگـام رفـتن پـيش پادشـاه و محافـل و مجـالس آن را        اعضاء اهتمام مي
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نمايند و اگر بخواهند كار نظيفي را انجام دهند نيز به شستن آنهـا اقـدام    مالحظه و مراعات مي
  نمايند. مي

ين است كه آنها ظاهر و برهنه هستند، چرك و آلودگي به آنها زودتر سـرايت  فلسفة آن ا
شوند، و نيز تجربه گواه است كـه شسـتن    كند، و آنها به هنگام مالقات و برخورد ديده مي مي

سـازد، و   اطراف و پاشيدن آب بر سر و صورت نفس را از خواب و بيهوشي سنگين بيدار مـي 
هاي خويش و آنچه پزشكان به او امر كـرده انـد    جربيات و دانستنيانسان بايد در اين باره به ت

زدن و  در باره كساني كـه بـه غـش و بيهوشـي مبـتال شـده انـد و يـا بـه مـرض اسـهال و رگ           
  كشيدن مبتال گشته اند برگردد. خون

  طهارت دري است كه كمال انسان بر آن متوقف است:
مال انسان بر آن متوقف است و در طهارت بابي است از ابواب نفع يا نياز دوم كه ك

آيد و  سرشت انسان جاي دارد و نيز با انجام آن قرب ماليكه و دوري از شياطين بدست مي
 اْستَـْنزُِهوا«فرمايد:  در اين باره مي �نيز سبب تخفيف عذاب قبر هم هست چنانكه رسول خدا 

از ادرار پاكيزگي حاصل كنيد، زيرا عموماً عذاب «ي، يعن »ِمْنهُ  اْلَقْبرِ  َعَذابَ  َعاَمة فَِإن  اْلبَـْولِ  ِمنْ 
، و نيز در اين كه نفس رنگ احسان را بپذيرد دخالت زيادي دارد، »گردد قبر از آن الزم مي

=�﴿فرمايد:  چنانكه خداوند مي Ïtä† uρ šÌ� ÎdγsÜ tFßϑ ø9 كه خداوند پاكيزگان را دوست « )1(﴾#$
  .»دارد مي

  گيرد: ماليكه در نفس جاي مياي از نور  بوسيلة طهارت شعبه
و هرگاه طهارت در نفس جاي گرفت و مستقر گرديد قسمتي از نور ماليكه در آن جـاي  
گرفته و قسمتي از تاريكي حيوانيت مغلوب گشته است، و همين است مطلـوب نوشـته شـدن    
حسنات و كفارات خطايا كه در احاديث وارد شده اند، و هرگاه آن به صورت رسم و عادت 

هـاي   دهـد، و اگـر بـر نگهـداري از صـورت      ي گيرد مردم را از بالهاي رسـوم نجـات مـي   جا
                                           

  .222سورة بقره، آية  -)1(
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نظافت، چنان مواظبت گردد كه مردم بـه هنگـام مالقـات بـا پادشـاه شـكل وضـعي را اختيـار         
دهد و  نمايند، و روي اين، نيت و ذكر همراه باشد مردم را از سوء معرفت در امان قرار مي مي

ه كمال او در اين است پس آداب جـوارح بـر حسـب مقتضـاي عقـل      هرگاه انسان پي ببرد ك
آيند، بدون از اين كه انگيزة حسـي وجـود داشـته باشـد، و بيشـترين تمـرين انقيـاد         بدست مي

  طبيعت و فطرت براي عقل در همين است.

  44باب 

  ةاسرار صلو

  شود: انسان گاهي به سوي بهشت ربوده مي
پيونـدد و از   شود پس به بارگاه الهي مـي  كشانده ميبايد دانست كه انسان گاهي به بهشت 

آينـد، و چيزهـايي در آنجـا     گردد كه بر نفـس غالـب مـي    آنجا بر او تجليات مقدسي نازل مي
شود،  كند كه زبان توانايي وصف آن را ندارد، سپس به حالت اول برگردانيده مي مشاهده مي

گيـرد كـه آن را    ي معالجه نفس قرار ميتواند قرار گيرد آرام كند، پس در پ پس در آنجا نمي
با نزديكترين حالت سفلي عالج كند از قبيل مستغرق شدن نفس در معرفـت پروردگـارش، و   

نمايـد، و ايـن حالـت عبـارت اسـت از تعظـيم و خضـوع و         آن را دامي براي شكار مافات مي
آيـد كـه از    ي مـي مناجات در ضمن افعال و اقوالي كه براي آن بنا گشته اند. و به دنبالش كس

نمايد، پس او را از ته دل  مخبر صادق شنيده است كه به سوي اين حالت دعوت و ترغيب مي
دانـد، و در آنچـه اميـدوار     دهد و حقش مي تصديق نموده آنچه را به او دعوت شده انجام مي

به نمازخواندن تحت فشار قـرار   †آيد كه او را انبياء  نمايد، سپس كسي مي است ترقي مي
داند ماننـد آن كـه پـدر فرزنـدانش را بـر يـاد گـرفتن صـنعت و حرفـه           داده اند و خود او نمي

  خواهند چيزي ياد بگيرند. نگهدارد حاالنكه فرزندان نمي
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شود، پس نزديكتـرين   بسا اوقات انسان از پروردگارش خواهان دفع بال و ظهور نعمت مي
است تا كه در همت او كه روح سـؤال  چيز اين وقت مستغرق شدن در افعال و اقوال تعظيمي 

  است اثر بگذارند، اين است آنچه در نماز استسقاء مسنون است.

  اصل نماز سه چيز است:

  اول خضوع قلب:
خضوع قلب به هنگام مالحظه جـالل و عظمـت    -1در اصل نماز عبارت از سه چيز است: 

دادن  ادب -3ارت. تـرين عبـ   تعبير بـه زبـان از آن عظمـت و خضـوع بـا فصـيح       -2خداوندي. 
  گويد: اعضاء و جوارح موافق به آن خضوع، چنانكه شاعر عربي مي

ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــى ثالث   أفــــــــــــــــــــادتكم النعمــــــــــــــــــــاء من
  يـــــــــــــــدي ولســـــــــــــــاني والضـــــــــــــــمير المحجبـــــــــــــــا

  

  ها را به شما افاده نمودند. يعني، سه عضو دست، زبان و قلب من نعمت

  دوم مناجات:
جهـت مناجـات ايسـتاده بـه      يكي از كارهاي تعظيمي اين است كه انسان در جلو خداونـد 

سوي او متوجه گردد، باالتر از اين آنسـت كـه ذلـت و پسـتي خـويش و عظمـت و كبريـايي        
خداوند را در نظر داشته باشد، پس سر خود را خم كند، زيرا اين امر طبيعـي  اسـت در ميـان    

هــا كــه بلنــد نگهداشــتن ســر، عالمــت غــرور و تكبــر اســت و    هــا حتــي حيــوان همــه انســان

ôM﴿فرمايـد:   ردنش، نشاني خضوع و فروتني است، چنانكه خداوند مـي فرودآو ‾= sà sù öΝ ßγà)≈ oΨ ôã r& 

$oλm; tÏèÅÒ≈ yz ∩⊆∪﴾)1( »آن گاه آنان در برابرش گردن نهند«.  

  آلودشدن صورت است: سوم خاك

                                           
  .4سورة شعراء، آية  -)1(
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و باالتر از اين آنست كه صورتش را كه شريفترين عضو انساني و مجمـع حـواس اوسـت    
خاك بمالد، پس اين سه گونه افعال تعظيمي، در ميان طوايـف بشـر رواج   در جلو خداوند به 

دارند كه هميشه آنهـا را در نمازهـاي خـويش و در جلـو پادشـاهان و اميـران خـويش انجـام         
گانه باشد كه از ادني ترقي يافته به سوي  دهند، بهترين نماز آنست كه جامع اين اوضاع سه مي

اي است كه در  و تذلل ترقي يابد، و در ترقي آنچنان فايدهاعلي برود، تا در استحضار خضوع 
  تعظيمي نهايي انفرادي نيست و همچنين در صورت انحطاط از اعلي به ادني وجود ندارد.

  گرداند: نماز اصل اعمالي است كه به سوي خدا نزديك مي
گاه الهي كنندة مردم به بار و جز اين نيست كه نماز اساس اعمالي قرار داده شد كه نزديك

ها بدست  باشند نه فكر و انديشه در عظمت خداوندي و نه ذكر دايم؛ زيرا فكر صحيح در اين
باشند، و  باشند و اين قبيل مردم بسيار كم مي آيد، مگر از قومي كه داراي نفوس عالي مي نمي

ها كسـاني ديگـر در ايـن بـاره بحـث و بررسـي نماينـد خـود را در حماقـت           اگر عالوه از اين
نداخته بجاي استفاده سرمايه خود را به باد خواهند داد، و ذكر به تنهايي بدون اين كه عملـي  ا

تعظيمي بوسيله اعضاء و جـوارح آن را تشـريح نمـوده كمـك كنـد و تـوجهي بـه آداب آن        
  داشته باشد، سر صداي تو خالي است.

  اي است متوجه به سوي عظمت خداوند: نماز انديشه
ي است از فكري كه در راه عظمت خداوندي بكار گرفته شـود، و  ولي نماز معجون مركب

گردد. ممنوعيتي براي مستعدين در اين كه نسـبت   توجه ثانوي است كه از هر يكي، ميسر مي
به درياي شهود و مشاهده، بحث و بررسي نمايند نيست، بلكـه ايـن بحـث و بررسـي از آنهـا،      

  كاملترين بيداري است.
است از دعاهايي كه بيـانگر اخـالص در عملـش بـراي خـدا و      و همچنين معجون مركبي 

  اش به سوي خدا و استعانت را تنها از آن خدا دانستن. كننده توجيه
و همچنين معجوني است از افعال تعظيمي مانند سجده و ركـوع كـه هريكـي كمكـي آن     

خـاص   كننده بيداركننده آن است، پس اين نماز بدين شكل هم، مفيـد عـام و   ديگر و تكميل
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است و دارويي است بسيار قوي األثر، تا هر انسان از آن در حد شايستگي و ليـاقتش اسـتفاده   
  نمايد.

  نماز معراج مؤمن است:
سـازد، و همـين اسـت     و نماز معراج مؤمن است كه او را براي تجليات اخروي آمـاده مـي  

 َصـَالةٍ  َعلَـى تـُْغَلبُـوا الَ  َأنْ  اْسـَتَطْعُتمْ  ِإنِ فَـ رَبُكمْ  َستَـَرْونَ  ِإنُكمْ «كه فرمود:  �مقصود قول رسول خدا 

شما خداوند را خواهيد ديد، پس اگـر بتوانيـد   «يعني:  »فَافْـَعُلوا ُغُروِبَها َوقـَْبلَ  الشْمسِ  طُُلوعِ  قـَْبلَ 
  .»كه در بجاآوردن نماز پيش از طلوع خورشيد و غروب آن مغلوب نباشيد اين را بجا آوريد

براي محبت با خدا و جلب رحمت او تعالي، و همين اسـت مقصـود   و سبب بزرگي است 
مرا با نماز خواندن زياد «كه  »السُجودِ  ِبَكثْـَرةِ  نـَْفِسكَ  َعَلى َأِعني«كه فرمود:  �قول رسول خدا 

. و نيز همين است مقصود آنچه خداوند از قول اهل النار نقل »بر شناخت تو (خدا) ياري بفرما

óΟ﴿كند كه  مي s9 à7 tΡ š∅ÏΒ t,Íj# |Áßϑ ø9   .»كه ما از نمازگذاران نبوديم«. )1(﴾∪⊃⊇∩ #$
رود و خطاياي او مورد مغفرت قرار  و هرگاه نماز بر بنده تمكن يابد او در نور خدا فرو مي

≈βÎ) ÏM¨﴿فرمايد:  گيرند چنانكه خداوند مي مي uΖ |¡ptø: $# t÷Ïδ õ‹ ãƒ ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9 هـا   ها، بـدي  نيكي« )2(﴾#$
  .»برند بين ميرا از 

و هيچ چيزي در معرفت خدا از نماز مفيدتر نيست بويژه وقتي افعال و اقوال آن از ته دل با 
هاي  نيت صحيح انجام گيرند، و اگر به صورت رسم مشهور ادا گردد بازهم از باليا و مصيبت
كـافر  رسومات، مفيد واقع خواهد شد و شعار مسلمان قرار گرفته وجـه امتيـاز بـين مسـلمان و     

نَـنَـا اْلَعْهـدَ ِإن «كـه فرمـود:    �گيرد، و همين است مقصود قـول رسـيد خـدا     قرار مي ـنَـُهمْ  بـَيـْ  َوبـَيـْ

وجه امتياز در ميان مـا و آنهـا نمـاز اسـت، هركسـي آن را      «كه  »َكَفـرَ  فـََقـدْ  تـَرََكَهـا َفَمنْ  ،الصَالةُ 

                                           
  .43سورة مدثر، آية  -)1(
  .114سورة هود، آية  -)2(
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شـدن طبيعـت و    تسـليم دادن نفـس بـر    . و هيچ چيـزي در تمـرين  »ترك كند كافر گشته است
  فطرت براي عقل و در جهت حكم عقل قرارگرفتنش بهتر از نماز نيست.

  45باب 

  اسرار زكات

  كوبد: هرگاه مسكيني به سوي خدا فرياد كند فرياد او درِ جود الهي را مي
بايد دانست كه هرگاه مسكيني احتياجي داشته باشد و به زبان حال يا مقال به بارگـاه خـدا   

شـود تـا    فرما مـي  كوبد و بسا اوقات مصلحت حكم ردارد و فرياد او درِ جود الهي را ميفرياد ب
اي الهام گردد كه نياز آن مسكين را برآورده نمايد، پس هرگاه الهام او را فـرا   در قلب پاكيزه

شود و از باال و پايين و راسـت و   گيرد و او آماده گردد و متوجه شود خداوند از او راضي مي
  گيرد. كند و مورد رحمت الهي قرار مي بركات را بر او سرازير ميچپ 

روزي مسكيني بخاطر نيازي كه داشت از من چيزي خواست من در دلم الهـامي احسـاس   
دهد تا به او چيزي بدهم و در برابر آن به من مژده اجـر جزيـل در    نمودم كه به من دستور مي

م، سپس وفا به وعده را برحـق يـافتم، پـس در    دهد، پس من به او چيزي داد دنيا و آخرت مي
زدنِ دروازه جود و بلندشدن الهام و رسيدنش در قلب من و ظهور اجر همه در جلو نظـر مـن   

  قرار گرفت.

  بسا اوقات انفاق در مصرفي، گمانگاه رحمت الهي است:
 اي در اي است براي رحمت الهـي، چنانكـه انگيـزه    نمودن در مصرفي، مظنه و گاهي انفاق

كـردن آن اقـدام    مألاعلي نسبت به باالبردن مقام منزلت ملتي پديد آيد هركسي كه براي پياده
كـردن آن در چنـين وقتـي ماننـد غـزوه عسـره        گيرد، و پياده نمايد مورد رحمت الهي قرار مي

سالي، قومي از همه خلق خدا نيازمندتر باشد و  باشد كه در موسم قحط باشد و مانند آن مي مي
  نگهداشتن آنها باشد. دههدف زن
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نمايـد و   اي اسـتنباط مـي   هـا، قاعـده كليـه    خالصه اين كه مخبر صـادق از چنـين گمانگـاه   
كسـي  « »من تصدق على فقير كذا وكذا أو في حالة كذا وكذا تقبل منـه عملـه«گويد:  مي

و آن  »شـود  كه بر فقيري چنين و چنان يا بر حالت چنين و چنان صدقه دهد عمل او قبول مي
كند، پس آنچه را به او وعـده   شنود و آن را از ته دل باور نموده بر آن عمل مي را شنونده مي
  يابد. شده حقا مي

  انفاق در راه خدا مفيدترين چيز است:
شود كـه دارد بـه ضـررش تمـام      و بسا اوقات كسي به حب مال و بخيلي به آن، متوجه مي

تواند اين چيز را بـه   شود و نمي شديداً ناراحت ميدارد از آن  شود و او را از راه خدا بازمي مي
ترين چيزي تمرين كند، پس انفاق در  آساني از خود دفع نمايد، مگر اين كه به انفاق محبوب

بـود حـب و حـرص مـال كماكـان در       گيرد كه اگر انفـاق نمـي   حق او مفيدترين چيز قرار مي
شد و يا اموالش در حق او مضـر   ميماند، و در قيامت به صورت مار خطرناكي  قلبش باقي مي

ايـن حـديث در بـاره كسـي      »قـَْرقَـرٍ  ِبَقـاعٍ  َلَهـا بُِطحَ «شد چنانكه در حديث آمده است:  واقع مي
شـود و   شتر و گوسفندانش را ندهد. در قيامت بخاطر آنها به بيابـاني پـرت مـي    ةاست كه زكا

%šÏ﴿كنند و خداوند فرموده اسـت:   حيواناتش او را لگدكوب مي ©!$# uρ šχρã” É∴õ3tƒ |= yδ ©%!$# 

sπāÒÏ� ø9 $# uρ..﴾)1( »اندوزند و كسانى كه زر و سيم مى..«.  

  يابد: مؤمن به انفاق از هالكت نجات مي
گيرد كه در عالم مثال نسبت به هالكتش فيصله شده است،  اي قرار مي و گاهي بنده بگونه

بـه فريـاد و زاري و تضـرع     شود به بذل و صرف اموال زيادي و به سـوي خـدا   پس متوجه مي
پردازد، و گروهي ديگر از مردماني كه مورد رحمت الهي قرار گرفتـه انـد نيـز در حـق او      مي

گردد، همـين اسـت    كنند، پس قضاوت هالكتش در قبال انفاق مالش محو مي دعا و زاري مي

                                           
  .34سورة توبه، آية  -)1(
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 »اْلِبر  ِإال اْلُعُمرِ  ِفي يَزِيدُ  َوال الدَعاُء، ِإال اْلَقَضاءَ  يـَُرد  ال«فرمايد:  كه مي �مقصود قول رسول خدا 
  نمايد. گرداند و عمر را بجز نيكي اضافه نمي كه قضا و قدر را بجز دعا رد نمي

شـود، سـپس بـه     بسا اوقات انساني بنا به غلبه طبيعت افراط نموده به عمل شرارتي مبتال مي
نمايد، پس  به آن ارتكاب مي شود باز طبع بر او غالب آمده مجدداً قبح آن پي برده پشيمان مي

اش اين است كه نفس خـود را ملـزم گردانـد كـه بصـورت جريمـه، مـال         حكمت در معالجه
زيادي در برابر آن عمل زشت، انفاق كند تا كه اين انفاق هميشه در نظرش مستحضر گردد و 

  او را از ارتكاب به آن باز دارد.

  :كند صدقه بركت را زياد و خشم خدا را خاموش مي
دادن و  دادن و سـالم را رواج  و گاهي حسن خلق و نگهداري نظـام خويشـاوندي در طعـام   

شـوند و بـه عنـوان صـدقه محسـوب       ها انجـام مـي   گردد. پس اين كردن، منحصر مي همدردي
كنـد، لـذا ضـامن     آورد و آتـش غضـب را خـاموش مـي     گردند، زكات در مال بركت مـي  مي

نمايد، و دعـاي   گردد دفع مي بخل وشح مرتب مي رحمت قرار گرفته عذاب آخرت را كه بر
  خواند، واهللا أعلم. نيك مألاعلي را بر اين بنده فرا مي

  46باب 

  اسرار صوم

  گردانند: گرسنگي و تشنگي، تند و تيزي طبيعت را تابع ملكيت مي
 يابد كه شدت طبع حيـواني او را از  بايد دانست كه بسا اوقات انسان بنا به الهام الهي درمي

دارد، پـس آن را نـاگوار    آنچه موجب كمالش باشـد، ماننـد انقيـاد او بـراي ملكيـت، بـاز مـي       
خواهد آن را بشكند، پس چيزي كه در اين رابطه بـه او كمـك كنـد گرسـنگي و      فهميده مي

باشـد و آن را بـه طـور عـالج      تشنگي و ترك عمل جنسي و كنترل زبان، قلب و جـوارح مـي  
آيد كـه آن را از مخبـر صـادق از تـه دل      و پشت سر، كسي مي گيرد، نفساني خويش الزم مي
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كشانند و خود  آيد كه انبياء او را از روي دلسوزي به زور روي آن مي پذيرد، باز كسي مي مي
  يابد. داند، لذا فايده آن شكستن تند و تيزي را در قيامت مي او نفع آن را نمي

  منقادشدن طبيعت براي عقل، كمال اوست:
برد كه كمال انسان در اين اسـت كـه طبيعـت او از عقـل      قات انسان بر اين پي ميو بسا او

كنـد و گـاهي پيـروي     پيروي بكند، و چون طبيعـتش سـركش هسـت كـه گـاهي پيـروي مـي       
كند، ماننـد روزه،   كند، نياز دارد كه آن را به تمرين وا دارد، لذا اقدام به عمل سنگين مي نمي

گـردد كـه بـه وعـده خـويش وفـا نمايـد، و         و متعهد مـي  كند، پس طبيعت خود را مكلف مي
زنـد،   رود تا هدف بدست بيايد، و بسا اوقات از او گناهي سـر مـي   همچنين به تدريج پيش مي

گيرد تا او را از بازگشت به مثـل آن   پس چند روز روزه را در مقابل آن گناه بر خود الزم مي
كنـد، ولـي تـوان بـه ازدواج نـدارد و       ق پيدا مـي گناه باز دارد. و بسا اوقات به سوي زنان اشتيا

ترسد كه شايد دست به فحشا بزند، لذا مجبور است كه هيجان شهوت خـود را بـا گـرفتن     مي
كـه   »ِوَجـاءٌ  لَـهُ  الصـْومَ  فَـِإن «كه فرمود:  �روزه بشكند، و همين است مقصود قبول رسول خدا 

  .»كردن است روزه براي او آخته«

پوشاند به آن اندازه كه تند و تيزي حيوانيت را از بين  ميروزه گناهان را 
  برده است:

كند، و براي  روزه نيكي بزرگي است كه ملكيت را تقويت نموده حيوانيت را تضعيف مي
كردن طبيعت از آن باالتر چيزي نيسـت. بنـابراين، خداونـد     كردن وجه روح، و مغلوب صيقل

روزه از آن من است و من پاداش « »ِبهِ  َأْجِزي َوأَنَا ِليْ  الصْومُ «(درحديث قدسي) فرموده است: 
شـوند و شـباهت    ، هرچند شدت حيوانيت پژمرده باشد خطايا بخشـيده مـي  »آن را خواهم داد

ورزند، پس تعلـق حـب بـا     آيد از اين جهت ماليكه با او محبت مي بزرگي با ماليكه پديد مي
 �آيد، همين است مقصود قول رسـول خـدا    شدن حيواينت بدست مي ماليكه در اثر ضعيف

رايحـه كريهـه دهـان    «كـه   »ِمـْن رِيـِح اْلِمْسـکِ  اللـهِ  ِعْنـدَ  َأْطيَـبُ  الصـاِئمِ  فَـمِ  َلُخلُـوفُ «كه فرمـود:  
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. و هرگـاه روزه بـه صـورت رسـم مشـهوري      »دار در نزد خدا از بوي مسك بهتر اسـت  روزه
دارد، و هرگاه قـومي آن را بـا التـزام بپـذيرد      يجا، باز م درآيد از بالها و مصائب رسومات بي

  گردند. شوند، درهاي جنت باز و درهاي جهنم مسدود مي شياطين آن قوم، دست بند زده مي

  رسد: انسان هرگاه نفس را سركوب نمايد از جهت تنزيه به ذات مي
ساختن نفـس و زدودن رذايـل آن زحمـت بكشـد عمـل او در       هرگاه انسان جهت مغلوب

گيرد، برخـي از هوشـياران عـارف، بـه ايـن صـورت پـي         مثال صورت مقدسي بخود ميعالم 
رسد، و  رسد، پس او به ذات از جهت تنزيه مي برند، پس از غيب به او در علمش امداد مي مي

و بسـا اوقـات    »بِـهِ  َأْجـِزي َوأَنَـا لِـي الصـْومُ «فرمايـد:   كه مي �همين است معني قول رسول خدا 
شدنش در امرار معاش و پراگندگي حواسش به آنچه از خارج برايش  ار مستغرقانسان به اعتب

شدن براي عبادت در مسجد بـرايش مفيـد    برد و تنها فارغ آيد به ضرر خويش پي مي پيش مي
َمـا َال «باشد، لذا طبـق مقولـه معـروف:     پذير نمي دادن آن برايش امكان شود، اما ادامه ثابت مي

ـَرُك ُكلـهُ يُْدَرُك ُجلُه َال  هـايي از   آيد نبايد كلش را تـرك داد. فرصـت   كه اگر كلش گير نمي »يـُتـْ
نشـيند، كسـي ديگـر آمـده ايـن چيـز را از مخبـر         آورد و در آن به اعتكاف مي آن بدست مي

بـرد بسـا    پذيرد، عامي محض كه به چنين چيزهـا سـر در نمـي    يابد و از ته دل مي صادق درمي
توانـد زبـانش را بـدون اعتكـاف كنتـرل كنـد، و بسـا اوقـات          نمي گيرد، ولي اوقات روزه مي

خواهدكه در پي شب قدر قرار گرفته در آن خـود را بـه ماليكـه پيونـد دهـد و آن بـدون        مي
  اعتكاف برايش ممكن نباشد، و معني شب قدر خواهد آمد، واهللا أعلم.

  47باب 

  اسرار حج

  حقيقت حج:
اجتماع گروهـي بـزرگ، از نيكـان در وقتـي      بايد دانست كه حقيقت حج عبارت است از

مقرر، تا يادي از كساني بكنند كه مورد ا نعام الهي قرار گرفته انـد، از قبيـل انبيـاء، صـديقين،     
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هـايي از   هـايي باشـد، و گـروه    شهيدان و صالحان؛ و مكاني كه در آن آيات بينات و يادگاري
يم بجا آورده به فرياد و زاري و تضـرع بـه   ائمه دين به آن سو روي بياورند و از شعاير اهللا تعظ

بارگاه احديت پرداخته خواهان خير از خداوند و كفارة گناهان شوند، زيرا وقتي همتـا بـدين   
شكل كنار هم قرار گيرند نزول رحمت و مغفرت از آنها مختلف نخواهـد شـد، همـين اسـت     

 َوالَ  َأْحَقـرُ  َوالَ  َأْدَحـرُ  َوالَ  َأْصـَغرُ  ِفيـهِ  يـَْوًمـا الشـْيطَانُ  رُِئىَ  َما«فرمايد:  كه مي �معني قول رسول خدا 

تر از روز  تر و مطرودتر و خشمناك شيطان در هيچ روزي ذليل«يعني،  »َعَرَفةَ  يـَْومِ  ِفى ِمْنهُ  َأْغَيظُ 
  .»عرفه نهم ذي الحجه ديده نشده است

  شود بيت اهللا است: ترين چيزي كه به سويش قصد مي شايسته
هر قوم و ملتي وجود دارد، الزم است كه مكـاني داشـته باشـند تـا بـدانجا       و اصل حج در

هايي از قدرت الهـي نمايـان شـده اسـت، و      رفته از آن تبرك بجويند، چرا كه در آنجا نشاني
شـان   شود، زيـرا آنهـا را بـه يـاد مقربـان      شان بجا مانده و مالزم آنجا مي يادگارهايي از بزرگان

كه براي زيارتش عزيمت شود خانه خداست كه در آن آيـات بينـاتي    اندازد، و بهترين جا مي
كننـد زمـاني    كه همه مردم جهان او را به خير ياد مي �وجود دارد، آن را حضرت ابراهيم 

ساخته است كه كل روي زمين خالي و صعب العبور بوده است؛ زيـرا بـه جـز آن هـيچ جـاي      
تش از دور و نزديك عزيمت نمايند و اگر ديگري كه وجود نداشته است كه مردم براي زيار

  جاي هم بوده است آن جا با شرك و رسومات خود ساخته آميخته بوده است.

  حج طهارت نفساني است:
و راهي براي پاكيزگي نفساني اين است كه مردم به مكاني بروند كه نيكان و صـالحان آن  

اد خدا آباد ساخته اند، زيـرا ايـن   را بزرگ پنداشته در آن رفت و آمد داشته آن را با ذكر و ي
ارتباط همتايي ماليكـه زمينـي را جلـب نمـوده دعـوت كلـي مألاعلـي را بـر روي اهـل خيـر           

آينـد، و ايـن را مـن     هاي ماليكه بر او غالب مي دارد، هرگاه اين حلول كند رنگ معطوف مي
ت؛ زيرا هرگاه آنهـا  شخصاً مشاهده نمودم. و از باب ذكر اهللا، رويت شعاير اهللا و تعظيم آنهاس



    

    حجت اهللا البالغه      254 
    

 

آورد، بـويژه وقتـي كـه     آيد، همچنان كه ملزوم الزم را بيـاد مـي   ديده شوند خداوند به ياد مي
هاي تعظيمي و قيود و حدودي را الزم بگيرد كه نفس را كامالً متنبـه سـازند، و گـاهي     هيأت

شـود كـه ايـن     يكند، لذا به چيزي نيازمند م انسان به سوي پروردگارش شديداً اشتياق پيدا مي
  يابد بجز بوسيله حج. اشتياق او را برآورده سازد و آن را نمي

  نمايد: حج آزموني است كه موفق را از منافق ممتاز مي
همچنان كه دولت پس از هر مدت طوالني نياز به امتحان و آزمايش دارد تا كه خيرخـواه  

و تا آوازه او بلنـد گـردد و سـخنش    را از بدخواه، فرمانبردار را از نافرمان ممتاز و جدا سازد، 
باال رود و اهل آن در ميان مردم شناخته شود، پس همچنين دين و آيين نيز نياز بـه حـج دارد   
تا موفق از منافق ممتاز گردد و مردم دسته دسته علناً در دين داخل گردند، و يكديگر را ببينند 

ده بـاهم نشـيني و ديـد و باديـد     و از همديگر استفاده ببرند؛ زيـرا چيزهـاي مرغـوب و پسـندي    
هاي رسوم بيجا را  آيند، و هرگاه حج رسم مشهوري قرار بگيرد جاي بال و مصيبت بدست مي

گيرد، و براي يادآوري حالتي كه پيشوايان ديني بر آن قرار گرفته اند و در تمسك جستن  مي
آوري در  قتبه آن، باالتر از حج چيزي نيست، و چون سفر حـج مسـافت بعيـد و اعمـال مشـ     

دادن آن، خالص براي خـدا قـرار    توان بدون زحمت آن را بدست آورد، انجام بردارد كه نمي
  باشد. اي براي گناهان گذشته مي گرفته و مانند ايمان كفاره

  48باب 

  ها اسرار انواع برّ و نيكي

  بين ذكر و خدا حجابي نيست:
اي نيسـت، و در   حجاب و پردهاز آن جمله يكي ذكر است كه بين آن و بين خداوند هيچ 

كه  �معالجة سوء معرفت مانند آن عالجي وجود ندارد، و همين است معني قول رسول خدا 
تان آگـاه نسـازم. و نيـز     كه آيا شما را به بزرگترين اعمال »َأْعَمـاِلُكمْ  بَِأْفَضلِ  أُنـَبُئُكمْ  َأال«فرمود: 

باالتر چيزي نيست بويژه براي كسي  دلي هم، از آن، آوردن حضور و زدودن سخت در بدست
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كه حيوانيتش طبعاً ضعيف شده يا به وسيله كسب، ضعيف گشته اسـت، و بالخصـوص كسـي    
  كه طبعاً خيالش از آميزش مجرد، به احكام محسوس، ساكت مانده است.

  دعا مغز عبادت است:
روي كامل كند و پي از آن جمله يكي دعاست، زيرا اين دري بزرگ او، از محاضره باز مي

دهـد، و همـين    و نيازمندي به سوي رب العالمين را در تمام احوال، در فراروي مردم قرار مـي 
كـه دعـا مغـز عبـادت      »اْلِعبَـاَدةِ  ُمـخ  الـدَعاءُ «فرمايـد:   كه مي �است هدف از قول رسول خدا 

جو كه اي از تالش و جست اي از توجه نفس به سوي مبدأ به آن كيفيت ويژه است. اين مجسمه
  باشد. نمودن شيء مطلوب، است مي فلسفه و راز جذب

  قرآن جالدهنده قلب است:
و از آن جمله تالوت قرآن و شنيدن موعظه است، پس هركسي كه گوش به سوي آن فرا 

گـردد، و در   هاي خـوف و رجـا رنـگ مـي     داشته و آن را در قلبش جايگزين نمايد، به رنگ
گـردد، و از خاموشـي طـبعش     هـاي او غـرق مـي    انعظمت خداوند حيران و در منـت و احسـ  

سـازد.   هـاي مـافوق آمـاده مـي     دارد، و نفس را براي دريافت فيض رنـگ  اي واضح برمي بهره
بنابراين، از همه چيز در معاد مفيدتر است، و همين است معني قول فرشته كه در قبر بـه مـرده   

هاي سفلي بدست  رآن پاكيزگي نفس از هيأتو از تالوت ق )1(»تـََلْيـتَ  َوَال  َدرَْيت َال «گويد:  مي
لكل شيء مصقلة ومصقلة القلب «كه فرمود:  �آيد، و همين است مقصود قول رسول خدا  مي

  اي دارد و جالدهنده دل، تالوت قرآن است. كه هرچيزي جالدهنده »تالوة القرآن

  صله ارحام و همسايه دري براي نزول رحمت است:

                                           
شود كه در باره حضرت محمـد   اين حديث در باره كافر يا منافق وقتي كه در عالم برزخ از او سوال مي -)1(

گويد:  اصالً نداني كه حق و صواب چيست و اصالً  دانم، مالئكه مي گويد: نمي گفتي؟ مي در دنيا چه مي
  ي.رو رستگاران نباش دنباله
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هاست، حسن معاشرت با شهروندان و اهل ديـن اسـت،    مسايهاز آن جمله، صله ارحام و ه
گردد، و نظام احتيـاج دوم   ها رحمت و آرامش نازل مي هاست، زيرا بوسيله اين رهايي زنداني

هـا وسـيله كشـش و جـذب دعاهـاي ماليكـه قـرار         رسد، و اين و سوم بوسيله آنها به اتمام مي
  گيرند. مي

  شود: نا ميبوسيله جهاد مراد مردم در مراد حق ف
و از آن جمله، جهاد است، زيرا وقتي خداوند كسي را كه فاسق و مضـرّ بـه جامعـه باشـد     

باشد، پس در  ماندنش مي كند، و اعدام او بنا به مقتضاي مصلحت كلي بهتر از باقي طردش مي
گردد تا او را بكشد، پـس در قلـب او خشـم و غضـبي بـدون انگيـزه        قلب مرد پاكي الهام مي

باشـد، و   كند و در فكر مقصود خداونـد مـي   زند، و قصد خود را فراموش مي ش ميطبعي جو
گردد، و بدين شكل، بندگان خدا و شـهرها از آن اسـتفاده    در رحمت و نور الهي مستغرق مي

  برند. مي
هاي كشورهاي ظالم كه به خـدا   آيد كه خداوند نسبت به زوال دولت پشت سرش اين مي

ر بدي داشته باشند فيصله نموده است، پس بـه پيـامبري از پيـامبران    كفر ورزيده اخالق و رفتا
آيـد تـا    رسد كه با آنها جهاد كند، پس داعيه جهاد در قلوب امت آن نبي پديد مي دستور مي

قرار گيرد و رحمت الهي شامل حالش باشد، سپس قومي بـا عقـل    »ِللناسِ  ُأْخرَِجتْ  ُأمةٍ «كه او 
نمودن درندهاي ظالم از مظلومان چيـز بسـيار خـوبي اسـت همچنـين       برد كه دفع كامل پي مي

اقامه حدود بر جنايتكاران و نهي از منكر هم بسيار خوب است؛ زيرا در اين صورت آرامـش  
  فرمايد. گردد، پس خداوند از اين عملكرد قدرداني مي بندگان و سكون آنها تأمين مي

  مل قرار دهد:از انواع نيكي رحمتي است كه انسان را مستعد ع
شوند مانند مصـايب و امـراض كـه     از آن جمله، تقريباتي است كه ناگهان بر بنده وارد مي

  شوند. ها نيز از چند جهت از باب نيكي محسوب مي اين
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از آن جمله اين كه هرگاه رحمت خداوند به خاطر اصالح عمل، متوجـه كسـي بشـود، و    
گيـرد، در   ده به فكر تكميل نفسش قرار مـي كردنش باشند، بخود باز آم اسباب، متقاضي تنگ

هـايي بـراي او نوشـته خواهنـد شـد،       گيرنـد و نيكـي   اثر آن گناهان او مورد مغفرت قـرار مـي  
كند، پـس اجـراي    همچنان كه هرگاه محل جريان آب بسته شود آب از باال و پايين فواره مي

نگهـداري بـر ايـن     گردد، حكمت در آن محافظـت و  اين امر به سوي اين تضييق منسوب مي
  خير نسبي است.

  شكنند: مصايب، حجاب طبع را مي
ها بر مؤمني فشار بياورند زمين با كشادگي، بر او تنـگ   از آن جمله اين كه هرگاه مصيبت

شكنند، و دلـش از همـه كـس گسسـته فقـط بـه        هاي طبيعت و رسوم مي آيد، پس حجاب مي
شده را ياد كرده در زنـدگي دنيـا غوطـه     شود، اما كافر هميشه چيز فوت سوي خدا متوجه مي

  شود. خورد تا جايي كه از حالت قبلي كه هنوز مصيبت برايش پيش نيامده بود بدتر مي مي

  برد: بيماري خطاها را از بين مي
از آن جمله اين كه واداركننده به كارهـاي زشـت و خـراب در حقيقـت حيوانيـت بسـيار       

شود و اجزاي بدنش بجـاي رشـد بـه تحليـل      خشن است، پس وقتي كه كسي بيمار و ضعيف
رونـد،   ها به اندازه شخص ضعيف شده از بـين مـي   رود بسياري از اسباب واداركننده به زشتي

كنـد، و   رونـد و اخالقـش تغييـر مـي     بينيد كه شهوت و خشم بيمار از بـين مـي   همچنان كه مي
  كند گويا اين شخص آن شخص اول نيست. بسياري چيزها را فراموش مي

  خستگي مؤمن در دنيا:
اي جـدا شـده هرگـاه از او     از آن جمله اين كه مـؤمني كـه حيـوانيتش از ملكيـتش بگونـه     

شـود و همـين اسـت مقصـود حـديث:       گناهي سر بزند غالباً در دنيا به سـبب آن مؤاخـذه مـي   
، »باشـند  مشكالت دنيا سهم عـذاب مـؤمن مـي   «كه  »نصيب المؤمن من العذاب نصيب الدنيا«

  لم.واهللا أع
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  49باب 

  طبقات اثم

بايد دانست كه همچنان كه هرگاه حيوانيت از ملكيت اطاعت و فرمانبرداري نمايد اعمالي 
باشند، همچنـين اگـر كـامالً ضـد ملكيـت باشـد نيـز         خواهد داشت كه مجسمه و مظان آن مي

اتب شود، و آن چندين مر باشند و به آنها اثم گفته مي اعمالي خواهد داشت كه مظان آن، مي
خواهد داشت: نخسـتين مرتبـه ايـن كـه راه بـه سـوي كمـال مطلـوب كـالً مسـدود گـردد، و            

گـردد بـدين شــكل كـه ندانــد     بزرگتـرين آن در دو نـوع اســت يكـي آن كـه بــه مبـدأ برمــي     
پروردگاري دارد و يا بداند، اما او را به صفات مخلوق متصف بداند و يا در مخلوق چيزي از 

صورت دوم تشبيه و سوم اشراك است؛ زيرا تا وقتي نفس مطمح صفات خدا قايل باشد، پس 
بصيرت خويش را تجرد فوقاني و تدبير عمومي كه جهان را فرا بگيرد، قرار ندهد، هرگـز بـه   
مقام تقدس نخواهد رسيد، پس هرگاه اين را از دست بدهد بخود يا چيـزي مثـل خـودش در    

به اندازه نـيش سـوزني عيـب بـه حسـاب      نداشتن را  قيد و بندها، مشغول خواهد شد و حجاب
  آورد، پس بالي كامل همين خواهد بود. نمي

دوم اين كه اين عقيده را داشته باشد كه نفس نشأتي غير از نشأت جسدي نـدارد، و بـراي   
آن كمالي ديگر نيست كه تالش برايش واجب باشد؛ زيرا هرگاه انسان اين را در ضمير خود 

  كمال اصالً بلند نخواهد شد. نگهداشته باشد نگاهش به سوي
و چون قول، به اثبات كمالي ديگر، غير از كمال جسد، از عموم مردم متصور نيست، مگر 

بـود   اين كه حالتي را در نظر داشته باشد كه كالً با حالت حاضر مباين باشد، و اگـر ايـن نمـي   
س متمايـل  گرديدند، پس او به سوي كمال محسو كمال معقول و محسوس باهم متعارض مي

اي براي او نصب گرديد كه آن عبـارت از   كرد. بنابراين، مظنه شده معقول را فرو گذاشت مي

%šÏ﴿فرمايـد:   ايمان به لقـاء اهللا و روز قيامـت اسـت، چنانكـه خداونـد مـي       ©!$$sù Ÿω tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ 
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Íοt� ÅzFψ $$Î/ Ν åκ æ5θè= è% ×οt� Å3Ζ •Β Ν èδ uρ tβρç� É9 õ3tG ó¡•Β ∩⊄⊄∪﴾)1( .» كـــه بـــه آخـــرت ايمـــان پـــس كســـانى
  »] ناشناس و خودشان مستكبرند آورند، دلهايشان [حق نمى

خالصه اين كه هرگاه انسان در اين مرتبه از اثم قرار گرفته بميرد و حيوانيتش از بين برود 
  اي كه هرگز راهي براي رهايي خود نخواهد يافت. گيرد بگونه منافرت از باال او را فرا مي

كه در مقابل داليلي كه خداوند به خاطر رسيدن مردم به كمال مقرر مرتبة دوم، اين است 
فرموده است تكبر ورزد، و مألاعلي با تمام اراده با فرستادن رسوالن و اديـان، قصـد بـاالبردن    
شأن منزلت او را داشته باشد. اما او آنها را انكار نموده و با آنها عداوت كند، پس وقتـي ايـن   

كننـد، و   شود و او را اذيت مي به صورت نفرت به سوي او متوجه ميشخص بميرد اراده آنها 
يابد، و ايـن حالـت    اي كه راهي براي خروج از آن نمي گيرند، بگونه خطاياي او، او را فرا مي

عدم رسيدن به كمال يا رسيدني كـه اعتبـاري نداشـته باشـد انسـان را در همـه اديـان از آيـين         
  كند. پيامبرش خارج مي

، آن كه آنچه موجب نجات است آن را ترك داده كارهايي را انجام دهـد كـه   مرتبه سوم
موجب لعن و نفرين باشند، زيرا غالباً گمانگاه فساد بزرگي در روي زمين و وضعيتي بـر ضـد   

باشند، از آن جمله اين كه احكام معتبر شرع كه منجر به تسليم و اطاعـت يـا    تهذيب نفس مي
باشـد، آن كـه در    ندهـد، و ايـن بـا اخـتالف نفـوس مختلـف مـي        مهياكننده آن باشد را انجام

هاي ضعيفي از حيوانيت مستغرق باشد نيازمندتر است، به اين كه آن احكـام را بيشـتر    صورت
انجام دهد، و آن كه حيوانيتش شديدتر و قويتر باشد نيازمندتر است كه احكام سخت و شاق 

  را بيشتر انجام دهد.
اي هستند كه مستوجب لعن بزرگي است مانند قتـل، و بعضـي    نهاز آن جمله اعمال وحشيا

هاي مضري هسـتند ماننـد قمـار و ربـا، و در هريكـي از       اعمال شهواني هستند، و بعضي كسب
امور مذكور رخنة بزرگي است در نفس از جهت اقدام بر خالف سنت الزمه است، همچنـان  

كنـد كـه از    ألاعلـي او را احاطـه مـي   كه ذكر كرديم، و نيز لعن و نفرين فرايگري از طـرف م 
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گردد، و ايـن مرتبـه بزرگتـرين گنـاه كبيـره اسـت كـه         عذاب مرتب مي )1(مجموع اين دو امر
آنچـه را   †بودن مرتكبش در بهشت منعقد گرديده است، و هميشه انبياء  حرمتش و ملعون

  اند.كه در آنجا منعقد شده و اكثر آنها در شرايع متفق عليه هستند عنوان كرده 
مرتبه چهـارم: نافرمـاني از شـرايع و منـاهجي اسـت كـه بـه اخـتالف عصـر و زمـان تغييـر            

كننـد، و ايـن از آنجاسـت كـه وقتـي خداونـد پيـامبري را بـه سـوي قـوم و ملتـي مبعـوث              مي
هاي  ها خارج كرده به سوي نور و روشني هدايت كند، و كجي فرمايد تا آنها را از تاريكي مي

با بهترين وجه از روي سياست با آنها رفتار نمايد، بعثت او متضـمن ايـن    آنها را راست كند و
كـردن آنـان بـدون آن چيزهـا      كردن كجـي و اداره  شد كه چيزهايي را واجب كند كه راست

پذير نباشد، پس براي هر مقصدي مظنة اكثري يا دايمي وجود دارد كه واجب است بـا   امكان
اي قوانيني وجود دارد كـه   براي تعيين وقت هر مظنه آن مؤاخذه و مورد خطاب قرار گيرند و

اي است كه به سـوي فسـاد يـا صـالح داعـي       گرداند، و بسياري امور به گونه آن را واجب مي
  شود. ها امر كرده مي گيرند، لذا بر حسب آن دعوت، به اين قرار مي

باشـد، و   مي مـي اي است كه ماموربه و نهي عنه بودن آنها حتمي و الز بعضي از آنها بگونه
بعضي ديگر الزامي نيست، حد اقل آنها، آنست كه موافق به آن وحي ظاهري نـازل گـردد، و   

  گردند. بيشتر آنهايي هستند كه به اجتهاد پيامبر ثابت مي
مرتبه پنجم: آنست كه از طرف شارع بر آن نص وجود ندارد و حكم آن در نـزد مالئكـه   

اش، به سوي خدا متوجه شده است، لذا  تمام همت و ارادهاي با  منعقد نگرديده است، اما بنده
چيزهايي براي او پيش آمده كه آنها را مأموربه يا منهي عنه پنداشته است آن هم بنا بـه قيـاس   
يا استنباط و تخريج و امثال آن، آن چنانكه براي بعضـي از عـوام تـاثير بعضـي داروهـا بنـا بـه        

داننـد   شك ماهري داير بر علتي معلوم گردد، و نمـي تجربة ناقص يا براساس حكم طبيب و پز
كه وجه و علت اين تأثير چيست، و طبيب هم روي آن تصـريح نكـرده اسـت، پـس اينگونـه      

توانند از عهده اين امر برآيند، مگر زماني كه جنبة احتياط را بگيرند و اگـر نـه بـين     مردم نمي
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شود و طبق گمان خودشان،  برگزار ميشان حجابي  آنان و بين پروردگارش بنا به ظن و گمان
  گيرند. تحت مؤاخذه قرار مي

بخش در اينگونه امور آن است كه به توجهي به آنها نشود، ولي  اصل رضايت
دانند، لذا بر حسب گمان  هايي وجود دارند كه چنين چيزي را بر خود واجب مي شخصيت

اره خداوند در حديث قدسي گردد، چنانكه در اين ب خود آنان، آن چيز بر آنها واجب مي

›§ºπ﴿و در قرآن نيز فرموده است:  »ِبي َعْبِدي َظن  ِعْندَ  أَنَا«فرموده است:  ÏΡ$t6÷δ u‘ uρ $yδθãã y‰ tG ö/$# $tΒ 

$yγ≈ uΖ ö;tG x. óΟ ÎγøŠn= tæ āωÎ) u !$tóÏG ö/ $# Èβ≡uθôÊÍ‘ «!$#﴾)1( .» تى كه خود آن را پديد آوردند. [ما] آن رارهباني
  »رده بوديم. بلكه آنان براى به دست آوردن خشنودى خداوندبر آنان مقرر نك

بر خود سخت نگيريد كه « »َعَلْيُكمْ  اللهُ  فـَُيَشددَ  ُتَشدُدوا الَ «فرموده است:  �و رسول خدا 
 ِفـي َحـاكَ  َمـا اِإلثْـمُ «و در جـاي ديگـر فرمـوده اسـت:      »به سبب آن خدا بر شـما سـخت گيـرد   

گردد به شرطي كه مقلد كلي باشد، واهللا  مجتهد نيز به اين ملحق مي نافرماني از حكم »َصـْدِركَ 
  أعلم.

  50باب 

  مفاسد اإلثم

گردند، يكي به اعتبار حكمت بـرّ   به دو اعتبار اطالق مي »كبيره و صغيره«بايد دانست كه 
  و اثم، دوم به حسب شرايع و مناهج مختص به هر قرن و زمان.

  گردد: و قيامت مستوجب عذاب مي كبيره گناهي است كه در عالم برزخ
كبيره به اعتبار حكمت برّ و اثم آن گناهي اسـت كـه در عـالم بـرزخ و قيامـت مسـتوجب       

  عذاب گردد، و منافع صالحه را كامالً از بين ببرد، و طرف مقابل فطرت قرار بگيرد.
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  تر از كبيره است: صغيره گناهي پايين
باشد يا بيشتر منجر به آن گردد يـا بعـض را    ها و صغيره چيزي است كه مظنه برخي از اين

از يك جهت واجب گرداند و از جهت ديگر واجب نگرداند، ماننـد كسـي كـه در راه خـدا     
اي بدهد در حالي كه زن و فرزندانش گرسنه باشند، پس از يـك جهـت بـا ايـن عمـل       صدقه

  زند. زدايد و از جهت ديگر تدبير منزل را به هم مي رذيله بخل را از خود مي

  تفصيل معناي كبيره:
ولي به اعتبار شرايع خاص، پس هرچه شريعت آن را نصاً حرام اعالم داشته يا بر ارتكـاب  
آن به جهنم تهديد نموده يا بر آن حدي واجب كرده اسـت و يـا مرتكـب آن را كـافر گفتـه      

بسـا   آيـد،  است تا قباحتش را واضح نموده وضعيت آن را مهم بگيرد آن كبيره به حساب مـي 
اي اسـت، ولـي بـه اعتبـار شـرع كبيـره        اوقات يك چيزي به اعتبار حكمت بـرّ و اثـم صـغيره   

  باشد. مي
شود كه به صورت رسـم و   و از آنجاست كه بسا اوقات ملت جاهلي به چيزي مرتكب مي

گردد تا زماني كه كـالً از بـين    شان خارج نمي عادت در ميان آنها ترويج پيدا كرده و در ميان
دهد پس آنها لج نمـوده بـه ارتكـاب آن     آيد و آن را منهي عنه قرار مي سپس شرع مي نروند،

دادن آن به  ورزند، و از طرفي شرع بر آن تهديد شديد وارد كرده تا جايي كه انجام اصرار مي
گردد، و اقـدام بـه اينگونـه اعمـال فقـط از كسـاني        منزله عداوت شديدي براي ملتي تلقي مي

سركش و نافرمان باشند كه نه از خدا شـرمي داشـته باشـند و نـه از مـردم،      شود كه  متصور مي
آيد خالصه، بحث در باره كباير را بـر مبنـاي شـرع بـه      پس آن عمل گناه كبيره به حساب مي

نماييم، زيرا محل بحثش در آنجاست، اآلن مفاسد كباير براسـاس   جلد دوم كتاب موكول مي
د بحث و بررسي قرار خواهيم داد، همچنان كه در انواع حكمت نيكي و گناه را در اينجا مور

  برّ بيان كرديم.

  اگر مرتكب كبيره قبل از توبه بميرد:
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مردم در باره كباير از كسي كه بدون توبه بميرد اختالف كرده اند كه آيا جايز اسـت كـه   
نموده اند، خداوند او را مورد عفو قرار دهد يا خير، هر گروهي داليلي از كتاب و سنت ارائه 

  اما حل اختالف به نظر من اين است كه افعال خداوند به دو گونه اند:
يكي آن كه موافق به عادت مستمره جاري باشد، دوم آن كه به صورت خارق العاده پيش 

باشند: يكي در بـاره   كنند داراي دو جهت مي آيد، قضايايي كه مردم در باره آنها صحبت مي
قـوع تنـاقض اتحـاد جهـت اسـت، همچنـان كـه اهـل منطـق در          عادت، دوم مطلق، و شـرط و 

باشـد آنگـاه اتبـاع قـراين الزم      قضاياي موجهه مقرر نموده اند، و گاهي جهت، محذوف مـي 
كه هركسي سم بخورد به اين معني اسـت   »كل من تناول السـّم مـات«است پس اين گفتار ما: 

چنـين   »كـل مـن تنـاول السـّم مـات  لـيس«ميرد و ايـن گفتـار مـا:     كه موافق به عادت مستمره مي
نيست كه هركس سم تناول بكند بميرد، يعني به حسب خرق العاده، پس بـين ايـن دو گفتـار    
تناقض نيست، و همچنان كه خداوند در اين جهان افعالي دارد خارق العاده و افعالي دارد كـه  

  باشند. موافق به عادت جاري مي
دارد و افعـالي عـادي دارد، امـا عـادت دائمـي،       همچنين در معاد هم افعالي خـارق العـاده  

رود،  گردد، و گاهي اين عادت از بين مي عاصي اگر بميرد و توبه نكند زماني طويل معاقبه مي
گردد، و همچنين است حقوق العباد، اما براي هميشه، ماندن صاحب كبيره در  يعني معاقبه نمي

صاحب كبيره روشي بكار برده شود جهنم درست نيست، و حكمت متقاضي اين نيست كه با 
  رود، واهللا أعلم. كه با كافر بكار مي

  51باب 

  باشند هايي كه بين بنده و نفس او مي در بيان معصيت

  گيرد: قوت ملكي را قوت حيواني فرا مي
گيـرد، و آن   بايد دانست كه نيروي حيوانيت در انسان، از هرطرف نيروي ملكي را فرا مـي 

ه در قفس باشد، سعادتش آن است كـه از قفـس آزاد باشـد و بجـاي     مانند آن مرغي است ك
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هاي لذيذ استفاده كند و با ابناء  هاي غذايي و ميوه اصلي خويش در باغ سرسبز برسد و از دانه
  بني نوع خود همراه باشد و همراه با آنان شاد و خرّم باشد.

  بودن اوست: شديدترين شقاوت انساني، دهري
انسان در اين است كه او دهري باشد، و حقيقـت دهـري ايـن اسـت     و شديدترين بدبختي 

كه با علوم فطرت صحيح، ضد و متناقض باشد، و ما بيان كرديم كه انسـان فطرتـاً تمـايلي بـه     
سوي مبدأ خويش جل شانه دارد، و متمايل است تا تعظـيم او را كـامالً بجـا آورد، و بـه ايـن      

(øŒÎ﴿رمـوده اسـت:   سوي خداوند اشاره فرموده است، چنانكه ف uρ x‹ s{r& y7 •/ u‘ .ÏΒ ûÍ_t/ tΠyŠ# u﴾)1( .
  »و هنگامى كه پروردگارت از پشتهاى بنى آدم، فرزندانشان را بر گرفت«

و تعظـيم نهـايي از نفـس     »اْلِفطْـَرةِ  َعلَـى يُولَـدُ  َمْولُـودٍ  ُكـل «نيز فرموده است:  �و رسول خدا 
داشته باشد كه خداوند به قصد و اختيـار خـويش    پذير نيست، مگر اين كه عقيده انسان امكان
كند، و احكام شرعي براي آنهـا   شان مي نمايد، و آنها را مكلف قرار داده مجازات تصرف مي

  فرمايد. نازل مي
پس هركسي انكار نمايد كه من چنين پروردگاري ندارم كـه سلسـلة وجـود بـه او منتهـي      

مـا بيكـار و معطـل كـه هيچگونـه تصـرفي در       گردد، يا عقيده داشته كـه پروردگـاري دارد، ا  
كاينات ندارد و يا تصرفاتي دارد به ايجاد ولي بدون اراده و يا بندگان را بر خيـر و شـرّي كـه    

كند و يا نسبت به خدا عقيده داشته كـه او ماننـد سـاير مخلوقـات      دهند مجازات نمي انجام مي
ده داشته باشد كه آنها را بـه احكـام،   است و يا بندگان را در صفات او شريك بداند، و يا عقي

فرمايد، پس اين است دهري كه در دل نسبت به پروردگـارش   مكلف نمي †به زبان انبياء 
تعظيم قايل نيست، و علمش به سوي مكان مقدس نفوذي ندارد، پـس او ماننـد همـان مرغـي     

  است كه در قفس آهني محبوس باشد كه به قدر سر سوزني در آن سوراخي نباشد.

  كند: وقتي انسان دهري بميرد پرده كنار رفته ملكيت ظهور مي
                                           

  .172سورة اعراف، آية  -)1(



    

  265  مبحث پنجم: مبحث برّ و اثم
  

 

گردد و ميـل   شود و ملكيت تا حدي ظاهر مي پس وقتي كه او بميرد پرده از او برداشته مي
آينـد از ايـن كـه پررودگـارش را      افتـد، امـا موانـع پـيش مـي      طبعي و فطري او به حركت مـي 

آيد. پروردگار  دش وحشت بزرگي پديد ميبشناسد، و يا به مكان مقدس برسد، پس در وجو
و مالئكه به سوي آن نظر كردند در حالي كه او در چنين وضع خبيثي قرار گرفتـه بـود، پـس    
نگاه نارضايتي و تحقير به او احاطه پيدا كرد، و در نفوس ماليكه الهامات نارضايتي و عـذاب  

ا شـديدترين شـقاوت و بـدبختي    پديد آمد، و در عالم مثال و خارج، به عذاب مبتال گرديد. ي

≅¨﴿فرمايـد:   انسان آن است كه كافر باشد بر تطور شـأن الهـي چنانكـه مـي     ä. BΘöθtƒ uθèδ ’ Îû 5βù' x© 

∩⊄∪﴾)1( »تكبر بورزد.  »هر روزى او در كارى است  
و منظور از شأن اين است كه اين جهان بر حسب مقتضاي حكمت الهي، اطـوار و ادواري  

آيـد، خداونـد در هـر آسـمان نسـبت بـه همـان دور وحـي          دوري مـي دارد، پس هرگاه يك 
نمايند، و شريعت و مصـلحتي بـراي    ريزي مي فرستد و مالئكه مناسب به آن انتظام و برنامه مي

شود تا براي اجراي آن دوره، در جهان تصـميم   گردد، سپس به مألاعلي الهام مي آن مقرر مي
  بگيرند.

  وب بشر است:اجماع مألاعلي سبب الهام در قل
گردد تا در قلوب بشر الهاماتي پديد آيد، پس اين  گيري آنها موجب مي پس تصميم

وضعيت و حالت در پشت سر مرتبه اولي است كه در آن، هيچگونه شايبه تغيير وجود ندارد، 
و اين نيز شرحي براي كمال واجب تعالي است، مانند مرتبه اولي؛ پس هركس كه با اين 

لف باشد و آن را مبغوض بدارد، و از آن باز بدارد، نفرين شديدي از وضع و حالت مخا
كند، و سنگدل  شود و او را احاطه نموده اعمالش را نابود مي طرف مالئكه دچارش مي

تواند اعمال نيكي را كسب كند كه به نفعش تمام بشود، چنان كه خداوند  گردد و او نمي مي

%βÎ) tÏ¨﴿به اين مقام اشاره فرموده است:  ©!$# tβθßϑ çFõ3tƒ !$tΒ $uΖ ø9 t“Ρ r& zÏΒ ÏM≈ uΖ Éi� t7ø9 $# 3“y‰ çλù; $#uρ .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 

                                           
  .29سورة رحمن، آية  -)1(
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$tΒ çµ≈ ¨Ψ ¨�t/ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ Îû É=≈ tG Å3ø9$# � y7 Í× ‾≈ s9'ρé& ãΝåκ ß] yèù= tƒ ª!$# ãΝ åκß] yèù= tƒuρ šχθãΖ Ïè≈ ‾=9 $# ∩⊇∈∪﴾)1( »گمان  بي
دايت فرو فرستاديم، بعد از آن كه دارند آنچه را كه از دالئل روشن و ه كساني كه پنهان مي

كنندگان  آن را براي مردم در كتاب (تورات و انجيل) بيان و روشن نموده ايم خدا و نفرين
  .»كنند ايشان را نفرين مي

  عواقب ترك دستور خداوند:

ــت:    ــوده اس ــز فرم zΝ﴿و ني tFyz ª! $# 4’ n?tã öΝ ÎγÎ/θè= è% 4’ n?tã uρ öΝ ÎγÏèôϑ y™﴾)2( »   ــا و ــر دله ــد ب خداون

  .»هاي آنان مهر زده است وشگ
ماند كه در قفسي باشد كه از هرطرف منافـذ و سـوراخ داشـته باشـد،      اين به آن مرغي مي

تـر از دهـري و كـافر ايـن      ولي از باال پردة بزرگي روي آن قفس انداخته شده است، و پـايين 
يكي و بـدي  است كه كسي به توحيد و تعظيم خدا قايل باشد ولي امتثال امر خدا را براساس ن

دانـد، ولـي    ترك كرده است، پس او مانند آن مردي اسـت كـه شـجاعت و فوايـد آن را مـي     
تواند خود را به آن متصف كند، زيـرا حصـول نفـس شـجاعت چيـز ديگـري و حصـول         نمي

صورت آن در نفس چيزي ديگري است، بازهم او بهتر از كسي است كه معنـي شـجاعت را   
بيند و  اي را مي ي است كه در قفس توري باشد كه سبزي و ميوهداند، و مثال او مانند مرغ نمي

مدتي كه در آنجا بوده، بعداً در اين قفس زنـداني شـده اسـت، پـس شـوق زيـادي دارد كـه        
آورد، ولـي   دهد و سرش را از داخل تور بيـرون مـي   مجدداً به آنجا برود، لذا پرها را تكان مي

ها از روي حكمـت نيكـي و بـدي كبـاير بـه حسـاب        كند، اين رفتن پيدا نمي راهي براي بيرون
  آيند. مي

  عواقب ترك بعضي اوامر:

                                           
  .159سورة بقره، آية  -)1(
  .7سورة بقره، آية  -)2(
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پايينتر از اين آنست كه اين اوامر را بجا آورد، ولـي نـه بـا مالحظـه آداب و شـرايطي كـه       
آمدن از آن  اي باشد و بيرون الزمه آنها هستند، و او مانند آن مرغي است كه در قفس شكسته

تواند از قفس بيرون آيد،  باشد، پس او مي شت خراش و پركندن نميمشكل است و بدون بردا
جنسان خويش خوشحال و شـادان نيسـت و بـه سـبب      اما با زحمت و مشقت، و او در ميان هم

خواهد استفاده نمايـد؛ و   هاي باغ، آنطور كه مي تواند از ميوه خراش برداشتن و پركندنش نمي
نيك و بد آميخته انجام داده اند، و اين موانع آنهـا بـه   اين دسته مردم كساني هستند كه اعمال 

در حـديث صـراط بـه     �گردند. رسول خدا  اعتبار حكمت نيكي و بدي صغاير محسوب مي
(يك »  «ساقط في النار ومخردل ناج ومخدوش ناج«فرمايد:  اين سه چيز اشاره نموده مي

شود اما نجات مي يابد،  ع ميافتد، (ديگري) بعضي از اعضاي آن قط گروه) در آتش جهنم مي
  . »شود و نجات مي يابد (و سومي) مخدوش مي

  52باب 

  اآلثام التي هي فيما بينه وبين الناس

  حيوان بر چند مرتبه است:
  بايد دانست كه انواع مراتب حيوان بسيار و پراكنده اند:

وردگـار  بعضي از آنها كه مانند كرم از خاك پديد آيند، لـذا مناسـب آنهاسـت كـه از پر    
  شود. الهام گيرند كه چگونه غذا بخورند، ولي چگونگي تدبير منزل به آنها الهام نمي

كنند،  و بعضي از آنها توالد و تناسل دارند و نر و ماده در پرورش فرزندان باهم كمك مي
و مناسب به آنها در حكمت خداوندي، اين است كه نسبت به تدبير منزل از جانب پروردگار 

شود كه چگونه غذا بدست آورد و بـه پـرواز درآيـد و نيـز      ند، پس به مرغ الهام ميالهام گرد
هـا غـذا    شود كه چگونه با ماده جفت شده و چگونه النـه بسـازد و چطـور بـه جوجـه      الهام مي

  بدهد.

  خداوند انسان را از بين حيوانات جدا كرده است:
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كند، مگـر بـه كمـك ابنـاي نـوع      تواند زندگي ب انسان از ميان آنها طبعاً مدني است و نمي
هاي نارسيده تغذيه نمايد، لذا سـزاوار   هاي خود روييده و ميوه تواند از علف خود، زيرا او نمي

است كه همراه با الهام تدبير منزل، تدبير شهر نيز به او الهام گردد، و آداب زندگي به او نشان 
شـوند بجـز در    به صورت طبيعي الهـام مـي  شود، البته بقيه انواع الهامات به هنگام نياز  داده مي

شوند از  شود، و آنهايي كه الهام مي چند مورد از علوم زندگي كه به صورت طبيعي الهام نمي
كردن بوقت گرفتن گلـو، و بازشـدن جشـم     قبيل مكيدن پستان به هنگام شيرخوارگي، و سرفه

سان سازنده و اهتمام ورزنـده  در هنگام اراده ديدن، و امثال آن، و اين از آنجاست كه خيال ان
است. بنابراين، علوم تدبير منزل و تدبير شهر به بصورت رسم و تقليـد از كسـاني كـه بـه نـور      
ملكي تاييد شده و به آنها وحي شده است و يا به صورت تجربه و انتظار تدبير غيبي و فكـر و  

گار با تفاوت استعدادها انديشه به صورت استقراء و قياس و برهان و امثال آن از جانب پرورد
به انسان واگذار گرديده اسـت و مثـال آن در تلقـي امـر شـايعي كـه واجـب اسـت از جانـب          
ايجادكننده صورتها با وجود اختالف ناشي از استعدادها عنايت گردد، مانند وقايعي كه مردم 

ض نمايــد، و علـوم فوقــاني از جايگــاهش بـر آنهــا فــاي   آنهـا را در عــالم خــواب دريافـت مــي  
هـا بـه اعتبـار اسـتعداد      گردند، پس صورت گردند و به نزد آنها به جسم مناسب مجسم مي مي

  شوند نه از ناحيه مفيض. مفوض اليه مختلف مي

  اعمال انسان بر سه نوع اند:
گردنـد، اگرچـه روش    از علومي كه بر سر افراد انسان چه عـرب و چـه عجـم فـايض مـي     

برند و آنها بر سه نوع  كه نظام شهر را از بين مي دريافت متفاوت است، حرمت خصايلي است
اند: برخي اعمال شهواني هستند، و برخي اعمال درندگي، و برخي ديگر اعمالي هستند كه از 

  آيند. برخورد نامناسب در معامالت پديد مي

  كند: ريزي مي انسان براي اعمال شهواني برنامه -1
ت، غيرت و حرص بـا ابنـاي جـنس خـويش     اصل در اين باره اين است كه انسان در شهو

هـاي نـر در ايـن كـه بايـد بـر        باشد، و مردان در تمايل به سوي زنان مانند حيـوان  مشترك مي
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باشد. اما حيوان نر با درگيري، آن كه قويتر باشد ضعيفان را  موطوئه ايجاد مزاحمت نشود، مي
  كند. مشاهده نميكند، زيرا عمل جنسي را  زند، يا مزاحم را احساس نمي كنار مي

كند و به او الهام  ولي انسان هوشيار و زيرك است، پندار را مانند ديده و شنيده حساب مي
بـرد، زيـرا تمـدن بـدون تعـاون و       شده است كه درگيري به خاطر اين امر شـهر را از بـين مـي   

الهـام   كمك با همديگر امكان ندارد، و مردان در اين رابطه از زنان دخالت بيشتر دارنـد، لـذا  
گرديدند كه بايد هر مردي با زني اختصاص داشته باشد و با ديگران مزاحم و درگير نباشد، و 

  همين است اصل حرمت زنا، باز صورت اختصاص با زن امري است وابسته به رسم و شرع.
كنـد كـه    هاي نر مشابهت دارند از اين كه سالمتي فطـرت اقتضـا مـي    و مردان نيز با حيوان

ها هيچ توجهي به حيوان نـر   تنها به سوي زنان باشد نه مردان، همچنان كه حيوانرغبت و ميل 
باشـند كـه بـا     ندارند، البته بعضي از مردان كه شهوت فاسد بر آنها غلب آيد ماننـد كسـي مـي   

برند، پس آنان از سالمت فطري منسلخ شده يا شهوت خـود را   خوردن گل، و زغال لذت مي
خواهد كسي با او شهوت رانـي كنـد، و از    پيدا كرده است كه مي رانند يا خارش با مردي مي

برند، پس اين يك نـوع تغييـر در مـزاج و     برد كه طبايع سالم از آن لذت نمي چيزي لذت مي
بيماري نفساني است، و عالوه بر اين يك گونه نسل كشي است كه خواهشش را كه خداوند 

برنـد. پـس نظـامي را كـه      ق مشروع بكار مـي به خاطر آفرينش نسل مقدر فرموده، در غير طري
خداوند آنها را بر آن آفريده، تغيير داده اند، پس زشتي اين فعل چيزي اسـت كـه در نفـوس    

آورند، ولي بازهم بـه   آنها جايگزين شده است از اينجاست كه اين عمل را فقط فساق بجا مي
ر اين كه كـالً از فطـرت سـالم    كنند، مگ نمايند و نه خود را به آن منسوب مي آن اعتراف نمي

دهند كه در نتيجه به كيفر اعمال خـود خواهنـد    خارج شوند، آنگاه اين عمل را علناً انجام مي
  رسيد همچنان كه در زمان حضرت نوح انجام گرفت و اين است ريشه حرمت لواط.

رسد، و  زندگي انسان و تدبير منزل و سياست مدينه بدون عقل و تمييز، به پايه تكميل نمي
نمايـد،   كنـد، جنـگ و كينـه ايجـاد مـي      نوشي متداوم نظم را كامالً در هم و بر هـم مـي   شراب

شان غالب آمده و  آورند كه شهوت فاسدشان بر عقلهاي كساني بر اين خصلت رذيل روي مي
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شان را بر آنها فاسد كرده است، و اگر رسم و عادت، ايـن عملكـرد آنهـا را جلـوگيري      منافع
خوري، اما حرمت قليل و كثير  از بين خواهند رفت و اين است اصل حرمت شرابنكند مردم 

  شود، مگر در مبحث شرايع. آن واضح نمي

  كند: انسان نيروي عصبانيت و جنگجويي را منظم مي -2
هـاي   مردان در خشم و غضب در برابر با كسي كه جلو خواستة آنها را بگيرد، مانند حيوان

شـوند و   هاي نر فقط به سوي خواسته محسوس، يا متـوهم، متوجـه مـي    باشند، اما حيوان نر مي
باشد، و حرص و طمع او باالتر از حـرص   ها، در پي خواسته معقول هم مي انسان عالوه بر اين

  حيوان است.
جنگند تا كه يكي شكست بخورد و سپس كينه در دل ندارند، مگر شتر نر، و  ها مي حيوان

  گاو نر و اسب نر.
شود، و اگر بـين مـردم جنـگ و درگيـري      پروراند و فراموش نمي در دل كينه ميو انسان 

ماند، لذا به آنها الهام گرديده است كه قتل  رود و زندگي راكد مي پشي بيايد كشور از بين مي
و قتال، ضرب و شتم حرام است، مگر با در نظرگرفتن مصلحت بزرگي مانند قصاص و امثـال  

رخاست، مثل آنچه در دل گذشتگان برخاسـته بـود، ولـي از تـرس     آن، و در دل بعضي كينه ب
قصاص به اين متمايل شدند كه سم در غذا بريزند و يا به وسيله سحر قتل نماينـد، امـا ايـن بـه     

تـوان از آن رهـايي    منزله قتل بلكه از آن هم شديدتر است؛ زيرا قتل، امر ظاهري است كه مي
، و نيـز بـه ايـن متمايـل شـدند كـه بـه تهمـت و         يافت، ولي از سو سحر رهـايي مشـكل اسـت   

  چيني به پيش مقامات دولتي اقدام كنند تا قتل انجام گيرد. سخن

  خيزند: اعمالي كه از معامالت برمي -3
و مسايل زندگي كه خداوند براي بندگان مقرر كرده است عبارتنـد از: برداشـت از زمـين    

سياست كشور و ملت، و هركسبي كه  مباح، چراندن حيوانات، كشاورزي، صنعت، تجارت و
  ها باشد آن در تمدن دخالتي نخواهد داشت. غير از اين
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شوند، مانند دزدي و  آورند كه به ضرر جامعه تمام مي هايي روي مي بعضي به سوي كسب
ها كشور را از بين خواهند برد، لذا به مردم الهام گرديـده اسـت كـه همـه      غصب كه همة اين

شند، و روي اين، بين مردم اجماع منعقد گرديده است، اگرچـه نافرمانـان بـه    با ها حرام مي اين
بردن اينگونـه   شوند، شاهان عادل در از بين اعتبار غلو نفساني خويش، به اين امور مرتكب مي

شوند كه پادشاهان عادل از اينگونه امور جلـوگيري   كوشند، و چون برخي متوجه مي امور مي
خورند و  نمايند، و به دروغ قسم مي انديشند كه ادعاي دروغين مي ينمايند چارة ديگري م مي

آورنـد و يـا بـه معـامالت      دهند يا در كيل و وزن كم و كاست بجا مـي  يا به دروغ گواهي مي
هاي مضر ديگر است، گرفتن  زنند، حكم همه اين امور مانند حكم كسب قمار و ربا دست مي

  ز آن هم بدتر است.عوارض بيجا مانند راهزني است، بلكه ا

  نياز مالحظه مصلحت كلي در قلوب مردم جاي گرفته است:
خالصه اين كه بنـابراين وجوهـات، حرمـت ايـن امـور در دلهـاي مـردم جـاي گرفـت، و          
هركسي كه از روي عقل و فكر و آشنايي با مصالح، قويتر است از اين چيزها جلوگيري نمود 

كرد تا اين كه بين مردم رسم مروجـه قـرار گرفتـه    و اين به صورت سلسلة مراتب جريان پيدا 
باشند، پس در  آيد، همانند مشهورات بخش شده مي است و جزو بديهيات اوليه به حساب مي

گردد، همانگونه كه از آنجا الهام آمده است كه  اين وقت رنگي از آنها به سوي مألاعلي برمي
  باشند و از همه بيشتر ضرر دارند. ها حرام مي اين

اي قرار گرفتند كه هرگاه كسي از بني آدم يكي از اين كارها را انجام  س مالئكه به گونهپ
دهد چنان رنج برند كسي كه پاي خود را بر اخگري گذاشته است و فوراً احساس آن به قـوه  
مدركه سرايت كنـد و از آن ناراحـت شـود، سـپس ايـن نـاراحتي خطـوط شـعاعي دارد كـه          

گـردد كـه او    يد و به قلوب ماليكه مستعد و توانمند و غيره، الهام مينما گناهكار را احاطه مي
اي باشـد كـه شـرعاً     را در صورت امكان، اذيت و آزار دهند، و آنچه براي او مصلحت مقرره

 »ديما رزقه وما أجله ومـا عمـره؟ وشـقی أو سـع«شود كه:  موسوم به الهام اليكه است نوشته مي
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گويند، وقتي كه بميرد و اين مصلحت او ساكت بماند  طالع ميشناسي آن را  و در علوم ستاره
  شود. پروردگار براي او فارغ مي

éé﴿فرمايد:  چنانكه مي ééøøøø ãã ãã���� øø øø���� oo ooΨΨΨΨ yy yy™™™™ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 tt ttµµµµ •• ••ƒƒƒƒ rr rr&&&& ÈÈ ÈÈββββ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ss)))) ¨¨ ¨¨WWWW9999 $$ ] به زودى  اى ثقالن [جنّ و انس«. )1(﴾∪∪∪∪⊆⊆⊆⊆⊃⊃⊃⊃∩∩∩∩ ####$$
  او جزاي كامل خواهد داد، واهللا أعلم. »پردازيم ] شما مى به [حساب

                                           
  .21سورة رحمن، آية  -)1(



  مبحث ششم
  حث سياسات مليب

  53باب 

  ها كنندگان ملت نياز به هاديان راه و راست

  مردم به عالمي نياز دارند كه از اشتباهات در امان باشند:

yϑ$!﴿فرمايد:  خداوند مي ‾Ρ Î) |MΡr& Ö‘É‹Ζ ãΒ ( Èe≅ ä3Ï9uρ BΘöθs% >Š$yδ ∩∠∪﴾)1( .» تو فقط هشدار
  »اى. و هر قومى راهنمايى دارد دهنده

هاي مخالف  هاي بدست آورنده انقياد حيوانيت، براي ملكيت يا گناه روشبايد دانست كه 
كند،  كند، و فوايد اين و ضرر آن را درك مي به آن را، اگرچه عقل سليم به آنها رهنمايي مي
هايي بـر آنـان غالـب آمـده و وجـدان آنهـا را        اما مردم نسبت به آن غافل هستند، زيرا حجاب

اش را و حالت خطرناك و  ر صفراوي، پس حالت مطلوب و فايدهفاسد كرده است، مانند بيما
كنند به كسي كه به راه راست آشنا باشد و  توانند تصور كنند، پس نياز پيدا مي ضررش را نمي

  آنها را راهنمايي كند و به آنان دستور داده وادارشان بكند و از خالفش بازشان دارد.
ذاتاً ضد ايـن روش مطلـوب را در نظـر دارنـد،     باشند كه  و بعضي داراي افكار فاسدي مي

كـردن اينگونـه    نمايند، پس امر ملـت بـدون سـركوب    پس خود گمراه و ديگران را گمراه مي
  آيد. افراد، راست درنمي

و بعضي بالنسبة، افكار خوبي دارند كه از هدايات سهم ناقصي دارند، پس بعضـي چيـز را   
كند كه كامل هستند و نيـاز   يا نسبت به خود فكر ميكنند  ياد گرفته و بيشر آن را فراموش مي

اي ندارند، لذا اينگونه افراد نياز دارند كه كسـي آنهـا را از ايـن خـواب غفلـت       كننده به كامل
  بيدار كند.

  مردم به باالترين فردي از اصناف بشر نياز دارند:
  ها در امان باشد نياز دارند. خالصه اين كه مردم به عالمي كه از لغزش

                                           
  .7سورة رعد، آية  -)1(
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وقتي كه شهري با وجود استقالل عقـل در امـور زنـدگي كـه بسـياري از مـردم داراي آن       
باشند، براي اداره نظم اصـالحي آن، ناچـاراً نيـاز بـه شخصـي دارد كـه مصـالح را خـوب          مي

اش كند، پس وضع ملت بزرگي از ملتها در حالي كه در برگيرنده استعدادات  بشناسد و اداره
هاي پاك از اهل فطـرت صـاف و    د، به نسبت راه و روشي كه تنها قلبباش كامالً متفاوتي مي

يابند كه داراي نفس عاليه باشند، و آن  كنند، و تنها كساني به آن راه مي مجرد آن را قبول مي
  هم بسيار كمند، چگونه بايد باشد.

و همچنين وقتي كه آهنگري، نجاري و امثال آنهـا كارهـايي هسـتند كـه از دسـت عمـوم       
دهند كه روش آنها را از گذشـتگان يـاد    گيرند، بلكه كساني آنها را انجام مي م انجام نميمرد

پنداريـد ايـن    گرفته و يا استاداني آنان را راهنمايي كرده و بر آن وادار نموده اند، پس چه مي
يافتگان مخلـص كسـي ديگـر بـه سـوي آنهـا هـدايت         مطالب بسيار ارزنده را كه به جز توفيق

  گردد. نمي

  واجب است در جلوي همه ثابت كرد كه اين مرد عالم معصومي است:
باز الزم است كه اين عالم در جلوي همه ثابت كند كه او به سنت راشده آشنا و در آنچه 

كردن معصوم است، و نيز از اين هـم معصـوم اسـت كـه قسـمتي از       گويد از خطا و گمراه مي
باشد، يكي آن كه آن  اين در دو وجه منحصر مي اصالح را بلد باشد و قسمتي ديگر را خير، و

را از مردي نقل كند كه كالم بر او منتهي است كه همه به كمـال و عصـمت او اعتقـاد داشـته     
باشند و اين نقل پيش آنها كامالً محفوظ باشد كه بتواند آنها را بر حسب عقيدةشـان مؤاخـذه   

دوم آن كه خود او كسي باشد كه كالم بر  نمود و عليه آنها احتجاج نمود و آنها را قانع كرد،
  او منتهي است و مردم بر او اتفاق و اجماع داشته باشند.

خالصه اين كه بايد در ميان مردم شخص معصومي وجود داشته باشد كه روي او اتفـاق و  
اجماع قرار گيرد، و يا اين كه اگر خود شخص معصوم موجود نيست روايات او در نزد آنهـا  

ند و بدانند كه وضع قابل اتباع است و از او اين روشـها پديـد آمـده انـد و از نفـع      محفوظ باش
هـا چنـين چيـزي     ها را بداند و از ضرر آنها آگاه گـردد؛ زيـرا ايـن    آنها باخبر باشد، و نيز گناه
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نيستند كه به برهان و عقل متصرف در معاش بتوان آنها را دريافت و يا با حس، آنها را درك 
دارد، پـس   ه آنها اموري هستند كه از حقايق آنها جـز وجـدان، كسـي پـرده برنمـي     نمود، بلك

همانگونه كه گرسنگي، تشـنگي و تـأثير دواي گـرم يـا سـرد فقـط بـه وسـيله وجـدان درك          
تـوان   گردند همچنين شناخت اين كه كدام چيز بـا روح مناسـبت يـا منـافرت دارد را نمـي      مي

  درك كرد مگر با ذوق سالم.

  ن اين عالم از جانب خداست:بود معصوم
توان دريافت، مگر اين كه خداوند در  و اين كه او في نفسه از اشتباه محفوظ است را نمي

وجود او علم بديهي بيافريند كه تمام آنچه را او درك كرده و يا دانسته است حق و مطابق بـا  
را ببينـد ايـن احتمـال    باشند، مانند آن كه هرگاه شخص بينايي به هنگام ديدن، چيزي  واقع مي

وجود ندارد كه در چشم او آفتي وارد شده و اين ديدن حقيقتي ندارد، مانند دانستن معـاني و  
در برابر اين عنصـر   »ماء«موضوعات لغوي مثالً شخص عرب شك و ترديدي ندارد كه لفظ 

يل در برابر با فالن عنصر وضع شده است، حاالنكه هيچ دل »ارض«وضع گرديده است و لفظ 
و برهاني پيش او بر اين اقامه نگرديده است، و بين آنها مالزمت عقلي وجود نـدارد، ولـي بـا    

  وجود اين در او علم بديهي وجود دارد.

  واجب است كه اين مرد ملكه طبيعي داشته باشد:
اي طبيعي داشته باشـند كـه بوسـيله آن علـم      آيد كه ملكه و اين در اكثر افرادي بدست مي

نمايند كه هميشه در كارها اصابت كنند و ايـن وجـدان پشـت سـر هـم باشـد و        وجداني تلقي
بودنش از خطا بدين شكل باشد كه با داليل  تجربة درستي تكرار گردد، و در نزد مردم مأمون

كنـد حـق و صـواب انـد و      زياد برهاني يا خطابي ثابت گردد كه آنچه او به آنهـا دعـوت مـي   
د كه دروغ به آن راه نداشته باشد، و از او آثار قرب ماننـد  سيرت او آنچنان نيك و صالح باش

معجزه و استجابت دعا مشاهده گردد تا جايي كـه مـردم يقـين داشـته باشـند كـه او در تـدبير        
باشـند   اي كه ملحـق بالماليكـه مـي    عالي، منزلت و وقعتي دارد، و نفس او به آن نفوس قدسيه

ا دروغ نگويـد و بـه گنـاه آلـوده نگـردد، سـپس       پيوسته است، و او شايسته است كه عليه خـد 
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اموري از او پديد آيد كه به او الفت ورزند و او را از اموال و اوالد و از آب شيرين به هنگام 
ها به وضع مطلوبي بدون اين منصـبغ   تشنگي بيشتر دوست داشته باشند، پس هيچ امتي از امت

ادات اشـتغال دارنـد خـود را بـه كسـي      گردد، و از اينجاست كه آنـاني كـه بدينگونـه عبـ     نمي
دانند كه معتقد باشند او داراي چنين اموري هست چه در اين عقيده بحق باشند يا  منسوب مي

  به اشتباه، واهللا أعلم.

  54باب 

  حقيقت نبوت و خواص آن

  فاهمان، باالترين طبقات مردم هستند:
كه صالحيت داشته باشـند،   بايد دانست كه باالترين طبقات مردمان فهميده، كساني هستند

ملكيت آنها در نهايت علو قرار بگيرد، امكان داشته باشد كـه آنهـا جهـت برقرارنمـودن نظـام      
مطلوبي مبعوث گرديده به حق دعوت دهند و از طرف مألاعلي علوم و احوال الهي بر اونازل 

  گردد.
باشـد، و در   و بايد شخص مفهم از نظر مزاج معتدل، و از نظر آفـرينش و اخـالق درسـت   

آراي جزئي اضطراب و پريشاني نداشته باشد، و داراي چنـان ذكـاوت افراطـي نباشـد كـه از      
كليات به جزئيات و از روح به كالبد راه پيدا نكند و داراي چنان غباوت مفرطي نباشد كـه از  

  جزئيات به كليات و از جسم به روح راه نيابد.
يبند باشد، در عبادات داراي شهرت خـوب و  و نسبت به سنت راشده از همه كس بيشتر پا

در برخورد و معامله با مردم، عـدالت و انصـاف داشـته باشـد، تـدابير كلـي را دوسـت و نفـع         
عمومي را خواهان باشد، به كسي اذيت و آزار، نرساند مگر اين كه نفع عام وابسته به آن و يا 

اي كه آثار تمايلش در كالم و  ونهمستلزم آن باشد، هميشه به سوي عالم غيب مايل باشد، به گ
شود، و  صورت و همه اوضاع او محسوس گردد، و احساس شود كه او از عالم غيب تاييد مي
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به كمترين رياضت چنان فتوحات غيبي از قبيل قرب و سكينه بر او وارد گردد كه بر ديگـران  
  هاي بسياري وارد نگردد. با وجود رياضت

  :باشند فاهمان بر چند طبقه مي
  اهل فهم طبقات مختلفي دارند:

  كاملترين آنها كسي است كه علوم تهذيب نفس را به وسيله عبادات از حق تلقي نمايد.
و اگر بيشترين تلقي او در باره اخالق فاضله و علوم تدبير منزل و امثال آنها باشد او حكيم 

  است.
نصاف بين مردم موفـق  و كسي كه بيشتر سياسات كلي را تلقي نموده به برگزاري عدل و ا

شود، چهارم مويد به وسيله جبرئيـل و او   گردد و ظلم و ستم را از آنها بردارد، خليفه گفته مي
كسي است كه به مألاعلي ارتباط داشته باشد و مألاعلي تعليم و تربيت او را بـه عهـده گرفتـه    

  د آيد.باشند و براي او مشاهده گردند، و انواع و اقسام كرامات از دست او پدي
پنجم هادي است و او كسي است كه در قلب و لسان او نور بدرخشـد، مـردم از جلسـه و    

هاي او استفاده نمايند، و سكينه و نور از او به همنشينان منتقل گردد، و به وسـيله او بـه    موعظه
  نمودن آنها كوشا باشد. حد كمال راه يابند و او به هدايت

يشتر علم او روي معرفت قـوانين ملـي و مصـالح آن    ششم امام است، و او كسي است كه ب
  قرار گيرد، و آنچه را از آن محو شده احيا نمايد.

هـاي مقـدر    هفتم منذر است و او كسي است كه در قلب او القا شود تا مردم را از مصيبت
هـايي را ملعـون قـرار داده نفـرين      در جهان آگاه كند و يا متوجه گردد كه خداوند چـه ملـت  

است آنها را خبردار كند، و يا در بعض اوقات از خود بيخود گردد، پس بـه آنچـه در   فرموده 
  قبر و حشر پيش آمدني است پي ببرد و به مردم اطالع دهد.

هرگاه حكمت خداوند بخواهد كه يكي از مفهمين را مبعوث بگرداند او نبي 
  است:
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عـوث نمايـد، و او را   پس هرگاه خداوند بخواهد كه يكي از مفهمين را به سـوي مـردم مب  
كنـد   ها به سوي نور وسيله قرار دهد، بر بندگانش فـرض مـي   آمدن آنها از تاريكي براي بيرون

كه به دل و جان او را بپذيرند، و از مألاعلي نسبت به كسي كـه پيـرو و منقـاد او باشـد اعـالم      
سـازد   امور آگاه ميآيد و او مردم را بر اين  شود، و بر مخالفان او لعن و نفرين مي رضايت مي

دهد، پس اين شخص نبي است، و بزرگترين انبياء  و فرمانبرداري خود را بر آنها الزم قرار مي
خواهد تا او وسيله  كسي است كه بگونه ديگري مبعوث گردد، و آن اين كه خداوند از او مي

يت مردمان آمدن مردم از ظلمت، به سوي نور قرار گيرد و قومش بهترين امت براي هدا بيرون
  باشد. ديگر باشد، پس بعثت او شامل بعثت ديگري مي

%uθèδ “Ï﴿به سوي اول در آية  ©!$# y]yèt/ ’ Îû z↵Íh‹ ÏiΒ W{$# Zωθß™u‘ öΝ åκ÷] ÏiΒ﴾)1(  » اوست كسى كه در
  اشاره شده است. »ميان درس ناخواندگان رسولى از خود آنان برانگيخت

öΝ﴿و به سوي دوم در آية  çGΖä. u� ö�yz >π̈Β é& ôM y_Ì� ÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9﴾)2( .اشاره رفته است  

َعثُـوا َولَـمْ  َمَيسـرِينَ  بُِعثْـُتمْ  فَِإنَما«: �اي به آن در قول پيامبر  و نيز اشاره بدرسـتي  « »ُمَعسـرِينَ  تـُبـْ
تمـام انـواع    �رفته است، و پيامبر ما  »كه شما انتخاب شده ايد كه آسانگير باشيد نه سختگير

گرفته و مستوجب كاملترين دو بعثت قـرار گرفتـه اسـت حـال آنكـه بعضـي از       فنون را در بر 
  انبياي گذشته كساني بودند كه يك نوع يا دو نوع فنون را در بر گرفته بودند.

  حكمت الهي متقاضي بعثت رسوالن است:
كـردن   بايد دانست كه هدف از بعثت پيامبران جز اين نيست كه خير نسـبي معتبـر در اداره  

نها منحصر در بعثت انبيا است، و حقيقـت آن را جـز عـالم الغيـوب هـم كسـي ديگـر        امور، ت
دانيم كه در اين باره اسـبابي وجـود دارد كـه بعثـت از آنهـا       داند. آري، ما اين را قطعاً مي نمي

داند كه صالح امت در اين است كه خدا را بپرسـتند   متخلف نخواهد شد، و چون خداوند مي

                                           
  .2ة سورة جمعه، آي -)1(
  .110سورة آل عمران، آية  -)2(
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توانند كيفيت آن را مسـتقيماً از   اي هستند كه شخصاً نمي د، اما آنها بگونهو از او اطاعت نماين
خداوند تلقي نمايند، پس صالح آنها منحصر در اين قرار گرفت كه از پيامبران اتبـاع نماينـد؛   

فرمايد كه شخصي پيـامبر شـده آنهـا از او اتبـاع نماينـد، و آن       لذا خداوند در بهشت مقدر مي
رسد، لذا  شدن دولت قبلي فرا مي كه يا زمان ظهور يك دولت و سركوبباشد  بدين شكل مي

فرمايد تا كه صاحبان اين دولت را به راه راست درآورد، چنانكه  خداوند كسي را مبعوث مي
  را مبعوث فرمود. �خداوند حضرت محمد 

ت، و يا اين كه خداوند بقاي قومي را مقدر فرموده و آن را بر ساير بندگان برگزيده اس
فرمايد تا كجروي آنها را راست كند و به آنها كتاب تعليم دهد،  لذا كسي را مبعوث مي

را در ميان بني اسرائيل مبعوث فرمود، يا انتظام آنچه  �چنانكه خداوند حضرت موسي 
براي قومي مقدر است، در اين است كه دولت و دين در آنها استمرار يابد پس حكمت 

شد كه بعثت مجددي انجام گيرد، مانند بعثت حضرات داوود و با خداوند متقاضي اين مي
، و خداوند مقدر فرموده است كه آنان را †و گروهي از انبياي بني اسرائيل  إسليمان 

‰ô﴿فرمايد:  شان پيروز گرداند، چنانكه مي در برابر دشمنان s)s9 uρ ôM s) t7y™ $oΨ çG uΗ Í>x. $tΡ ÏŠ$t7 ÏèÏ9 

tÎ= y™ö� ßϑ ø9 $# ∩⊇∠⊇∪ öΝåκ ¨ΞÎ) ãΝßγs9 tβρâ‘θÝÁΨ yϑ ø9 $# ∩⊇∠⊄∪ ¨βÎ) uρ $tΡ y‰Ζã_ ãΝ ßγs9 tβθç7 Î=≈ tóø9 و «كه  ) 1(﴾∪⊃∠⊆∩ #$
  .»دستور ما فرا رسيده كه بندگان ما كه پيامبر هستند پيروز گردند و قشون ما غالب آيد

گردنـد، واهللا   و عالوه بر آنان قومي ديگر وجود دارد كه جهت اتمام حجـت مبعـوث مـي   
  أعلم.

  داوند پيامبري مبعوث فرمايد بر مردم الزم است از او اتباع نمايند:هرگاه خ
هرگاه پيامبري مبعوث گردد، بر قومي كه پيامبر بين آنها مبعوث شده است، الزم است كه 
از او اتباع نمايند، اگرچه آن قوم از قبل بر راه راست اسـتوار بـوده انـد؛ زيـرا مخالفـت بـا آن       

گردد و اجماعي  ، موجب لعن و نفرين از جانب مألاعلي ميشخص پيامبر كه شأنش واالست
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سـود   شان بـي  است بر ذلتش، پس راه مقرب بودن آنان به سوي خداوند مسدود شده زحمات
گيرد، و وجود بني اسرائيل درس عبرتي  باشد، و هرگاه بميرند لعن و نفرين، آنها را فرا مي مي

نبي نيازمندتر بودند؛ زيرا در دين خويش، غلو و است براي شما كه از همه مردم دنيا به بعثت 
  هايشان راه يافته بود. تحريفات زيادي در كتاب

اي خلق شده اند كه نفع و ضرر خود را به واسطه تلقي  بيشتر مردم بگونه
  نمايند:

اي آفريـده   اثبات برهان خداوند بر بندگان با بعثت رسل، از آنجاست كه اكثر مردم بگونه
توانند نفع و ضرر خود را بدون واسطه تلقي نمايند، زيرا اسـتعدادات آنهـا يـا     ميشده اند كه ن

شوند، يـا در آنجـا مفاسـدي وجـود دارد كـه       ضعيف هستند كه بوسيله اخبار رسل تقويت مي
  توان آنها را دفع نمود، مگر اين كه فشاري برخالف دل بخواه آنها پيش بيايد. نمي

خرت مؤاخذه گردند، پس لطف و عنايت الهـي بـه هنگـام    و آنچنان بودند كه در دنيا و آ
ترين فرد قوم وحي  جمع و جوربودن بعضي اسباب علوي و سفلي الزم كرد كه به سوي زكي

بيايد تا آنها را به سوي حق هدايت و راهنمايي كند، و به راه راست آنها را فرا خواند، پس او 
مـار گردنـد، پـس بـه بعضـي از نزديكـان و       در ميان آنها مانند آقايي هسـت كـه بردگـان او بي   

خواص خويش دستور دهد تا آنهـا را بـراي خـوردن دارو تحـت فشـار قـرار دهـد چـه آنهـا          
بخواهند يا نخواهند، پس اگر او شخصي را بر نوشيدن دارو فشار دهـد حـق دارد، امـا لطـف     

شـان   رو بـه نفـع  كامل متقاضي اين شد كه نخست آنها را بفهماند كه بيمار هستند و نوشيدن دا
اي انجام دهد تا اطمينان پيدا كنند كه او راستگو است و نيـز   باشد، و كارهاي خارق العاده مي

داروها را با قدري شيريني آميخته كند تا آنان اوامر را بر حسب بصيرت خويش انجام دهند و 
  در انجام آنها راغب باشند.

ند خارج از اصل نبـوت ولـي در اكثـر    پس معجزات، اجابت دعا و امثال آنها اموراتي هست
  باشد: اوقات الزم آن هستند، به ظهور پيوستن بزرگترين معجزات به سه سبب مي
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گيرد تا بعض حوادث بـر   يكي آن كه آن شخص از مفهمين باشد؛ زيرا اين سبب قرار مي
 او منكشف گردند و دعاي او اجابت شود و در اثر آن بركاتي نازل گردند، و بركت عبـارت 

است از مفيدتر بودن شئ مانند اين كه در خيال گروه مقابل بيايد كه لشكر بسـيار اسـت پـس    
شكست بخورند، و يا اين كه طبيعت در غذا آميزش خوبي صرف نمايد و ماننـد كسـي باشـد    
كه دو برابر اين غذا صرف نموده است، و يا اين كه در خود چيز، افزوني بيايد، بدينگونه كـه  

همين صورت درآيد از آن جهت كـه قـوه مثـالي در آن حلـول كـرده باشـد و        ماده هوايي به
  امثال آن از اسبابي كه شمارش آن مشكل است.

گردانـد تـا بـه     دومي آن كه مألاعلي روي ترويج امر آن، اجماع نمايد، پس اين الزم مـي 
موجـب  ها، تحوالت و تقريباتي پيش آيد كه از قبـل معهـود نبودنـد، پـس ايـن       سوي او الهام

گيرد و دستور خـدا آشـكار و ظـاهر     يار و مدد گذاشتن دشمنان قرار مي نصرت دوستان و بي
  گردد، اگرچه كفار ناراضي باشند. مي

سـوم ايـن كــه بنـابر اسـباب خــارجي حـوادثي پديـد آيــد، ماننـد مجـازات گناهكــاران و         
دهد، به اينطـور   اي براي او قرار پديدآمدن حوادث بزرگي در فضا كه خداوند آنها را معجزه

كه از قبل به آن خبر داده باشد يا مجازاتي بر مخالفت امر او مرتب گـردد و يـا موافـق قـانون     
  ها. مجازاتي كه او خبر داده باشد و يا امري ديگر شبيه اين

  اسباب عصمت:
عصمت سه سبب دارد: يكي اين كه خداونـد انسـان را از شـهوات رذيلـه پـاك و صـاف       

باره چيزي كه به نگهداري و حفاظت از حدود شرعي بستگي دارد، دوم آن  بيافريند بويژه در
كه حسن خوبي و قبح بدي و سرانجام آنها به او وحي گردند. سوم آن كه خداوند در ميان او 

  و شهوات رذيله مانع قرار دهد، واهللا أعلم.

  تفكر در مخلوق نه در خالق از سيرت انبياست:
اين نيست كه مردم را به تفكر در ذات و صفات  †بايد دانست كه سيرت انبياء 

فرمايد:  مي �خداوند دستور بدهند، زيرا اين درخور عموم مردم نيست، چنانكه رسول خدا 
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’βr&uρ 4¨﴿و نيز در باره تفسير اين آيه:  »اهللاِ  ِفي وارُ ك فَ تَـ تَـ  الَ وَ  اهللاِ  قِ لْ خَ  ِفيْ  وارُ ك فَ تَـ « n< Î) y7 În/ u‘ 4‘pκ tJΨ ßϑ ø9 $# 

∩⊆⊄∪﴾)1(.  
بلكـه در بـاره تفكـر در     »نبايد تفكر در ذات پروردگار باشـد « »ال فكرة في الرب«فرمود: 

  فرمايند. نعم خداوندي و عظمت قدرت او امر مي

  تكلم با مردم در حد عقل آنها از سيرت انبياست:
كننـد،   اين است كه با مردم درخور فهم و عقل آنان صحبت مـي  †و نيز از سيرت انبيا 

وع انسان در اصل آفرينش حدي از ادراك دارد كـه از ادراك حيوانـات ديگـر بـاالتر     زيرا ن
توان به آن دسترسـي   است، مگر اين كه خلقتش ناقص باشد، و او داراي علومي است كه نمي

پيدا كرد، مگر به صورت خرق عـادت ماننـد نفـوس قدسـي انبيـاء و اوليـا، يـا بـه رياضـت و          
بينـي نكـرده    براي درك چيزهايي آماده كند كه از قبل پيش هاي سخت كه نفس او را تمرين

بود، يا به صورت تمرين قواعد علم حكمت و كالم و اصول فقه و امثال آن، آنهـم تـا مـدت    
  طوالني.

دهنـد، مگـر در حـد ادراك سـادة آنهـا كـه در اصـل         مردم را دستور نمي †پس انبياء 
شان كم و خيلي كم  اموري كه اسباب خلقت، در وجودشان بوديعت گذاشته شده است، و به

افتند امر نفرموده انـد. بنـابراين، مـردم را مكلـف نگردانيـده انـد كـه خداونـد را بـه           اتفاق مي
تجليات و مشاهدات و برهان و قياس بشناسند، و نه به ايـن دسـتور داده انـد كـه او را منـزه از      

اشـتغال نورزيـده و بـا علمـاي      جميع جهات بدانند؛ زيرا اين نسبت به كساني كه بـه رياضـات  
معقول تا مدتي آميزش نداشته، و آنها را به راه هاي استنباط، استدالل، وجوه استحسان و فرق 

باشـند و سـاير چيزهـايي كـه از      بين األشباه و النظائر بوسيله مقدماتي كه از نظر مأخذ دقيق مي
  باشد. د، محال و ممتنع ميباشد، راهنمايي نكرده ان مفاخرات اهل رأي عليه اهل حديث مي

                                           
  .42سورة نجم، آية  -)1(
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  اشتغال به تهذيب نفس نيز از سيرت انبياست:
و نيز از سيرت انبياء است كه به چيزي كه به تهذيب نفس و سياست امت ارتبـاط نداشـته   

، عجايبـات نباتـات و حيوانـات،    لـة باشد، مانند بيان اسـباب جـو از قبيـل بـاران، كسـوف، هـا      
هـاي پيـامبران، پادشـاهان،     باب حـوادث روزمـرّه، داسـتان   گيري سير خورشيد و ماه، اس اندازه

شهرها و امثال آنها مشغول نگردند، البته كلماتي چند از اين قبيل را كه گوش به شـنيدن آنهـا   
پذيرد، در تذكير بـه آالء اهللا و تـذكير بـه ايـام اهللا بـه صـورت        مانوس است و عقل آنها را مي

شود و نيز به صورت استعاره، بيـان   ناديده گرفته ميضمني آن هم به كالمي مختصر كه بيشتر 
در بـاره حقيقـت نقـص و ازديـاد قمـر       �نمايند. بنابر همين اصل بود كه وقتي رسول خدا  مي

=š�tΡθè﴿پرسيدند خداوند از پاسخ به آن اعراض نموده فوايد شهور را بيـان فرمـود:    t↔ó¡o„ Çtã 

Ï'©# Ïδ F{$# ( ö≅ è% }‘Ïδ àM‹ Ï%≡uθtΒ Ä¨$̈Ψ= Ï9 Ædk ysø9 $# uρ﴾)1( »پرسـند،   ] از تـو مـى   ] هاللهاى [ماه درباره [فايده
و بسياري مردم كه در اثر الفت با ايـن   »] حج ميعادهايى هستند بگو: آنها براى مردم و [موسم

فنون يا اسباب ديگر ذوق خود را از دست داده اند كالم انبيـاء را بـر غيـر محـل خـود حمـل       
  نموده اند، واهللا أعلم.

  55اب ب

  بيان اين كه اصل دين يكي است شرايع و مناهج، مختلف هستند

  دين يكي است:

�tíu﴿خداوند فرموده است:  Ÿ° Ν ä3s9 zÏiΒ ÈÏe$!$# $tΒ 4œ» uρ ÏµÎ/ % [nθçΡ ü“Ï% ©!$#uρ !$uΖ øŠym÷ρr& y7 ø‹s9 Î) $tΒ uρ 

$uΖ øŠ¢¹uρ ÿÏµÎ/ tΛÏδ≡t� ö/ Î) 4y›θãΒ uρ #|¤ŠÏã uρ ( ÷βr& (#θãΚŠÏ% r& tÏe$!$# Ÿωuρ (#θè% §� x�tG s? ÏµŠ Ïù﴾)2( .» از دين آنچه كه
ايم و آنچه كه ابراهيم و موسى و  نوح را به آن فرمان داده بود و آنچه كه به تو وحى كرده

                                           
  .189سورة بقره، آية  -)1(
  .13سورة شوري، آية  -)2(
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] كه: دين را بر پا داريد و  عيسى را به آن فرمان داده بوديم برايتان مقرّر داشت [با اين مضمون
  »در آن اختالف نورزيد

َناكَ «فرمايد:  ميمجاهد  (βÎ¨﴿و نيـز خداونـد فرمـوده اسـت:      »َواِحـًدا ِدينًـا َوِإيـاهُ  ُمَحمـدُ  يَـا َأْوَصـيـْ uρ 

ÿÍνÉ‹≈ yδ óΟ ä3çF̈Β é& Zπ̈Β é& Zοy‰ Ïn≡uρ O$tΡ r&uρ öΝ à6š/ u‘ Èβθà) ¨? $$sù ∩∈⊄∪ (# þθãè©Ü s) tG sù Ο èδ t� øΒ r& öΝ æη uΖ ÷� t/ # \� ç/ ã— ( ‘≅ ä. ¥> ÷“ Ïm 

$yϑ Î/ öΝ Íκ ö‰y‰ s9 tβθãmÌ� sù ∩∈⊂∪﴾)1( .»       تـى يگانـه اسـت و مـن پروردگارتـانتتان كـه امو اين است ام
ولى در ميان خود كار و بارشان را دستخوش تفرقه و اخـتالف  . هستم، پس از من پروا بداريد

  »كردند. هر گروهى به آنچه نزد خود دارند، شادمانند
ا تكه تكه كردند و نيز يعني آيين اسالمي آيين شماست، پس مشركين، يهود و نصارا آن ر

≅9e﴿خداوند فرمود:  ä3Ï9 $oΨ ù= yèy_ öΝä3Ζ ÏΒ Zπtã ÷� Å° % [`$yγ÷Ψ ÏΒ uρ﴾)2( .» براى هر يك از شما شريعت و
  »ايم راهى قرار داده

Èe≅ä3Ïj9 7π̈Β﴿و نيز خداوند فرموده است:  »َوُسنةً  َسِبيالً «ابن عباس فرموده است:  é& $uΖ ù= yèy_ 

% ¸3|¡Ψ tΒ öΝ èδ çνθà6Å™$tΡ﴾)3(.  
  كنند. يعني شريعتي براي آنها مقرر كرديم كه دارند بر آن عمل مي

  اختالف در شرايع و مناهج:
اجماع دارنـد بـر آن متفـق بـوده انـد،       †بايد دانست كه اصل دين يكي است كه انبياء 

  ها وجود دارد. اختالف تنها در احكام شرع و روش
خداونـد از روي عبـادت، اسـتعانت،     بر توحيد †تفصيل آن از اين قرار است كه انبياء 

دانستن او از آنچه شايان شان او نباشد، و تحريم تكذيب در اسماء اهللا، و اين كه حق خدا  منزه

                                           
  .53و  52سورة مؤمنون، آيات  -)1(
  .48سورة مائده، آية  -)2(
  .67سورة حج، آية  -)3(
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بر بندگان اين است كه از او چنان تعظيمي بجا بياورند كه در آن تفـريط و كوتـاهي آميختـه    
وسـيله شـعاير اهللا بـه او نزديكـي     نشود، و اين كه وجوه و قلوب خويش را به او بسپارند، و به 

بجويند، و اين كه او تمام حوادث را قبل از بوجودآمدنش مقدر فرموده اسـت، و ايـن كـه او    
دهند، و  كنند و هرچه او بفرمايد آن را انجام مي فرشتگاني دارد اوامرش او از او نافرماني نمي

ايد، و اطاعـت خـويش را بـر    فرم او كتاب را بر هر كداميك از بندگانش كه بخواهد نازل مي
شـدن بعـد از مـرگ برحـق      كند، و اين كه قيامت برحق اسـت، و زنـده   مردم الزم و فرض مي

  است، بهشت و جهنم برحق هستند.

  انبياء بر انواع برّ اجماع نموده اند:
و همچنين انبياء بر انـواع نيكـي ماننـد پـاكيزگي و طهـارت، نمـاز، زكـات، روزه، حـج و         

وي خدا به انجام نوافل از قبيل دعا، ذكر، تالوت كتـابي كـه از جانـب خـدا     جستن به س تقرب
نازل شده است اجماع نموده اند، و همچنين اجماع كرده اند بر ترويج نكاح و حرمت زنـا، و  
برپاكردن عدالت بين مردم، تحريم ظلم و ستم، اجراي حدود بر جنايتكاران، و جهادكردن بـا  

هـا اصـل ديـن     شاعت و گسترش امر خـدا و ديـن او، پـس ايـن    دشمنان خدا، و كوشيدن در ا
هـا بـين    ها بحث نكرده است إال ما شاء اهللا؛ زيرا اين هستند. بنابراين، قرآن در باره حقيقت اين

  كساني كه قرآن به زبان آنان نازل گرديد از مسلمات بشمار رفته بودند.

  هاست: اختالف فقط در صورت اين
استقبال  �هاي آنها بود، مثالً در شريعت حضرت موسي قالباختالف تنها در صورت و 

  بيت المقدس در نماز الزم بود و در شريعت ما استقبال كعبه الزم است.
كيفر زنا تنها رجم بوده و در شريعت ما رجم براي متـزوج و جلـد    �در شريعت موسي 

  براي غير آنست.
 يـة شريعت ما قصاص و دكيفر قتل تنها قصاص بود و در  �در شريعت حضرت موسي 

  قرار گرفت، و همچنين است اختالف در اوقات طاعات و آداب و اركان آنها.
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گردند به آنها  خالصه اين كه اوضاع بخصوصي كه مباني انواع نيكي و منافع محسوب مي
  گويند. شريعت و راه و روش مي

  خيزند: طاعات عبارت از اعمالي است كه از هيأت نفساني برمي
ست كه طاعاتي كه خداوند به انجام آنها در تمام اديان دستور داده اسـت اعمـالي   بايد دان

گيرند، و در معاد به نفع نفوس و يا به ضـرر آنهـا    هاي نفساني سرچشمه مي هستند كه از هيأت
هـا هسـتند، لـذا مـدار و      شوند، و اين اعمال در حقيقت شرح و صـورت همـان هيـأت    تمام مي

توانـد اعمـال را بـا     باشند، پس هركسي كه آنها را نشناسد نمي تها ميميزان، در اصل همان هيأ
بايسـت اكتفـا شـود، و     كنـد كـه نمـي    بصيرت انجام دهد، لذا بسا اوقات بر كارهايي اكتفا مـي 

باشد. بنـابراين، الزم اسـت كـه آگـاه      سود مي خواند كه بي گاهي بدون قراءت و دعا نماز مي
ي و مشـتبه را بوسـيله عالمـات واضـح و روشـن دريافتـه       كامل در دين باشد تا چيزهاي مخفـ 

منضبط كند و آنها را مانند امر محسـوس درآورد تـا هـر دور و نزديـك بتوانـد آنهـا را جـدا        
سازد، و بر آنها مشتبه نمانند تـا از آنهـا خواسـته شـود، و بـر آن، بـا حجـت الهـي بـر حسـب           

  شان مؤاخذه گردند. توان

  آيد: مشتبه درميها گاهي با غير گناه  گناه

yϑ$﴿گفتنـد:   گردند، چنانكه مشـركين مـي   ها با غير گناه مشتبه مي بسا اوقات گناه ‾Ρ Î) ßìø‹ t7 ø9 $# 

ã≅ ÷W ÏΒ (# 4θt/ Ìh�9   كه داد و ستد مانند رباست. )1(﴾#$
اين در اثر كم علمي و يا در اثر غرض دنيوي است كه بصيرت را فاسد كـرده اسـت، لـذا    

مقرر گردد كه گناه را از غير گناه ممتاز سازد، و اگـر اوقـات مقـرر    نياز پديد آمد تا عاليمي 
دانسـتند و آن بـراي آنهـا دردي را دوا     شدند بسياري مردم نماز و روزه كمي را بسيار مي نمي
گرفت، و اگر اركان و شروطي براي آنهـا   اي صورت نمي هاي آنها معاقبه كرد، و بر حيله نمي

                                           
  .275سورة بقره، آية  -)1(
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شـد سـركش و    ماندنـد، و اگـر حـدودي مقـرر نمـي      گردان ميگرديد، حيران و سر تعيين نمي
  گرفتند. طاغيان عبرت نمي

كردن عامه مردم بـدون تعيـين اوقـات، اركـان، شـروط، عقوبـات،        خالصه اين كه مكلف
  شد. احكام كلي و غيره كامل نمي

  ميزان تشريع:
ك اگر شما بخواهيـد كـه ميـزان و مـدار تشـريع احكـام را بدانيـد، پـس روي حـال پزشـ          

داننـد   خواهد بيماران را معالجه نمايد و آنها را بـه آنچـه نمـي    متخصص بينديشيد وقتي كه مي
خبردار كند و به چيزهايي آنها را مكلف بگرداند كه دقيقاً از آنهـا آگهـي نداشـته باشـند كـه      

دهـد، مـثالً    چگونه روي ظنيات محسوس اعتماد نموده آنهـا را بجـاي امـور مخفـي قـرار مـي      
دهـد، و   ها را بجاي فشار خون قرار مـي  آمدن خون از لثة دندان وست بدن و بيرونقرمزشدن پ

نگـرد و بـه نيـروي دارو     چگونه به نيروي بيماري و سن مريض و مسكن و موسم و فصـل مـي  
زند كه اين مقدار دارو مناسب به وضـع مـريض اسـت پـس او را بـر       نگرد، پس حدس مي مي

سازد، مـثالً مظنـه را بجـاي     ند، و گاه وقتي قانون كلي ميك استعمال آن مقدار دارو مجبور مي
دهد، و استعمال اين مقدار دارو را بجاي ازالة مـرض تغييـر هيـأت فاسـد      سبب مرض قرار مي

هـايش خـون    گويد: پوست بدن هركسي قرمـز شـده و يـا از لثـه     دهد، مثالً مي بيماري قرار مي
شتا (قبل از اين كه چيـزي بخـورد) بنوشـد و    آيد او بايد شربت عناب يا آب عسل نا بيرون مي

گويد: هركسي از فالن  اگر كسي اين كار را نكرد او بر شرف هالكت قرار گرفته است، و مي
شود، پس اين بطور قاعـده كلـي    معجون بقدر يك مثقال بخورد فالن مرض از او برطرف مي

  آورد. در آن پديد ميشود، سپس خداوند نفع زيادي  گردد و بر آن عمل مي از او نقل مي
و همچنين بينديشيد بر حال پادشاه حكيمي كه به فكر اصـالح كشـور و نظـم لشـكر قـرار      

انديشـد، خـراج،    هاي كشاورزي و زحمـت كشـاورزان مـي    گرفته است كه چطور به سرزمين
هاي محسوس و قرايني را بجاي اخالق و ملكاتي  كند، و چگونه هيأت عشر و ماليات مقرر مي

دهد كه بايد در وجود افراد قشون و دست اندركاران باشـند، پـس آنهـا را موافـق بـه       قرار مي
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نگرد كه چگونه بايد برآورده بشوند، و بـه   ها مي نمايد، و چگونه به نيازمندي اين، مؤاخذه مي
هـاي دولتـي گماشـته     انديشد كه چگونه بايد روي پست و مقام دولت مردان و كثرت آنها مي

خواهد آنها تعليم و تربيت كنـد، و بـه حـال آقـا      ها بنگريد كه مي وزگار بچهشوند، به حال آم
كننـد،   بنگريد كه چگونه غالمان و چاكران خود را تربيت نموده آنها را براي كارها مقرر مي

حاالنكه كودكان و نيز نوكران از حقيقت مصلحت آگهي ندارند و براي انجام كارهاي مقرر 
برنـد، امـا    ها و عذرهايي بكار مي كردن شانه از زير بار، بهانه ي خاليآمادگي ندارند، بلكه برا

اي را پيش از وقوع در نظر گرفته براي جلوگيري از  آموزگار يا آقا چگونه گمان وقوع رخنه
دهند كه شبانه روز آن را  اي آنها را مخاطب قرار مي انديشند، و به چنان روش و طريقه آن مي

اي نداشته باشند و به هدف برسند، چه متوجه باشـند يـا    انجام آن چاره وظيفه خود بدانند و از
  نباشند.

خالصه اين كه هركسي كه اصالح گروهي را به عهده بگيرد كه اسـتعدادات گونـاگوني   
داشته باشند و از خود نسبت به آن بصيرت و آگهي نداشته باشـند و نـه بـراي آن خـواهش و     

هـايي   كه براي آنان اوقاتي مقـرر كنـد و اوضـاع و هيـأت     شود رغبتي داشته باشند، مجبور مي
  متعين نمايد كه در مؤاخذه و مطالبه آن را اساس قرار بدهد.

هرگاه خداوند بعثت رسوالن را در نظر بگيرد امر خود را به سوي آنها وحي 
  كند: مي

خواسـت تـا مـردم را از ظلمـات و      †بايـد دانسـت كـه وقتـي خداونـد بـا بعثـت انبيـاء         
ها به سوي نور و روشني بياورد، امر خود را به سوي آنان وحـي نمـود و نـور خـود را      يكيتار

براي آنها القا كرد و در وجود آنها رغبتي ايجاد نمود كه به اصالح جهان بكوشـند، و تحقـق   
رهنمايي قوم در آن مدت وابسته به امور و مقدماتي بود كه در حكمت خداوند الزم بود كـه  

گردانيـدن   مضمر باشـند، و واجـب   †من اراده خداوند نسبت به بعثت انبياء همه آنها در ض
شـدن مقـدمات اصـالح، و     اي باشد بـراي فـرض   اطاعت رسوالن و منقادشدن براي آنها زمينه

گردد، پس در مجموع بعضي از آنها منجرّ  هرآنچه در عقل يا عادت بدون ديگري كامل نمي
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ي نيست و در دين خداونـد شـوخي وجـود نـدارد،     به ديگري خواهد شد، بر خدا چيزي مخف
شود وابسته به حَكم و مصالحي است كـه آگاهـان در    پس چيزي كه بغير از نظايرش مقرر مي

خـواهيم مقـداري از آن مصـالح و اسـباب را در اينجـا       توانند به آن پي ببرند، و ما مي علم مي
  گوشزد كنيم، واهللا أعلم.

  56باب 

  مختص به زمان يا قومي هستنداسباب نزول شرايعي كه 

  نزول شريعت در قرن و قومي مخصوص:

≅‘﴿فرمايد:  و اصل در اين، قول خداوند است كه مي ä. ÏΘ$yè©Ü9 $# tβ$Ÿ2 yξÏm ûÍ_t6Ïj9 

Ÿ≅ƒÏℜ u� ó�Î) āωÎ) $tΒ tΠ§� ym ã≅ƒÏℜ u�ó�Î) 4’ n?tã ÏµÅ¡ø� tΡ ÏΒ È≅ ö6s% βr& tΑ ¨”t∴è? èπ1u‘ öθ−G9 $# 3 ö≅ è% (#θè?ù' sù Ïπ1u‘ öθ−G9 $$Î/ 

!$yδθè= ø? $$sù βÎ) öΝ çGΖä. šÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊂∪﴾)1( .» همه خوردنيها براى بنى اسرائيل حالل بود مگر
آنچه يعقوب پيش از آنكه تورات فرو فرستاده شود بر خودش حرام كرده بود. بگو: اگر 

  »راستگوييد تورات را بياوريد و آن را بخوانيد

  ل:سبب تحريم گوشت شتر بر بني اسرائي
به مرض شديدي مبـتال گرديـد، پـس     �تفسيرش از اين قرار است كه حضرت يعقوب 

ترين غذا را بـر خـود    بر خود نذر كرد كه اگر خداوند او را از اين مرض شفا بخشد، پسنديده
حرام خواهد كرد، پس وقتي كه شفا يافت گوشت و شير شتر را بر خود حرام قرار داد، سپس 

ه او اقتدا نمودند و بر اين، مدت قرنها گذشـت تـا ايـن كـه در نفـوس      فرزندانش در اين باره ب
كوتاهي كردند و در نظر گرفتند كه به مخالفت از آنها اقدام به  †خود نسبت به حق انبياء 

 �خوردن نمايند آنگاه تورات نازل گشت و حرمت آن را تاييد نمود، وقتي كه رسـول خـدا   

                                           
  .93عمران، آية سورة آل  -)1(
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هيم است، يهود گفتند كه: او چگونه بر آيين ابراهيمـي  اعالم نمود كه او بر آيين حضرت ابرا
خورد، خداوند اين اعتراض آنهـا را رد نمـود كـه     است در صورتي كه گوشت و شير شتر مي

اي بـود، پـس    هر خوراكي در اصل حالل بود، و حرمت شتر در حق يهـود بـه خـاطر عارضـه    
عارضه بدور بودند رعايت آن  وقتي كه نبوت در بني اسماعيل به ظهور پيوست و آنان از اين

  بر آنها الزم قرار نگرفت.

  از اين كه سنت فرض قرار داده شود: ����ترس پيامبر 

 َحتى َصِنيِعُكمْ  ِمنْ  رَأَْيتُ  الِذى ِبُكمُ  زَالَ  َما«در باره نماز تراويح فرمود:  �رسول خدا 
بشما « »بـُُيوِتُكمْ  ِفى الناسُ  أَيـَها َهاَفَصلو  ِبهِ  ُقْمُتمْ  امَ  َعَلْيُكمْ  ُكِتبَ  َوَلوْ . َعَلْيُكمْ  ُيْكَتبَ  َأنْ  َخِشيتُ 

حالتي بود كه در اين چند شب، متوجه رفتار شما شدم و نماز خواندنتان را ديدم. هراس 
نمودم كه به شما فرض نشود، و اگر فرض ميگرديد به آن پايبند نمي شديد، پس اي مردم! 

از اين كه آن را در ميان خود گسترش دهند  �پس رسول خدا  »در خانه هايتان نماز بخوانيد
جلوگيري نمود تا كه از شعاير دين قرار نگيرد، سپس معتقد گردند كه ترك آن كوتاهي در 

  حق خداوند است، پس بر آنان فرض گردد.
 َفُحـرمَ  ،ءٍ َشـىْ  َعـنْ  َسـَألَ  َمـنْ  ُجْرًمـا اْلُمْسـِلِمينَ  َأْعظَـمَ «كه فرمود:  �و همچنين قول رسول خدا 

در ميان مسلمانان بزرگترين مجرم آن است كه در باره چيزي سؤال كند، پس « »َمْسأَلَِتهِ  ْجلِ ألَ 
  .»بخاطر سؤالش آن چيز حرام گردد

 َمكـةَ  ِإبـْـَراِهيمُ  َحـرمَ  َكَمـا اْلَمِدينَـةَ  َوَحرْمـتُ  َلَهـا َوَدَعـا َمكـةَ  َحـرمَ  ِإبـْـَراِهيمَ  ِإن «و نيز فرمـوده اسـت:   
َها ِفى َلَها َوَدَعْوتُ  ةَ  ِإبـَْراِهيمُ  َدَعا َما ِمثْـَلى َوَصاِعَها ُمدبدرستي كه ابراهيم مكه را حرام قرار « »ِلَمك

داد و براي آن دعا كرد، و من نيز مدينه را حرام قرار دادم همانند اين كه ابراهيم مكه را حرام 
  .»د دعاي ابراهيم براي مكهقرار داد و دعا كردم براي مد و صاعش مانن

 ُكـل  ِفـي أهـو«در پاسخ به كسي كه از او در باره حج سؤال كـرد كـه    �و نيز آن حضرت 

 تـَُقوُمـوا لَـمْ  َوَجَبتْ  َوَلوْ  َلَوَجَبتْ  نـََعمْ  :قـُْلتُ  َلوْ «فرمود:  »آيا حج در هر سالي واجب است؟« »َعامٍ 
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بـُْتمْ  ِبَها تـَُقوُموا َلمْ  َوَلوْ  ِبَها گرديد و اگر واجـب گـردد انجـامش     اگر بگويم بله واجب مي« »ُعذ
  .»شديد داديد و بدين سبب معاقبه مي نمي

  شرايع پيامبران بنا به مصالح و اسبابي، مختلف شدند:
مبتني بر چنـد سـبب و مصـالح اسـت، و ايـن از       †بايد دانست كه اختالف شرايع انبياء 

قرار گرفتند كه براي آنها آمادگي وجود داشت، و آنجاست كه شعاير اهللا به اين خاطر شعاير 
  گردد. در مشروعيت مقادير وضع مكلفين و عادات آنها مالحظه مي

در نهايت قوت و شدت قرار گرفته بود چنانكه خداوند بـه آن   �چون طبيعت قوم نوح 
نيـت  آگهي داده است الزم بود كه براي هميشه دستور روزه به آنها داده شود تا با شدت حيوا

آنان مبارزه گردد، و چون طبيعت اين امت ضـعيف اسـت از آن بـاز داشـته شـدند، همچنـين       
خداوند اموال غنيمت را براي گذشتگان حالل قرار نداده بود و چـون ضـعف مـا را مالحظـه     

اصـالح آن چيـزي اسـت كـه      †فرمود آنها را براي ما حالل گردانيد، وچون هدف انبيـاء  
بيل منافع و نيازها، لذا برخالف مألوفات آنها دسـتور داده نخواهـد   پيش مردم وجود دارد از ق

باشـد. بنـابراين، جـايز     شد إال ما شاء اهللا، و مظان مصالح به اختالف عادت و زمان مختلف مي
خواهـد طبـايع را يكنواخـت و     مانـد كـه مـي    است كه نسخ واقع شود، و اين به آن طبيبي مـي 

باشند، پـس   و بر حسب اختالف اشخاص و زمان مختلف ميهاي ا معتدل نگاه دارد، لذا نسخه
دهـد كـه در    دهد، در تابستان دسـتور مـي   دهد كه براي پيرمردان نمي به جوانان دستوراتي مي

دهـد كـه در اتـاق     فضا بخوابند، زيـرا مظنـة اعتـدال در آن هسـت، و در زمسـتان دسـتور مـي       
  بخوابند، زيرا مظنة سردي است.

اسباب اختالف، آشنايي دارد در نظر او تغيير و تبديلي كسي كه با اصل دين و 
  وجود نخواهد داشت:

پس هركسي كه اصل دين و اسباب اختالف مناهج را شناخت پيش او تغيير و تبديلي 
ها به آنها برگشته  ها منسوب گرديده اند، و سرزنش وجود ندارد. بنابراين، شرايع به سوي ملت

اشتند مستحق آن گرديدند، و به جديت سؤال آنها را به زبان است، زيرا بنابر استعدادي كه د
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#)﴿حال سؤال كردند و همين است معني قول خداوند كه فرمود:  þθãè©Ü s) tG sù Ο èδ t�øΒ r& öΝ æη uΖ÷� t/ # \�ç/ ã— ( 
‘≅ ä. ¥> ÷“Ïm $yϑ Î/ öΝÍκ ö‰y‰ s9 tβθãmÌ� sù ∩∈⊂∪﴾)1( .» در ميان خود كار و بارشان را دستخوش تفرقه و

   »دند. هر گروهى به آنچه نزد خود دارند، شادماننداختالف كر
ظاهر گرديد كه سزاوار تعيين جمعه گرديدند، زيرا ناخوان  �بنابراين، برتري امت پيامبر 

بودند كه از علوم مكتسبه چيزي نداشتند، و يهود سزاوار شنبه گشتند، زيرا عقيده داشتند كه 
فراغت يافته است، و آن بهترين روزي  آن روزي است كه خداوند در آن از كار آفرينش

باشند؛ پس شرايع مانند احكام  است براي عبادت، حاالنكه همه به دستور و وحي الهي مي
شود، سپس در آنجا عذرها و تنگناهايي  عزيمت هستند كه نخست به آنها دستور داده مي

ها متوجه  سرزنش آيد كه رخصت براي آنها در نظر گرفته شود، بسا اوقات بعضي از پديد مي
فرمايد:  گردد، زيرا خودشان خواهان وجوب آن گرديده اند. چنانكه خداوند مي آنها مي

﴿āχ Î) ©!$# Ÿω ç�Éi� tóãƒ $tΒ BΘöθs) Î/ 4®Lym (#ρç� Éi� tóãƒ $tΒ öΝÍκ Å¦à�Ρr' Î/﴾)2( .» خداوند آنچه را كه قومى در
  »د دارند، دگرگون سازندسازد تا وقتى كه آنچه را در ضمير خو خود دارند دگرگون نمى

 اْلَحـازِمِ  الرُجـلِ  ِللُـب  َأْذَهـبَ  َوِديـنٍ  َعْقـلٍ  نَاِقَصـاتِ  ِمـنَ  رَأَيْـتُ  َمـا«فرموده است:  �و رسول خدا 

از ناقصات عقل و دين كسي را كه فكر و انديشه مـرد توانمنـد را از بـين ببـرد     « »ِإْحـَداُكن  ِمـنْ 
أرأيـت أنهـا إذا َحاَضـْت «دين آنها را چنـين توضـيح داد:   سپس نقصان  »ام مانند شما زنان نديده

گيرد، نماز و روزه بجاي  مگر نديدي وقتي كه در حالت حيض قرار مي« »َلْم ُتَصـل، َولَـْم َتُصـمْ 
  .»آورد نمي

  اسباب نزول مناهج به صورت ويژه:

                                           
  .53سورة مؤمنون، آية  -)1(
  .11سورة رعد، آية  -)2(
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ر نـوع بـر   باشند اما به اعتبا بايد دانست كه اسباب نزول مناهج در صورت خاصي، زياد مي
  دو قسم اند:

يكي: مانند امر طبيعي است كه موجب قرار گرفته است كه آنان مكلف به اين احكام قرار 
گيرند، پس همه افراد انسان طبيعت و حالي دارند كه آن را از بني نوع خود به ارث برده اند، 

  بودن آنها به احكام را واجب قرار داده است. و آن مكلف
ها را در خزانه خيال خود ندارد، و در آنجـا   ها و صورت درزاد رنگو همچنان كه كور ما

فقط الفاظ و ملموسات و امثال آنها وجود دارند، پس وقتي كه او از غيب، علمي تلقي نمايد، 
گردد كه در  افتد، پس اين علم او به صورتي مجسم مي اي اتفاق مي چنانكه در خواب يا واقعه

  به صورت ديگري.خزانه خيال او وجود دارد نه 
و همچنانكه يك شخص عرب كه غير از زبان عربي با زبـان ديگـري آشـنا نباشـد هرگـاه      

شود نه  علمي در نشأت الفاظ براي او مجسم گردد، پس آن در لغت عرب براي او مجسم مي
  در لغت ديگري.

 شود، هرگاه شيطان در شـكل حيـوان   و همچنان كه آن شهرهايي كه در آنها فيل يافته مي
شود، اما در مناطق ديگر  كريهه المنظري در خيال او بيايد در صورت فيل براي او مشاهده مي

گيرنـد و بعضـي غـذاها لذيـذ و      خير، و آن مناطقي كه بعض چيزها در آنجا بزرگ قـرار مـي  
هاي عمده در آنجا وجود دارند براي اهل آنجا نعمت و انبساط ماليكه بـه همـان شـكل     لباس

  اما در مناطق ديگر خير.شوند،  ديده مي
راشـد يـا   «و همچنان كه شخص عرب كه به سوي انجام كاري متوجـه اسـت وقتـي لفـظ     

كند، ولي براي غير عرب خيـر،   را بشنود اين براي او بر حسن انجام آن كار داللت مي »نجيح
و برخي از اين نوع، در احاديث وارد شده اسـت. پـس همچنـين در شـرايع، علـومي در نظـر       

باشند كه بين آنهـا   باشند و عقايد و عاداتي معتبر مي شوند كه پيش آن قوم خزانه مي مي گرفته
  شود. جاري مي )1(»َكلَب«كنند كه مرض  رسوخي دارند، و چنان بين آنها جريان پيدا مي

                                           
  شود (هاري). كلب: مرضي است كه به سبب گازگرفتگي سك ايجاد مي -)1(
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بنابراين، حرمت گوشت و شير شتر بر بني اسرائيل نازل گرديـد و بـر بنـي اسـماعيل نـازل      
بودن هر غذايي بـه عـادات عـرب واگـذار گرديـد. بنـابراين،        پاك و كثيف نگرديد. بنابراين،

نكاح خواهرزاده بر ما حرام قرار گرفت و بر بني اسرائيل خير؛ زيرا آنـان خواهرزادگـان را از   
دانستند كه با آنها هيچگونه آميزش و ارتباطي نداشـتند و آنهـا بـه منزلـه اجنبـي       طايفه پدر مي

  ها. عرب گشتند، برخالف تلقي مي
و بنابراين، پختن گوساله در شير مادرش براي آنان حرام بود و براي ما حرام نسـيت؛ زيـرا   
دانستن اين كه اين تغييري براي خلق خدا و مخالف تدبير خداست كه آنچه را خداوند بـراي  
نشو و نما گوساله آفريده است سبب تجزيه و تحليل جسم و تركيب آن قرار گرفته اسـت در  

  هود رسوخ داشت و در ميان آنها مروج بود.ذهن ي
توانسـتند آن را   شـد نمـي   ها از اين علم خيلي دور بودند، حتي اگر بـه آنهـا القـا مـي     عرب

دانستند كه مدار مناسب به اين حكـم چيسـت، و آنچـه در نـزول      درك نموده بفهمند، و نمي
ا نيستند؛ بلكـه معتبرتـر و بهتـر    ه شرايع اعتبار دارد تنها علوم و حاالت و عقايد موجود در سينه

ها آنها را پذيرفته اند، اگرچه آنها را  آن اموري است كه مردم بر آن نشو و نما يافته اند و عقل
بيند كه در عالقات يك چيزي به صورت ديگـري متمثـل    دانسته يا ندانسته باشند، چنانكه مي

شود؛ زيرا مهرزدن  هان تعبير ميشود، مثالً جلوگيري از سحري خوردن، به مهرزدن روي د مي
  كردن است چه آن را استحضار داشته باشند يا خير. مانند منع

حق خداوند بر بندگان اين است كه تعظيم او را بجا بياورند، و به هيچ وجه بـرخالف امـر   
او قدم برندارند، و واجب در ميان مردم اين است كـه مصـلحت الفـت و همكـاري را برقـرار      

  ي به ديگري اذيت و آزاري نرساند، مگر اين كه به مصلحت كلي در آن باشد.نمايند، و كس
اي است كـه   بنابراين، اگر كسي با زني عمل جنسي انجام داده و پنداشته باشد كه او بيگانه

چون بين او و خداوند حجاب برقرار است اين عمل او جسارتي به بارگاه خداونـد مسـحوب   
ن همسرش هم باشد؛ زيرا او بر حسب پندار خويش برخالف شود، اگرچه في الواقع آن ز مي

  امر خداوند قدم برداشته است.
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پندارد كه او همسر خـودش هسـت، او در    اما اگر كسي با زني عمل جنسي انجام داده مي
  شود. نزد خداوند معذور قرار داده مي

ولـي كسـي   گرفتن نذر كرده است بر حسب نذرش بايد وفا نمايد،  و آن كسي كه به روزه
كه نذري نكرده است وفايي بر او الزم نيست، و كسي كه در باره دين براي خود تشدد قايـل  

زدن به يتـيم جهـت تأديـب خـوب اسـت و از روي       گردد، سيلي باشد موافق به آن مأخوذ مي
آيد، كسي كه كاري به اشتباه و خطا يا از روي فراموشـي انجـام    تعذيب گناهي به حساب مي

گيرد، پس اين اصل را علوم و عـادات مخفـي و    ري از احكام مورد عفو قرار ميدهد در بسيا
  گردند. نمايد و شرايع موافق به آن برايش متعين مي ظاهر قوم تلقي مي

اي است كه عرب و عجم بلكه تمام  بايد دانست كه بسياري عادات و علوم مخفي به گونه
ق فاضله، روي آن اجماع و اتفـاق دارنـد   هاي قابل اخال ساكنان مناطق معتدل و صاحبان مزاج

شدن براي مرده، نرم دل شدن به آن، افتخاركردن به حسب و نسب، خوابيـدن   مانند اندوهگين
بعد از گذشت يك چهارم و يا سوم از شب و مانند آن، و بيدارشدن به هنگام دميـدن سـفيده   

دارترنـد كـه معتبـر     علوم حق صبح و غيره از آنچه ما در منافع بيان نموديم، پس اين عادات و
باشند كه به  قرار داده شوند، و پس از اين عادات و عقايدي وجود دارد كه ويژه آن كسي مي

باشند و خداوند براي هرچيز قدري  سوي ملت و قومي مبعوث شده باشد كه آنها نيز معتبر مي
  مقرر كرده است.

گيرد، چنانكه خداوند  ميبايد دانست كه بسا اوقات نبوت تابع آيين گذشته قرار 

#©'s﴿فرمايد:  مي ÏiΒ öΝä3‹ Î/ r& zΟŠÏδ≡t�ö/ Î)﴾)1( »آيين نيايتان، ابراهيم را [براى شما تشريع كرده است [« 

āχ﴿و نيز فرمود:  Î) uρ ÏΒ ÏµÏG yè‹ Ï© zΝŠ Ïδ≡t� ö/Z} ∩∇⊂∪﴾)2( .»و ابراهيم از پيروان او بود«  

                                           
  .78سورة حج، آية  -)1(
  .83سورة صافات، آية  -)2(
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گـذرد و متـدين بـه ديـن و آيـين       ها مي ها و اقوام قرن رازش اين است كه بسياري از ملت
يابنـد كـه    آورند، و احكام مشهور آنچنان گسـترش مـي   باشند و تعظيم شعاير آن را بجا مي مي

توان آنها را انكار نمود، پس نبوت ديگر پشت سـر   گيرند كه نمي جزء بديهيات اولي قرار مي
، بعـد از آن كـه روايـت و    هاي آن را راست و مفاسد آن را اصالح نمايـد  آيد تا كجي آن مي

ها از پيامبر گذشته اختالف و آميزش يافته است، پس احكام مشهور را تـالش و جسـتجو    نقل
كند، آنچه صحيح و موافق به قوانين سياست ملي باشد آن را بجا گذاشته جهـت عمـل بـر     مي

دهـد، و   ر مينمايد، و آنچه مورد تحريف قرار گرفته باشد آنها را بقدر نياز تغيي آن دعوت مي
افزايد. و بسا اوقات آن نبي در  آنچه سزاوار است كه بر آن چيزي افزايش يابد پس در آن مي

شود كه اين نبـي تـابع آيـين     هاي خويش به آنچه در اين صورت گفته مي مطالبات و خواست
ه ايـن  هـايي كـ   ها بـه اعتبـار آيـين    باشد. و بسا اوقات نبوت فالن نبي يا از گروه و پيروان او مي

  باشند. نبوت در آنها نازل شده است باهم مختلف مي
نوع دوم: از اسباب نزول مناهج به صورت خاص، آنست كـه بـه صـورت امـر عارضـي و      
اتفاقي باشد، و اين از آنجاست كه اگرچه خداوند باالتر از زمان است اما به وجهي از وجـوه  

خداوند پس از هر صد سـالي حادثـه   خبر داده است كه  �با زمان ارتباطي دارد، رسول خدا 
در حديث شفاعت نسبت به چيـزي   †آورد، حضرت آدم و غيره از انبياء  بزرگي پديد مي

 اْليَــْومَ  َغِضـبَ  قَـدْ  تـَبَـاَرَك َوتـََعـاَلى رَبـى ِإن «گويـد:   از آن باب خبـر داده انـد، چنانكـه هريكـي مـي     
لَـهُ  يـَْغَضبْ  َلمْ  َغَضًبا بدرسـتي كـه پروردگـارم امـروز طـوري      « »ِمثْـلَـهُ  بـَْعـَدهُ  ْغَضـبَ يَـ  َولَـنْ  ِمثْـلَـهُ  قـَبـْ

  .»غضبناك شده است كه قبل از اين نبوده و بعد از اين نيز نخواهد بود
پس وقتي كه جهان براي افاضه شرايع و تعيين حدود آمادگي پيدا كند حـق جـل و علـي    

موافـق بـه آن همـت قـوي و      فرمايـد، و در مألاعلـي   تجلي نموده دين و آيين بر آنها نازل مي
آيـد، پـس در ايـن صـورت كـوچكترين سـببي از اسـباب عارضـي كـافي           سرشاري پديد مي

و كسي درِ خداونـد كـريم را   « »ومن دق باب الكريم انفـتح«باشد كه درِ جود الهي را بزند  مي
  .»شود بزند باز مي
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بذرافشـاني در آن  كاري و  توانيد از فصل بهار عبرت بگيريد كه كمترين درخت و شما مي
كند كه چندين برابر آن در اوقات ديگر، آن تأثير را نخواهد داشت. همت پيامبر  چنان اثر مي

و انتظار او براي چيزي، دعا و اشتياق او و جستجو و تالشش براي آن سبب بسيار قـوي بـراي   
نمايد،  سالي خشك را زنده مي �باشد، وقتي كه دعاي آن حضرت  نزول قضا در اين باره مي

آورد، پـس در   آورد، و در غذا و شراب افزوني مي و بر گروه بزرگي غلبه و پيروزي پديد مي
توان به وجود امثـالي در آن كمـك گرفـت چـه      باره نزول حكم كه روح لطيفي است كه مي

  تواند وجود داشته باشد. شك و پنداري مي
دثـة بسـيار بزرگـي در آن    بنابراين اصل، مناسب است كه استنباط نمود كه پديدآمـدن حا 

آمدنش پريشـان و سـرگردان باشـد ماننـد داسـتان تهمـت حضـرت         با پيش �زمان كه پيامبر 
كـرد ماننـد    نمـود و بـه او گفتگـو مـي     مراجعه مـي  �عايشه، و سؤال سايلي كه به پيش پيامبر 

داستان ظهـار كـه پيـامبر را در هـم و غـم انـداخت، سـبب نـزول احكـام قـرار گرفتـه باعـث             
  شدن حقيقت واقعه قرار گيرد. ضحوا

همچنين تأخير نمودن ملتي از اطاعت و فرمانبرداري، اصرار ورزيدن بر گناه و معصـيت و  
شان در چيزي و محكم چسبيدن به آن، و معتقـد باشـند كـه بـه هنگـام       همچنين رغبت نمودن

ا تشدد بكـار  گردد كه بر آنه ترك آن نسبت به خداوند تقصير انجام داده اند، اين موجب مي
  رفته، مرغوب، واجب و منفور، حرام گردد.

ها در بارانيدن جود مانند انسان نيك قوي الهمتي هستند كه در انتظار  و امثال همة اين
شود، پس آنگاه او با  يابد، و سعادت تقويت مي وقتي است كه روحانيت در آن گسترش مي

اش تاخيري نخواهد شد، و  استهخواهد، پس در پذيرش خو همت قوي خويش از خداوند مي

pκ$﴿فرمايد:  به اين مطالب در اين آيه اشاره شده است كه مي š‰r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u Ÿω (#θè= t↔ó¡n@ 

ôtã u !$u‹ ô©r& βÎ) y‰ ö6è? öΝä3s9 öΝ ä.÷σ Ý¡n@ βÎ) uρ (#θè= t↔ó¡n@ $pκ ÷] tã tÏm ãΑ ¨”t∴ãƒ ãβ# u ö� à)ø9 $# y‰ö7 è? öΝ ä3s9﴾)1( » اى
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ن، از چيزهايى مپرسيد كه اگر براى شما آشكار شود، شما را اندوهگين كند، و اگر مؤمنا
  .»] برايتان آشكار خواهد شد شود، از آن بپرسيد، [سختى آن وقتى كه قرآن فرو فرستاده مى

و اصل مورد پسند اين است كه اينگونه اسباب نزول كم باشند؛ زيرا مصلحت مختص به 
هاي بعد مصلحت  گيرد كه براي زمان ل آن حكم قرار ميآن وقت و زمان، موجب نزو

كردن  سؤال �گيرد، از اينجاست كه رسول خدا  باشد، بلكه سبب تنگناي بعديها قرار مي نمي
 َواْخِتَالِفِهمْ  ُسَؤاِلِهمْ  ِبَكثْـَرةِ  قـَْبِلُكمْ  ِمنْ  َهَلكَ  فَِإنَما ،تـَرَْكُتُكمْ  َما َذُروِنى«گفت:  پسنديد و مي را نمي

  .»أَنِْبَيائِِهمْ  َعَلى
مرا ترك كنيد و به آنچه كه شما را بر آن ترك كردم (بچسبيد)، بدرستي كه امتان «

  .»شان، به هالكت رفتند شان بر پيامبران گذشته به سبب سؤاالت زياد و اختالف
 لِ جَ ألَ  َفُحرمَ  َشْىءٍ  َعنْ  َسَألَ  َمنْ  ُجْرًما اْلُمْسِلِمينَ  ِفى اْلُمْسِلِمينَ  َأْعَظمَ  ِإن «و نيز فرمود:  

در ميان مسلمانان بزرگترين مجرم آن است كه در باره چيزي سؤال كند، پس «. »َمْسأَلَِتهِ 
  .»بخاطر سؤالش آن چيز حرام گردد

كردنـد   اگـر قـوم بنـي اسـرائيل هـر نـوع گـاوي را ذبـح مـي         «و نيز در خبـر آمـده اسـت:    
  ، واهللا أعلم.»ند روي آنها تشدد بكار برده شدكرد، اما آنان تشدد بكار برد شان مي كفايت

  57باب 

  اسباب مؤاخذه بر مناهج

  گردند: آيا ثواب و عذاب بر مناهج مرتب مي
خواهيم از شرايع و مناهجي بحث نماييم كه خداوند متعال براي بندگانش مقرر كـرده   مي

و اثـم مرتـب    گـردد كـه بـر اصـول بـرّ      است كه آيا ثواب و عقاب بر آنها آنچنان مرتـب مـي  
گردنـد كـه مظنـات و اشـباح و قوالـب       گردد، يا اين كه فقط بـر آن چيزهـايي مرتـب مـي     مي

  گيرند؟
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پس كسي كه نماز وقتي از اوقات را ترك نمايد، ولـي قلـبش از خشـوع و خضـوع مملـو      
  گردد؟ دادنش معذب مي باشد آيا با اين ترك

آورد كـه   ن را چنـان بجـا مـي   اي كـه اركـان و شـروط آ    خواند بگونـه  و كسي كه نماز مي
فرضيت از عهدة او ساقط باشـد، ولـي هـيچ چيـزي از اخـالص و خضـوع و خشـوع قلبـي را         

  گردد؟ نداشته باشد و اين عمل او از روي عقيده قلبي انجام نگيرد آيا به او ثوابي متعلق مي
نت اي در سـ  در اين بحث نيست كه نافرماني از منهج، فسـاد بزرگـي اسـت؛ زيـرا آن لّكـه     

راشده و كشايش دري از اثم و گناه است، و نيز خيانتي است براي جامعه مسلمانان و ضـرري  
اي را بـه خـاطر شـهري ببنـدد و      است براي محل و شهر و كشور، مانند آن كه دهانه رودخانه

كسي بيايد در آن سد سوراخ ايجاد كند و خود را نجات داده اهل شهر را هالك كند، بلكـه  
شـدن در گنـاه يـا در     گـردد از قبيـل غـرق    زهايي است كـه بـه درونـش برمـي    بحث در آن چي

  ها. نيكي

  در باره ترتب ثواب و عقاب اختالفي وجود دارد:
ها فـي نفسـه مسـتوجب ثـواب و عقـاب       پس همه صاحبان اديان قايل بر اين هستند كه اين

پيامبران عالوه  هستند، اما محققان و كساني كه در علم، رسوخي دارند و حواريون و اصحاب
شـان   ها و قوالب با اصـول و روح  بر مسئله فوق اين را نيز درك نموده اند كه بايد اين صورت

خود مناسبت و ارتباطي داشته باشند، و عموم اهـل اديـان و صـاحبان شـرايع بـه صـورت اول       
  نمايند. اكتفاء مي

  نمايند: حافظان شرايع به صورت اول اكتفاء مي
د هستند كه عذاب و ثواب وابسته به صـفات نفسـاني و اخالقـي هسـتند     فالسفه اسالم معتق

شـود كـه    ها فقط به اين خـاطر يـاد مـي    كه به دامن روح چنگ زده اند، و از قوالب و صورت
معاني دقيق را بتوان تفهيم نمود و به اذهان نزديك گردانيد، اين تحرير مقام، موافق به مشرب 

  قوم است.
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  به آن قايل هستند:حق آنست كه اهل اديان 
گويم كه: حق آنست كه محققان اهل اديان به آن قايل هستند، و توضيحش از  ولي من مي

نماينـد و بعضـي    اين قرار اسـت كـه شـرايع، علـل و اسـبابي دارنـد كـه آنهـا را مشـخص مـي          
  دهند. محتمالت را بر بعضي ترجيح مي

مگر در صورت همـين شـرايع و    توانند به دين عمل كنند، داند كه مردم نمي و خداوند مي
داند كه اين اوضاع مناسب هستند كه مردم بر آن قرار گيرنـد، پـس در روز ازل    مناهج، و مي

گردند باز وقتي كـه جهـان آمـاده شـد تـا       در صورت عنايت حق تعالي نسبت به قوم درج مي
را پديـد   هاي مثالي در آن پديد آينـد، آنهـا   هاي شرايع بر آن افاضه گردند و صورت صورت

  آورد و افاضه نمود و امر آن ثابت گرديد، اين اصلي از اصول قرار گرفت.

  مقام اصول باشند: خداوند به مألاعلي الهام نمود كه مظنات قايم
باز وقتي كه خداوند دروازة علم را بر مألاعلي گشـود و بـه آنهـا الهـام نمـود كـه مظنـات        

لت را بـدون  متوان قوم و  باشند و نمي آنها ميمقام اصول هستند و مظنات صورت و مثال  قايم
ها مكلف گردانيد، در بهشت اجماعي بر اين منعقد گرديد اين مظنات به منزله لفظ هستند  اين

هستند به نسبت حقيقت خارجي كه از آنها به نسبت حقيقت موضوع له آنها، و صورت ذهني 
شـي كـرده تـا ظـاهر شـوند و      گرفته شده اند و صورت تصوير هستند به نسـبت كسـي كـه نقا   

ها بـين الـدال و    تصويري خطي هستند به نسبت الفاظ موضوع له؛ زيرا وقتي در هريكي از اين
مدلول عالقه قوي شده تالزم بدست بيايد و يكـديگر را بـه آغـوش بكشـند در هـر مكـان از       

گـردد كـه ايـن همـان اسـت، سـپس صـورت ايـن علـم و يـا حقيقـت آن در             اماكن ثابت مي
ات بني آدم چه عرب و چه عجم نازل گرديده روي آن اتفاق نمودند، پس هـيچ يكـي   مدرك

اي از آن مخفي است، و بسا اوقات مـا آن را وجـود    بيني مگر اين كه در نفس او شعبه را نمي
باشد كـه   ناميم، و بسا اوقات براي اين وجود آثار عجيب و غريبي مي شهبي براي مدلولش مي

هند ماند، و گاهي در شرايع بعضي از اين چيزهـا مالحظـه گرديـده    بر جستجوگر مخفي نخوا
  اند. بنابراين، صدقه چرك متصدق قرار گرفت و قباحت عمل در اجرت سرايت نمود.
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  وقتي خداوند رسولش را مبعوث نمود و او را به روح القدس تأييد كرد:
د، و در قلـب  مبعوث گرديد و به جبرئيل تقويت و تاييد گرديـ  �سپس وقتي رسول خدا 

مباركش اصالح ملت القا شد و براي جوهر روحش، درِ وسيعي به سوي همت قـوي در بـاره   
هاي عـزمش همـت    هاي مثالي گشاده شد، پس روي اين با منت نزول شرايع و صدور شخص

هـاي   گماشت و براي موافقان دعا و براي مخالفان نفرين نمود، و بدون شك و ترديـد، همـت  
طلبنـد در حـالي كـه در فضـا      مان را پاره خواهند كـرد، و آنـان بـاران مـي    آنان هفت طبق آس

بـارد، و آنـان دعـا     خيزنـد و بـاران مـي    هـا برمـي   كوچكترين ابري نيست، پس ابرها مانند كوه
گـردد، منعقدشـدن رضـا و سـخط در بهشـت مؤكـد        كنند، به دعاي آنهـا مـرده زنـده مـي     مي
ـَراِهْيَم نَِبيـَك َوَعْبـُدَك َدَعـا «گويـد:   ين كه مياز ا �شود، همين است منظور رسول خدا  مي ِإن ِإبـْ

ابراهيم نبي و عبدش براي مكـه دعـا كـرد و مـن بـراي مدينـه دعـا        « »ِلَمَكَة َوأَنَا َأْدُعـو ِلْلَمِديـْنَـةِ 
  .»كنيم مي

  نمايد: مألاعلي نبي را در امر و نهي تأييد مي
ا به فالن و فالن كار دستور داده اسـت، و ايـن   باز وقتي كه اين بنده بداند كه خداوند او ر

نمايد، و بداند كه فروگذاشت از  كند تأييد مي را در آنچه امر و نهي مي �كه مألاعلي پيامبر 
فالن امر و اقدام بر فالن امر جسارتي است بـر شـان خداونـد و كوتـاهي در بارگـاه او تعـالي       

يد، پس اين در اثر پديدآمدن پردة بزرگـي از  است، بازهم ديده و دانسته بر آن كار اقدام نما
كند كه نفس، مرتكب به خطا قرار  حجاب و كوتاهي كاملي است در ملكيت، و اين ثابت مي

دارد، اما نه به خـاطر   گرفته است، و هرگاه او بر كار سنگيني اقدام نمايد طبيعتش او را باز مي
ضاجويي او تعالي، پس اين هـم در اثـر   دادن مردم، بلكه به خاطر تقرب به سوي خدا و ر نشان

سرازيرشدن احسان بزرگي از سوي خدا و شكستن كامل حيوانيـت اسـت، و ايـن يـك نـوع      
كند بايد از او دريافت كه چرا  رساند، ولي آن كسي كه نمازي را ترك مي نيكي به اثبات مي

اگـر در اثـر   آن را ترك نموده است؟ و چه چيزي او را وادار بر اين كار كـرده اسـت؟ پـس    
اي از آن نداشـته   فراموشي يا خواب يا جهل به وجوب آنست يا مشغوليت ديگري كـه چـاره  
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است پس آيين و شريعت تصريح فرموده است كه او گناهكار نيست، ولي اگـر آن را تـرك   
كرد با وجود اين كه آن را واجب دانسته و فراموشي هم نكـرده و اختيـارش بـه دسـت خـود      

اي است كه در دين دارد و پردة شيطاني يا نفساني است كه بـر   اً از رخنهاوست، پس اين حتم
خواند و به ظاهر از  گردد، ولي اگر كسي نماز مي بصيرت او واقع شده است و به نفسش برمي

آيد. الزم است كه بايد تحقيق و بررسي نمود كه آيا  عهدة آنچه بر او واجب بوده است برمي
و يا از روي عادت قوم و ملت خوانده است و يا از روي تمسـخر و   سمعةآن را از روي ريا و 

شوخي خوانده است، پس در اين صورت نيز شريعت تصريح نموده اسـت كـه او فرمـانبردار    
  نيست، و اين عمل او اعتباري نخواهد داشت.

لي اهللا و از روي ايمان و احتساب و تصديق به وعده الهي و إو اگر نماز را به خاطر تقرب 
با حضور نيت و اخالص خوانده است، پس حتماً او دري را بين خود و خداي خـود كشـوده   

  است اگرچه آن به قدر سر سوزني باشد.
پـذيريم كـه او    و آن كسي كه شهري را ويران كرده تنها خود را نجات دهد، پس ما نمـي 

مـت در حـق   اي وجود دارنـد كـه بـا نهايـت ه     خود را نجات داده است؛ زيرا در آنجا ماليكه
كـردن آن اسـت، و حتمـاً دعـاي      كنند كه در پي اصالح عالم و يا در پي ويـران  كسي دعا مي

شود تا به يك صورتي پاداشي نازل گـردد، بلكـه    زند و سبب مي آنها دروازه جود الهي را مي
در آنجا خداوند توجه و عنايتي به مردم دارد كه اين را الزم كرده است، اما چـون درك آن  

  است ما دعاي ماليكه را عنواني براي آن قرار داديم، واهللا أعلم. مخفي

  58باب 

  أسرار الحكم والعلة

  رضا و سخط خدا نسبت به اعمال بندگان حكم نام دارد:
بايد دانست كه بندگان يك سري كارهايي دارند كه خداوند به خاطر آنها راضي خواهد 

ناراضي خواهد شد، و يك سري كارهاي شد، و يك سري كارهايي دارند كه به خاطر آنها 
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شود و نه ناراضي، پس حكمت بالغ و رحمت  ديگري دارند كه از انجام آنها نه راضي مي
به سوي آنها مبعوث گردند و آنها را به زبان خودشان خبر  †كامل او خواست تا كه انبياء 

نارضايتي او متعلق  بدهند كه با اينگونه كارها رضا و خشنودي خداوند و با اينگونه كارها
باشد و در بقيه مختارند تا  گردد، و دسته اول از كارها مطلوب و دسته دوم منهي عنه مي مي

=š�Î﴿كه  ôγuŠÏj9 ôtΒ š�n= yδ .tã 7πoΨ Íh‹t/ 4z÷óstƒuρ ôtΒ �†yr .tã 7πoΨ Íh‹ t/﴾)1( » تا كسى كه نابود شده
متحقق  »ست از روى دليل زنده مانداست، از روى دليل نابود شود و كسى كه زندگى يافته ا

  گردد.
اي كه مطلوب يا منهي عنه  شدن رضا و سخط به كاري، و بودن چيزي به گونه پس وابسته

  گويند. باشد و يا در آن اختياري باشد را حكم مي

  نمودن خداوند از كاري يا ترك آن، مقتضي ثواب و عقاب است: طلب
كه به انجام آن رضا و به تركش عقـاب واقـع    بودن فعل بر دو قسم است: مؤكد و مطلوب

شـود، امـا بـر تـركش سـخط و       شود، و غير مؤكد كه بر انجامش ثواب و رضـا متعلـق مـي    مي
  گردد. گناهي عايد نمي

و همچنين منهي عنه نيز بر دو قسم است: مؤكد كه از خودداري بر آن رضا و ثواب متعلق 
دد و غير مؤكد كه بر خودداري از آن ثـواب  گر گردد و بر انجامش سخط و گناه الزم مي مي

گردد، و اين را با الفاظ طلب  گيرد، ولي بر انجامش سخط و گناهي الزم نمي و رضا تعلق مي
و منع طبق محاوره و عرف مقايسه بايد كرد، هر قسمي از نظـر سـرايت رضـا و غضـب بـر دو      

  آن نيست.بندي امري است طبيعي كه راه فراري از  قسم است: و اين تقسيم

  تا هستند: احكام پنج
باشـند: واجـب، منـدوب، مبـاح، مكـروه و حـرام؛ و آنچـه در         تـا مـي   بنابراين، احكام پـنج 

گيرد امكان ندارد هر حالت مكلفي را جداگانه در نظر گرفت، زيـرا   مخاطبات مردم انجام مي
                                           

  .42سورة انفال، آية  -)1(
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كه آنچه مـردم بـه آن   توانند آنها را بدانند، لذا الزم است  باشند، و مردم نمي آنها منحصر نمي
ها گردنـد،   گيرند، قضاياي كليه باشند كه به عنوان يك وحدت شامل كثرت مخاطب قرار مي

تا بدين شكل بتوان آنها را درك نمود، و با دانستن آنها احوال آنها را بتـوان دانسـت، و شـما    
قـانون مقـرر    ها را به صناعات كليه مقايسه نماييد كه در امور خاصي به صـورت  توانيد اين مي
كنـد و از   پس شنونده اين قول او را از بر مي »الفاعـل مرفـوع«گويد:  گردند مثالً نحوي مي مي

  شناسد. مي »قام زيد وقعد عمرو«آن حال زيد و عمرو را در اين گفتار: 

  گيرد: اين وحدتي است كه مدار حكم قرار مي
باشـد كـه مـدار     لـت مـي  هاسـت ع  و همچنين در بقيه امور، و اين وحدت كه شامل كثرت

  حكم بر آنست، و آن بر دو قسم است:

  قسم اول در نظرگرفتن حال خود مكلفين است:
شـود، ولـي    شود كه در مكلفـين ديـده مـي    يكي آنست كه در آن حالتي در نظر گرفته مي

بـودن   اي از آن جدا و منفك نگـردد، تـا مكلـف    تواند به صورت دايم و هميشه كه لحظه نمي
تواننـد از عهـدة آنهـا     ون خطاب را به صورت متـداوم قـرار داد باشـد؛ زيـرا نمـي     آنها به مضم

برآيند، بجز در تكليف بااليمان، لذا الزم است كـه حالـت مركبـي را در نظـر گرفـت كـه از       
گيـرد، و از هيـأتي كـه گـاه وقتـي بـر او        صفت الزم مكلف باشد كه به آن مخاطب قرار مـي 

  باشد. ر عبادات ميشود، و اين قسم بيشتر د عارض مي
باشد، و يا به صورت استطاعت ميسره، و يـا بـه    و اين هيأت عارضي يا به صورت وقت مي

گويـد:   ها، چنانكه شـارع مـي   اي حرَجي، و يا به صورت ارادة چيزي و امثال اين صورت مظنه
هركسي كه در حال عقـل و بلـوغ وقـت نمـاز را دريابـد، واجـب اسـت كـه نمـاز بخوانـد، و           

كه ماه مبارك رمضان را در حال عقل و بلـوغ و قـدرت دريابـد، واجـب اسـت كـه        هركسي
روزة آن را بگيرد، و هركسي كه صاحب ملكي داراي نصاب باشد كـه سـالي بـر آن بگـذرد     
الزم است كه زكات آن را ادا نمايد، و هركسـي كـه مسـافر باشـد اجـازه دارد نمـاز را قصـر        
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خواهد نماز بخواند و وضو نداشته باشد بايـد وضـو    مي بخواند و روزه افطار نمايد، و هركسي
گردنـد و   باشند ساقط مي بگيرد، در اينگونه امور بسا اوقات صفاتي كه در اكثر امور معتبر مي

گردند، لذا علت قرارگـرفتن آنهـا    ماند كه بعضي امور از بعضي ديگر ممتاز مي تنها صفتي مي
نماز رسيدن وقت و علت روزه رسيدن ماه رمضان گويند: علت  شود، پس مي ناديده گرفته مي

گيـرد، چنانكـه    باشد، و بسا اوقات شارع بـراي بعضـي از ايـن اوصـاف اثـري در نظـر مـي        مي
داند نه براي غير  جلوانداختن زكات را براي يك سال تا دو سال براي صاحب نصاب جايز مي

ي را وابسته به سبب و صاحب نصاب پس فقيه براي هر حقداري حقش را خواهد داد كه بعض
  دهد. بعضي ديگر را وابسته به شرط قرار مي

  گردد: شود، يا مالبس مي قسم دوم آن حالتي است كه فعل بر آن واقع مي
شود يا فعل  شود كه بر آن فعل واقع مي قسم دوم آنست كه در آن حالتي در نظر گرفته مي

گويد: نوشيدن شراب،  شارع مي گردد، و آن يا صفت الزمه اوست چنانكه به آن مالبس مي
دار از درندگان و صاحبان چنگ از پرندگان، و نكاح  خوردن خوك، خوردن هر نيش

فرمايد:  آيد، چنانكه خداوند مي مادران حرام است و يا صفتي است كه گاه وقتي پيش مي

﴿ä−Í‘$¡¡9 $# uρ èπs% Í‘$¡¡9 $# uρ (# þθãèsÜ ø% $$sù $yϑ ßγtƒÏ‰ ÷ƒr&﴾)1( »ه مرد باشد و چه زن ببريدكه دست دزد را چ« 

›èπu﴿فرمايد:  و مي ÏΡ#̈“9 $# ’ ÎΤ#̈“9$# uρ (#ρà$ Î#ô_$$sù ¨≅ ä. 7‰ Ïn≡uρ $yϑ åκ ÷] ÏiΒ sπsx($ÏΒ ;οt$ ù# y_﴾)2( » كه زاني را چه زن
  .»باشد و چه مرد صد تازيانه بزنيد

دهنـد   شـود، يكـي قـرار مـي     بسا اوقات دو حالت يا بيش از آن را كه فعل بر آنها واقع مـي 
زاني محصـن را سنگسـار كنيـد و غيـر محصـن را تازيانـه بزنيـدم و        «گويد:  نانكه شارع ميچ

نماينـد، چناكـه شـارع     شـود جمـع مـي    گاهي حال مكلف را با حالي كه فعل بر آن واقـع مـي  
  .»طال و ابريشم براي مردان امت حرام است نه براي زنان آن«گويد:  مي

                                           
  .38سورة مائده، آية  -)1(
  .2ورة نور، آية س -)2(
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  ست:رضا و سخط وابسته به افعال بنا به سبب ا
و در دين خدا شوخي نيست، پس رضا و سخط خداوند كه وابسـته بـه ايـن افعـال هسـتند      

باشند، و اين از آنجاست كه در اوصـاف مشخصـي هسـت كـه در حقيقـت       مبتني بر سببي مي
  رضا و سخط وابسته به آنهاست و آنها بر دو قسم هستند:

  ثال آنهاست.نمودن آنها و ام يكي: از آنها نيكي و بدي و منافع و ضايع
دوم: آنچه به مناهج و شرايع از قبيل مسـدودنمودن دروازة تحريـف و دوري از تسلسـل و    

ها و لوازمي هستند كه با هدف به آنها تعلق پيدا كرده و به خاطر  امثال آنهاست، و داراي محل
  شود. توسع رضايت و نارضايتي به آنها نسبت داده مي

ا بكـارگيري داروسـت، ولـي در حقيقـت علـت،      شـود كـه علـت شـف     مانند آنچه گفته مي
  گيرد. انداختن آنها كه به دنبال بكارگيري دارو انجام مي شدن اخالط و بيرون پخته

كننـده و گـاهي    شود: علت تب، نشستن در آفتاب است و گاهي حركت خسته و گفته مي
حـد   شدن اخالط است كـه در  باشد، حاالنكه در حقيقت علت، گرم خوردن غذاي گرمي مي

  هايي دارد. هايي به سوي آن و صورت ذات خود يكي است، ولي راه
گيرنـد، بـرخالف    هـا را ناديـده مـي    ها و محل بين بر اصول اكتفاء نموده راه اما مردم عميق

  عوام، و شرع به زبان جمهور نازل شده است.

  واجب است كه علت حكم صفتي باشد كه جمهور به آن آشنا باشند:
علت حكم چنان چيزي باشد كه عامه مردم آن را بشناسند و حققت آن  لذا الزم است كه

و وجود از عدمش بر آنان پوشيده نماند، و مظنه اصلي از اصول قرار گيرد كه رضـا و سـخط   
به آن وابسته است، يا از آن جهت كه منجرّ به آنها و يا مجاور آنهاست، مانند نوشيدن شـراب  

ــه آ    ــخط ب ــه س ــت ك ــدي اس ــة مفاس ــه مظن ــان،   ك ــراض از احس ــل اع ــت از قبي ــته اس ن وابس
گيرشدن، و فاسدكردن نظم شهر و خانه كه غالباً الزمه آن هسـتند، پـس از نـوع شـراب      زمين

  جلوگيري به عمل آمد.

  بودن است: آنچه وجه امتياز است مختص به علت
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و هرگاه چيزي چندين لوازم و طرق داشـت، مخـتص بـه علـت قرارگـرفتن، همـان يكـي        
كه از بقيه امتيازي داشته باشد كه از جهت ظهور و انضباط و يا از جهت لزوم اصل و باشد  مي

امثال آن ترجيحي داشته باشد، چنانكـه علـت قصـر نمـاز و افطـار روزه، سـفر و مـرض قـرار         
آور مانند كشاورزي و آهنگري  هاي مشقت هاي حرج و تنگي، زيرا كسب گرفتند نه بقيه مظنه

آورنـد،   باشند، ولي در نظرگرفتن آنها، در طاعـت خلـل مـي    گي مياگرچه مستلزم حرج و تن
باشد و زندگي  كند هميشه به آنها مشغول مي ها كسب و كار مي زيرا آن كسي كه بدين وسيله

  باشد. او بر آنها داير مي
اما وجود گرما و سرما تحت ضابطه و قانوني قرار ندارند؛ زيرا مراتب مختلفـي دارنـد كـه    

  ها سخت و مشكل است. نمودن چيزي از آنها با عالئم و نشاني به آنها و تعيين ننمود احاطه
هايي اعتبار دارند كه در ميان امت اولي اكثريت و معـروف   و تنها در هنگام آزمايش مظنه

گرفت،  اي بودند كه هيچ يكي نسبت به آنها در اشتباه قرار نمي بوده اند، و سفر و مرض بگونه
هـاي خـالص منقـرض شـده و      شتباه راجع به آنها وجود دارد، زيرا عرباگرچه امروز بعضي ا

هاي خالص  اي كه ذوق سليمي كه عرب رفته اند و مردم در احتماالت مستغرق شده اند بگونه
  داشتند از بين رفته است، واهللا أعلم.

  59باب 

  مصالح مقتضي تعيين فرايض، اركان، آداب و غيره

اره امت هر طاعتي داراي دو حد باشد: اعلي و ادني. پـس  بايد دانست كه الزم است در اد
گردد و ادني آنست كه منجر به مقـداري از مقصـود    اعلي آنچه كه منجر به مقصود كامل مي

  تر از آن چيزي كه قابل اعتماد باشد وجود ندارد. باشد و پايين
كـه  و آن بدين صورت است كه درست نيست كه چيزي از امت خواسته شود، در حـالي  

اجزا، صورت و مقدار مطلوب از آن چيز، براي آنها مشخص نباشد، زيرا اين با موضوع شرع 
گردانيـدن همـه، نسـبت بـه بجـاآوري آداب و       منافات دارد، و همچنـين راهـي بـراي مكلـف    

مكمالت وجود ندارد، زيرا اين از قبيل تكليف بالمحـال اسـت يـا حـداقل مشـكل و سـنگين       
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روي است، نه بر تشديد، و همچنين راهـي بـراي ايـن نيسـت      بر ميانهاست، و مبناي اداره امت 
كه اعلي فرو گذاشت شده بر ادني اكتفاء گردد، زيرا اعلي از مشرب سابقين و بهرة مخلصين 

اي نيست جز اين كه ادني بيان  گذاشتن مثل آن با لطف ماليم نيست، پس چاره است، و مهمل
و به سوي مزيد بر آن تشـويق و دعـوت گردنـد، امـا      گردد و مردم به آن مكلف قرار گيرند،

  واجب قرار داده نشود.
شود به مقدار مخصوصي از طاعات مانند نماز  گردد تقسيم مي آنچه براي تكليف نازل مي

و روزة ماه رمضان، و اجزايي كه بدون آنها اين طاعات اعتباري نخواهند داشت مانند تكبيـر،  
گويند، و بسياري امور خارجي كه بدون آنها نيز آن  ها اركان مي قراءت فاتحه در نماز، به اين

  گويند. طاعات معتبر نخواهند شد مانند وضو براي نماز، به آنها شرايط مي

  گيرد: يك چيزي بنا به سببي ركن قرار مي
بايد دانست كه گاهي چيزي بنا بـه سـببي كـه مشـابه روش طبيعـي اسـت، ركـن بحسـاب         

  سبب عارضي.آيد و گاهي بنا به  مي
شود و فايدة درسـتي نخواهـد داد، ماننـد     پس اول: آنست كه طاعت بدون آن برگزار نمي

اي اسـت   ركوع و سجده در نماز، و خودداري از خورد و نـوش و جمـاع در روزه، يـا قاعـده    
اي جز آن نيست، مانند تكبير كه ضابط نيـت و وسـيله استحضـار     براي يك امر مبهم كه چاره

آمدن از نماز با كاري است  د فاتحه كه ضابط دعا، و مانند سالم كه ضابط بيرونآنست، و مانن
  كه با وقار و تعظيم منافاتي ندارد.

دوم: آنست كه به خاطر سـببي ديگـر واجـب گـردد، پـس از ايـن جهـت ركنـي از نمـاز          
گـذاري بـراي نمـاز بهتـرين      آيد كه مكمل آن و برآورنده هدف آنست،  و وقـت  بحساب مي

اي از قرآن طبق مذهب كسي كه آن را ركني از نمـاز   ذاري است مانند خواندن سورهگ وقت
داند، زيرا قرآن از شعاير اهللا است كه تعظيمش واجـب اسـت، و نبايـد پشـت سـر انداختـه        مي

شود، و باالتر از اين توقيتي نيست كه در مؤكدترين عبادات كـه بيشـتر وجـود دارد و از نظـر     
ور داده شود، يا تمييزي بين دو امر مشتبه يا تفريقي بين مقدمـه شـيء   تكليف شاملتر است دست
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و شيء مستقلي كه بر ديگري موقوف اسـت باشـد، پـس ركـن قـرار داده شـده و بـه آن امـر         
شدن كه مقدمه سـجده اسـت و    شود مانند قيام بين ركوع و سجده كه به وسيله آن بين خم مي

شود، و مانند ايجاب و قبول و حضور شهود و بين ركوع كه تعظيم مستقلي است فرق حاصل 
آيـد، و   ولي و رضايت زن در نكاح، زيرا تمييز بين سفاح و نكاح بدون امور فوق بدست نمي

  امكان دارد بعضي از اركان داراي دو بعد باشند.

  شود: شرط هم بر ركن مقايسه مي
مقايسه نمـود، پـس   و مطابق به آنچه در اركان ذكر نموديم شايسته است كه حال شرط را 

بسا اوقات يك چيزي به سببي واجب گردد و آن چيز شرطي براي بعض شعائر اهللا قـرار داده  
باشد كه اين طاعت با انضمام آن كامل گـردد   شود تا شان آن باال رود، و اين به آن خاطر مي

عظـيمش  مانند استقبال قبله كه چون كعبه از شعايراهللا است تعظيمش واجب است و باالترين ت
آن است كه در بهترين حـاالت بـه سـوي آن روي آورده شـود، و اسـتقبال بـه سـوي جهـت         
خاصي كه در آن بعضي از شـعاير اهللا وجـود داشـته باشـد نمـازخوان را بـر صـفت خشـوع و         

گيرنـد،   شود كه بردگان چگونه در جلو آقايان قرار مـي  سازد، و يادآور مي خضوع متوجه مي
  ماز قرار داده شد.استقبال قبله شرطي در ن

  باشد: اشتراط هيأت در بسياري مواضع مفيد مي
گيرد، پس آن هيأت براي صـحت آن   و بسا اوقات يك چيزي بدون هيأتي مفيد قررا نمي

گيرنـد كـه    زير اعمال از آن جهـت مـؤثر قـرار مـي     »نيت«شود مانند  چيز شرط قرار داده مي
رت خشوع و خضوع قلب است و خشوع و هاي نفسانيه هستند، و نماز صو هاي هيأت صورت

گردانيـدن   خضوعي بدون نيت وجود ندارد، و مانند قبله هم بنا به تخريجي ديگر، زيرا متوجه
آوردن به سوي كعبه كه از شعاير اهللا است بجاي آن قرار داده شد،  قلب امر مخفي است روي

هـايي كـه    ي بـود هيـأت  و مانند وضو، ستر عورت و ترك گناه، زيرا وقتي تعظيم، امري مخفـ 
كننـد و در   دانند و آنها را تعظيم حساب مي مردم خود را به آنها در جلو پادشاهان موظف مي

  قلوب آنها جاي گرفته، بجاي تعظيم قرار داده شدند.
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  وقتي كه طاعتي فرض گرديد مالحظه چند امر در آن الزم است:
  ا در نظر گرفت:هرگاه طاعتي براي فرضيت متعين گرديد، بايد چند اصل ر

  تكليف بايد بر امر آساني باشد: -1
 �يكي آن كه او بايد به يك امر آساني مكلف گردد، همين است منظـور از قـول پيـامبر    

تفسيرش در روايتي ديگـر   »ةٍ َصـالَ  ُكـل  ِعْندَ  بِالسَواكِ  َألَمْرتـُُهمْ  ُأمِتي َعَلى َأُشق  َأنْ  َلْوال«كه فرمود: 
 فـََرْضـتُ  َكَمـا ِعْنـَد ُكـل َصـَالةٍ  السـَواكَ  َعلَـْيِهمُ  َلَفَرْضـتُ  ُأمتِـى َعلَـى َأُشـق  َأنْ  لَـْوالَ «چنين آمـده اسـت:   

كردم بر آنهـا مسـواك را بـه هـر      اگر بر امتم احساس مشقت و سنگيني نمي« »اْلُوُضـوءَ  َعلَـْيِهمُ 
  .»ام كردم كه وضو را فرض كرده نماز چنان فرض مي

  واجب: شدن مقدار فرض -2
توجهي به آن و تـركش در بارگـاه    يكي آن كه هرگاه امت در مقداري معتقد باشد كه بي

نقل شده  †الهي كوتاهي است، و روي اين اطمينان داشته باشد يا از آن جهت كه از انبياء 
و رويش اجماع منعقد گرديده است و غيره، مقتضاي حكمت آنست كه آن مقـدار بـر آنـان    

دانند فرض گردد، مانند تحريم گوشت شـتر و شـير آن    ا بر خود الزم ميهمانطوري كه آن ر
كـه در بـارة قيـام     �كه بر بني اسرائيل فرض شده بود، همين است منظور قـول رسـول خـدا    

  .»ترسيدم كه بر شما فرض گردد« »َعَلْيُكمْ  ُيْكَتبَ  َأنْ  َخِشيتُ «هاي رمضان فرمود:  شب

  شد:تكليف بايد ظاهر و با ضابطه با -3
و يكي آن كه نسبت به چيزي تا زمـاني كـه ظـاهر و تحـت ضـابطه قـرار نگيـرد، مكلـف         
نگردد. بنابراين، حيا و ساير اخالق، از اركـان اسـالم بحسـاب نيامدنـد، اگرچـه از شـعب آن       

  باشند. مي

  حد اعلي و ادناي فرض:
مـاز در  باشد، پس قيـام در ن  سپس ادني، با توجه به دو حالت رفاهيت و شدت مختلف مي
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  گيرد. آيد، ولي در حق غير توانا قعود بجاي آن قرار مي حق توانا ركني بحساب مي
شود، اما از روي كميت مانند نوافلي كـه   اما حد اعلي، پس به اعتبار كم و كيف اضافه مي

باشند و مانند سنن رواتب و نماز شب و روزة سه روز از هر مـاه، و ماننـد    از جنس فرايض مي
ها، اذكار، اوراد  ب و امثال آن؛ و اما از روي كيفيت، پس عبارت است از هيأتصدقات مندو

شود تـا طاعـت    و خودداري از چيزي كه با طاعت ماليم نباشد كه به اين امور دستور داده مي
هاي پوست در وضوء  تكميل شود و منجر به مقصود كامل گردد، مانند شستن چين و چروك

د شـروع كـار و غيـره از طـرف راسـت كـه بـه آن دسـتور داده         تا نظافت كامل گردد، و ماننـ 
شود تا نفس، به عظمت امـر طاعـت پـي ببـرد و بـه آن روي بيـاورد، وقتـي خـود را بـراي           مي

  داند. بجاآوري كارهاي مهم موظف مي

  خواهد اخالقي بدست بياورد بايد چند امر را در نظر بگيرد: وقتي انسان مي
واهـد، خلقـي از اخـالق را بدسـت آورده و بـه آن رنگـين       بايد دانست كه انسان وقتي بخ

گردد و از هر جهت آن را احاطه نمايد، پس تدبيرش اين است كه خود را به كاري و هيـأتي  
ارزشـي   موظف بداند كه به آن خلق مناسبت داشته باشد، اگرچه كارهاي بسيار كوچك و بي

  كنند. باشند كه عموم مردم به آنها توجه نمي
دانـد كـه از كارهـاي     ي كه بخواهد بر شجاعت تمرين نمايد خود را مؤظف مـي مانند كس

هـاي تاريـك و    رفتن در آفتاب، سفركردن در شـب  مشكل، مانند فرورفتن در گل و الي، راه
  غيره خودداري نكند.

خواهد روي خشوع و خضوع قلب تمرين نمايد آداب تعظيمـي را   همچنين آنكس كه مي
گيرد، و هرگاه به  مايد، پس به هنگام قضاي حاجت سر را پايين مين در هر حالت مالحظه مي

  نمايد و امثال آن. پردازد خود را جمع و جور مي ذكر اهللا مي
گيـرد كـه    و كسي كه بخواهده روي عدالت تمرين كند، براي هرچيـز حقـي در نظـر مـي    

هـا   ه نجاسـت كند و چپ را براي ازال دست راست را براي خوردن و كارهاي پاكيزه مقرر مي
) َکبــْر َکبــرْ در بارة مسواك گفته شد: (  �برد، همين است كه سرّ آنچه به پيامبر اكرم  بكار مي
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ـرَ  َكبـرِ «اش در داسـتان حويصـه و محيصـه:     به بزرگتر بده، و فرموده بزرگتـر در سـن را    »اْلُكبـْ
  زدن جلو بيانداز، پس اين است ريشة ابواب آداب. براي حرف

  بعضي اعمال به سوي شياطين: فلسفة نسبت

كـه شـيطان بـه     »ِبِشـَماِلهِ  يَْأُكـلُ  الشـْيطَانَ  فَـِإن «كه فرمـود:   �بايد دانست كه سرّ قول پيامبر 
شوند موافق بـه آنچـه    خورد و امثال آنچه بعضي افعال به شيطان نسبت داده مي دست چپ مي

اطين را قدرت داده است كه خـود  خداوند، به من تفهيم نمود، اين است كه خداوند متعال شي
هاي گوناگوني دربياورند و آن هـم در اثـر    را در عالم خواب يا بيداري در نظر مردم به شكل

شـدن بـراي    مزاجي كه خداوند به آنها عطا فرموده و بنا به حاالتي است كه به هنگام متشـكل 
  آيند. آنها پيش مي

  مزاج اهل وجدان سالم:
رند دريافته اند كه به شياطين چنـين مزاجـي داده شـده اسـت     كساني كه وجدان سالمي دا

زدن و از  ارزشي آلوده گردند و به نجاسات، غفلت از ذكر اهللا و به هم كه بكارهاي شنيع و بي
  بردن نظام مستحسن و مطلوب نزديك گردند. بين

او متنفـر  و مراد از كارهاي شنيع آنهايي هستند كه اگر انساني آنها را انجام دهـد مـردم از   
بشوند و موي بر بدن برخيزد و زبان به لعن و نفرين آن شخص كشاده شـود، و ايـن ماننـد آن    

شود و همـه طوايـف    روش طبيعي است كه به انسان بر حسب مقتضاي صورت نوعي داده مي
گيرند، نه اين كه به خاطر حفظ مراسم قوم و ملتي انجام گيرد، ماننـد   بشر در آن برابر قرار مي

كه آلة تناسل را بدست گرفته رقص كند يا انگشتش را در دبر خود فرو برد، و ريشـش  كسي 
را با آب دهان و بيني آلوده سازد، يـا بينـي و گـوش بريـده و سـياه روي باشـد و يـا لبـاس را         
برعكس بپوشد كه قسمت باال را پايين و پايين را باال قـرار دهـد و يـا بـر حيـوان بـه صـورت        

روي آن به سوي دم حيوان قرار گيرد يا يك پا را در كفش گذاشـته   معكوس سوار باشد كه
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پاي ديگر را برهنه كرده راه برود و امثال آن هر كسي او را بدين وضع و حالـت ببينـد لعـن و    
  كند. نفرينش مي

دادنـد، مـراد از كارهـاي     ام كه چنين كارها انجام مـي  من در بعضي مواقع شياطين را ديده
كه كسي با لباسش يا سنگريزها بازي كند و دست و پاها را بگونه نامناسبي ارزش مانند آن  بي

  حركت دهد.

منكشف فرمود كه در مزاج شياطين قرار  ����خداوند كارهايي را بر آن حضرت 
  دارند:

منكشـف نمـود كـه     �خالصه اين كـه خداونـد اينگونـه افعـال و كـردار را بـر پيـامبرش        
س شيطان خود را در خواب يا بيداري به كسي نمايـان  مقتضاي طبع و مزاج شياطين هستند، پ

كند، مگر اين كه به بعضي از اين كارها آلوده است و آنچـه در حـق مـؤمن مـورد پسـند       نمي
ايـن   �هاي او بدور نگهدارد. پس پيـامبر اكـرم    است اين است كه خود را از شيطان و هيأت

  دستور داده است.ها را بيان فرموده و به پرهيز از آنها  افعال و هيأت
كـه ايـن    »ُمْحَتَضـَرةٌ  اْلُحُشـوشَ  َهـِذهِ  ِإن «كـه فرمـود:    �و از اين قبيل است قول رسول خدا 

  ها محل حضور شياطين هستند. دستشويي
ــود:  ــز فرم ــْيطَاَن يـَْلَعــُب ِبَمَقاِعــِد بَِنــْي آَدم َوأَنــُه َيْضــَحُك ِإَذا قَــاَل اإلْنَســاُن َهــاُه َهــاهُ «و ني الش إن« 

گويـد   مـي  »هـاه هـاه  «كند، و وقتي كه به هنگـام خميـازه    شيطان به نشستگاه انسان ملعبه مي«
هاي ماليكه را بر اين مقايسه نماييد، چنانكه پيـامبر   ، و ترغيب به اختيارنمودن هيأت»خندد مي
، »بنديـد  نمـي  كه آيا مانند صفوف ماليكه صف« »اْلَمالِئَكةُ  َتُصف  َكَما َتُصفونَ  َأال«فرمود:  �

  و اين اصل و ريشة ديگري است از ابواب آداب.

  اسباب فرض كفايه قرارگرفتن چيزي:
شـدن   بايد دانست كه يكي از اسباب فرض كفايه قرارگرفتن چيزي، ايـن اسـت كـه جمـع    

شود تا منافع مختل بمانند، و امكان  آورد و منجر مي همه مردم بر آن، در امر معاش خرابي مي
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انجام آن بعضي از مردم را تعيين نمود، مانند جهاد كه اگر همه مـردم بـه آن روي   ندارد براي 
بياورند كشاورزي، تجارت و صنايع را كنار بگذارند، امر معاش از بين خواهـد رفـت، و ايـن    
هم ممكن نيست كه بعضي افراد را براي بعضي از كارهـا متعـين نمـود، مـثالً بعضـي را بـراي       

اورزي و بعضي را براي قضاوت و تعليم علم مقرر كرد؛ زيـرا بـراي   جهاد، بعضي را براي كش
گـردد كـه چـه     باشـد، و معلـوم نمـي    شود كه براي ديگري آسان نمي هريكي كاري آسان مي

  كسي براي كدام كار آمادگي دارد تا حكم را روي آن داير كرد.
الت، نفـس  يكي اين كه مصلحت از آن، برقراري نظامي باشد تا به ترك آن وضعيت و ح

از بين نرود و حيوانيت غلبه پيدا نكند، مانند قضاوت، آموزش علوم ديني و برقراري خالفـت  
آيـد و ماننـد    نمـودن يـك مـردي بدسـت مـي      كه به خاطر نظام مشروع شده است و آن با قيام

عيادت و نماز ميت، زيرا هدف اين است كه بيماران و مردگان ضايع نگردنـد و آنهـا بوسـيله    
  آيند، واهللا أعلم. اي بدست مي دهقيام ع

  60باب 

  اسرار اوقات

شود، و اصل در تعيين تخمين است كه  اداره امت بدون تعيين اوقات طاعاتش تكميل نمي
روي شناخت حال مكلفين بتوان بر آن اعتماد نمود، و اختيارنمودن آنچه بر آنها سنگين تمـام  

هـاي ديگـري نيـز     با اين مصالح حكمـت نشود كه همين مقدار از هدف كافي است، و همراه 
  گردند: دانند و آنها به سوي سه اصل برمي وجود دارد كه راسخين في العلم آنها را مي

  در آنجا اوقاتي هست كه به قبول طاعات نزديكتر هستند:
يكي آن كه خداوند با وجود اين كه متعالي از زمان است، ولي از ظاهر بسياري آيات و 

گردد، و در  شود كه او تعالي در بعضي اوقات به بندگانش نزديك مي احاديث معلوم مي
گردند، و در بعضي اوقات حوادث را  بعضي اوقات اعمال بندگان به بارگاهش تقديم مي

داند رسول  فرمايد و غيره. اگرچه كنه حقيقت آنها را بجز خداوند كسي ديگر نمي مقدر مي
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َلةٍ  ُكل  َوتـََعاَلى َباَركَ تَـ  رَبـَنا يـَْنِزلُ «فرموده است:  �خدا  نـَْيا السَماءِ  ِإَلى لَيـْ َقى ِحينَ  الد  اللْيلِ  ثـُُلثُ  يـَبـْ

. و نيز فرموده »فرمايد كه خداوند در يك سوم آخر هر شب به آسمان دنيا نزول مي« »اآلِخرُ 
كه اعمال بندگان در هر دوشنبه و  »يسِ اْلَخمِ  َويـَْومَ  اِالثـْنَـْينِ  يـَْومَ  تـُْعَرضُ  اْلِعَبادِ  َأْعَمالَ  ِإن «است: 

إن اَهللا لَُيْطِلُع «گردند. و در باره پانزدهم شعبان فرموده است:  پنجشنبه به بارگاه الهي تقديم مي

َها َها ِإَلى «كشد. و در روايتي ديگر فرموده است:  كه خداوند در آن، سر مي »ِفيـْ يـَْنِزُل ِفيـْ
َيا نـْ َماِء الدفرمايد. در اين باره احاديث زيادي  شب به آسمان دنيا نزول ميكه در آن  »الس
  وجود دارد.

خالصه ايـن كـه از ضـروريات ديـن اسـت كـه در اوقـاتي باشـد كـه چيـزي از گسـترش            
روحانيت در روي زمين در آنها پديد آيد، و نيروي مثالي در آنها سرايت نمايد، و هيچ وقتي 

ن اوقات نيست، پس با كوچكترين كوششي در ايـن  براي پذيرش طاعات و دعا نزديكتر از اي
  گردد. شدن نفس حيواني براي نفس ملكي، باز مي اوقات درهاي بزرگي از تسليم

شناسند نـه بـه دوران فلـك، بـه      و مألاعلي با ذوق و وجدان خويش انتشار روحانيت را مي
ا قضـاوتي نـازل   دانند كه در آنج گردد، پس مي هاي آنها منعكس مي اينطور كه چيزي در دل

ــه     َعَلــى ِسْلِســَلةٌ «شــده و انتشــاري بــراي روحانيــت انجــام گرفتــه اســت و آن را در حــديث ب

  تعبير نموده است. )1(»َصْفَوانٍ 
گردند، پس آنها را بـا وجـدان درك    منعكس مي †و اين علوم از مألاعلي در قلوب انبياء 

كوشند تا براي آن وقت و  مينمايند، حساب گردش افالك در آنجا در كار نيست، سپس  مي
دهنـد بعضـي از آن    اي مقرر نمايند و ملت را براي حفظ و مراعات آن دستور مي ساعت مظنه

زند، و همين است منظور از قول خداوند  ساعات و اوقات آن است كه به دوران سال دور مي

Ρ‾$!﴿فرمايد:  كه مي Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& ’ Îû 7's# ø‹ s9 >πx. t�≈ t6•Β 4 $‾Ρ Î) $̈Ζ ä. zƒÍ‘ É‹Ζ ãΒ ∩⊂∪ $pκ� Ïù ä−t� ø� ãƒ ‘≅ ä. @� øΒ r& AΟŠÅ3ym ∩⊆∪ 
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# \� øΒ r& ôÏiΒ !$tΡ Ï‰Ψ Ïã 4 $‾Ρ Î) $̈Ζ ä. t,Î# Å™ö� ãΒ ∩∈∪﴾)1( » كه ما آن را در شبى خجسته نازل كرديم. بى گمان
اى از  [آن را] بـا وحـى   .يابد ] فيصله مى هر كار استوارى در آن [شب. ايم ما هشدار دهنده بوده

  » ايم ]. بى گمان ما فرستنده بوده ويش [نازل كرديمنزد خ

و در همين شب روحانيت قرآن در آسمان اول متعين گرديد و روي اين اتفـاق شـده كـه آن    
  در ماه مبارك رمضان بود.

رود كه در آن  زند، و آن ساعتي است مخفي، اميد مي و بعضي كه به گردش هفته دور مي
گيـرد   ه مردم به معاد منتقل گردند، اين همان ساعتي قرار ميدعا و عبادت پذيرفته شود، هرگا

بيان فرمـوده اسـت    �شود، رسول خدا  كه خداوند در آن تجلي نموده به بندگان نزديك مي
كه مظنة آن در روز جمعه است، و روي آن بحـوادث بزرگـي كـه در آن پـيش آمـده اسـت       

ها نسـبت   ن كه بسا اوقات حيوان، و به اي�استدالل نموده است مانند آفرينش حضرت آدم 
ماننـد،   يابند كه در اثر آن حيـران و مـدهوش مـي    به عظمت اين روز از مأل سافل علمي درمي

مانند كسي كه او را صداي بزرگي پريشـان گردانـد، و آن را در روز جمعـه مشـاهده نمـوده      
  است.

تـر   عيفهـاي ديگـر ضـ    زنـد، و ايـن از همـه روحانيـت     بعضي كه به گـردش روز دور مـي  
هاي كساني كه از مألاعلي تلقي دارند بر اين اجماع دارند كه آنها چهار ساعت  باشد، ذوق مي
باشند يكي جلوتر از طلوع شمس، دوم كمي بعد از استواء شمس، سوم بعد از غروب آن،  مي

تـر از آنهـا روحانيـت     چهارم نصف شب تا بامداد، پس در اين اوقات و قدري جلوتر و عقـب 
  گردد. يابد و بركت ظاهر مي يگسترش م

و در روي زمين هيچ آيين نيست كه نداند كه اين اوقات براي پذيرش طاعات نزدكيترين 
باشند، اما مجوس در دين تحريف نموده شروع كردند به پرسـتش خـود خورشـيد،     اوقات مي

د و جلو اين تحريف را مسدود نمود و اين وقت را قدري به بعـد تغييـر دا   �پس رسول خدا 
  اصل غرض را بجا گذاشت.
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و نماز نيم شب را فرض نگردانيد كه موجب مشقت و سنگيني بود، حديث صحيحي از 
 ِفيَهاتـََعاَلى  اللهَ  َيْسَألُ  ُمْسِلمٌ  َعْبدٌ  يـَُواِفُقَها الَ  َلَساَعةً  اللْيلِ  ِفى ِإن «آمده كه فرمود:  �رسول خدا 

ًرا نـَْيا َأْمرِ  ِمنْ  َخيـْ ِخَرةِ َواآل الد  اهُ  َأْعطَاهُ  ِإالكه در شب ساعتي وجود دارد كه هرگاه بنده در « »ِإي
و اين  »فرمايد آن از خدا خيري بخواهد چه دنيوي و چه اخروي، خداوند آن را به او عطا مي

 لِ يْ الل  فُ صْ نِ  ةِ الَ الص  لُ ضَ فْ أَ «آمده است كه فرمود:  �در هر شب هست، و نيز از آن حضرت 
كه باالترين نماز، نماز نيم شب است، اما برگزاركنندگان آن بسيار كم « »هُ لُ اعِ فَ  يلٌ لِ قَ وَ 

نيم  »اللْيلِ  َجْوفِ «شود، فرمود:  ، و نيز از او پرسيده شد، كدام دعا بيشتر شنيده مي»هستند
 َعَملٌ  ِفيَها ِلى َيْصَعدَ  َأنْ  ِحب َوأُ  السَماءِ  أَبـَْوابُ  ِفيَها تـُْفَتحُ  َساَعةٌ  ِإنـَها«شب، و در باره زوال فرمود: 

خواهم عمل  شوند، و من مي كه اين ساعتي است كه درهاي آسمان در آن باز مي« »َصاِلحٌ 
مالئكة النهار تصعد إليه قبل «، و نيز فرمود: »نيكي از من در آن به بارگاه خدا صعود كند

كه ماليكه روز به سوي خدا، پيش « »مالئكة الليل ومالئكة الليل تصعد إليه قبل مالئكة النهار
، و به سوي اين »روند روند و ماليكه شب پيش از ماليكه روز باال مي از ماليكه شب باال مي

≈z﴿فرمايد:  معاني خداوند در قرآن نيز اشاره فرموده است، چنانكه مي ysö6Ý¡sù «!$# tÏm 

šχθÝ¡ôϑ è? tÏnuρ tβθßsÎ6óÁè? ∩⊇∠∪ ã&s!uρ ß‰ ôϑ ysø9 $# ’Îû ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ $|‹ Ï±tã uρ tÏnuρ 

tβρã� Îγôà è? ∩⊇∇∪﴾)1( » كه به پاكي ياد كنيد خدا را وقت بيگاه و وقت صبح و براي اوست حمد
  .»در آسمانها و زمين و بوقت شام و وقت ظهر

  ام. در اين باره نصوص زيادي وجود دارد، و بنده امر بزرگي از آن مشاهده نموده
ن است كه وقت توجـه بـه سـوي خداونـد، وقتـي اسـت كـه انسـان در آن از         اصل دوم: اي

تشويشات طبيعي مانند گرسنگي زياد، سيري زياد، غلبة خواب، ظهور خستگي و فشـار ادرار  
و مدفوع، خالي باشد، و همچنين از تشويشات خيالي، مانند شنيدن سر صدا و هياهو بكثـرت،  
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ن و امثـال آن خـالي باشـد، و ايـن بـه اعتبـار       هاي گونـاگو  هاي مختلف و رنگ ديدن صورت
تواند براي عرب و عجم، شرقي و غربي، بجاي روشي  باشد، ولي آنچه مي عادات مختلف مي

طبيعي قرار گيرد، و شايسته است كه در همه اديان دستور و قانون قرار گيرد و مخالفش نـادر  
از دارد كه زنگاري را كه در او به حساب بيايد، آن وقت صبح و شام است، انسان به صيقلي ني

جاي گرفته است بزدايد، و اين هنگامي است كه او در فراش جاي گرفته بخواب مايل باشد، 
  از گفتگو و خواندن اشعار بعد از نماز عشاء منع فرموده است. �از اينجاست كه رسول خدا 

ار گيرد كه نفسش تواند به پاية تكميل برسد، مگر اين كه انسان مؤظف قر اداره امت نمي
را پس از هر مدت زماني كنترل نمايد تا اين كه پيش از آمدن وقت نماز آماده و در انتظار 
آن قرار گيرد كه بر وقت آن را بجا بياورد و پس از بجاآوري، رنگ و نورانيت آن باقي 

يري آيند، و بدين شكل فراگ بماند، همة انجام اين امور مقدماتي در حكم نماز به حساب مي
آيد، اگرچه كل وقت فرا گرفته نشود، و تجربه كرده ايم كسي كه  اكثر وقت بدست مي

خوابد و قصد نماز شب را دارد او در خواب حيواني فرو نرفته و آن كسي كه خاطره اش  مي
از يك طرف به امور و منافع دنيوي متعلق است و از سوي ديگر در انتظار و نگهداري وقت 

فوت نگردد، كامالً خالي براي حيوانيت نيست و اين است راز قول رسول  نماز است كه از او
 َوَلهُ  اْلُمْلُك، َلهُ  َلُه، َشرِيكَ  ال َوْحَدهُ  اللهُ  ِإال  ِإلَهَ  الَ : فـََقالَ  اللْيلِ  ِمنَ  تـََعار  َمنْ «كه فرمود:  �خدا 

 َحْولَ  َوالَ  َأْكبَـُر، َواللهُ  اللُه، ِإال  ِإَلهَ  َوالَ  لِلِه، َواْلَحْمدُ  هِ الل  ُسْبَحانَ وَ  .َقِديرٌ  َشْىءٍ  ُكل  َعَلى َوُهوَ  اْلَحْمدُ 
 قُِبَلتْ  َوَصلى تـََوضأَ  فَِإنْ  َلُه، اْسُتِجيبَ  َدَعاثُم  – قَالَ  َأوْ  - ِلى اْغِفرْ  َرب : قَالَ  ثُم  بِاللِه، ِإال  قـُوةَ  َوالَ 

ار شده اين دعاي فوق را بخواند، سپس آمرزش بخواهد و دعا هركسي به شب بيد« »َصالَتُهُ 
، و نيز راز قول »گردد شود و اگر وضو گرفته نماز بخواند نمازش مقبول مي كند پذيرفته مي

%Α×﴿خداوند هم همين است كه فرمود:  ỳ Í‘ āω öΝÍκ� Îγù= è? ×οt�≈pgÏB Ÿωuρ ììø‹t/ tã Ì� ø. ÏŒ «! مردانى « )1(﴾#$
و مناسب است فاصله هردو  »ريد و فروشى آنان را از ياد خدا باز نداردكه هيچ تجارت و خ

وقت يك چهارم روز باشد، زيرا آن شامل سه ساعت است و آن باالترين حد كثرت مقداري 
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گيرند، و در اخبار  است كه مردم پيش خود در تجزيه و تحليل شب و روز آن را بكار مي
است و از  �تجزيه كرده است حضرت نوح  آمده است كه اولين كسي كه شب و روز را

  او فرزندانش آن را به ارث برده اند.
هاي  اصل سوم: اين است كه وقت اداي طاعت آن است كه يادآور نعمتي از نعمت

را بر فرعون غلبه داد، پس  �خداوند باشد مانند عاشورا كه خداوند در آن حضرت موسي 
اش دستور داد، و مانند ماه مبارك رمضان كه  موسي آن را روزه گرفته و به گرفتن روزه

قرآن در آن نازل گرديد و آن هنگامي بود كه تازه آيين اسالمي ظاهر شد، يا يادآور طاعات 
باشد كه براي خدا بجا آوردند و از آنها پذيرفته شد مانند روز عيد قربان كه  †انبياء 

فديه داده شد، يا  »عظيم بذبح«است كه سپس  �يادآور ذبح و قرباني حضرت اسماعيل 
اداي طاعت در آن، شان بعضي شعاير اهللا را باال ببرد، مانند روز عيد رمضان كه به اداي نماز و 

دادن در آن باالبردن شأن رمضان و اداي شكر اين نعمت الهي است كه به گرفتن روزه  صدقه
به حجاج است و  آن توفيق بدست آمده است، و مانند روز عيد قربان كه در آن مشابهتي

 »صالحين مشهود لهم بالخير«تعرضي است به آن كه براي آنها آماده شده است، يا سنتي از 
فرمود:  �ها جاري باشد تا خدا را در آن ياد كنند، مانند اوقات پنجگانه كه جبرئيل  بر زبان

َلكَ  النِبيينَ  َوَوْقتُ  َوقْـُتكَ  َهَذا« و مانند رمضان در  »گذشته استاين اوقات تو و پيامبران « »قـَبـْ

=|﴿وجهي كه در تفسير اين آيه آمده است:  ÏG ä. ãΝ à6ø‹ n= tæ ãΠ$u‹ Å_Á9 $# $yϑ x. |=ÏG ä. ’ n?tã šÏ% ©!$# 

ÏΒ öΝà6Î= ö7 s%﴾)1( .»روزه بر شما مقرر شده است، چنان كه بر پيشينيانتان مقرر شده بود«.  
ه اصـل سـوم در اكثـر اوقـات معتبـر      رود ك و مانند روزه روز عاشورا براي ما، و گمان مي

  باشند، واهللا أعلم. باشد، و دو اصل قبلي اصل األصول مي مي

  61باب 

  أسرار األعداد والمقادير
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  شرع هيچ عددي را بدون حكمت و مصلحت متعين نفرموده است:
هـا و   بايد دانست آنچه كه شريعت از اعداد و مقادير مقرر كرده اسـت بـه خـاطر حكمـت    

اگرچه اعتماد كلي برحدس و گماني است كه بر شـناخت حالـت مكلفـين و     مصالحي است،
شان است تكيه زده است، و ايـن مصـالح و حكـم بـه      كردن آنچه مناسب به شان آنها در اداره

  گردند. چند اصل برمي

  عدد مفرد عدد مباركي است:
شـد از  اصل اول اين است كه مفرد عددي است مبارك كه تا زماني كه در آن كفـايتي با 

 ُيِحـب  ِوتْــرٌ  اللهَ  ِإن «كه فرمود:  �آن تجاوز نخواهد شد، و همين است مطلب قول رسول خدا 

رازش اين است كه هـيچ كثرتـي نيسـت، مگـر ايـن كـه مبـدأ آن         »اْلُقـْرآنِ  َأْهلَ  يَا فََأْوتُِروا اْلِوتْـرَ 
اي از  را در هر مرتبهاست، و نزديكترين كثرتها به وحدت همان است كه مفرد باشد؛ زي ةوحد

شود، مثالً عـدد ده عبـارت    عدد، وحدتي است غير حقيقي كه بوسيله آن، آن مرتبه برقرار مي
از چند وحدت مجموعي است كه يك واحد در نظر گرفته شـده اسـت نـه ايـن كـه دو پـنج       

اي از وحدت حقيقـي در ايـن مراتـب و     است و بقيه را بر اين مقايسه نمود، اين وحدت نمونه
باشد، و در عدد مفرد، اين وحدت و مثل آن بـا آن وجـود دارد، و ايـن     بردنش از آن مي ارث

گردد، پس اينجا، زوج بـه   وحدت به اين معني است كه بدو عدد صحيح متساوي منقسم نمي
گردد به قرب او به حق كه مبـدأ   وحدت نزديكتر است، و قرب هر موجودي به مبدأش، برمي

  در وحدت اتم و اكمل باشد متخلق به خلق اهللا است.المبادي است، و هرچه 
باز بايد دانست كه مفرد چندين مراتب دارد، يكي آنست كه با زوج شبيه و به آن نزديك 
است مانند عدد نه و عدد پنج، زيرا اين دو عدد بعد از حذف يك عدد از آنهـا بـه دو جفـت    

شـود، ولـي بـه سـه عـدد       قسـم نمـي  گردند، و عدد نه اگرچه به دو عدد متسـاوي من  منقسم مي
گردد، همچنان كه جفت نيز مراتب گوناگوني دارد، يكي آنست كه شـيبه   متساوي منقسم مي

كه سه دوتاست، امام و  »شش«كه سه چهارتاست، و مانند  »دوازده«به وتر است، مانند عدد 
خليفـه و  پيشواي مفردها كه از شباهت جفت كامالً دورتر باشد عدد واحد اسـت، و وصـي و   
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ها باشد از قوم و گروه واحد هسـتند. بنـابراين،    است، و هرچه غير اين »سه و هفت«وارث او 
يك، سه و هفت را در بسياري از مقـادير اختيـار نمـوده اسـت، و هركجـا كـه        �رسول خدا 

حكمت متقاضي باشد تا بر بيش از آنها اختيار شود، چنان عددي را بايد اختيـار نمـود كـه از    
نمايـد: و نيـز تـا     د آن، ترقي حاصل شود، مانند يك كه تا ده و صد و هزار ترقي مييك واح

رود و مانند هفت كـه تـا    رود، و مانند سه كه تا سي و سي و سه و سيصد باال مي يازده باال مي
آيد مانند خود آنست. بنـابراين،   رود؛ زيرا آنچه به باال رفتن بدست مي هفتاد و هفتصد باال مي

گفتن صد كلمه را بعد از هر نماز، مسنون قرار داده اسـت و سـپس آنهـا را بـه      �ا رسول خد
سي سه تا سه بار تقسيم نموده و يكي را بر آنها افزوده است تا كـه مجموعـة آنهـا طـاق قـرار      

اي از مقـوالت جـوهر و عـرض     گرفته به امام و وصي آن برگردد، و همچنين براي هر مقولـه 
مانند نقطه كه اماماست و دايره و كره دوتا وصي آن، و نزديكتـرين  امام و وصي وجود دارد، 

باشند، پدرم قدس سره به من گفت كه: او واقعة بسيار بزرگي مشـاهده نمـوده    شكل به آن مي
است كه در آن حيات، علم، اراده و ساير صفات الهي مجسم گرديده اند يا فرمود كه: در آن 

دانـم كـدام يـك از     ايرهاي روشن مجسم شده اند (نميحي، عليم، و ساير اسماء به صورت د
اَشـكال، بـه    ةشدن امر بسـيطي در نشـأ   اين دو مقوله را فرمود) سپس مرا متوجه كرد كه متمثل

باشد،  شود كه با نقطه نزديكتر باشد و آن در سطح دايره و در جسم كرده مي شكلي متمثل مي
  انتهي كالمه.

ج دارد كـه فرودآمـدن وحـدت بـه سـوي كثـرت بـا        بايد دانست كه سنت الهي چنين روا
گردند، در عنـوان قـدم،    گيرد، و روي اين ارتباطات وقايع متمثل مي ارتباطات مثالي انجام مي

  همينها مالحظه گرديده اند.
  اصل دوم: در كشف راز آن اعدادي كه در ترغيب و ترهيب بيان شده اند.

شد و براي او  عرضه مي �م، بر آن حضرت بايد دانست كه بسا اوقات خصايلي از برّ و اث
داد، و  آموخت خبر مي گشت، پس به آنچه خداوند به او مي فضايل و مضار آن، منكشف مي

 َعَلي  ُعِرَضتْ «دانست و هدفش حصر نبود، فرمود:  كرد كه حال آن را مي عددي را ياد مي
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 ِفي َوَوَجْدتُ  الطرِيِق، َعنِ  يَُماطُ  اَألَذى َأْعَماِلَها َحاِسنِ مَ  ِفي فـََوَجْدتُ  َوَسيئُـَها َحَسنُـَها ُأمِتي َأْعَمالُ 
كه اعمال امتم بر من عرضه شدند، هم « »ُتْدَفنُ  ال اْلَمْسِجدِ  ِفي َتُكونُ  النَخاَمةُ  َأْعَماِلَها َمَساوئِ 

شود  مي اي را يافتم كه از سر راهي برداشته كننده ها آن امر اذيت نيك و هم بد، در جمع نيكي
و در جمع بديها آب دهان يا بيني كه در مسجدي انداخته شده و دفن نگرديده است را 

 َوُعِرَضتْ  ، اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  الرُجلُ  ُيْخرُِجَها اْلَقَذاةَ  َحتى أُمِتى ُأُجورُ  َعَلى  ُعِرَضتْ «. و نيز فرمود: »يافتم

 ِتى ُذنُوبُ  َعَلىرَُجلٌ  ُأوتِيَـَها آيَةٍ  َأوْ  اْلُقْرآنِ  ِمنَ  ُسورَةٍ  ِمنْ  ْعَظمَ أَ  َذنـًْبا َأرَ  فـََلمْ  أُم  كه « »َنِسيَـَها ثُم
هاي امتم بر من عرضه شدند كه در آن جمع، خس و خاشاكي كه كسي از مسجد  پاداش

هاي امت نيز بر من عرضه گرديد كه باالترين گناه در آنها  بيرون آورد، وجود داشت، و گناه
كردن بدان) باز  اي از قرآن است كه خداوند به كسي داده است (يعني عمل هآن سوره يا آي

آن را فراموش نموده است، و مناسب به اين بايد، اين قول رسول خدا تخريج گردد كه 
 بـَُعونَ َأرْ «الحديث و نيز فرمود:  »َثالَثٌَة َال يَُكلُهُم اُهللا تـََعاَلى«و فرمود:  »َأْجَرانِ  َلُهمْ  َثَالثَةٌ «فرمود: 
َها ِبَخْصَلةٍ  َعْبدٌ  يـَْعَملُ  َما اْلَعْنزِ  َمِنيَحةُ  َأْعَالُهن  َخْصَلةً   اللهُ  َأْدَخَلهُ  ِإال  َمْوُعوِدَها َوَتْصِديقَ  ثـََوابَِها رََجاءَ  ِمنـْ

 َعز  ةَ  ِبَها َوَجلكه چهل خصلت وجود دارد كه باالترين آنها اين است كه كسي به « »اْلَجن
اي به  كند به يكي از آنها هيچ بنده بزي عاريت بدهد تا شيرش را بخورد، و عمل نميديگري 

  .»فرمايد اميد ثواب آن يا تصديق موعد آن، مگر اين كه او را به وسيله آن، به جنت داخل مي
كوشـيد تـا در    شد، پس مي و بسا اوقات فضايل عملي يا مقداري از آن، بر او منكشف مي

قانوني مقرر كند و عددي بيان نمايد كـه در آن آنچـه بيشـتر واقـع شـده يـا       اين باره ضابطه و 
شأنش باال رفته است منحصر شود، پس به آن خبر بدهد، و مناسب به اين بايد اين قول رسول 

 »َجـةً َدرَ  َوِعْشرِينَ  عٍ سبْ بِ  اْلَفذ  َصَالةِ  َعَلى تـَْفُضلُ  اْلَجَماَعةِ  َصَالةُ «را تخريج نمود كه فرمود:  �خدا 
، زيرا اين عـدد سـه ضـرب    »كه نماز با جماعت از نماز تنها بيست و هفت درجه باالتر است«

  باشد. در سه، باز ضرب در سه مي
گردد، يكـي آن كـه بخـود شـخص نمـازخوان       و مالحظه فرمود كه منافع به سه قسم برمي

ود، دوم آن شـ  گردد كه نفسش تهذيب يافته ملكيت در او غالب و حيوانيت مغلوب مـي  برمي
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يابد و به آن منافسـت پيـدا    گردد كه در ميان آنها سنت راشده ترويج مي كه به نفع مردم برمي
دهند، سوم  سازند، و باهم منسجم شده وحدتي تشكيل مي كنند و نفوس خود را مهذب مي مي

مانـد، تحريـف و تهـاون در آن راه     راجع به آيين محمدي است كه آن تـرو و تـازه بـاقي مـي    
يابد و در هريكي از اين اقسام، سه منفعت وجود دارد: و در اول ايـن سـه منفعـت وجـود      نمي

شـدن خطاهـاي    شدن حسنات آنهـا، سـوم كفـاره    دارد، نزديكي به خدا و مألاعلي، دوم نوشته
  آنها.

شدن قبيله و شهر، دوم نزول بركـات بـر آنهـا در     و در دوم نيز سه منفعت هست: اول منظم
  شان براي يكديگر در قيامت. كردن دنيا، سوم شفاعت

شان به ريسمان  زدن در سوم نيز سه منفعت هست اول همراهي، مألاعلي به آنها، دوم چنگ
شدن انوار بعضي از آنان بر بعضي ديگـر، و در هريكـي از ايـن     محكم خداوند، سوم منعكس

براي آنها، سوم منافع نه گانه سه چيز هست، اول خشنودي خداوند، دوم درودخواندن ماليكه 
نشيني شياطين از آنها، و در روايـت ديگـر بيسـت و پـنج درجـه بيـان گرديـده اسـت، و          عقب

  جهش اين است كه منافع جماعت پنج ضرب در پنج تاست و آنها عبارت اند از امور ذيل:
نشـيني شـياطين؛ و در    استقامت نفوس، تألف جماعت، قيام آيين، انبساط ماليكـه و عقـب  

شـدن حسـنات،    نفعت هست، خشنودي خداونـد، نـزول بركـات دنيـوي، نوشـته     هريكي پنج م
شدن سيئات و شفاعت انبياء و ماليكه؛ اخـتالف روايـت در ايـن بـاره در اثـر اخـتالف        كفاره

  وجوه ضبط است، واهللا أعلم.
و بسا اوقات عدد به خاطر عظمت و بزرگي چيزي، ذكر مي گردد، پس عدد بـه صـورت   

شود محبت فالن آقا به قدر كوهي در قلب من جاي  مانند آن كه گفته ميگردد،  مثال بيان مي
بايـد   �رسد، مناسب بـه ايـن، قـول رسـول خـدا       دارد، قدر و منزلت فالن كس به آسمان مي

ُعونَ  قـَْبـرِهِ  ِفـى يـُْفَسـحُ «تخريج گـردد كـه فرمـود:     هفتـاد ذراع قبـرش وسـعت پيـدا     « »ِذرَاًعـا َسـبـْ
 نَ يْ بـَـ اَمـ ِضـيْ وْ حَ  إن «و يا كه فرمـود:   »كند تا چشم كار مي« »َبَصـرِهِ  د َمـ«يا كه فرمود:  »كند مي

و يـا   »حوض من در بهشت به اندازه مابين كعبه و بيت المقدس است« »سِ دَ ْقـمَ الْ  تَ يْ بَـ وَ  ةِ بَ عْ كَ الْ 



    

    حجت اهللا البالغه      324 
    

 

 »تا عدن اسـت حوض من بزرگتر از فاصله بين ايله « »َعـَدنٍ  ِإَلى أَيـَْلةَ  ِمنْ  ألَبـَْعدُ  َحْوِضى«فرمود: 
گردد، گاهي مقداري ديگـر؛ پـس بـا توجـه بـه       و در چنين وقت گاهي يك مقداري ذكر مي

  هدف در آنها تناقضي نيست.
گيري بشـود، مگـر بـه مقـداري ظـاهر و       اصل سوم: اين كه مناسب نيست كه چيزي اندازه

و حكمـت   گيرند و مناسبتي بـه مـدار حكـم    معلوم كه مخاطبان آن را در نظام حكم، بكار مي
گيري بشوند، و  آن، داشته باشد، پس نبايد دراهم به غير از اوراق و خرما بدون از وسق اندازه

بينـان كسـاني حسـاب آن را ندانسـته      نبايد در محاسبات چنين كسري بياورند كه بجز از عميق
 باشند، مثل جزئي از هيفده يا جزئي از بيست و نـه. بنـابراين، خداونـد در حسـاب فـرايض در     

كـردن و چنـد برابركـردن و شـناخت مخـرجش       قرآن كسرهايي ذكر فرموده است كه نصف
آسان باشد، و آنها دو رديف هستند: يكي ششم، سوم و دو سوم است، دوم هشـتم، چهـارم و   
نصف است، حكمتش اين است كه فضل صاحب فضل و نقصان صاحب نقصـان در بـداهت   

  و نزديك سهل و آسان باشد.امر واضح گردد، و نيز تخريج مسايل بر دور 
و هركجا نسبت به يك مقداري بدون از مقداري ديگر پيش بيايـد، نسـبت بـين آن دو تـا     

باشد، پس مناسب نيست كه از بين نصف و واحد از ثلثـين تجـاوز نمـود، و     نسبتي دو برابر مي
  باشند. تر مي ها مخفي بين ربع و نصف از ثلث تجاوز كرد، زيرا بقيه اجزا از اين

گيري كنند مناسـب اسـت كـه آن را بـه سـه مقـدر        و هرگاه بخواهند چيز زيادي را اندازه
نمايند، و اگر بخواهند بيشتر از آن را اندازه نمايند، پس مناسب است كـه آن را بـه ده انـدازه    

باشد و گاهي زياد، پس مناسب است كـه حـد اقـل و حـد      نمايند، و اگر چيزي گاهي كم مي
  ر بگيرند و هر دو تا را نصف كنند.اكثر آن را در نظ

معتبر در باب زكات يك پنجم، يك دهم، نصف يك دهم و ربع يك دهـم اسـت؛ زيـرا    
گردد بر كثرت محصوالت و قلت زحمت، مكاسب اهالي مناطق، منتظم  اضافه در صدقه برمي

و  گردند، مگر در چهار مراتب، و مناسب اين است كه در هردو مرتبه فرق ظـاهر گـردد،   نمي
آن اين كه يكي از آنها دوبرابر ديگري باشد، و تفصيل در آينـده خواهـد آمـد، هرگـاه نيـاز      
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باشد كه ثروتمندي را اندازه نماينـد مناسـب اسـت كـه بنگرنـد كـه در عـرف كـدام مقـدار،          
  آيد، و نيز بنگرند كه حكم آن چيست. ثروتمندي به حساب مي

چه شـرقي و چـه غربـي، چـه عـرب و چـه       اين موافق به عادت جمهور مكلفين بايد باشد، 
عجم و نيز بايد مناسب به روش طبيعي آنها باشد، زيرا اگر امر بر عادت جمهور مبتني نگـردد  

  شود. حال آنها متشتت مي
هاي پيشين است كه قرآن در لغت آنها و به زبان آنها نـازل گرديـده    پس معتبر حال عرب

ه است. بنابراين، شريعت كنز را بـه پـنج اوقيـه    است، و شريعت موافق به عادت آنها متعين شد
مقرر نمود، زيرا اين مقدار براي اقل يك خانوار تا مدت يك سال در بيشـتر منـاطق معمـوره    

  سالي باشد يا در شهرهاي بزرگ سكونت داشته باشند. كافي است، مگر اين كه قحط
  گلة كوچك گوسفندان به چهل و بزرگ به يكصد و بيست تعيين گرديد.

و محصوالت كشاورزي به وسق مشخص شد، زيرا كمترين خانواده شامل سه نفر يك زن 
خورد يك مد و يا يـك   و شوهر و خادم يا فرزند است و اقل آنچه يك نفر در شبانه روز مي

  كند. رطل است و همراه با آن نياز به شوربا دارد، و اين مقدار براي او تا يك سال كفايت مي
باشند  ها از اين كمتر نمي متعين گرديد، زيرا اين حدي است كه چشمه قلتين و آب كثير به

گردد، و بقيه تقديرات را بر اين بايد مقايسه نمود، واهللا  ها بيش از اين برداشت نمي و در ظرف
  أعلم.

  62باب 

  أسرار القضاء والرخصة

  عمل بر حكم الزم است اگرچه غرضش معلوم نباشد:
مور است وقتي كه به چيزي امر بشود، و يا از آن نهي بشود، و بايد دانست كه جزء اداره ا

مخاطبان كامالً ندانند كه هدف از آن، چيست، الزم است كه در نزد آنان آن چيز مانند شـئ  
تأثيرش تصديق گردد، اما سبب تـأثير درك نگـردد، ماننـد دعـا      باشد كه بنا به  صيةمؤثر بالخا
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اكثـراً از بيـان اسـرار اوامـر و      �ابراين، رسول خـدا  نوشتن كه سبب تأثيرش مدرك نيست. بن
نواهي سكوت كردند، البته نسبت به برخي از آنها براي بعضي از افراد امت كه رسوخ علمـي  

  داشتند اشاره نمودند.
بنابراين، توجه حاملين آيين اسالمي، از خلفاي راشدين و ائمه دين بر اين تمركـز گرديـد   

ر توجه شود تا به روح آنها، تا جايي كـه از حضـرت عمـر مـروي     كه به اجسام و قوالب، بيشت
جزيـه  « »أحسب جزية البحرين وأنا في الصالة، وأجهز الجـيش وأنـا فـي الصـالة«است كه فرمود: 

كنم در حالي كه  كنم در حالي كه من در نماز هستم و لشكر را مجهز مي بحرين را حساب مي
  .»در نماز هستم

ز گذشته تا امروز، بر اين است كه به هنگام فتوا دادن داليل مسايل بنابراين روش مفتيان، ا
فرمايند، الزم است كه بر انجام مامور كـامالً تأكيـد گـردد و بـر تـرك آن كـامالً        را بيان نمي

ها رغبت و دوستي كامل داشته باشند،  اي تربيت يابند كه به آن مالمت گردد، و مردم به گونه
  ها را فرا گيرد. ق، ظاهر و باطن آنتا اين كه دعوت به سوي ح

  هرگاه مانعي از انجام مأموري مانع قرار گيرد، بجايش چيز ديگري مقرر شود:
و هرگاه نوبت به اينجا برسد كه مانع ضروري از انجام مأموري، منع نمايد بايد عوض آن، 

و امر قرار چيزي كه بتواند جايش را بگيرد مقرر گردد، زيرا در اين صورت مكلف در ميان د
شود كه اين برخالف موضـوع شـرع اسـت، چنانكـه      گيرد، يا با مشقت و حرج مكلف مي مي

�ß‰ƒÌ﴿فرمايـد:   خداوند مي ãƒ ª! $# ãΝ à6Î/ t� ó¡ãŠø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒÌ� ãƒ ãΝ à6Î/ u� ô£ãèø9 خداونـد در حـقّ   «. )1(﴾#$
  »خواهد خواهد و در حقّ شما دشوارى نمى شما آسانى مى

مالً پشت سـر بينـدازد، پـس نفـس بـه تـرك آن مـأنوس گـردد و بـا          و يا اين كه آن را كا
شود كه الفـت   فروگذاشت آن آزاد بماند، حاالنكه نفس مانند حيوان سركش تمرين داده مي

شود، هركسي كه به رياضت خويش يـا تعلـيم كودكـان يـا      و رغبت از آن غنيمتي شمرده مي

                                           
  .185سورة بقره، آية  -)1(
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كـه چگونـه بـا تـداوم، الفـت حاصـل        دانـد  دادن حيوانات و امثال آن مشغول باشـد، مـي   ادب
گردد و به ترك و فروگذاشت آن چگونـه الفـت    شود و به سبب آن كار سهل و آسان مي مي

گيـرد، پـس اگـر     آيد و كار بر نفس سنگين قـرار مـي   رود و سستي و تنبلي پديد مي از بين مي
  ت آن قدم بردارد.آوردن الف بخواهيد كه به انجام آن برگردد نياز دارد تا مجدداً براي بدست

  هرگاه وقت عمل از دست برود بايد بجايش قضا مشروع شود:
پس اين وقت الزم است كه هرگاه آن فوت گردد قضايش مشروع گردد، و نيز در اعمال 

هايي وجود داشته باشد تا بتوان آن را انجام داد و آسانش قرار داد، عمده در اين باره  رخصت
لفين قابل اعتماد باشد، و نيز شناختي، روي هدف كـار و  حدسي است كه بر شناخت حال مك

اجزاي آن كه در تحصـيل هـدف الزم هسـتند باشـد، و همـراه بـا ايـن نيـز اصـولي دارد كـه           
  دانند. ها را مي دانشمندان و عالمان، آن

  باشند: ها دو چيز مستقل مي اصل اول: آن كه ركن و شرط در آن
امر داخل است و يا الزم است كـه بـدون آن بـا     ها اصلي است كه در حقيقت يكي: از آن

باشد، مانند دعا و سر خم كردن كه بر تعظيم و تنبه، بـه دو   توجه به هدف، آن چيز مقبول نمي
خصلت طهارت و خشوع داللت دارند، و اين نوع عمل نبايد در مكره و منشط ترك گـردد،  

  گيرد. زيرا با ترك آن هيچ عملي، عمل، قرار نمي
تكميلي است كه به خاطر امري ديگر الزم قرار گرفته است، و نياز دارد براي آن  امر دوم:

وقتي مقرر گردد كه بهتر از اين اطاعت وقتي برايش نيست، و يا به اين خاطر مشروع شده كه 
اي براي اصل هدف قرار گرفته است، اين نوع امر، خواهـان ايـن اسـت كـه بـه هنگـام        وسيله

شـود. و بنـابراين اصـل، بايـد رخصـت در تـرك اسـتقبال را در        مشقت در آن رخصـت داده  
تاريكي و غيره به جستجو استخراج نمود، و همچنين ترك ستر عورت براي كسي كه پارچـه  
نيابد، ترك وضوء براي كسي كه آب را نيابد به سوي تيمم، ترك قـراءت فاتحـه و خوانـدن    

تـرك قيـام و بجـاآوردن قعـود و     ذكري بجاي آن براي كسي كه قادر بر قـراءت آن نباشـد،   
  شدن براي ناتوان، را استخراج نمود. اضطجاع براي ناتوان و ترك ركوع و سجده بجايش خم
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اصل دوم: اين است كه مناسب است در عوض، چيزي را الزم گرفـت كـه يـادآور اصـل     
باشد، و نايب و بدل آن قرار گيرد، حكمتش ايـن اسـت كـه از مشـروعيت رخصـت، هـدف       

حقق گردد، و آن عبارت است از الفت به كار اصلي و انتظـار نفـس بـه انجـام آن.     مطلوب مت
بنابراين، در مسح بر خفين شرط است كه به هنگام پوشيدن آنها طهارت كامل باشد، و مـدتي  
براي آن كه با رسيدن آن به انتها برسد مقرر گردد، و به همين خاطر نيز در قبله جستجو شرط 

  قرار گرفت.
اينست كه هر مشقتي چنين نيست كه بـرايش رخصـتي باشـد، زيـرا وجوهـات       اصل سوم:

شود، و در ايـن بـاره بـا     ها منجر به ترك اعمال مي مشقت زياد هستند كه رخصت در همه آن
شدن به احكام شرع و استقامت  مشقت و تحمل آن منافات دارد، حال آن كه اين بيانگر تسليم

هـايي باشـد كـه     ه حكم رخصت دايـر بـر مشـقت   نفس است، پس حكمت خواهان اين شد ك
هـا نـازل    ها زياد باشد، بويژه براي ملتي كه قرآن بـه زبـان آن   كثيرالوقوع هستند و ابتالء به آن

  ها متعين گشته است. شده و شريعت مطابق به عادات آن
 كردن تأثير پذيري طاعت، تجاوز نمود. بنابراين، قصـر در  و حتي اإلمكان نبايد از مالحظه

آوركشاورزي و اعمال ديگر خير، و بـراي مسـافر    هاي مشقت سفر مشروع گرديد و در كسب
مترفه همان چيزي مجاز قرار گرفت كه براي غير مترفه مجاز بود، قضا بر دو قسم است: يكي 

  قضا به مثل معقول، دوم قضا به مثل غير معقول.

  گيرد: هر عملي كه بدون قصد باشد فاعلش معذور قرار مي
تي كه اصل طاعت عبارت است از انقياد قلب براي حكم خداونـد و مؤظـف قـراردادن    وق

نفس براي بجاآوري تعظيم خداوندي، پـس هـر عملـي كـه بـدون قصـد و اراده باشـد، و يـا         
توانـد خـود را بـراي     اش اعتبـاري نداشـته باشـد، و نمـي     شخص كسي باشد كـه قصـد و اراده  

د، شايسته است كه معذور قرار بگيرد و فشاري بـر  بجاآوري تعظيم كما حقه مؤظف قرار بده
 َعـنْ  اْلَقلَـمُ  رُِفـعَ «تخريج گردد كه فرمـود:   �او وارد نگردد. بنابراين، بايد اين قول رسول خدا 

  ، واهللا أعلم.»قلم تكليف از سه كس برداشته شده است« »َثالَثَةٍ 
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  63باب 

  برپاكردن منافع و اصالح رسوم

  باشند: انند قلب در مقابل جسد ميها در قبال منافع م رسم
در گذشته به صراحت، و اشاره، ذكر نموديم كه منافع و نياز دوم و سـوم از آن چيزهـايي   

ها از بقيه حيوانات ممتاز گرديده است، لذا  ها آفريده شده و به وسيله آن هستند كه بشر، بر آن
ها به حكيم و عـالمي   از آن ها را ترك يا فرو گذاشت نمايد، و در بسياري محال است كه آن

ها را بلد باشد، پيرو و منقـاد مصـلحت كلـي     نيازمند است كه نيازمندي او و راه استفاده از آن
باشد، يا بدين شكل كه آن را به فكر و انديشه اسـتنباط نمـوده و يـا در نفـوس او قـوة ملكـي       

ل بگردد، و ايـن دو امـر   بوديعت گذاشته شده كه آمادگي دارد تا از مألاعلي بر او علومي ناز
تر است، و بدون شك و ترديد رسوم از منافعي هستند كـه بـه منزلـة قلـب از      كاملتر و مطمئن

ــه حســاب مــي  ــد مــي  جســد ب ــد، و گــاهي در رســوم مفاســدي پدي ــه  آين ــد و آن هــم از ب آي
نماينـد بـه انجـام     رسيدن قومي است كه از عقل كلي برخوردار نيستند، پس اقـدام مـي   رياست

نماينـد، و بيشـتر    ها را در منطقـه تـرويج مـي    پرستي يا شيطاني و آن اي درندگي، شهوتكاره
آينـد، لـذا بـه     نمايند، يا از جهت ديگر مانند آن، اين مفاسـد پديـد مـي    ها اقتدا مي مردم از آن

آيد كه بسيار قوي و از غيـب مؤيـد باشـد و بـا در نظرگـرفتن مصـلحت        شخصي نياز پيش مي
را به حق برگرداند و آن هم با بكاربردن تدابيري كه در اكثـر، بجـز تأييـد     كلي، بتواند رسوم

  گردند. شدگان به وسيله جبرئيل، به آن موفق نمي

  دادن وجوه عبادت است: هدف اصلي از بعثت انبياء تعليم
اگرچـه نخسـت    †اي، بدان كه اصل بعثت انبيـاء   پس اگر نسبت به آن علمي فرا گرفته

بـردن رسـوم فاسـد، و     بـادات هسـت، ولـي گـاهي همـراه بـا آن از بـين       براي آموزش وجوه ع
گيرد. همين است منظور از قول رسـول   وادارنمودن بر وجوه منافع، نيز جزء وظيفه او قرار مي

بـردن چيزهـاي لهـو و     كه من براي از بـين « »بعثُت ِلَمْحـِق اْلَمعـاِزفِ «كه فرموده است:  �خدا 
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كه من بـراي تكميـل مكـارم    « »اَألْخَالقِ  َمَكارِمَ  ألَُتممَ  بُِعْثتُ « ، و نيز فرمود:»لعب مبعوث شدم
  .»ام اخالق مبعوث شده

  انبياء ماموريت دارند كه منافع را تعديل نمايند:
بايد دانست كه رضايت خداوند در اين نيست كـه منـافع و نيـاز دوم و سـوم فروگذاشـت      

داده است، و حقيقت امر آنچنان نيست كه نيز به آن دستور ن †گردند، و هيچيكي از انبياء 
ها فرار نموده اند پنداشته اند، و از اين جهت كه بـا مـردم در خيـر و     بعضي از اقوام كه به كوه

ها قرار گرفته اند، از اينجا بـود كـه رسـول     شر اختالط و آميزش نداشته اند در رديف وحشي
ن تصميم گرفته بود، رد نمود، و فرمود: انقطاع از دنيا براي عبادت را بر كسي كه به آ �خدا 

كه مـن بـه تـرويج رهبانيـت مبعـوث      « »ما بعثت بالرهبانية وإنما بعثت بالملة الحنيفيـة السـمحة«
دستور  †، بلكه انبياء »ام ام، بلكه براي ترويج آيين متمايل به حق و آسان مبعوث شده نشده

ساني نباشند كه به مثل پادشاهان عجم غرق ها مانند ك داده اند تا منافع تعديل گردند، و در آن
هـا سـكونت    ها هم قرار نگيرند كه در قله كوه در رفاهيت قرار گرفته اند، و همچنين مانند آن

  ورزيده در رديف وحوش قرار گرفته اند.
  در اينجا دو قياس معارض يكديگر وجود دارد:

اسـتوار و معـاني كـه    يكي آن كه ترفه خوب است مزاج به آن تندرست و اخـالق بـه آن   
و تنبلي از سـوء   ةشوند، غباو گردد به آن ظاهر مي ها از ابناي جنس خود ممتاز مي انسان به آن

  گيرند. تدبير، سرچشمه مي
دوم اين كه ترفه قبيح است، زيرا منازعات و مشاركات، رنج و زحمت، اعراض از جانـب  

ن، آنچه مورد پسند است ايـن اسـت   غيب و فروگذاشت تدبير آخرت را به دنبال دارد. بنابراي
روي برقرار بشود، و منافع ابقا گردند، و همراه با آن از اذكار و آداب استفاده شود، و  كه ميانه
  ها به سوي ذات جبروت توجه نمايند. هايي پيدا كرده در آن فرصت

  نمايند: دانند برقرار مي آنچه را خوب مي ††††انبياء 
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ب خداوند متعال در اين باره آورده اند، اين است كه بايـد  از جان †و آنچه قاطبة انبياء 
به آداب خورد و نوش، لباس و بنا، وجوه زينت و آرايـش، سـنت نكـاح، سـيرت متنـاكحين،      

هـا نگـاه    هاي خريد و فروش، وجوه زجر و توبيخ از معاصي، داوري قضـايا و امثـال آن   روش
دارد، پـس معنـي نـدارد كـه آن را از     كرد، پس اگر واجب مطابق به راي كلي با آن مطابقت 

جايش تكان داده از آن به سوي ديگري عدول نمود، بلكه واجب است كه ملت وادار بشـود  
ها در اين باره به تصويب برسد، و به مصالح كـه در آن وجـود    تا به آن چنگ بزنند و راي آن

  دارد ارشاد و راهنمايي شوند.
بودنش و يا بنـا   آمد كه چيزهايي از آن بنا به موذي و اگر به آن مطابقت ندارد و نياز پديد

بــودنش، تغييــر خــورده يــا تــرك شــوند، و يــا   بــه تعمــق در لــذات دنيــايي و دوري از نيكــي
ها پس نبايد بـه   اي است كه منجر به ترك مصالح دنيا و آخرت گردند و امثال آن دهنده تسلي

هـا را   ن قرار گيرد، بلكه الزم است آنسوي چنان چيزهايي رفت كه با مألوف آنان كامالً مباي
ها پيش خودشان باشد و يـا نظيـر آن از صـالحين مشـهود      به چنان چيزي تغيير داد كه نظير آن

لهم بالخير مشهور باشد، خالصه به چنان چيزي بايد تغيير داده شوند كه اگـر بـه آنـان عرضـه     
ينـان بدانـد كـه ايـن برحـق اسـت.       ها انكاري نداشته باشد، بلكه با اطم ها از آن گردد عقل آن

  مختلف بودند. †بنابراين معني، شرايع انبياء 

داند كه شرع به صورت مقوم و مصحح آمده  كسي كه راسخ في العلم باشد مي
  است:

هاي را از قبيل نكاح، طـالق، معـامالت،    دانند كه شرع چنان صورت راسخين في العلم مي
سيم غنايم نياورده است كـه مـردم آن را ندانسـته    زينت، لباس، قضاوت و داوري، حدود و تق

  باشند يا هرگاه به آن مكلف گردند نسبت به آن شك و ترديدي داشته باشند.
ها خوردن  ها واقع شده، مثالً در ميان آن گرداندن پستي ها و سالم گردانيدن كجي بله راست

  ربا بكثرت مروج بود كه از آن باز داشته شدند.
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گرفت و مـدعي   فروختند كه منجر به تنازع و اختالف قرار مي ز رسيدن ميها را قبل ا ميوه
  شدند از اينگونه خريد و فروش باز داشته شدند. پديدآمدن آفت و غيره مي

بها در زمان عبدالمطلب ده شتر بود، پـس وقتـي ديـد كـه قـوم دسـت از كشـتار بـاز          خون
  باقي گذاشت. دارند آن را به صد شتر باال برد، رسول خدا آن را نمي

گـري   نخستين قسامه آن بود كه به حكم ابوطالب اجرا گرديد، در تاخـت و تـاز و غـارت   
از اموال غنيمت در جهاد يك  �اي يك چهارم، مقرر بود، رسول خدا  براي سردار هر طايفه

  پنجم را براي بيت المال مقرر فرمود.
اسالم چيزي شبيه آن مقـرر   قباذ و پسرش انوشيروان خراج و عشر مقرر كرده بودند، شرع

  نمود.
بريدنـد، قاتـل را بـه صـورت      كردنـد، دسـت دزدهـا را مـي     بني اسرائيل زانيان را رجم مي

كشتند، قرآن به ابقاي اين احكام نازل گرديد...، امثال اينگونه چيزهـا زيـاد اسـت     قصاص مي
گـاه باشـيد   كه بر كنجكاوان مخفي نيستند، بلكـه اگـر شـما هوشـمند و بـه جوانـب احكـام آ       

هايي براي عبادت مقرر نكرده اند كه پيش خـود   چنان صورت †خواهيد دانست كه انبياء 
ها نظيري نداشته باشند، آنان فقط تحريفات جاهليت را نفي نموده مبهمات را بـه اوقـات و    آن

رفت، ترويج نموده احياء  اركان منضبط گردانيده اند و آنچه را كه بين مردم داشت از بين مي
  كردند.

  پادشاهان عجم و روم در لذت دنيا فرو رفته آخرت را فراموش كردند:
ها ميراث بـرده بودنـد و از آخـرت را     بايد دانست كه چون فارس و روم خالفت را از قرن

هـا تسـلط يافتـه بـود، در رفاهيـات       فراموش در لذات دنيا مستغرق شده بودند و شيطان بـر آن 
ورزيدند، دانشمندان گوشه و كنـار، بـه سـوي     ن افتخار ميمعيشت و زندگي غرق شده و به آ

نمودند، و هميشه بر اين  آوردند، و براي آنان مسايل دقيق معاش را استخراج مي آنان روي مي
نمودنـد، و بـه آن مباهـات     كردند، بلكـه بعـض چيزهـاي جديـدي ابتكـار مـي       روش عمل مي

دالوران و زيركان، تاج يا كمربندي به كردند تا اين كه گفته شده است كه، اگر كسي از  مي
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زدند و يا اگر او ساختمان سر به فلكي  پوشيد به او طعنه مي ارزش كمتر از صد هزار درهم مي
داشت  داشت و يا غالم و سواري قشنگي نمي داشت و يا حمام، حوض و باغ و بستان نمي نمي

داشـت بـه او طعنـه     يو در خورد و نوش وسعت و در لباس و پوشـاك آرايـش و تجملـي نمـ    
  زدند... مي

بينيد، پس همه اين چيزها در ريشـة زنـدگي    ها را امروز در سران ممالك دنيا مي نمونه آن
رفتند، و از اين چنان مـرض   ها بيرون نمي ها از آن ها چنان پيوسته بود كه بدون شكافتن دل آن

و چنان آفت عظيمي صعب العالجي پديد آمد كه همه اعضاي شهر و مملكت را فرا گرفت، 
واقع شد كه هيچيكي از فقير و غني و شهر و روستا باقي نماند كـه بـه آن مبـتال نگـردد و آن     

  هاي هم و غم بر او هجوم نياورند. دامنگير او قرار نگيرد كه او را عاجز گردانيده موج
باشـد و تحصـيل    كردن اموال زياد مشـكل مـي   آوردن اين امور بدون از صرف زيرا بدست

باشد كه سطح ماليات و خراج را بر كشاورزان و كاسبان باال برد، و  موال زياد منجر به اين ميا
دهنـد، و اگـر اطاعـت     جنگند و عذاب مي ها مي ها سر باز زنند با آن ها از پرداخت آن اگر آن

شـد، مگـر    آوري نمـي  گرفتند، و ايـن امـوال جمـع    ها مانند خر و گاو كار مي نمودند از آن مي
گذاشتند كه از زير بار  ها را نمي ي اين كه در نيازها به آن كمك گرفته شود، باز گاهي آنبرا

اين زحمت و مشقت رهايي يابند و به سوي سعادت اخروي سر بلند كنند، بسـا اوقـات چنـين    
شد نسبت به دين اهميتي قايل بشود،  افتاد كه در يك كشور پهناوري كسي پيدا نمي اتفاق مي

كـش كـه بـراي     آمدنـد، مگـر بـه وسـيله قـوم و ملـت زحمـت        اموال بدست نمـي  و بازهم اين
ساختن خوراك و لباس، ساختمان و غيره كار و كاسبي نمايند، اصـول مكاسـب را كـه     آماده

  كردند. ها استوار است ترك مي نظام جهان بر آن
دالوران و  آوردن اموال، از گرفتند، در بدست ها قرار مي و عامه مردم كه دور و اطراف آن

اي نداشـتند و نـه بـه فكـر آن قـرار       كردند، و اگر نه از خـود بهـره   زيركان پيروي و تبعيت مي
بودنـد كـه دسـت نيـاز بـه سـوي او دراز        گرفتند، جمهور مردم ماننـد عيـال بـر خليفـه مـي      مي
، باشـند  باشند، يا گرداننده و مدير كشور مـي  كردند، گاهي به بهانه اين كه نيروي دفاع مي مي
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پاي بند رسومات بودند هدف دفع حاجت نبود، بلكه برقرار نگهداشتن روش گذشتگان بـود،  
كردند كه شاعر و مداح هستند و پادشاهان عادت دارند كـه بـه    و گاهي به اين دست دراز مي

شعراء جايزه بدهند، و گاهي به بهانه اين كه زاهد و فقير هستند و عـدم تفقـد از احـوال آنـان     
هـا بنـا بـه همراهـي      كردند و كسـب و كـار آن   آمد، و يكديگر را تنگ مي اب ميقبيح به حس

ها قرار گرفته به آنـان تملـق    شان متوقف بود، لذا مجبور بودند در جوار آن پادشاهان و رفاقت
شـان در آن ضـايع    نمايند. اين يگانه تدبير و فني بود كه افكارشـان در آن فـرو رفتـه و اوقـات    

هاي پستي مجسم گرديـد، و   ها زياد شد در نفوس مردم صورت ين شغلشدند، پس وقتي ا مي
  از اخالق صالح رو گردانيدند.

  آشنا ساختن بر اين مرض اجتماعي:
خواهيد به حقيقت اين بيماري پي ببريد، به سـوي قـوم و ملتـي بنگريـد كـه       و اگر شما مي

چطـور از نعمـت آزادي و   دولت و نظامي ندارند و در لذايذ طعام و لباس مستغرق نيستند كه 
ها عايد نيست، پـس   استقالل برخوردار هستند، و هيچگونه ماليات سنگين و كمرشكني بر آن

هـا   توانند براي امور دين و آيـين فراغـت بدسـت بياورنـد، بـاز بـه وضـع و حـال آن         ها مي آن
را تحـت   هـا  گرفتند و بر رعايا تسـلط يافتـه آن   بينديش كه اگر داراي كشور و دولتي قرار مي

دادند، پس وقتي كه اين مرض تشديد گرديد و آنان مورد ناراضي خـدا و   تأثير خود قرار مي
فرشتگان مقرب قرار گرفتند، خواست و رضايت خداوند بر اين قرار گرفـت كـه ايـن مـرض     

  معالجه گردد، و مادة فسادش كالًَ از بين برود.

معيار شناخت هدايت قرار را مبعوث فرمود و او را  ����خداوند پيامبر ما محمد 
  داد:

ها مبعوث گردانيد كـه بـا فـارس و روم آميـزش نداشـته و       را در ميان آن �چنان نبي امي 
ها نبوده باشد، و او را معياري قرار داد تا به وسيله او روش نيكـو و مـورد    بند رسومات آن پاي

تا عادات و اخـالق عجـم    پسند نزد خداوند از غير آن ممتاز و شناخته شود، و او را گويا كرد
ها را در زندگي دنيا و اطمينان به آن بيان نمايـد، و در   را مذمت و نكوهش نموده استغراق آن
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ها اصول عادات عجم و آنچه را به آن افتخار و ناز داشتند حرام اعالم  قلبش القا نمود تا بر آن
نقـره و پوشـيدن آرايـش     نمايد، مانند پوشيدن ابريشم و ارغواني و بكارگرفتن ظروف طـال و 

نمـودن منـازل و غيـره، و بـا روي كارآمـدن دولـت و        دار و آراسته هاي عكس طاليي و لباس
كسري و قيصر هالك «ها فيصله فرمود و گفت:  رياست خويش به زوال دولت و رياست آن

  .»گشتند و بعد از آن كسري و قيصر ديگري باقي نخواهد ماند

آن را اصالح  ����دي، قرار داشتند كه نبي اهل جاهليت در وضع اجتماعي ب
  نمود:

هـا را در تنگنـا    بايد دانست كه در عصر جاهليت بين مردم مناقشاتي وجود داشـت كـه آن  
بردن  ها سنگين درآورده بودند، و ازالة اين مناقشات بدون از بين قرار داده روزگار را براي آن

كشت، و  كه اگر كسي، كسي ديگري را مي پذير نبود، مانند انتقام كشتگان ها امكان سران آن
كشـت، و   ها مي گشت و يكي را از اين كشت و او برمي ولي مقتول برادر قاتل يا پسر او را مي

كل دم موضوع تحت قـدمي هـذه، «فرمود:  �چرخيد، پس رسول خدا  وضعيت بدين منوال مي
ايم پايمـال اسـت و نخسـتين    كه هر خوني كه قبالً انجام گرفته زير پ« »وأول دم أضعه دم ربيعـة

بود)  �خوني كه آن را پايمال نمودم خون ربيعه (كه از نزديكترين خويشاوندان آن حضرت 
دادنـد،   هاي گوناگوني انجام مي ها قضاوت ها در آن ، و مانند مواريث كه سران ملت»باشد مي

هـا را ادامـه    كشـيدند، بلكـه آن   و مردم از غصب مال مردم و انجام معامالت ربوي دست نمـي 
اين  �نمود، رسول خدا  هاي قبلي احتياج مي آمد و به حجت دادند، سپس قرن ديگري مي مي

كـل شـيء أدركـه اإلسـالم يقسـم علـى حكـم «كـن نمـود و فرمـود:     مناقشات فيما بين آنها را ريشه
كـان ال القرآن وكل ما قسم في الجاهلية أو حازه إنسان في الجاهليـة بوجـه مـن الوجـوه فهـو علـى مـا  

باشد به حكم قرآن تقسيم خواهد شد و آنچـه در جاهليـت    كه هرآنچه در اسالم مي« »يـنقض
، و مانند »تقسيم شده و يا انساني بوجه من الوجوه آن را بدست آورده است برقرار سابق بماند

گذاشـت، سـپس او را در تنگنـا     داد و بر او شرط افزوني مي ربا كه كسي به ديگري قرض مي
هـا   داد و چيز ديگـري اضـافه بـر آن    داد اصل قرض و شرط اضافي را سرمايه قرار مي يقرار م
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آمدند،  درمي ةرفت تا كه آن اموال به صورت قناطير مقنطر كرد و همينطور پيش مي شرط مي

 Ÿω﴿بــه پرداخــت اصــل قــرض فيصــله نمــود و ربــا را ســاقط كــرد كــه  �پــس رســول خــدا 
šχθßϑ Î= ôà s? Ÿωuρ šχθßϑ n= ôà è? ∩⊄∠∪﴾)1( )»كردن به) شما ظلـم   با زيادگرفتن) ظلم نكنيد و (كم

  گرفتند. بود متروك قرار نمي نمي �ها كه اگر پيغمبر خدا  . و امثال اين»نشود
گـردد،   كردن كينه و بغـض مشـروع مـي    كن بايد دانست كه بسا اوقات رسمي جهت ريشه

هايي دارند  ي مردم مخالفتمانند آغازنمودن دست راست در خوردن آب و غيره، زيرا بسيار
رفـت،   حاضر نيستند كه ديگري را برتر بدانند و ابتدا از او شروع شود، پس مناقشه از بين نمي

مگر بدين شكل، و مانند امام جماعت قرارگرفتن صاحب منـزل، و جلـو سوارشـدن صـاحب     
  مركب بر مركبش از همراه و رفيقش و امثال آن، واهللا أعلم.

  

  64باب 

  شوند سته از احكام كه به يكديگر منجر ميبيان آن د

  خداوند پيامبرش را مبعوث فرمود تا به مردم هدايت را بيان نمايد:

tΒ$!﴿فرمايـد:   خداوند مـي  uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& ∅ÏΒ y7 Î= ö6s% āωÎ) Zω% ỳ Í‘ ûÇrθœΡ öΝ Íκ ö� s9 Î) 4 (# þθè= t↔ó¡sù Ÿ≅ ÷δ r& Ì� ø. Ïe%!$# βÎ) 

óΟ çGΨ ä. Ÿω tβθçΗ s>÷ès? ∩⊆⊂∪ ÏM≈ uΖ Éi� t7 ø9 $$Î/ Ì� ç/ –“9 $# uρ 3 !$uΖ ø9 t“Ρ r&uρ y7 ø‹ s9 Î) t� ò2Ïe%!$# tÎit7 çFÏ9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 $tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö� s9 Î) 

öΝ ßγ‾= yès9 uρ šχρã� ©3x� tG tƒ ∩⊆⊆∪﴾)2(  كرديم، بر  و پيش از تو جز مردانى را كه به آنان وحى مى«كه
آنـان را] بـا داليـل و كتابهـا     [ .] اهـل كتـاب بپرسـيد    دانيد از [دانايـان  نيانگيختيم، پس اگر نمى

                                           
  .279سورة بقره، آية  -)1(
  .44و  43سورة نحل، آية  -)2(
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] و به تو قرآن نازل كرديم تا براى مردم روشـن سـازى آنچـه را كـه بـر آنـان فـرو         [فرستاديم
  .»فرستاده شده است و باشد كه انديشه كنند

 �را فرستاد تا براي مردم بيان كند آنچه را بـر پيـامبر    �بايد دانست كه خداوند پيامبرش 
هـا   هـا، تـا از آن   ها چنگ زنند، و از ابـواب گنـاه   عبادات، تا بدانوحي فرموده است از ابواب 

هـا اقتـدا نماينـد... و از جملـه آن      پرهيز نمايند، و آن منافعي كه مورد پسـندش باشـد تـا بـدان    
  توضيح و بيان، اين هم هست كه مقتضاء و اشارة وحي و امثال آن را نيز نشان دهد.

دهد كه به مسببات  ابي را ترتيب ميهرگاه خداوند سنتش را اجرا نمايد اسب
  منجر شوند:

توان تخريج نمود، و ما در اينجا  ها احاديث زيادي را مي ها اصولي هستند كه روي اين اين
  خواهيم بيان نماييم: ها را مي اغلب آن

اي اجـرا بفرمايـد، بـه ايـن      از آن جمله يكي اين كه وقتي خداوند سنتي را از خـود بگونـه  
شان شوند تـا مصـلحت مـورد نظـر بـا       كند كه منجر به مسببات بي را رديف ميترتيب كه اسبا

كنـد كـه تغييـر خلـق خـدا از روي       حكمت بالغ و رحمت وافر او، نظم گيرد، ايـن اقتضـا مـي   
شرارت و ايجاد فساد موجب نفرت از سوي مألاعلي قرار گرفته باشد، پس وقتي كه خداونـد  

رم از زمين پديد نيايد، و حكمتش خواست تا نوع او باقي اي آفريد كه مانند ك انسان را بگونه
هـا نيـروي تناسـل را بـه      بماند، بلكه افراد او در جهان گسترش يافته زياد بشوند، در وجود آن

ها غالب قرار داد تا  ها را در طلب نسل ترغيب نمود و شهوت را بر آن وديعت گذاشت، و آن
ستار آن بود به پايه تكميل برساند، پس وقتـي  بدين شكل آن امري را كه حكمت بالغش خوا

را به اين امـر اطـالع داد و كليـه احـوال را بـر او منكشـف گردانيـد ايـن          �خداوند پيامبرش 
نمودن آن در غير  كردن اين راه و از فروگذاشتن اين تقاضا يا صرف متقاضي آن شد تا از طي
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را  )1(شـديداً ممانعـت نمـود و عـزل     كردن و لواط محل خود جلوگيري كند. بنابراين، از آخته
  ناگوار و مكروه قرار داد.

  مكانت عالي طالب و متقاضي بقاي نوع است:
شان و احكام نوع انسـاني بـر    بايد دانست كه افراد به هنگام سالمت ماندن فطرت و طبيعت

گيـرد،   اش مسلط گرديد، بر هيأتي مشخص از راستي بدن و ظهور پوست و غيره قرار مي ماده
اين است حكم، مقتضا و اثر نوع در افراد، خواسته و اقتضاي مكانت عالي، اين است كه نسل 

ها بعد  از كشتن سگ �هرنوعي باقي مانده در روي زمين مجسم گردد. بنابراين، رسول خدا 
هـا   هـا گروهـي از امـت    كـه ايـن   »إنها أمة من األمـم«ها نهي نموده فرمود:  از دستور به قتل آن

يعني وجود نوعيت آن در بارگاه الهي خواسـته شـده نفـي آن از جهـان ناپسـنديده       باشند، مي
است، و اين اقتضاء منجر به اين است كه احكام نوعش در افراد ظاهر گردد، لـذا ضـديت بـه    
اين اقتضاء و سعي در رد آن قبيح و منافر با مصلحت كلي است. بنـابراين، قـانون تصـرف در    

هـا، گـرفتن    كـردن وسـط دنـدان    كردن، سوهان وع، مانند آختهبدن، برخالف مقتضاي حكم ن
نمودن موي سر و ريش يك  باشند، اما سرمه به چشم كشيدن، شانه موي ابرو و غيره ممنوع مي

  نوع همكاري است براي ظهور احكام مقصود و موافقتي است با آن.

را  ها خداوند براي انسان شريعتي مقرر كرد كه پراگندگي را جمع و وضع آن
  اصالح نمايد:

چون شرع مقدس اسالم شريعتي براي مردم مشروع ساخت كـه بـه وسـيله آن پراگنـدگي     
شان اصـالح شـود، و در ملكـوت بـاعثي بـراي ظهـور آن        آنان جمع و جور گردد، و وضعيت

خواهنـد بـر روي زمـين     وجود دارد، پس امر اين شريعت مانند امر انواع ديگر اسـت كـه مـي   
نمـودن آن، موجـب ناراضـي مألاعلـي قـرار       راين، كوشش در فروگذاشـت مجسم گردند. بناب

                                           
خود را كنار بكشد و انـزال منـيش در خـارج از رحـم صـورت      عزل: اين كه مرد هنگام عمل زناشويي  -)1(

  گيرد تا زن حامله نگردد.
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ها تنافر دارد، همچنين منافعي كه همه ملل دنيا از عـرب و   گرفته و با مقتضا و هدف همت آن
  گيرند. ها اتفاق نظر دارند، مانند امور طبيعي قرار مي عجم، نزديك و دوري روي آن

داد، و داليل روشن، بيـانگر اوضـاع و احـوال     پس وقتي كه خداوند ايمان را مشروع قرار
قرار گرفتند، اين متقاضي آن شد كه گواهي دروغ و قسم دروغ موجـب سـخط و نارضـايتي    

  نزد خداوند و فرشتگان او قرار گيرند.

تواند از آن مصلحتي را  هرگاه خداوند حكمي بر پيامبرش وحي كند او مي
  در نظر گرفته بر آن قياس كند:

اين كه هرگاه به وسيله وحي حكمي از احكام شرع براي او ثابت گردد، و او  از آن جمله
بر حكمت و سبب آن اطالع يابد حق دارد كه مصلحت را در نظر گرفته علتـي بـرايش مقـرر    

، اما قياس امتش اين است كه بـه  �نمايد و حكم را بر آن داير گرداند، اين است قياس پيامبر
و حكم را روي آن داير نمايند مانند اذكاري كه رسول خدا علت حكم در منصوص پي ببرند 

ها اوقاتي از صـبح و شـام و وقـت خـواب مقـرر فرمـوده اسـت؛ زيـرا وقتـي او از           براي آن �
  حكمت مشروعيت نمازها آگاه و مطلع شد در آن باره اجتهاد كرد.

فهميد حق داشت به آن وجه حكم  اي مي وقتي رسول خدا وجهي را از آيه
  كند:

يافت، اگرچه  اي وجه آوردن كالم را درمي از آيه �از آن جمله اين كه وقتي رسول خدا 
فهميدند، حق داشت موافق به  بودن مأخذ و تزاحم احتماالت، آن را نمي ديگران در اثر مخفي

�βÎ) $x¨﴿فهم خويش حكم صادر بفرمايد، مانند قول خداوند:  ¢Á9 $# nοuρö� yϑ ø9 $#uρ ÏΒ Ì� Í←!$yèx© «! $#﴾)1( 
  .»بدرستي كه صفاء مروه از شعائر خدايند«

از آن دريافت كه تقديم صفا بر مروه به خاطر بيان موافقت، به مشروعيت  �رسول خدا 
باشد، لذا فرمود:  آن است همچنان كه گاهي تقديم به خاطر موافقت با سؤال و غيره مي

                                           
  .158سورة بقره، آية  -)1(
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و مانند  »به آنچه خداوند به آن شروع كردهدر طواف شروع كنيد « »ِبهِ  اللهُ  بََدأَ  ِبَما اْبَدُءوا«

Ÿω (#ρß‰àfó¡n@ Ä§ôϑ﴿قول خداوند:  ¤±= Ï9 Ÿωuρ Ì� yϑ s) ù= Ï9 (#ρß‰ß∨ ó™$# uρ ¬! “Ï% ©!$# �∅ßγs) n= yz﴾)1( » براي
و  »خورشيد و ماه سجده نكنيد و تنها براي خدايي كه شما را خلق كرده است سجده كنيد

ϑ£$!﴿قول خداوندي:  n= sù Ÿ≅ sùr& tΑ$s% Iω �=Ïmé& šÎ= ÏùFψ هنگامي كه غروب كرد « )2(﴾∪∌∠∩ #$
  .»كنندگان را دوست ندارم فرمود: من غروب

چنين فهميد كه به هنگام كسوف و خسوف، عبادت  �از اين دو آيه آن حضرت 

!¬﴿بجاآوردن، مستحب است، و مانند قول خدا:  uρ ä−Ì� ô±pRùQ $# Ü> Ì�øópRùQ $# uρ﴾)3( .» مشرق و مغرب از
  »آن خداست

كه از اين آيه فهميد، استقبال قبله چنان فرضي است كه احتمال دارد به هنگام عذر سـاقط  
بگردد، پس احكامي را استخراج نمود تا كسي كه به هنگام تاريكي جستجو نمـوده بـه يـك    
جهتي اشتباهاً استقبال نمايد، نماز بخواند و همچنين كسي كه بر سواري به غير اسـتقبال كعبـه   

  ماز نفل بخواند نمازشان صحيح است.در بيابان ن

هرگاه خداوند پيامبرش را به كاري دستور دهد، واجب است كه او مردم را 
  به آن دستور دهد:

از آن جمله اين كه هرگاه خداوند كسي را به كاري از امور مـردم دسـتور بفرمايـد، ايـن     
يان دستور داد كه حـدود  مقتضي آنست كه بايد مردم از او انقياد نمايند، پس وقتي كه به قاض

را اجرا نمايند اين خواستار اين است كه به مردم مجرم دستور برسد كه در اين باره از قاضيان 
اطاعت نمايند، و وقتي كه به گيرنده زكات دستور داده شد تا از اموال مردم زكات بگيرد، به 

                                           
  .37سورة فصلت، آية  -)1(
  .76سورة انعام، آية  -)2(
  .115سورة بقره، آية  -)3(
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و وقتـي كـه بـه زنـان     مردم دستور داده كه نبايد زكات بگير، از پيش آنـان نـاراض برگـردد،    
  ها پايين بگيرند. ها را از آن دستور رسيد تا با حجاب قرار گيرند به مردان دستور داد كه چشم

هرگاه خداوند پيامبرش را از چيزي بازداشت، واجب است كه او ديگران را 
  از آن باز دارد:

ن از آن جمله اين كه وقتي كه از چيـزي نهـي گرديـد ايـن مقتضـي آن اسـت كـه ضـد آ        
واجب يا مندوب گردد، و آن بستگي دارد به مقتضـاي حـال كـه حالـت، از وجـوب و نـدب       

شود اين متقاضي آنست كه  نمايد، و وقتي كه به امري دستور داده مي كدام يكي را اقتضاء مي
از ضدش نهي گردد، پس وقتي كه به نماز جمعه و سعي به سوي آن امر شـده اسـت واجـب    

  آن مانند بيع و غيره نهي بشود.است كه از اشتغال به ضد 

وقتي كه خداوند به كاري دستور بفرمايد مقتضايش اين كه در مقدمات و 
  دواعي آن ترغيب شود:

از آن جمله اين كه وقتي به صورت قطعي به كاري دستور داده شود، اين متقاضـي اسـت   
شـود، ايـن    مـي كه به مقدمات و دواعي آن بايد ترغيب گردد، و هرگاه از چيزي حتمـاً نهـي   

متقاضي آن است كه ذرايـع آن مسـدود و بواعـث آن مختـل گردنـد، و چـون عبـادت بـت،         
پرستي است همچنان  ها، منجر به بت گناهي است و آميزش و اختالط با عكس و تصوير و بت

سـازان گرفتـه بشـود، و     هاي گذشته بوده است، الزم است كه بايد جلوي مجسـمه  كه در امت
گيـران گرفتـه شـود، و از     باشد، واجـب اسـت كـه جلـو شـيره      گناهي ميچون نوشيدن شراب 

اي كه بر آن شراب گذاشته شده پرهيز گردد، و چون قتال در زمان شورش  نشستن روي سفره
  و فتنه گناهي است، الزم است كه از فروش سالح به دست آنان جلوگيري بشود.

انـدر كـاران هرگـاه احسـاس     نظير اين قبيل مسايل از سياست كشور، اين است كه دسـت  
شود، بايد از فروشندگان دواها تعهد گرفت كـه   ها ريخته مي نمايند كه سم در غذاها و نوشابه

رود، وقتي پي بردنـد   به كسي سم نفروشند، مگر آن مقداري كه نوشنده آن عموماً از بين نمي
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بـر اسـب سـوار     ها شرط بگذارند كه كه در ميان ملتي خيانت و شرارت وجود دارد، روي آن
  نشوند، و سالح بدوش نگيرند...،

و همچنين است باب عبادات، وقتي كه نماز بزرگتـرين ابـواب خيـر اسـت، الزم شـد كـه       
مردم بر نماز با جماعت وادار گردند، زيرا اين يك نوع كمك به پايبندي آنست، و الزم شد 

فته شـود، و واجـب   آوردن اجتماع در وقت معين، و مكان مشخصي، اذان گ كه جهت بدست
  گرديد مساجد تعمير گردند و پاك و نظيف نگهداشته شوند.

و چون شناخت روز اول رمضان در روز گرد و غبار و غيره موقوف بر حساب شعبان بـود  
مستحب گرديد كه هالل شعبان مـورد توجـه و شـمارش قـرار گيـرد، و نظيـر آن از سياسـت        

ازي منفعـت بزرگـي وجـود دارد دسـتور داده     كشور اين است كه وقتي ديدند كـه در تيرانـد  
  شدند تا تير و كمان بسازند و خريد و فروش آن را ترويج نمايند.

فرمايد مقتضايش آنست كه به حال  وقتي كه خداوند به چيزي امر يا نهي مي
  فرمانبرداران توجه بشود:

ي آن مي شـود  و از آن جمله اين كه هرگاه به چيزي امر و يا از آن نهي گردد، اين متقاض
كه به وضع فرمانبرداران بايد توجه نمود، و نافرمانان را كنار بايد زد، و چون قراءت قرآن امر 
مطلوبي است كه بايد روي آن مواظبت گرديده بين مردم رواج پيدا كند، واجب گرديد كـه  

ل اين مسنون شود كه غير قاري، كسي ديگر امام جماعت نشود، و اين كه در مجالس و محاف
زدن گنـاهي قـرار گرفـت،     به قاريان قرآن احترام و تعظيم بجاي آورده شود، و چـون تهمـت  

زننده پذيرفته نشود، تـا رتبـه و پايـه او پـايين بيايـد، و بـر ايـن اسـاس          الزم شد گواهي تهمت
كردن به سالم به اهل فسق و بدعت نهي شده است... و نظيـرش در سياسـت شـهر، ايـن      شروع

  ها را بايد باال برد. دازان جايزه بايد داد و رتبه و پايه آناست كه به تيران

دهد، مناسب است كه دستور به  هرگاه خداوند ملتي را به چيزي دستور مي
  صورت عزيمت باشد:



    

  343  مبحث ششم: بحث سياسات ملي
  

 

از آن جمله اين كه وقتي به ملتي به انجام كاري يا خودداري از كاري دسـتور داده شـود،   
تا به انجـام اولـي و خـودداري از دومـي، از خـود       مقتضايش اين است كه دستور داده شوند،

هـا باعـث و    جديت نشان دهنـد، و خـود را مؤظـف بگرداننـد تـا نسـبت بـه آن در قلـوب آن        
اي پديد آيد. بنابراين، بر كساني كه نيت به اداي قرض يا مهـر را نداشـته باشـند تـوبيخ      انگيزه

  وارد شده است.

آيد، مناسب است  ز آن فساد پديد ميهرگاه نسبت به چيزي احتمال باشد كه ا
  مكروه گردد:

اي وجـود داشـته باشـد،     از آن جمله اين كه هرگاه نسبت بـه چيـزي احتمـال فسـاد و فتنـه     
 يَـَدهُ  يـَْغِمَسـن  فَـَال «فرمود:  �شايسته است كه مكروه و ناگوار اعالم گردد، چنانكه رسول خدا 

نَاءِ  ِفي كه دستش در ظرف آب فرو نبرد، تا « »يَـُدهُ  بَاَتتْ  أَْينَ  َيْدِري َال  فَِإنهُ  َثَالثًا، يـَْغِسَلَها َحتى اْإلِ
  .»داند دستش در شب كدام جاي بدنش قرار داشته است اينكه سه بار نشسته باشد زيرا نمي

نيـز   �خالصه اين كه خداوند احكام عبادات و منافع را به پيامبرش نشان داد، پس پيـامبر  
نحو بيان فرمود، و در هر بابي احكام زيادي تخريج نمود، اين باب كـه بيـان   ها را به همان  آن

آيد فقهاي امت، از علوم نبوت، تلقي نمودند، و بـا   شد را با بابي كه انشاء اهللا پشت سر آن مي
ها و مصنفات خود، نوشته اند  ها در كتاب ها را فهم كردند، و از اين دو باب آنچه آن تدبير آن

  ه اند.منشعب گرديد

  65باب 

  ضبط مبهم و تمييز مشكل و استخراج از قواعد كلي و غيره

ها مدار احكام قرار داده شده اند، به اعتبار  بايد دانست كه بسياري چيزها كه اسامي آن
باشند، ولي به اعتبار حد جامع و مانع كه وضع و حال تك تك  بندي معلوم مي مثال و تقسيم
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ä−Í‘$¡¡9﴿باشند، مانند سرقت، خداوند متعال فرمود:  م نميافراد آن، منكشف گردد، معلو $#uρ 

èπs% Í‘$¡¡9 $# uρ (# þθãèsÜ ø% $$sù $yϑ ßγtƒÏ‰ ÷ƒr&﴾)1( .»ببريد و دستان مرد و زن دزد را«  
كه حد سرقت بر اسم سارق اجرا گرديده است، و مشخص است كه آنچـه در واقعـة بنـي    

  ت بود.ابيرق، طعيمه و زن مخزومي واقع گرديده بود سرق

  گرفتن مال مردم چند صورت دارد:
هـا   باشد، كه يكـي از آن  و اين نيز معلوم است كه گرفتن مال ديگري، به چند صورت مي

سرقت است دومي راهزني است، سوم ربودن مال مردم، چهارم خيانت، پـنجم برداشـتن مـال    
ا بسـا اوقـات از   هـ  پروايـي، و در مثـل ايـن صـورت     افتاده بر راه و غيره، ششم غصب، هفتم بي

شد كـه آيـا ايـن سـرقت و دزدي      ها پرسيده مي نسبت به يك يك اين صورت �رسول خدا 
آمد يا به صورت حـال، پـس بـر رسـول      است يا خير، چه آن پرسش به صورت قول پيش مي

شد كه حقيقت سرقت را چنان بيان فرمايد كه از مشتركات خويش ممتاز گردد،  خدا الزم مي
  ضعيت و حال تك تك افراد معلوم گردد.اي كه و به گونه

  راه جداساختن، اين است كه به ذاتيات اين اسامي بايد نگريست:
شوند،  و راه تمييز اين است كه بايد به ذاتيات اين اسامي نگريست كه در سرقت يافته نمي

شود، و به ذاتيات سرقت بايـد نگريسـت كـه اهـل      و به وسيله آن فرق بين دو دسته حاصل مي
فهمند، سپس سرقت را به وسيله امور معنـوي كـه بـه وسـيله      ها را از لفظ سرقت مي ف، آنعر
  ها بتوان جدايي حاصل كرد را ضبط نمود تا معلوم و مشخص گردد، مثالً: آن

(جنگجويي) و غيره از اعتماد بر قدرت در برابـر مظلـومين    بةقطع الطريق (راهزني) و حرا
دهند كه كمـك بـه آنجـا امكـان      مان و مكاني چنين خبر ميدهند و نيز از برگزيدن ز خبر مي

  نداشته باشد.

                                           
  .38سورة مائده، آية  -)1(
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  دهد كه همه مردم ببينند و بشنوند. اختالس از ربودن چيزي در چشم و نظر مردم خبر مي
  ها بوده باشد. دهد كه جلوتر باهم شراكت و هماهنگي بين آن و خيانت از اين خبر مي

  به صورت غير حرز يافته شود.دهد كه چيزي  حفظ التقاط از اين خبر مي
دهد كه بـه صـورت علنـي و بـا اعتمـاد بـر        غصب از غلبه و تسلط نسبت به مظلوم خبر مي

شـود، و يـا    رود يا وضعيت بر كسي روشن نمي قدرت و يا پندار اين كه پرونده به دادگاه نمي
  بنا به رشوه حق قضاوت و داوري انجام نخواهد گرفت.

شود كه عرف به بـذل و مواسـات بـه آن     قير و كوچكي گفته ميپروايي در باره چيز ح بي
  باشد، مانند هيزم و آب. رايج مي

  حدود هر گرفتن را مشخص و منضبط نمود: ����رسول خدا 
  ) 1(4بر  1نصاب آن را  �دهد، پس رسول خدا  و سرقت از گرفتن چيزي به پنهاني خبر مي

 َخـاِئنٍ  َعلَـى لَـْيسَ «حقير ممتاز گردد، و فرمود: دينار يا سه درهم مقرر فرمود تا كه شيء تافه و 

ــتالس  « »َقْطــعٌ  ُمْخــَتِلسٍ  َوَال  ُمْنَتِهــبٍ  َوَال  ــت و اخ ــال غنيم ــائن، دزد از م ــت خ ــع   دس ــده قط كنن
قطـع دسـت نيسـت در    « )2(»َجبَـلٍ  َحرِيَسـةِ  ِفـي َوال ُمَعلقٍ  ثََمرٍ  ِفي َقْطعَ  الَ «و نيز فرمود: » شود نمي

نمايـد   اشـاره مـي  » شود ها نگهداري مي ن (بر درخت) و در آنچه در كوهي آويزا دزدي ميوه
  كه در سرقت، حرز و حفاظت مشروط است. 

  رفاهيت مفسد و غير منضبط:
توان مواقع وجود  و مانند عيش و عشرت پسندي كه آن نيز حد جامع و مانعي ندارد و نمي

ك بر آن پايبند قرار گيرند، و اين آن را به وسيله عاليم و امارات مشخص نمود تا دور و نزدي
هــا عــادت دارنــد كــه ســواري توســن و ســركش،  بــر هــيچ يكــي مخفــي نيســت كــه عجمــي

                                           
  .  1      در كتاب چنين نوشته شده است:  -)1(

                                                            4     
  شود. ها نگهداري مي يعني آنچه در كوه -)2(



    

    حجت اهللا البالغه      346 
    

 

قيمـت و پـرارزش    هاي نازك و زيبا و زيـورآالت گـران   هاي قشنگ و مرتفع، لباس ساختمان
باشد،  بكار برند، و اين روشن و واضح است كه رفاهيت با توجه به اختالف مردم مختلف مي

آيـد، و چيـز بـا ارزش يـك منطقـه در       پس ترفه يك ملتي براي ديگر تنگدستي به شمار مـي 
  ارزش است. منطقة ديگر بي

شـود، در صـورتي كـه     ارزش حاصل مـي  و نيز معلوم است كه نفع گاهي به با ارزش و بي
يـن  بردن به وسيله چيز با ارزش گاه وقتـي بـدون ا   ارزش رفاهيت نيست...، و نفع نفع به چيز بي

گيرد و يا بدون اين كه اين در اكثر اوقات باشـد   كه به خوبيش توجه و قصدي باشد انجام مي
  شود. افتد. بنابراين، در عرف به آن ترفه گفته نمي اتفاق مي

  شرع بر مفاسد ترفه مطلق هشدار داد:
پس شرع مقدس اسالم به مفاسد رفاهيت مطلق گوشزد نمود، و چيزهايي را يافت كه فقط 

ها بين مردم عادت مسـتمرّي   گيرند، و يافت كه ترفه به آن خاطر ترفه مورد استفاده قرار ميبه 
هـا را محـل    هـا اجمـاع دارنـد، پـس آن     است، و ديـد كـه اهـل عجـم از فـارس و روم بـر آن      

پسندي و رفاهيت بالغ قرار داده و حرام اعالم فرمـود، و تـوجهي بـه نفـع نـادر و عـادت        عيش
  باشد. شدن ابريشم و ظروف نقره و طال از اين قبيل مي پس حرام اعالن مناطق دور نفرمود،

حقيقت رفاهيت را چنين دريافت كه از هر منافعي با ارزش برگزيده  �سپس رسول خدا 
ارزش اعراض و روگرداني كرد، و رفاهيت بالغ آنست كه چيز باارزش را از  شود و از چيز بي

رك كنند، و برخي معامالت چنـين يافتـه شـده كـه     ارزش را ت يك جنس برگزينند و چيز بي
ارزش را  ها فقط براي اين است كه از يك جنسي بـا ارزش را اختيـار نمـوده بـي     توجه در آن

ترك نمايند، مگر در موارد بسيار كمي كه از نظر قوانين شرعي اعتباري نخواهند داشت، پس 
پسـندي   تي از رفاهيت بالغـه و عـيش  ها مانند جسم و صور ها را حرام معرفي نمود؛ زيرا آن آن

ها ماننـد مقتضـاي طبعـي بـراي كراهيـت رفاهيـت قـرار         قرار گرفته بودند، و اعالم حرمت آن
گيـرد الزم اسـت كـه صـورت و      گرفت، وقتي كه مظنه چيزي به خاطر آن چيز حرام قرار مي

  مجسمه آن به طريق اولي حرام قرار گيرد.
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  تحريم بعضي معامالت:
ها به صورت تفاضل موافق به همين قانون تخريج  و طعام به جنس خود آن حرمت بيع نقد

گران حـرام قـرار نگرفـت، زيـرا ثمـن بـه هنگـام         شده است، و خريد جنس با ارزش به قيمت
  گيرد نه در مقابل وصف آن. اختالف جنس در مقابل خود مبيع، قرار مي

ارچه حرام قرار نگرفـت؛ زيـرا   و خريد يك كنيز به دو كنيز و يك تكه پارچه به دو تكه پ
گردد، و با ارزش بـودن،   ها از اشياي قيمتي هستند كه زيادي ثمن به خواص شخص برمي اين

  باشد. بودن معتبر نمي زير خواص مخفي است، لذا به ظاهر با ارزش
گردد، مانند  و از تمهيداتي كه ما بيان كرديم بسياري نكتة وابسته به اين باب، منكشف مي

  اهيت فروش حيوان به حيوان و غيره، فليتدبر.سبب كر

  مشتبه قرارگرفتن بعضي معامالت:
گردنـد، مگـر بـه امـر      و گاهي دو چيز چنان باهم شباهت دارند كه از همديگر ممتاز نمـي 

توانـد درك   و علمـاي راسـخ، كسـي ديگـر نمـي      �بسيار مخفي كه آن را به جز رسول خدا 
ها عالمتي مقرر گـردد، و حكـم    شناخت هريك از آنآيد كه جهت  نمايد، پس نياز پيش مي

هـا   هـا را از آن  ها را مبتني بر اين عالمات قرار داد، و احكام تفريق بين آن نيكي و بد بودن آن
  بايد دريافت، مانند نكاح و زنا.

پس حقيقت نكاح برگزاري آن مصلحتي است كه نظام جهـان بـه همكـاري زن و شـوهر     
هـا امـوري هسـتند مطلـوب و      و امثـال آن وابسـته اسـت، و ايـن     وتالش نسل و حفظ شـرمگاه 

  پسنديده.
كردن پردة حيا و فروگذاشـت از پايبنـدي بـه آنسـت، و      راني و پاره و حقيقت زنا، شهوت

هـا مـورد سـخط، و ممنـوع      همچنين عدم توجه به مصلحت كلي و نظام كلـي اسـت كـه ايـن    
مشابهت دارند، زيـرا در قضـاي شـهوت، و    باشند، حاالنكه اين دو در بسياري جهات باهم  مي

باشند، پس نياز پيدا شد تـا   ها مشترك مي زدودن درد غلبة شهوت و تمايل به زنان و امثال آن
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هـا بـر آن    بـودن آن  كه هريكي از ديگري به عالمت ظاهري ممتاز گردد، و مطلوب و ممنـوع 
  عاليم داير گردد.

  خداوند نكاح را به چند امر مختص نمود:
  نكاح را به چند امور مختص قرار داد: �راين، پيامبر اكرم بناب

توانـد   از آن جمله اين كه نكاح با زنان باشد نه با مردان، زيرا طلب نسل به جز از زنان نمي
باشد، و اين كه نكاح با عزم و مشوره و اعالن باشد، پس حضور شاهد و ولـي زن و رضـايت   

  خود او شرط قرار داده شد.
يكي از زن و مرد خود را جهت همكاري با يكديگر آماده و مؤظف بداند، و و اين كه هر

در اغلب، اين بدون اين كه نكاح دايم و الزم و غير موقت باشد امكان ندارد. بنابراين، نكـاح  
  سرّ و متعه و لواط حرام قرار گرفتند.

  شود: بسا اوقات يك كار نيك، با مقدمات كاري ديگر مشتبه مي
ري از نيكي شبيه به كار ديگري است كه آن از مقدمات نيكي ديگر اسـت،  بسا اوقات كا

ايستادن كه به خاطر فرق  شود تا بين آن دو امر جدايي افتد، مانند قيام و راست لذا نياز پيدا مي
  كردني كه از مقدمات سجده است مشروع گرديده است. بين ركوع و سر خم

مانند نشستن ميان دو سجده، و گاهي شرط يـا   باشد، و بسا اوقات يك چيز، پر منفعت نمي
باشند، پس يك عمل از اعمال اعضـاء عالمـت آن    ركن در حقيقت از امور مخفي و قلبي مي

شود تا آن امر مخفـي را ضـبط و حفـظ نمايـد، ماننـد نيـت، و        قرار داده شده و ركن مقرر مي
كبير بجاي آن قرار گرفتـه  اخالص عمل براي خداوند امري پنهان است، پس استقبال قبله و ت

اي وارد شده است يـا مقتضـاي    و در نماز ركن قرار گرفت. و اگر در جاي نص به يك صيغه
حال آنست كه نوعي مدار حكم قرار بگيرد، سپس در بعض مواد اشتباه پيش بيايد پس بـراي  

  .تفسير آن صيغه و تحقيق تعريف جامع و مانع آن نوع، بايد به عرف عرب مراجعه نمود

  مثال ديگري براي كار نيك مشتبه:
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گرفتن ماه رمضان وارد شده است، سپس اشـتباه در هنگـام ابـر پـيش      چنانكه نص به روزه
آيد كه آيا امشب جزء ماه شعبان است يا رمضان؟ پس حكم همان است كه در نزد عـرب   مي

ه وقتـي  مروج است كه حساب شعبان به سي روز تكميل گردد، زيرا گاه وقتي سي روز و گـا 
ِإنـا ُأمـٌة ُأميـٌة، َال «كه فرمـود:   �باشد، و همين است منظور قول رسول خدا  بيست و نه روز مي

دانيم مـاه   سواد هستم نوشتن و حساب نمي ما امتي بي« »َنْكُتُب َوَال َنْحُسُب الشـْهُر َهَكـَذا َوَهَكـَذا
  .»آنطور و آنطور است

ه سفر وارد شده است، سپس اشتباه در بعضي مواد پديد و چنانكه نص به قصر نماز به صيغ
تـوان   آمدن از وطن تا جايي كـه نمـي   آمد، پس صحابه فرمودند كه آن عبارت است از بيرون

در همان روز و اوايل همان شب بعد، به آنجا رسيد، و از ضرورت آن، ايـن اسـت كـه مسـير     
گيـري كـرده    ا به چهار بريد اندازهيك روز و مقداري قابل توجه از روز ديگر باشد كه آن ر

  اند.

  به احكامي از ميان امت: ����اختصاص آن حضرت 
از ميـان امـت اختصاصـاتي داشـته،      �بايد دانست كه عمده در اين باب كه آن حضـرت  

آنست كه حكم به مظنه چيز برگردد نه به حقيقت آن، و همين قول طاووس است كه در باره 
ها به اين خاطر نهي گرديد، تـا كـه نردبـاني قـرار نگيرنـد، و       دو ركعت بعد از عصر كه از آن

دانسـت مظنـة در حـق او معتبـر قـرار داده نشـد، مـثالً         حقيقت امـر را مـي   �چون پيامبر اكرم 
گردد، و  ازدواج به بيش از چهار زن مظنه اين بود كه احسان در زندگي زناشويي متروك مي

  گرفت. مردم مشتبه قرار ميشود و اين بر ساير  امر زنان فروگذاشت مي
دانست كه امر پسنديده در اين باره چيست، پس راجع به خود حقيقـت را   مي �اما پيامبر 

  در نظر گرفت نه مظنة آن را.
و يا آن حكم، راجع به تحقيق رسمي باشد نه به معني تهذيب نفس، مانند ممانعت از بيع و 

  ه سواريش تا مدينه مال جابر باشد.شرط باهم، سپس از جابر شتري خريد به شرط اين ك
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فرمايـد:   مـي  ليا راجع به چيزي باشد در برابر كسي كه معصوم نيست، چنانكه عايشـه  
كدام يك « »ِإْربَـهُ  يَْمِلـكُ  ���� اللهِ  َرُسولُ  َكانَ  َكَما ِإْربَهُ  يَْمِلكُ  َوأَيُكمْ «دار  كردن روزه در باره بوسه

  .»گرفته مانطور كه رسول خدا جلو شهوتش را ميگيرد ه از شما جلو شهوت خود را مي
شود؛ زيرا ايـن نفـس    يا نفس عالي او متقاضي نوعي از برّ باشد، پس به آن دستور داده مي

اشتياق دارد كه بيشتر به سوي خدا متوجه گردد و بيشتر پردهاي غفلت را پـاره كنـد، آنچنـان    
نماز تهجد، چاشـت و قربـاني براسـاس    كه مرد قوي به خوردن غذاي بيشتر اشتياق دارد مانند 

  يك قول، واهللا أعلم.

  66باب 

  تيسير

yϑ$﴿خداوند متعال فرمود:  Î6sù 7πyϑ ômu‘ zÏiΒ «! $# |MΖÏ9 öΝßγs9 ( öθs9 uρ |MΨ ä. $̂à sù xá‹ Î= xî É= ù= s)ø9 $# 

(#θ‘Òx�Ρ]ω ôÏΒ y7 Ï9 öθym﴾)1( .»خدا با آنان نرمخو شدى و اگر  ] رحمتى از [سوى پس به [لطف [
  .»شدند رشتخوى سختدل بودى، به يقين از پيرامونت پراكنده مىد

�ß‰ƒÌ﴿و نيز فرمود:  ãƒ ª! $# ãΝ à6Î/ t� ó¡ãŠø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒÌ� ãƒ ãΝ à6Î/ u� ô£ãèø9 خداوند در حقّ شـما  «. )2(﴾#$
  »خواهد خواهد و در حقّ شما دشوارى نمى آسانى مى

ه يمـن فرسـتاد، فرمـود:    وقتي كه حضرات ابوموسي و معاذ بن جبـل را بـ   �و رسول خدا 
آسان بگيريد وسخت نگيريد. بشـارت  « »َتْخَتِلَفـا َوالَ  َوَتطَاَوَعا تـُنَـفَرا، َوالَ  َوَبشَرا تـَُعسَرا، َوالَ  َيسَرا«

 َولَـمْ  ُمَيسـرِينَ  بُِعثْـُتمْ  إنَمـا«و نيز فرمـود:    »دهيد و تنفر ايجاد نكنيد و اطاعت كنيد اختالف نكنيد
َعُثو    »شما مأمور سهل گرفتن ايد، نه سخت گيري كردن«. »ُمَعسرِينَ  اتـُبـْ

                                           
  .159سورة آل عمران، آية  -)1(
  .185سورة بقره، آية  -)2(
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  آيد: تيسير به چند صورت بدست مي

  آور نبايد ركن و شرط قرار گيرد: چيز مشقت -1
آور باشد نبايد ركن يا شرط طاعتي قرار داده شود، اصل در  يكي آن كه چيزي كه مشقت

 ُكـل  ِعْنـدَ  بِالسـَواكِ  َألَمـْرتـُُهمْ  ُأمتِـي َعَلى َأُشق  َأنْ  َلْوال«است كه فرمود:  �اين باره قول رسول خدا 

مسواك  ،هر نمازكه براي دستور مي دادم  شد، به آنان دشوار نمي ،اگر بر امت من«  .»َصـالةٍ 
  »بزنند

  بايد افعال دنيايي طاعات قرار گيرند: -2
ه انجـام آن افتخـار   يكي آن كه چيزي از طاعات به صورت رسم قرار گيـرد كـه مـردم بـ    

داشته باشند و در رديف اموري قرار بگيرد كه مردم آن را به انگيزة قلبي انجـام دهنـد، ماننـد    
لـيعلم اليهـود أن فـي «كـه فرمـود:    �نماز جمعه و عيدين، و همين است منظور از قول پيغمبـر  

عات بـزرگ  زيرا آرايش در اجتما »تا يهود بدانند كه در دين ما وسعت هست« »ديننـا فسـحة
  گردد از عادات مردم است. و مسابقه در آنچه به افتخار برمي

  چيزهاي مرغوب و مطلوب بايد طاعات قرار گيرند: -3
و يكي آن كه چنان چيزي در طاعات مسنون قرار داده شود كه مردم طبعـاً بـه آن رغبـت    

بـت بـاهم   داشته باشند تا طبيعت خواهان آن چيزي باشد كه مقتضاي عقل اسـت، پـس دو رغ  
كمك يكديگر قرار گيرند. بنابراين، پاكيزه و نظيف نگهداشتن مساجد سنت قرار گرفـت، و  
همچنين غسل روز جمعه و استعمال خوشبويي نيز سنت قرار گرفت، و تغني به قراءت قرآن و 

  باشد. آوازي در اذان نيز مسنون مي خوش

  سختي بايد از مكلفين برداشته شود: -4
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و آنچه طبعاً موجب تنفر اسـت از مكلفـين برداشـته شـود. بنـابراين،       و يكي آن كه سختي
امامت برده، بيابان نشـين و مجهـول النسـب در نمـاز مكـروه بـه حسـاب آمـد، زيـرا مـردم از           

  كردند. اقتداكردن به آنها سرپيچي مي

  ابقاي چيزي كه طبيعت اكثر مردم خواهان آن باشد: -5
قي گذاشته شود كه طبيعت اكثـر مـردم خواهـان آن    ها با و يكي آن كه چنان چيزي بر آن

تر  باشد و يا به ترك آن طبعاً در حرج و سختي بيافتند، مانند سلطان كه او به امامت نماز اولي
است، و صاحب منزل سزاوار است كه امام قرار بگيرد، و كسي كه تازه بـا زنـي ازدواج كنـد    

  ها را تقسيم كند. زنان شب پيش او يك هفته يا سه روز بنشيند، سپس در ميان

  تعليم علم و موعظه بايد بين مردم سنت قرار گيرد: -6
و يكي آن كه تعليم علم، موعظه، امر بالمعروف و نهي از منكر در ميان آنـان سـنت قـرار    

هاي شان از آن پر شده بدون مشقت از قوانين تبعيت كنند، از اين جهـت   گيرد تا ظروف قلب
  گرفت. روز در ميان را بكار مي در موعظه، �رسول خدا 

  كرد تا به آن اقتدا كنند: داد بر ان عمل مي هرچه پيغمبر به آن دعوت مي -7
كـرد يـا رخصـت     ها امـر امـر مـي    كارهايي را از آنچه به آن �و يكي آن كه رسول خدا 

  داد تا به روش او پيروي و اقتدا نمايند. داد شخصاً انجام مي مي
  كرد تا كه ملت را مهذب و كامل بگرداند. ند دعا ميو يكي آن كه پيش خداو

ها از جانب پروردگار سكينه و آرامش نـازل   بر آن �و يكي آن كه به توسط رسول خدا 
هـا مـرغ نشسـته اسـت و      گرفتند كه گويا روي سـر آن  گردد، پس در جلوي او چنان قرار مي

  خواهند آن پرواز كند. نمي

  كردنش ذليل گردد: ايد با محرومكسي كه خواهان غير حق باشد ب -8
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كردنش ذليل گـردد، ماننـد    و يكي آن كه كسي كه برخالف حق اراده كند بايد با محروم
شود، پس ايـن يـك نـوع     باشد و مانند مكره كه طالقش واقع نمي قاتل كه از ارث محروم مي

  رسند. كردن ظالمان از اكراه است، زيرا آنان به هدف خود نمي جلوگيري

  آور: وعيت تدريجي چيزهاي مشقتمشر -9
آور، يك دفعه بر آنان مشروع نگردد، بلكه به تدريج مشروع  و يكي آن كه امر مشقت

 ِمْنهُ  نـََزلَ  َما َأولَ  نـََزلَ  ِإنَما«كه فرمود:  لشود، همين است منظور از قول حضرت عايشه 
 َوَلوْ  َواْلَحَرامُ  اْلَحَاللُ  نـََزلَ  اِإلْسالَمِ  ِإَلى الناسُ  ثَابَ  ِإَذا َحتى رِ َوالنا اْلَجنةِ  ِذْكرُ  ِفيَها اْلُمَفصلِ  ِمنَ  ُسورَةٌ 
.  »أَبًَدا الزنَا نَدَعُ  الَ  َلَقاُلوا تـَْزنُوا الَ  نـََزلَ  َوَلوْ  أَبًَدا اْلَخْمرَ  نَدَعُ  الَ  :َلَقاُلوا اْلَخْمرَ  َتْشَربُوا الَ  َشْىءٍ  َأولَ  نـََزلَ 
ي مفصل از قرآن (كه در مدينه نازل شد) ذكر بهشت و دوزخ بود، تا اينكه  در اولين سوره«

مردم خوب به اسالم گرويدند (اسالم در دل هاي آنان ثابت گرديد)، حالل و حرام نازل شد، 
گفتند: ما هرگز شراب  و اگر بار اول اين طور نازل مي شد كه شراب ننوشيد، مردم حتما مي

گفتند: ما هر گز از زنا  شد كه زنا نكنيد، مي اگر اين طور نازل ميكنيم، و  نوشي را رها نمي
   ».بردار نخواهيم شد دست

  نبايد رسول كاري را بكند كه مردم در اشتباه قرار گيرند: -10
چنان كاري انجام ندهد كه مردم از آن ناراحت گردند، لـذا   �و يكي آن كه رسول خدا 

كرد، همين است منظـور قـول او كـه بـه عايشـه       ميبعضي امور مستحب را به اين خاطر ترك 
اگر « »عليه السالم ِإبـَْراِهيمَ  َأَساسِ  َعَلى بنيتهاوَ  ،اْلَكْعَبةَ  لَنَـَقْضتُ  بِاْلُكْفرِ  قـَْوِمكِ  ِحْدثَانُ  َلْوالَ «فرمود: 

كـردم و سـپس براسـاس زيربنـاي      بودند كعبه را ويران مي قومت (اهل مكه) تازه مسلمان نمي
  .»كردم ن را بنا ميابراهيم آ

  كردن كارهاي نيك تا آسان گردند: معين -11
و يكي آن كه شارع به انواع برّ از قبيل وضـوء، غسـل، نمـاز، زكـات، روزه، حـج و غيـره       

ها را به راي مردم وا نگذاشته است، بلكـه بـا بيـان اركـان، شـرايط، آداب و       دستور داده و آن
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ت، ولي باز هم اين اركان و شرايط را كالً با ضابطه بيان ها را منضبط نموده اس ها، آن امثال آن
فهمنـد و   ها را وابسته به راي مردم قرار داده است كه از همين الفاظ چه مـي  نفرموده، بلكه آن

  برند. در آن باب چه عرف و عادتي بكار مي
 الكتاب وجود ندارد، ولي مخـارج حـروف   تحةمانند آن كه بيان فرمود كه نمازي بدون فا

هاسـت بيـان ننمـود، تشـديد، حركـات و       الكتاب را كه خواندن فاتحـه موقـوف بـر آن    تحةفا
  ها را بيان نكرد. سكنات آن

اي بيان نداشـت كـه بـه     و بيان فرمود كه: استقبال قبله شرط نماز است، ولي قانون و ضابطه
  وسيله آن با استقبال قبله آشنا گردند.

درهم اسـت، امـا بيـان نفرمـود كـه وزن درهـم        و نصاب زكات را بيان فرمود كه دويست
فرمود، و  ها بود بيان نمي شد بيش از آنچه در نزد آن ها سؤال مي چيست، و هرگاه از امثال اين

كرد كه آن را در عرف و عادت نداشته باشند، پس در باره مسئله هـالل   چنين چيزي بيان نمي
اگر ابر جلو ماه را گرفت پس « »شعبان ثالثينفإذا ُغم عليكم فأكملوا عدة «ماه رمضان فرمود: 

بـود   و در باره آب بيابان كه مورد اسـتفاده حيوانـات مـي    »روز كامل كنيد 30ماه شعبان را با 
 »شود وقتي كه آب به قلتين رسيد كثيف نمي« »اْلَخبَـثَ  َيْحِمـلْ  َلمْ  قـُلتَـْينِ  اْلَماءُ  بـََلغَ  إَذا«فرمود: 

  جود داشت چنانكه قبالً بيان كرديم.ها و و اصلش در عادات آن
توان بيان كرد، مگر به وسيله حقـايقي   رازش اين است كه هرچيزي از اعمال نيك را نمي

باشد و همينطور، حـال   كه در ظهور و خفا مثل آن باشند، پس آن هم نيازمند بيان ديگري مي
ها يك  براي آنگذاري  آن كه اين حرج و سختي بزرگ است، از اين جهت كه هر نوع وقت

ها زياد باشـند مجـال و ميـدان كـامالً      گذاري آيد، پس هرگاه وقت گونه سختي به حساب مي
گردانـد، و در   گردد، زيرا شرع هركس را چه دور و چه نزديك بـه آن مكلـف مـي    تنگ مي

آيد، و نيز اگر مردم به برپاكردن آنچه كه  حفظ اين حدود با تفصيلش حرج شديدي الزم مي
كند زياد توجه كند، به فوايد نيكي پي نخواهند بـرد و از روح آن ناآگـاه    منضبط مي نيكي را

نماييد كه بنا به اشتغال در الفـاظ   خواهند ماند، همچنان كه در بسياري از مجودين مشاهده مي
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تر به مصلحت اين است كه بعد از بيان اصل ظابطه  شوند، پس موافق به معاني قرآن متوجه نمي
  ها سپرد گردند، واهللا أعلم. به رأي خود آناين امور 

  دهد: شارع مردم را به حد عقلش مخاطب قرار مي -12
ها را به دقايق  شان خطاب بفرمايد نه اين كه آن و يكي آن كه شارع با آنان در اندازه عقل

حكمت، كالم و اصول موظف قرار بدهد، لذا براي خود جهت را اثبات نموده، فرمود: 

﴿ß≈ oΗ ÷q§�9$# ’n?tã Ä ö̧� yèø9 $# 3“uθtG ó™$# ∩∈∪﴾)1( . »استقرار] بر عرش  [خداوند] بخشنده [است. كه 
  »يافت

 »ُمْؤِمنَـةٌ  ِهـىَ : فـََقالَ . السَماء ِإَلى فََأَشاَرتْ  الله؟ أَْينَ «پوست فرمود:  با زن سياه �و رسول خدا 
در بـاره   »نـه اسـت  خداوند كجاست آن زن اشاره به آسـمان كـرد پـس فرمـود: آن زن مؤم    «

ها را به دريافت علـم هيـأت و هندسـه     آشنايي به استقبال قبله، اوقات نماز و تعيين عيدين، آن
 بـين مـا القبلـة«مكلف ننمود، و به هنگام استقبال كعبـه بـه اصـل مسـئله اشـاره نمـوده فرمـود:        

  علم.واهللا أ »الحج يوم تحجون والفطر يوم تفطرون«و نيز فرمود:  »والمغرب المشرق

  67باب 

  اسرار ترغيب و ترهيب

هاي خداوندي كه بر بندگان بذل و بخشش فرموده است، اين است كه آنچه از  يكي از نعمت
هـا خبـر    وحي فرمود، تا بـه آن  †گردد را به انبياء  ها مرتب مي ثواب و عذاب بر اعمال آن

اي كـه از نفـوس آنـان     ها از رغبت و رهبت مملو گردد، و در اثر انگيزه بدهند، پس قلوب آن
خيزد، به احكام شرع مقيد گردند، مانند بقيه چيزهايي كه دفع ضرر يا جلـب منفعـت در    برمي

pκ$﴿فرمايـد:   بر داشته اند، و همـين اسـت منظـور قـول خداونـدي كـه مـي        ¨ΞÎ) uρ îοu�� Î7 s3s9 āωÎ) ’ n?tã 

                                           
  .5سورة طه، آية  -)1(
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tÏèÏ±≈ sƒø: $# ∩⊆∈∪ tÏ% ©!$# tβθ‘Ζ Ýà tƒ Ν åκ ¨Ξr& (#θà)≈ n= •Β öΝ Íκ Íh5u‘ öΝ ßγ‾Ρ r&uρ Ïµø‹ s9 Î) tβθãèÅ_≡u‘ ∩⊆∉∪﴾)1( .»  حال آنكـه آن
دانند آنان به لقاى پروردگارشـان خواهنـد رسـيد و     كسانى كه مى.جز بر فروتنان دشوار است

  »آنكه آنان به سوى او باز خواهند گشت

ها  در اينجا قواعد كلي وجود دارد كه جزئيات ترغيب و ترغيب به آن
  گردند: برمي

گردند،  ها برمي اينجا قواعد كلي وجود دارد كه جزئيات ترغيب و ترهيب به آن باز در
بندي  ها را جمع دانستند، اگرچه به طور تفصيل آن ها را به طور اجمال مي فقهاي صحابه آن

 َوِفى«بر آنچه ذكر كرديم داللت دارد كه فرمود  �نكرده بودند چنانكه گفتة رسول خدا 
 َحَرامٍ  ِفى َوَضَعَها َلوْ  َأرَأَيـُْتمْ  :قَالَ  ؟َأْجرٌ  ِفيَها َلهُ  َوَيُكونُ  ،َشْهَوتَهُ  َأَحُدنَا يَْأِتى :َقاُلوافَـ . َقةٌ َصدَ  َأَحدُِكمْ  ُبْضعِ 
كند،  تان صدقه هست. گفتند: يكي از ما شهوتش را ارضا مي كردن در جماع« »ِوْزرٌ  َعَلْيهِ  َكانَ 

داد آيا گناه  يا اگر آن را در حرام قرار ميدر حالي كه در آن اجر و ثواب هست؟ فرمود: آ
ها فقط از آنجا بود كه  بودن حقيقت آن بر آن توقف صحابه در اين مسئله و مشتبه »بود؟ نمي
ها مناسبت دارند و آن به سوي يك اصل معقول المعني  دانستند كه اعمال با جزاي آن مي

معني نخواهد داشت، و اين  �ا بود سؤال آن و جواب رسول خد گردد، و اگر اين نمي برمي
 َعَلى انَ َلو كَ «فرمود:  �قول من نظير آنست كه فقهاء در باره اين حديث كه آن حضرت 

آيا اگر پدر شما ديني بر « »يـُْقَضى َأنْ  َأَحق  اللهِ  َفَدْينُ : قَالَ  نـََعْم،: قَالَ  قَاِضَيُه؟ َأُكْنتَ  َدْينٌ  أَبِيكَ 
تر است كه  دي؟ گفت: بله فرمود: پس دين خدا شايستهكر گردن داشت آن را ادا نمي

گفته اند كه: حديث بر اين داللت دارد كه احكام وابسته به اصول كلي  »پرداخت گردد
  باشند. مي

گردند بـه تهـذيب نفـس ماننـد تسـبيح، تهليـل و        حاصل سؤال اين است كه صدقات برمي
گردند به ضد اين دو امـر، و   سيئات برمي تكبير، يا اقامه مصلحت در باره نظام شهر، و اين كه

                                           
  .45و  44سورة بقره، آية  -)1(
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قضاي شهوت شرمگاه تابع انگيزه حيواني است، و در آن مصلحتي بـيش از آنچـه در عـادات    
بودن رجوع مسـاله بـه    باشد، يا مانند آن از آنچه كه وابسته به شناخت كلي و غريب است نمي
  آن است.

دارد و از آنچه  عفيف نگه مي و حاصل جواب اين كه عمل جنسي با منكوحه مرد و زن را
  دهد. رفت نجات مي نسبت به قضاي شهوت در غير محل احتمال مي

  هاي ترغيب و ترهيب: راه
هـاي زيـادي وجـود دارد، و هـر راهـي سـرّ و رازي دارد، و مـا         براي ترغيب و ترهيب راه

  دهيم. ها را به شما نشان مي بزرگترين آن راه

  گردد: ري است كه بر عمل مرتب مينمودن اث ها بيان يكي از آن راه
گردد بيان شود از قبيل  يكي آنست كه اثري كه بر عمل نسبت به تهذيب نفس مرتب مي

شدن حسنات و  شكستن يكي از دو نيرو و يا غلبه و ظهور آن، و آن در زبان شرع به نوشته
 ِإال  ِإَلهَ  الَ  لَ قَا َمنْ «فرموده است:  �محوشدن سيئات تعبير گرديده است، چنانكه رسول خدا 

 لَهُ  َكاَنتْ  َمرةٍ  ِمائَةَ  يـَْومٍ  ِفى َقِديرٌ  َشْىءٍ  ُكل  َعَلى َوُهوَ  اْلَحْمدُ  َوَلهُ  اْلُمْلكُ  َلهُ  َلهُ  َشرِيكَ  الَ  َوْحَدهُ  اللهُ 
 َذِلكَ  يـَْوَمهُ  الشْيطَانِ  ِمنَ  ِحْرزًا َلهُ  اَنتْ وَكَ  َسيَئةٍ  ِمائَةُ  َعْنهُ  َوُمِحَيتْ  َحَسَنةٍ  ِمائَةُ  َلهُ  وَُكِتَبتْ  رِقَابٍ  َعْشرِ  َعْدلَ 
هركس، روزانه صد بار » «هُ ِمنْ  َأْكثـَرَ  َعِملَ  َأَحدٌ  ِإال  ِبهِ  َجاءَ  ِمما بَِأْفَضلَ  َأَحدٌ  يَْأتِ  َوَلمْ  يُْمِسىَ  َحتى

الْح لَهو ْلكالْم لَه ،َله ال شَرِيك هدحو ،إِالَّ اللَّه يرٌ ال إِلَهقَد ءَلى كُلِّ َشيع وهو ،دبگويد، به  م
او به اندازة آزاد ساختن ده برده، ثواب مي رسد. و همچنين صد نيكي برايش نوشته مي شود 
و صد گناه از گناهانش، پا ك مي گردد و آنروز تا شب از شيطان، حفاظت مي شود. و هيچ 

. »مگر فردي كه عمل بيشتري انجام دهد كس (در روز قيامت) عملي بهتر از آن نمي آ ورد
و ما  »يعني همين كلمه را بيشتر بگويد و يا به طور كلي، اعمال بيشتري انجام داده باشد

  حكمت آن را قبالً بيان كرديم.

  يكي از طرق ترغيب بيان اثر عمل در محفوظ نگهداشتن از شيطان است:
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غيره بيـان گـردد، چنانكـه رسـول     نگهداشتن از شياطين و  يكي آن كه تأثيرش در محفوظ
آنروز تا شب از شيطان، حفاظت مي « »يُْمِسيَ  َحتى الشْيطَانِ  ِمنَ  ِحْرزٍ  ِفي وََكانَ «فرمود:  �خدا 
يا وسعت رزق و ظهور بركت و امثال آن روي آن بيـان   »اْلَبطَلَـةُ  َيْسـَتِطيُعَها الَ «و فرمود:  »شود

  گردد.
است كه او از خداوند سالمتي خواسته بـود، و آن سـبب   ها اين  حكمتش در بعضي از اين

كـه از خداونـد نقـل     �است كه دعا مستجاب گردد، همين اسـت منظـور قـول رسـول خـدا      
و اگر پناه بخواهد، او را پناه مي دهم و « »َألُْعِطيَـنهُ  َسأَلَِني َولَِئنْ ، َألُِعيَذنهُ  اْستَـَعاَذِني َولَِئنْ «فرمود: 

و حكمت در بعضي ديگر اين كه استغراق در ذكـر  » كند، به او عطا مي كنماگر از من طلب 
نمايد و تأثير وابسـته   ها قطع مي خدا و توجه به جبروت و استمداد از ماليكه مناسبت را از اين

به مناسبت است، و در بعضي ديگر آنست كه ماليكه براي كسي كه در چنـين وضـعي باشـد    
گيـرد و   شود گاهي در جلب منفعت قرار مـي  ي زيادي وارد ميها كنند، پس او در راه دعا مي

  باشد. گاهي در دفع مضرت مشغول مي
  شود: يكي آن كه تأثيرش در معاد بيان گردد، و حكمتش با بيان دو مقدمه واضح مي

توان بيان كرد كه اين سبب است كه در معاد ثواب  مقدمه اول: آن كه نسبت به چيزي نمي
گردد، مگر آن كه آن چيز با يكي از دو اسباب مجـازات مناسـبتي    ق مييا عذاب بر آن متحق

ها مبتني است و تهذيب نفس بـه   داشته باشد، يا اين كه در اخالق چهارگانه كه سعادت بر آن
ها عبارت اند از: نظافت، خشـوع لـرب العـالمين،     ها وابسته است دخالتي داشته باشد، و آن آن

و انصاف، و يا اين كه در تـرويج آنچـه مألاعلـي بـر آن     گذشت و كوشش در برقراري عدل 
 †كردن به انبياء  كردن احكام شرع و كمك اجماع نموده اند دخلي داشته باشد مانند پياده

  از جهت اثبات و نفي.
و معني مناسب اين است كه آن عمل مظنة اين معني يا عادتاً متالزم آن و يـا راهـي بـراي    

  آن باشد.
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اي باشد كه چنان دو ركعت نماز بخواند كه با خـود چيـزي در    به گونهمانند آن كه كسي 
دل نگويد اين مظنة خضوع و خشوع و تذكر عظمت و كبريايي خدا و ترقي از پايه حيوانيـت  

  است.
آوردن نظافـت اسـت كـه آن در نفـس اثـر       و آنچنان كه وضوء كامل راهي بـراي بدسـت  

  گذارد. مي
ورزنـد، و گذشـت از    كه عموماً مردم به آن بخل مـي  نمودن مال زياد و آنچنان كه صرف

  ظالم و درگيرنشدن با كسي در دريافت حق خويش مظنه جوانمردي و متالزم آنست.
كـردن آتـش    دادن به تشنه و كوشيدن در خـاموش  و همچنان كه غذا دادن به گرسنه، آب

  جنگ مظنه اصالح عالم و راه آنست.
است براي برگزيدن هيأت و شكل آنـان، و ايـن راه   ها راهي  و آنچنان كه دوستي با عرب

جستن به آيين ابراهيمي است، زيـرا ايـن در عـادات و روش عـرب مشـخص       توجه به تمسك
  شان شريعت مصطفوي است. شده است، و باالبردن

و آنچنان كه هميشه زود افطاركردن نشاني دوري از آميزش به آيـين ديگـران و دوري از   
  تحريف در آنست.

ها داير قرار داده اند، و هميشـه   گران و طبيبان احكام را بر مظان آن حكماء، صنعت هميشه
هـا را   ها و محاورات خويش روي اين، عمل كرده اند، و ما برخـي از آن  ها در سخنراني عرب

ذكر كرديم...، و يا آن عمل بسيار سنگين قرار بگيرد، يا خفي و پوشيده باشد و يـا موافـق بـه    
رد كه بجز فرد مخلـص نتوانـد كسـي ديگـر بـه آن قصـد و اقـدام نمايـد، و ايـن          طبع قرار نگي

باشد مانند خوردن زياد آب زمزم، دوستي برگزارنمودن  اي از اخالص او مي عملكرد او نمونه
هاي وابسته  كه او در امر اهللا شديد بود، و مانند دوستي با انصار، زيرا عرب �با حضرت علي 

ها جاي گرفته اسـت، و   ليف، معرف اين است كه بشاشت اسالم در دلبه معد، يا يمن، پس تأ
ها و بيداري در شب جهـت حراسـت و نگهبـاني لشـكر اسـالم كـه ايـن         مانند باالرفتن بر كوه

  اهللا و حب دين است. كلمةبيانگر صدق نيت در اعالي 



    

    حجت اهللا البالغه      360 
    

 

و  هـايي كـه ماليمـت    مقدمه دوم: بدون شك هرگاه انسان بميـرد و بـه خـود و آن هيـأت    
گرديـدن بـا نزديكتـرين     ها رنگ گرفته است باز آيد الزماً دردمندشدن يا متنعم منافرت به آن

صورتي كه مناسب به آنجا باشد ظاهر خواهـد گرديـد، و در اينجـا مالزمـت عقلـي اعبتـاري       
ندارد، بلكه آن نوعي ديگر از مالزمت است كه به خاطر آن بعضي از احاديث الـنفس منجـر   

گردنـد، چنانكـه    خواهند شد، و موافـق بـه آن معـاني، در خـواب مجسـم مـي      به بعضي ديگر 
شدن مؤذن براي مردم از عمل جنسي و خورد و نوش به صورت مهر زدن روي شـرمگاه   مانع

  گردد. و دهان ظاهر مي
گردنـد، پـس ظهـور     هـا بنـا مـي    باز در عالم مثال مناسبات ديگري هست كه احكام بـر آن 

يه كلبي نه ديگري بنابر همين مناسبت بود، و همچنين ظهور آتش جبرئيل تنها در صورت دح
هم به همين مناسبت بود، پس كسـي كـه از ايـن مناسـبات آگهـي       �براي حضرت موسي 

داند كه جزاي اين عمل به چه صـورتي خواهـد شـد، چنانكـه معبـران خـواب        داشته باشد مي
  ظاهر گشته است. دانند كه چه معني در اين صورت كه به خواب ديده اند، مي

  :����كردن معاني در كالم نبي  مجسم
دانست كه آن كه علم را كتمان نمايد و خـود را از   مي �خالصه با اين طريق پيغمبر خدا 

شـود، زيـرا او بـا     تعليم با وجود نياز مردم به آن باز بدارد لگام آتشين در دهانش گذاشته مـي 
  قالب و صورت خودداري است. خوددداري خويش مردم را اذيت كرده بود، و لگام

و كسي كه به مال محبت ورزيده دلش به آن چسبيده اسـت اژدهـايي كـه بـر سـر، مـوي       
  گردد. نداشته باشد به گردنش طوق مي

هـا   كشـد و از بـذل آن   هـا زحمـت مـي    و آن كسي كه در نگهداري دراهـم و دنـانير و دام  
هـا مقـرر    ن اذيتي كه پيش خـود آن نمايد به وسيله خود همان چيزها موافق به آ خودداري مي

  شود. است عذاب داده مي
دهد و از دستور خداوند مخالفت  كشد و عذاب مي و كسي كه خود را به آهن يا سمي مي

  گردد. نمايد به همان صورت معذب مي مي
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  شود. هاي جنت به او لباس پوشانده مي و كسي كه به فقيري لباس بپوشاند از ابريشم 
سلماني را آزاد كرده آفت بردگـي را از گـردن او بـردارد در برابـر هـر      و كسي كه بردة م

  گردد. عضوي از آن برده، عضوي از اين آزادكننده از آتش جهنم آزاد مي

  هاي ترغيب تشبيه عمل است به آنچه در ذهن جايگزين شده است: و از راه
شـرع يـا   يكي آن كه آن عمل به چنان چيزي تشبيه گـردد كـه حسـن يـا قـبحش از روي      

ها جايگزين باشد، و در اين صورت الزم است كه در ميـان ايـن دو چيـز     عادت در اذهان آن
وجه جامع و مشتركي وجود داشته باشد، چنانكه انتظاركشنده در مسجد بعد از نماز صـبح تـا   
طلوع خورشيد به صاحب حج و عمره تشبيه شده است، و كسي كه در هبه و بخشش رجـوع  

استفراغش رجوع كند تشبيه شده است، نسبت او به محبوبان يا مبغوضان،  كند به سگي كه در
رسـاند،   و دعاي خير يابد براي او، هريكي از اين امور وضعيت عمل را اجماالً بـه آگهـي مـي   

 »اْلُمَناِفقِ  َصَالةُ  تِْلكَ «بدون اين كه به حسن يا قبح آن تعرض نمايد، مانند آن كه شارع فرمود: 
رحم «يا فرمود:  »س منا من فعل كذا، وهذا العمل عمل الشياطين أو عمل المالئكةولي«يا فرمود: 

  و امثال اين عبارات. »اهللا امرًءا فعل كذا وكذا
و يكي وضعيت و حال خود عمل است از نظر ارتباطش به رضا يا سخط خداوند، و سبب 

إن «گويـد:   شارع مـي شدن دعاي ماليكه به نفع يا ضرر او، چنانكه  قرارگرفتنش براي منعطف

 ُيَصـلونَ  َوَمالَِئَكتَـهُ  تـََعـاَلى اللـهَ  ِإن «: �يا قـول آن حضـرت    »اهللا يحب كذا وكذا و يبغض كذا وكذا
  كه حكمت آن را قبالً بيان كرديم، واهللا اعلم. »الصُفوفِ  َمَياِمنِ  َعَلى

  68باب 

  طبقات االمة به اعتبار خروج به سوي كمال مطلوب يا ضد آن

Λ÷﴿فرمايـد:   صل در اين باب قول خداونـدي اسـت كـه مـي    ا äΨ ä. uρ % [`≡uρø— r& ZπsW≈ n= rO ∩∠∪ Ü=≈ ysô¹r' sù 
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tβθà) Î7≈ ¡¡9 $# ∩⊇⊃∪ y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& tβθç/ §� s) ßϑ ø9 ]  [يـك گـروه  . هاى سه گانه شـويد  و [شما] گروه« )1(﴾∪⊆⊆∩ #$
بختان چه [وضـع و] حـالى    و نگونبختان. نگون. نيكبختان. نيكبختان چه [وضع و] حالى دارند؟

الـي آخـر    »اينـان مقرّبـان [درگـاه خداونـد] هسـتند     . و پيشى گيرندگان كه پيشـتازند . دارند؟
  .ةالسور

ΝèO $uΖ§﴿ و نيز قول خداوندي است: øOu‘ ÷ρr& |=≈ tG Å3ø9$# tÏ% ©!$# $uΖ øŠx�sÜ ô¹$# ôÏΒ $tΡ ÏŠ$t7 Ïã ( óΟ ßγ÷Ψ Ïϑ sù 

ÒΟ Ï9$sß ÏµÅ¡ø� uΖ Ïj9 Ν åκ÷] ÏΒ uρ Ó‰ ÅÁtFø) •Β öΝ åκ ÷]ÏΒ uρ 7,Î/$y™ ÏN≡u� ö� y‚ø9 $$Î/ ÈβøŒÎ* Î/ «! $# 4 š�Ï9≡sŒ uθèδ ã≅ ôÒx� ø9$# 

ç��Î7 x6ø9 ] بندگانمان  ن به ارث داديم كه از [ميان] را به آنا آن گاه كتاب [آسمانى«. )2( ﴾∪⊅⊃∩ #$
] از آنان ميانه روا است و  ] از آنان در حقّ خود ستمگر است و [برخى برگزيديم. و [برخى

  »] از آنان به حكم خداوند در راه نيكيها پيشتازند. اين است همان فضل بزرگ [برخى

  مراتب نفوس:
هـا را ذكـر    دگان هستند همچنان كـه آن قبالً معلوم گرديد كه باالترين نفوس، نفوس فهمي

شـود و آنـان دو    ها سابقين گفته مـي  ها گروهي ديگر قرار دارد كه به آن كرديم، پشت سر آن
  جنس هستند.

  جنس اصحاب اصطالح و علّو:
هـا در تلقـي آن كمـاالت ماننـد اسـتعداد       يكي اصحاب اصـطالح و عّلـو كـه اسـتعداد آن    

ها برسند، پس استعدادشان مانند خوابيده  كند تا به مقام آن شان نمي مفهمين ولي سعادت ياري
است، نياز دارد به كسي كه بيدارش كند، پـس وقتـي اخبـار رسـوالن آن را بيـدار نمـود، بـه        
علومي روي آوردند كه مناسب به استعدادشان بود، اما با مناسبت خفـي كـه در بـاطن نفـوس     

شان آنچنان شـد كـه از الهـام     گشتند و الهامها جاي داشت، پس مانند مجتهد في المذهب  آن

                                           
  .11 – 7سورة واقعه، آيات  -)1(
  .32سوره فاطر، آيه  -2
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ها باشد و بـه وسـيله آن اسـتعداد كـه از بهشـت شـامل حـال         مجمل كلي كه متوجه نفوس آن
  كنند. هاست تلقي نمايند، اين غالباً در همه مشترك است، و رسوالن از آن ترجمه مي آن

  جنس اصحاب تجاذب و علّو:
ها را به سوي رياضـات و توجهـاتي    وفيق، آندوم اصحاب جذب و علو هستند كه سايق ت

كه حيوانيت را سركوب كنند سوق داده است، پس خداوند به آنان كماالت علمـي و عملـي   
عنايت فرموده است كه در اثر آن بر بصـيرت قـرار گرفتـه انـد، پـس وقـايع الهـي و ارشـاد و         

  ها دست داده است، مانند اكابر صوفيه. اشراقي به آن
امر وجود دارد: يكي آن كه آنان توان خود را در توجه الـي اهللا و نزديكـي   در سابقين دو 

نمايند، دوم اين كه سرشت و طبيعت آنان بسيار قوي است، پس ملكات  به او كامالً صرف مي
هـا، و   هاي آن شوند بدون توجه به صورت مطلوب، در نزد آنان همانگونه كه هستند متمثل مي

هـا   جسـتن بـه آن   ها دارند كه توضـيح آن ملكـات و توسـل    صورت تنها بدين خاطر نياز به آن
  براي رسيدن به آن ملكات باشد...

  مفردان و صديقان:
هـا   باشند، ذكر، سنگيني را از آن برخي از آنان مفرداني هستند كه به سوي غيب متوجه مي

به آن،  برداشته است، برخي ديگر صديقان هستند كه در اثر شدت انقياد به سوي حق و تجرد
  باشند... از ساير مردم ممتاز مي

  شهدا:
ها  گروهي ديگر شهدا هستند كه به خاطر مردم درآورده شده اند، و رنگ مألاعلي در آن

شوند، به معروف امـر   نفوذ كرده است كه بر كافران لعن و نفرين نموده از مؤمنين خشنود مي
نمايند، وقتي كه قيامت قايم  را سربلند مي نمايند و به وسيله پيامبر، دين نموده از منكر نهي مي

دهند، و آن در بعثـت، بجـاي اعضـاء و     ها گواهي مي شود بر عليه كفار قيام نموده عليه آن مي
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باشند تا هدف از بعثت به پايه تكميل برسد. بنابراين، الزم است كه آنان بـر   جوارح پيغمبر مي
  نان بجا آورده شود...ديگران برتر قرار داده شوند و تعظيم و توقير آ

  راسخين در علم:
گروهي ديگر راسخين في العلم هستند كه آنچه را از علوم پيامبر شنيده انـد بـا ذكـاوت و    

ها كمك كرده تا معاني كتـاب اهللا را همانگونـه    عقل درك نموده اند، و استعداد باطني به آن
 َأوْ «فرمايد:  چنانكه مي اشاره نموده است، �كه هست بفهمند، و به اين مطلب حضرت علي 

  »يا فهم و دانشي كه به شخص مسلمان داده شود« »ُمْسِلمٌ  رَُجلٌ  ُأْعِطَيهُ  فـَْهمٌ 

  بندگاني كه فوايد عبادت را عياناً درك نموده اند:
هـا بـه    گروهي ديگر عابدان هستند كه فوايد عبادت را عيانا درك نموده اند، و نفـوس آن 

ها جايگزين شده اسـت، آنـان خداونـد را بـا      ن انوار در قلوب آنانوار عبادت رنگ يافته و اي
  پرستند... بصيرت كامل مي

  زاهداني كه به معاد يقين دارند:
هـا لـذت    گروهي ديگر زاهدان هستند كه به معاد و لذات آنجا يقين دارنـد و در برابـر آن  

صالحيت سواري و حمل ها مانند شتراني كه  دهند، و مردم پيش آن دنيا را مورد حقير قرار مي
را دارند كـه   †باشند... برخي از آنان كساني هستند كه استعداد خالفت انبياء  را دارند، مي

عدالت را پديد آورده در آنچه خداوند امر فرموده است پياده نمايند... برخي ديگـر صـاحبان   
هي به ماليكه اخالق حسنه هستند از قبيل جود و سخاء، تواضع و گذشت از ظالمان...، و گرو

شباهت داشته با آنان اختالط و آميزش دارند، چنانكه در احاديث آمده است كـه ماليكـه بـر    
  گفتند. برخي از صحابه سالم مي

  ها استعداد فطري هست: براي هر گروهي از اين
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هاي ياد شده استعداد فطري دارد كه با بيدارشدنش به اخبار  اي از اين فرق هر گروه و فرقه
، متقاضي كمال اوست، و يك استعداد كسبي دارد كه در اثر آن آمادگي به اخـذ  †انبياء 

كند، و به وسيله اين دو نوع استعداد به كمال مطلوب خواهند رسيد، آنان كه از  شرايع پيدا مي
  شوند. مفهمين هستند به سوي خلق مبعوث نگشته اند، زيرا در شرايع جزء سابقين محسوب مي

  جنس هستند:اصحاب اليمين چند 
  به دنبال سابقين گروهي هستند كه اصحاب اليمين نام دارند آنان هم چندين جنس هستند:

باشد، اين گروه بـراي تكميـل سرشـت     يك جنسي آنست كه از سابقين قريب المأخذ مي
خويش موفق نگرديده اند. بنابراين، بجاي ارواح روي اجسام چسبيده انـد، امـا از راواح كـالً    

  تند.بيگانه نيس
هـا ملكيـت ضـعيف و حيوانيـت      گروهي ديگر اصحاب تجاذب هستند كـه در نفـوس آن  

هـا آنچـه بـراي     گردنـد، پـس در آن   هاي شاقه موفـق مـي   بسيار قوي است، ولي براي رياضت
هــا ضــعيف باشــد بــه ذكــر اهللا مشــغول  كنــد، و يــا حيوانيــت در آن مألســافل اســت نفــوذ مــي

  شود. ها نازل مي و پاكيزگي جزئي بر آنگردند، پس الهامات جزئي و تعبد  مي
شان كامالً ضعيف است پس اگر حيوانيـت   گروهي ديگر اهل اصطالح هستند كه ملكيت

شان  گردند و اگر حيوانيت ها قوي است، پس با جديت به رياضات سنگين متمسك مي در آن
ي دسـت  پردازنـد، پـس ايـن گـروه بـه هيچگونـه انكشـافات        ضعيف باشد به اوراد متـداوم مـي  

هـا   باشـند در ريشـة نفـوس آن    هايي كه قالب ملكات حسـنه مـي   يابند، ولي اعمال و هيأت نمي
ها كساني هستند كه اخالص كامل و بيزاري از مقتضاي  گردند، و بسياري از آن جايگزين مي

نماينـد،   طبع و عادت ندارند، ولي به نيت آميخته از دقت طبع و اميد ثواب اقدام به تصدق مي
نوشي بنا بـه   خوانند و از زنا و شراب افق به روش و سنت قوم خود، و اميد ثواب، نماز ميو مو

توانند به دنبال عشق و هواپرستي  كنند، و نمي ترس از خداوند، و ترس از مردم، خودداري مي
شود به شـرطي كـه    ها پذيرفته مي و صرف اموال در مالهي بروند، پس اينگونه عملكرد از آن
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ها از ابراز اخالص كامل ضعيف و روحانيت خالي باشند ولي بـه ظـاهر اعمـال،     آناگر قلوب 
  چنگ زده باشند.

 �رسول خدا  »إن من الحياء خيراً ومنه ضعفاً «در علوم حكمت گذشتگان آمده است كه: 
رٌ  اْلَحَياءُ «فرموده است:  پـس ايـن كلمـه حكمـت و قـول       »حياء سراسر خيـر اسـت  « »ُكلهُ  َخيـْ

اي هسـتند كـه    دهد، و بسياري مردم بگونه بر آنچه ما ذكر كرديم هشداري مي �رسول خدا 
زنـد ولـي ملكـه كـاملي بـه آنـان دسـت         اي از ملكيت بر آنـان جرقـه مـي    بسا اوقات كه جرقه

ماننـد، ماننـد آن كـه خـود را مالمـت كـرده بـه اسـتغفار          دهد و نه از آن كامالً بيگانه مـي  نمي
افتد، و ماننـد آن كـه    ن كه به تنهايي خدا را ياد كرده به گريه ميگردند، و مانند آ مشغول مي

تواند به شرّ و بدي بچسبد، زيرا دلي چون دل مرغ دارد يا بنا به تحللي  بنا به ضعف طبيعي نمي
كنـد يـا بـه مصـيبت      كه در مزاجش پديد آمده است مانند كسي است كه شـكمش كـار مـي   

  گيرند. يش قرار ميديگري مبتالست كه بال يا كفارة خطايا
خالصه اين كه اصحاب اليمين يكي از دو خصلت سابقين را از دست داده انـد و يكـي را   

  بدست آورده اند.

  اصحاب اعراف:
ها گروهي هست كه اصحاب اعراف نام دارند، و آنان هم بـه دو قسـم منقسـم     پس از اين

، اما دعوت اسالمي بـه  شان تزكيه شده است شان صحيح و فطرت باشند: يكي آن كه مزاج مي
ها حجت قرار نگرفته وسيله ازاله شبهه  ها نرسيده است و يا رسيده ولي به نحوي كه نزد آن آن

نشده است، پس رشد كرده اند اما در ملكات پست و خسـيس و اعمـال ردي متسـغرق نشـده     
ودگـذر قـرار   اند، و به جانب حق به اثبات و نفي توجهي ننموده اند، بلكه بيشتر در پي منافع ز

گردند، نه عذابي دارنـد و   گرفته اند، پس اين گروه هرگاه بميرند به حالت سر در گمي برمي
  اي از ملكيت بر آنان جرقه زنند. شان از بين برود و جرقه نه ثوابي تا اين كه حيوانيت

باشـند ماننـد كودكـان، معتـوهين،      شـان نـاقص مـي    و گروه ديگر آنهايي هستند كه عقـول 
عقالن، پس از اين قبيل مردم، همان كيفيت ايمـان كـافي اسـت كـه      ن، بردگان و بيكشاورزا
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از  �پوست پذيرفت كه ايمـان كـافي اسـت كـه رسـول خـدا        از كنيزك سياه �رسول خدا 
او به سوي آسـمان   »اهللا كجا است؟ « »اللـهُ  أَْينَ «پوست پذيرفت كه از او پرسيد  كنيزك سياه

پـس   »اين زن مؤمنه اسـت « »ُمْؤِمنَـةٌ  ِهـىَ «در حق او فرمود:  �اشاره نمود، سپس آن حضرت 
شود كه خود را شبيه به مسلمانان در بياورند تا كـه وحـدت    از اين گروه فقط اين خواسته مي

  كلمه برقرار مانده تفرق و دو دستگي ايجاد نگردد.

  كساني كه در رذايل رشد كرده اند:
اي روي آورده اند كه  ه اند و به سوي حق به گونهاما كساني كه در رذايل نشو و نما نمود

مناسب به شان او تعالي نبوده است، پس آنان اهل جاهليت هستند كه به انواع عـذاب معـذّب   
  خواهند شد...

  منافقان:
شـود، و آنـان كسـاني     ها گروهي هست كه به آنان منافق به نفاق عمل گفته مي پس از اين

كرده و به وجود كمالي مطلوب نرسيده انـد يـا بنـابراين كـه     هستند كه سعادت به آنان ياري ن
اي مانند حرص طعام، زن و كينـه غـرق شـده انـد بـه       حجاب طبيعت غلبه يافته در ملكه رذيله

شان قرار نگرفته اند، و يا حجاب رسم بر آنان  ها موجب كفارة گناهان اي كه طاعات آن گونه
از آن بردارند و نه حاضر اند از قوم و وطن دسـت  اي كه حاضر نيستند دست  غلبه يافته بگونه

  بردار شده هجرت نمايند، و يا حجاب سوء معرفت دامنگيرشان شده است، مانند متشبهه.

  مشركان به شرك خفي:
كنند كه اين از  و كساني كه به شرك خفي در عبادت و استعانت مبتال گشته اند و فكر مي

ي است كه در دين به آن نصي نيامـده و پـرده از   آن شرك مبغض نيست، و اين در آن موارد
  آن برداشته نشده باشد.

  حيايي: اهل ضعف و بي
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حيـايي و پسـتي هسـتند كـه حـب خـدا و        گروهي هست كه داراي ضعف و سماجت، بـي 
نوشي كه بنا  ها تأثيري نخواهد داشت مانند داستان شراب براي زدودن معاصي از آن �رسول 

  داشت... را دوست مي �اوند و رسول خد �به گواهي رسول خدا 

  فاسقان:
ها كساني هستند كه بد عملي  شود، و آن ها فاسقين گفته مي گروهي ديگر هست كه به آن

ها آنان هستند كه حيوانيت در آنان  باشد، برخي از اين بر آنان بيش از ملكات رذيله غالب مي
  ده اند.شدت يافته به سوي مقتضاي درندگي و حيوانيت سوق داده ش

  هاي فاسد: اصحاب مزاج
برخي ديگر كساني هستند كه داراي مزاج فاسد و آراي پستي هستند، مانند آن بيماري كه 

دارد، پـس ايشـان بـه سـوي شـيطنت سـوق داده        خوردن خاك و نان سـوخته را دوسـت مـي   
  شوند. مي

  آخرين مرتبه از آن كفار است:
و متمـرد هسـتند، و بـا وجـودي كـه عقـل       ها، گروه كفار است كه مردود  پس از همه اين

كامل دارند و درست تبليغ اسالم به آنان رسـيده بـازهم حاضـر نيسـتند كلمـه ال إلـه إال اهللا را       
دارنـد،   اراده خدا را نقض نمـوده از راه خـدا بـاز مـي     †بخوانند، يا در ترويج دستور انبياء 

ي ندارند، پس ايـن گـروه مـورد    روي زندگي دنيا مطمئن گرديده به سوي ما بعد الدنيا توجه
هـا كفـار    لعن اكيد قرار گرفته براي هميشه در زندان جهنم زنداني خواهند شد. برخي از ايـن 

باشند و برخي ديگر منافقاني بودند كه به زبـان، اظهـار ايمـان نمـوده در دل      زمان جاهليت مي
   كفر را جاي داده بودند، واهللا أعلم.

  69باب 

  ها را منسوخ كند دين نياز به ديني كه همه
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  ها از اعتقاد به صدق، خالي نيستند: آيين
هاي موجود بر روي زمين را بررسي نماييد آيا تفاوتي از آنچه بنده در اين موارد  همة دين

گذار هر ديـن،   بينيد، قسم به خدا خير بلكه همه اديان بر اين عقيده اند كه بنيان ذكر كردم مي
نظير اسـت؛ زيـرا او در طاعـات اسـتوار يافتـه و خـوارق        مل و بيراستگو و واجب التعظيم، كا

العادات و استجابت دعا را از او مشاهده نموده اند و چنان حدود، شرايع و مزاجر بيـان نمـوده   
گردد، سپس اموري را از آنچه ما ذكـر كـرديم يـا     ها هيچ آييني منظم نمي است كه بدون آن

  باشند. طاعت ميسره ميشبيه آن را بيان فرموده كه مفيد است

  هر قومي سنت و شريعتي دارد:
و هر قومي يك سنت و شريعتي دارد كه در آن از عادات گذشتگان پيروي نموده سيرت 

نماينــد، ســپس اركــان و اســاس آن را مســتحكم  حــامالن ديــن و پيشــوايان آن را اختيــار مــي
در دفاع از آن مال و جان سازند تا اين كه صاحبان آن دين از آن نصرت و حمايت نموده  مي

ورزند، و اين همه از آنجاسـت كـه تـدابير محكـم و مصـالح       خويش صرف نموده، دريغ نمي
  متقي در آن وجود دارد كه نفوس عموم مردم به آن رسايي ندارند.

  وقوع انحراف و بدعت:
 اي است، و معتقد به سنن و طريقي هستند چون هر قوم و ملت داراي دين و آيين جداگانه

ها انحراف پديـد آمـده اسـت، يـا از آن      ها دفاع نموده اند، و بين آن كه با زبان و دندان از آن
جهت كه كسي برخاسته كه شايستگي اقامه دين و آيين را نداشته است، و يـا احكـام بـدعتي    
در آن پديد آمده جزو آن دين و آيين قرار گرفته است، و يا حامالن ديـن سسـت و تنبـل بـر     

ها چيـزي   كه بسياري احكام مناسب را فرو گذاشت كرده اند، سپس جز آثار، از آنآمده اند 
باقي نمانده است كـه خبـري از ريشـه و اصـل آن ندارنـد، و هـر ديـن و مـذهب، ديگـري را          
نكوهش و مالمت كرده با آن درگير شده است، و حق در خفا قرار گرفته است، لذا نياز پديد 

ها چنان برخورد كند كه خليفـه راشـد بـا     بيايد و با دين و آيينآمد كه امام راشدي در ميدان 
  نمايد. پادشاهان ظالم و ستمكار برخورد مي
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درس عبرت كامل براي شما در آنچه صاحب كتاب كليله و دمنه بيان نموده كـه آن را از  
ه ها باهم آميخته اند و او خواسته اسـت كـ   هندي به فارسي نقل كرده اند وجود دارد كه آيين

ها متحقق نمايد، ولي جز به اندكي دست نيافته است، و نيز براي شـما در   صواب را از ميان آن
هـا بيـان داشـته انـد درس      آنچه اهل تاريخ از وضعيت زمان جاهليـت و پراگنـدگي اديـان آن   

  عبرتي وجود دارد.

  اين امام بايد مصلح و مجاهد باشد:
هان را روي يك دين و آيـين جمـع نمايـد بـه     و چنين امامي كه بتواند تمام ملل و اقوام ج

  چند اصل عالوه از اصول مذكور نياز دارد.
هـا   ها را تزكيه و وضعيت آن نخست آن كه ملت را به سوي سنت راشده دعوت نموده آن

ها را به منزله جوارح و چشم و گوش خود قرار داده با اهالي روي  را اصالح نمايد، سپس آن
ان را به گوشه و كنار روي زمين پراگنده نمايد، همـين اسـت منظـور    زمين جهاد كند و مخالف

öΝ﴿فرمايد:  قول خداوند كه مي çGΖ ä. u� ö� yz >π̈Β é& ôM y_Ì� ÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9﴾)1( .»   تـى هسـتيدشما بهترين ام
  »كه براى مردم پديد آورده شده است

ايـد، وقتـي كـه وضـع     تواند كه با تمام ملل پراكنـده مبـارزه نم   زيرا اين امام به تنهايي نمي
چنين است الزم است كه مادة شريعت او همان باشد كه به منزله روش طبيعي و فطـري بـراي   
ساكنان مناطق صالحه از عرب و عجم قرار گيرد، سپس آن علوم و منافعي كه در نزد قـوم او  

  شد.از بديهيات به شمار آيند و در آن حال، قوم خود را بيشتر از ديگران در نظر داشته با

  امام همه مردم را بر اتباع از يك شريعت وادار كند:
باز همه جهان را وادار سازد تا از آن شريعت اتباع و پيروي نمايند، زيرا راه و چـارة، ايـن   
نيست كه امر به هر قم و يا امام هر عصر و دوره تفويض گردد، زيرا در چنين صورتي تشريع 

نيست كه بـديهيات ملتـي را در نظـر گرفتـه پـيش از      اي نخواهد داشت، و اين هم راهي  فايده
                                           

  .110ة آل عمران، آية سور -)1(
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ها  نمودن به عادات و بديهيات آن ممارست براي هر قومي شريعتي قرار داده شود، زيرا احاطه
شان، مانند غير ممكن است، در حالي كـه جمهـور راويـان از     با وجود اختالف شهرها و اديان

  ختلف.نقل يك شريعتي عاجز مانده اند چه برسد به شرايع م

  تكاثر اَتباع، نياز به زمان طوالني دارد:
و بيشتر روال، بر اين است كه منقادنمودن ديگران بدون عده و عـده نخواهـد شـد و عمـر     

هــا را فــراهم ســازد، چنانكــه اكنــون در  هــيچ پيــامبري اينقــدر طــوالني نيســت كــه همــه ايــن
ارا و مسلمانان بطور دستجمعي هاي فعلي واقع شده است، زيرا هيچ يكي از يهود، نص شريعت

  ايمان نياورده اند، بلكه تعداد كمي اول ايمان آورده است، سپس به تدريج پيروز گشته اند.

  هاي گذشته در تشريع: مالحظه امت
تر اين است كه در شعاير، حدود و منافع، عادت قوم آن پيامبر برانگيخته،  پس بهتر و آسان

آيند نبايد تضـييق بكـار رود و برايشـان بـه      ان كه پشت سر ميمعتبر قرار داده شود، و بر ديگر
ماند، براي گروه اول پذيرش اين شرعيت بنا بـه گـواهي قلبـي خـود      صورت اجمالي باقي مي

ها با توجه به رغبت كه به سـيرت امامـان قـوم و     شان آسان است، و براي بعدي ها و عادات آن
گردد، زيرا ايـن ماننـد امـر طبيعـي بـراي هـر        يها دارند نيز تمسك به شرع آسان م خلفاي آن

  قومي در هر زمان است.

  بهترين مناطق براي نشر پيام شريعت:
مناطق صالحه بنا به مزاج معتدل كه داشـتند زيـر تسـلط دو امپراطـوري كبيـر قـرار گرفتـه        

  بودند:
شان تسـلط داشـت و پادشـاهان مـاوراء      يكي: كسري كه بر عراق، يمن، خراسان و اطراف

  گزار بودند. لنهر و هندوستان زير فرمانروايي او قرار گرفته باجا
شـان تسـلط داشـت و پادشـاهان مصـر، مغـرب و        دوم: قيصر بود كه بر شام، روم و اطراف

  گزار بودند. افريقا تحت حكومت او قرار گرفته باج
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كل  ها به منزله غلبه و تسلط بر نمودن اين دو دولت بزرگ و تسلط بر ممالك آن سركوب
شـان سـرايت    ها در ترفه در تمام ممالك زير تسلط آمد، و عادت آن روي زمين به حساب مي

ها و بازداشتن آنان از آن عادات في الجمله منجـر گرديـد كـه     داشت، و تغييردادن اين عادت
ها باهم مختلف بودند، زمـاني كـه    تمام ممالك بيدار گشته بخود آيند، اگرچه بازهم امور آن

به هر مزان، در جهاد با عجم، مشوره نمود هرمزان چيزي از ايـن امـور ذكـر     � حضرت عمر
نمود، اما بقيه گوشه و اطراف دور از اعتدال مزاج، در مصلحت كلي چندان ارزشي نداشـتند  

 َدعُـوا، تـَرَُكـوُكمْ  َمـا التــْركَ  اتـْرُُكـوا«فرمـود:   �هـا اعتنـا شـود. بنـابراين، آن حضـرت       كه به آن
به تُرك و احباش مادامي كه به شما كاري ندارنـد، كـاري نداشـته    «. )1(»َوَدُعوُكمْ  َما اْلَحَبَشةَ 

  .»باشيد

خداوند بطالن عرب را به وسيله نبي و بطالن آن دو مملكت را به وسيله عرب 
  از بين برد:

خالصه اين كه وقتي خداوند خواست كه آيين كج را راست كند و گروهي بـراي مـردم   
هـا را تغييـر    هـاي فسـاد آن   ها را به معروف امر و از منكر نهي نمايد و رسـوم  آن آماده سازد تا

هـا وابسـته و    شدن اين دو دولت بود و به تعرض بـه حـال آن   بدهد، و اين موقوف بر سركوب
ها در تمام مناطق صالحه نفوذ داشـت يـا نزديـك بـه نفـوذ بـود، پـس         ميسر بود، زيرا حال آن

خبر داد كه كسري و قيصـر از   �ولت فيصله فرمود، و آن حضرت خداوند به زوال اين دو د
كننـده باطـل در    ها كسري و قيصر ديگري نخواهد بود، و حق سركوب بين رفتند و بعد از آن

و اصـحاب او نـازل گرديـد و     �شدن عرب به توسط رسول خدا  تمام روي زمين با سركوب
قيـه ممالـك نيـز ماننـد ايـن دو تـا       هـا سـركوب گرديدنـد و ب    اين دو ابرقدرت به توسط عرب

  البالغه. لحجةسركوب شدند، وهللا ا

                                           

و اسماعيل عجلوني در كشف الخفاء و آلباني  الحسنةو سخاوي در المقاصد  المصنوعةسيوطي در الآللي  -1
  .است ختگيدر سلسله ضعيفه گفته اند كه: اين حديث موضوع و سا
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ها قرار  رسول خدا دين را به عرب تعليم داد و خالفت عامه را در ميان آن
  داد:

به ايشان همراه با قيام خالفـت عامـه    �دادن دين به توسط آن حضرت  يكي آن كه تعليم
فاميل او باشند كـه بـر همـين عـادات و      همقرار گرفت، و اين كه خلفاء پس از او همشهري و 

سنن نشو و نما يافته اند، و سرمه به چشم كشيدن مانند خود سرمه نيسـت، و حميـت و غيـرت    
هـا عّلـوي بـراي     ها همراه با حميت و غيرت قومي باشد، و باالرفتن امر و شـان آن  ديني در آن

، و »قـَُرْيشٍ  ِمنْ  األَئِمةُ «د: فرمو �صاحب دين و آيين به حساب بيايد، بدين جهت آن حضرت 
اين كه به خلفاء توصيه بشود كه دين را استوار نگهداشـته آن را در جهـان گسـترش دهنـد و     

مانـدن  « »أَئِمـُتُكمْ  ِبُكـمْ  اْسـتَـَقاَمتْ  َمـا َعَلْيـهِ  بـََقـاؤُُكمْ «كه فرمـود:   �همين است قول صديق اكبر 
  .»آن استقامت داشته باشندشما بر اين تا زماني است كه ائمه شما بر 

  دين اسالم را خداوند بر همه اديان غالب قرار داد:
هاي جهان تسلط بيابد، و هيچيكي باقي نماند، مگر اين  و يكي آن كه اين دين بر تمام دين

مندان عزيز و ذليالن ذليل گردند، پـس مـردم بـه     اي كه عزت كه دين بر او غالب آيد به گونه
وند: يكي آن كه در ظاهر و باطن از ته دل اطاعت و فرمانبرداري نمايد. ش سه گروه منقسم مي

دوم آن كه بنا به فشار بر خالف ميل خويش فرمانبردار باشد و نتوانـد از آن سـر تـابي داشـته     
هـا بكـار    كوبي و دروگري و ساير صـنعت  باشد. سوم آن كه علناً كافر بماند و در امور خرمن

شـوند، و روشـي    زدن و باركشـي بكـار گرفتـه مـي     نات به شـخم گرفته شود همچنان كه حيوا
  گردد و آن اين كه به ذلت و خواري جزيه پرداخت نمايد. دردناك بر او الزم مي

  اسباب غلبه اسالم:
  آمدن دين بر بقيه اديان اسباب و عللي دارد: غالب

  اعالن شعاير اسالم: -1
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شكار گردد، و شعاير دين امري اسـت  هاي ديگر آ يكي: آن كه شعاير اسالم بر شعاير دين
باشـد، ماننـد    كه ظاهر مختص به آن، و به وسيله آن صاحب آن دين از بقيـه اديـان ممتـاز مـي    

  ختنه، تعظيم مساجد، گفتن اذان، اقامه جمعه و جماعات.
  يكي: آن كه ديگران را از اعالم شعاير اديان ديگر باز دارد.

  مانان كفو و برابر نيستند:اعالن اين كه مسلمانان با غير مسل -2
يكي: آن كه ديگران را از اعالم شعاير اديان ديگر باز دارد، و يكـي: آن كـه مسـلمانان را    
در قصاص، ديات، مناكحات و تقسيم پست و مقام با ديگران مساوي و برابـر قـرار ندهـد، تـا     

  بدين طريق آنان مجبور به پذيرش دين اسالم قرار گيرند.

  هاي بر و نيكي: بر چسبيدن به صورت شدن مردم مكلف -3
و يكي آن كه مردم به صورت برّ و نيكي و اثم مكلف گردند و بـه آن ملتـزم شـوند و بـه     
ارواح اعمال تلويح و اشاره چنداني نگردد، و در هيچ حكم شرعي مختار قـرار نگيرنـد، علـم    

پنهـان نگهداشـت    حكمت و اسرار شرايع كه مأخذ احكام تفصيلي است را بايد از عامه مردم
كه بجز راسخين في العلم ديگران از آن باخبر نشوند، زيرا اغلب مكلفان به مصالح شـرع پـي   

ها را دريابند، مگر اين كـه تحـت ضـابطه و قـانوني بيـان گردنـد، و        توانند آن برند، و نمي نمي
ها نسـبت   ها را اخذ نمايد، پس اگر به آن اي بتواند آن چنان محسوس گردند كه هر اخذكننده

هاسـت   دادن چيزي اجازه داده شود يا بيان گردد كه هدف اصـلي غيـر از ايـن جسـم     به ترك
شـوند و بـاهم بـه اخـتالف فاحشـي مبـتال        هاي خوض و فكر براي آنان كشـاده مـي   آنگاه راه

  علم.أآيد، واهللا  ها خواسته بدست نمي گردند و آنچه خداوند از آن مي

  رهاني:اثبات دين به وسيله امور ب -4
بـرد، بلكـه    از آن جمله اين كه، وقتي غلبه شمشير به تنهـايي زنگـار قلـوب را از بـين نمـي     

رود كه نه شايد به زودي به كفر برگردند، واجب گرديد كه به وسيله امـور   احساس خطر مي
ها قابل اتباع نيستند؛ زيرا از  برهاني يا خطابي مفيد در اذهان مردم جايگزين گردد كه اين دين
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باشند، يا اين كه در  باشند، يا اين كه به قوانين آيين الهي منطبق نمي هيچ معصومي منقول نمي
ها تحريف بكـار رفتـه جابجـا شـده انـد، و ايـن را در جلـو عمـوم مـردم، تصـحيح نمـوده             آن

وجوهات ترجيح دين درست را واضح نمايد كه مثالً ايـن سـهل و آسـان اسـت، و حـدودش      
تواند پي ببـرد، و ايـن كـه ظـاهر و بـاطنش       ها مي ه عقل به خوبي آنواضح و روشن هستند ك

هاي آن براي عامه مردم مفيد و به آنچه از انبياي سابق بجـا مانـده شـباهت     يكي است و روش
  كاملي دارد، و امثال اين، واهللا أعلم.

  70باب 

  نمودن دين از تحريف مستحكم

  نگهداري دين از تحريف:
كبري كه از طرف خداونـد چنـان دينـي آورده اسـت كـه       الزم است كه صاحب سياست

ها را منسوخ ساخته است، دين خود را از ايـن كـه تحريـف در آن راه يابـد محكـم       همه دين
هاي گونـاگوني اسـت كـه اسـتعداد مختلفـي دارنـد، بسـا         نگهدارد، زيرا اين دين جامع گروه

فهمند و  ناقص كه چيزي را مي اوقات خواهش نفس يا حب ديني كه از قبل داشته اند، يا فهم
كنـد كـه منصوصـات ديـن را      ورزند، آنان را وادار مـي  از بسياري از چيزهاي ديگر غفلت مي

فروگذاشت نمايند يا چيزهايي در آن بيفزايند كـه از ديـن نيسـتند پـس در ديـن خلـل ايجـاد        
هاي  راه هاي گذشته پيش آمده است. و چون شناخت شود، همچنان كه در بسياري از دين مي

ـَرُك  «خلل ممكن نيست زيرا غيـر محصـور هسـتند، و معـروف اسـت كـه        َمـا َال يُـْدَرُك ُكلـُه َال يـُتـْ

الزم است كـه از اسـباب    »شود شود همه آن ترك نمي اش درك نمي آنچه كه همه« »◌ُ ُكلـه
 تحريف به صورت اجمال كامالً برحذر داشته شوند، و مسايل ظني و قياسي را بـه طـور ويـژه   

هـا، مـرض مسـتمرّي اسـت      بيان نمايند، زيرا تهاون و تحريف در اينگونه مسايل يا به سبب آن
هـاي فسـاد را بـا شـديدترين وجـه مسـدود        كه در بني آدم وجود دارد، لذا الزم است كـه راه 
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نمود، و چيزي بايد مشروع ساخت كه با مألوفات مشهورة اديـان فاسـد مخـالف باشـد، ماننـد      
  نمازها.

  اسباب تحريف تهاون و سستي است:يكي از 
يكي از اسباب تحريف تهاون است، حقيقت تهاون اين است كه پس از حواريان فرزندان 
ناخلفي پديد آيند كه نمازها را ضايع نموده در پي شهوات قرار گيرند، و به اشـاعت ديـن بـه    

بردارند، پـس بـه    تعليم، تعلم و عمل توجهي ننمايند، و از امر به معروف و نهي از منكر دست
هايي بر خالف دين مروج گردند، و رغبت طبايع برخالف رغبـت شـرايع غالـب     زودي رسم

آيد، سپس بعد از اين نسل، نسل ديگري بيايد و در تهاون افزايش نمايد، تا اين كه بيشتر علم 
  در زاويه نسيان سپرده شود...

بيشـتري دربـر دارد، در اثـر     تهاون و سستي از سران و بزرگتران قـوم ضـرر بيشـتر و فسـاد    
از بـين رفتنـد، و كسـي از     �و حضرت ابراهيم  �همين سبب بود كه آيين حضرت نوح 

  ها باقي نماند كه آيين آنان را به طور كامل بلد باشد، مبدأ تهاون و سستي چند امور است. آن

  يكي از اسباب تحريف عدم تحمل روايت است:
 �و عمل به آن باقي نماند، چنانكه رسول خدا  يكي آن كه تحمل روايت از صاحب دين

َعانُ  رَُجلٌ  يُوِشكُ  َأالَ «فرمايد:  مي  ِمنْ  ِفيهِ  َوَجْدُتمْ  َفَما ،اْلُقْرآنِ  ِبَهَذا َعَلْيُكمْ  يـَُقولُ  َأرِيَكِتهِ  َعَلى َشبـْ
 َعز  اللهُ  َحرمَ  َكَما ���� اللهِ  َرُسولُ  َحرمَ  َما َوِإن ، َفَحرُموهُ  ،َحَرامٍ  ِمنْ  ِفيهِ  َوَجْدتُمْ  َوَما ،فََأِحلوهُ  َحَاللٍ 
 آگاه باشيد نزديك است كسي سير بر روي تخت بخوابد و بگويد: به قرآن ملتزم « »َوَجل

باشيد و آنچه را كه قرآن حالل كرده حاللش بدانيد و آنچه را كه حرام كرده حرامش 
حرام كرده مانند آن است كه خدا حرام بدانيد، در حالي كه بدرستي آنچه را كه رسول خدا 

 اْلِعْلمَ  يـَْقِبضُ  َوَلِكنْ  الناِس، ِمنَ  يـَْنَتزُِعهُ  انِْتَزاًعا اْلِعْلمَ  يـَْقِبضُ  ال اللهَ  ِإن «و نيز فرمود:  »كرده است
 َفَضلوا ِعْلٍم، ِبَغْيرِ  فََأفْـتَـْوا َفُسِئُلوا، ُجهاال، رُُءوًسا الناسُ  اتَخذَ  َعاِلًما يـُْبقِ  َلمْ  ِإَذا َحتى اْلُعَلَماِء، ِبَقْبضِ 

بين  آنرا از علما با وفات ، بلكه خود محو نمي كندبندگان ة خداوند علم را از سين«. »َوَأَضلوا
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خود قرار مي دهند و مسائل جاهالن را رهبر ، مردمعلما از بين رفتند، و وقتي كه  .مي برد
كه هم خود گمراه  دهند مي افتوانشان نيز از روي جهالت، پرسند. رهبر خود را از آنها مي

  »ندشك مي يگمراهبه ميشوند وهم ديگران را 

  باشند: يكي از اسباب تحريف اغراض فاسد مي
دارند،  يكي از اسباب تهاون اين است كه اغراض و اهداف فاسد، مردم را به تأويل وا مي

فرمايد:  خواهشات نفساني، چنانكه خداوند مي مانند خشنودساختن پادشاهان در اتباع ايشان از

﴿¨βÎ) šÏ% ©!$# tβθßϑ çFõ3tƒ !$tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# zÏΒ É=≈ tG Å6ø9 $# šχρç� tIô±o„uρ ÏµÎ/ $YΨ oÿsS ¸ξ‹ Î= s% � y7 Í× ‾≈ s9'ρé& $tΒ 

šχθè= ä. ù' tƒ ’ Îû óΟ ÎγÏΡθäÜ ç/ āωÎ) u‘$̈Ζ9 ل ] از كتابى را كه خدا ناز به راستى كسانى كه [بخشى«. )1(﴾#$
ستانند، اينان در درون خود جز  ] آن بهايى اندك مى دارند. و [به عوض كرده است، نهان مى

  »خورند برند و] نمى آتش [فرو نمى
يكي از اسباب تهاون شيوع منكرات، خودداري علماء از نهي از آنهاست، چنانكه خداوند 

=Ÿωöθn﴿فرمايد:  مي sù tβ% x. zÏΒ Èβρã� à) ø9$# ÏΒ ôΜä3Î= ö6s% (#θä9 'ρé& 7π̈ŠÉ) t/ šχ öθpκ ÷] tƒ Çtã ÏŠ$|¡x� ø9 $# ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 

āωÎ) WξŠ Î= s% ô£ϑ ÏiΒ $uΖ øŠpgΥr& óΟßγ÷Ψ ÏΒ 3 yìt7 ¨?$# uρ šÏ% ©!$# (#θßϑ n= sß !$tΒ (#θèùÌ� ø?é& Ïµ‹ Ïù (#θçΡ% x.uρ šÏΒ Ì� øgèΧ ∩⊇⊇∉∪﴾)2( .
ز دارند؟ مگر پس چرا از امتهاى پيش از شما خردمندانى نبودند كه از فساد در زمين با«

مند  اندكى از آنان كه نجاتشان داديم. و ستمكاران به دنبال ناز و نعمتى افتادند كه از آن بهره
  »بودند و گناهكار بودند

در حق بني اسرائيل وقتي كه مبتال به معاصي گشتند فرموده است:  �و نيز رسول خدا 
ُهمْ «  اللهُ  َفَضَربَ  ،رَبُوُهمْ َوَشا ،َوَواَكُلوُهمْ  ،َمَجاِلِسِهمْ  ِفى وُهمْ َفَجاَلسُ  ،يـَْنتَـُهوا فـََلمْ  ،ُعَلَماُؤُهمْ  نـََهتـْ

 وََكانُوا ،َعَصْوا ِبَما َذِلكَ  َمْريَمَ  اْبنِ  َوِعيَسى َداُودَ  ِلَسانِ  َعَلى َوَلَعنَـُهمْ  ،بِبَـْعضٍ  بـَْعِضِهمْ  قـُُلوبَ 

                                           
  .174سورة بقره، آية  -)1(
  .116سورة هود، آية  -)2(
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تادند و آنان را در مجالس خود علماي شان آنها را منع كردند، ولي آنها باز نايس«. »يـَْعَتُدونَ 
نشاندند و با آنها خوردند و نوشيدند، پس خداوند دلهاي بعضي شانرا بر بعض ديگر زد و 

لعنت كرد بسبب عصيان و نافرماني اي كه مي  ‡آنان را بر زبان داود و عيسي بن مريم 
  »كردند و بسبب آنكه سركش بودند

  يكي از اسباب تحريف تعمق است:
اب تحريف تعمق است، و حقيقتش اين اسـت كـه شـارع بـه چيـزي امـر و از       يكي از اسب

شـنود و موافـق بـه ذهـن خـود آن را       فرمايد، مردي از امت او آن را مـي  چيزي ديگر نهي مي
فهمد، سپس حكم آن را به امثال آن به اعتبار بعضي وجوه يا بعضي اجزاي علت يا اجزاي  مي

سازد، و هرگاه امري بـر او بنـا بـه تعـارض روايـات       همان چيز و مظان و دواعي آن جاري مي
دهـد، و تمـام آنچـه رسـول      مشتبه قرار بگيرد، اشد را بر خود الزم قرار داده واجبش قرار مـي 

نمايد حاالنكه حق اين است كـه آن حضـرت    عمل كرده است را بر عبادت حمل مي �خدا 
پندارد كه امر و نهي شـامل همـه    ميبسياري از چيزها را به طور عادت انجام داده است، او  �

دارد كه خداوند به فالن چيز امر و از فـالن چيـز نهـي فرمـوده      اين امور هستند، پس اعالم مي
نمودن نفس مشـروع كـرده اسـت و از ايـن      است، مانند اين كه شارع روزه را جهت سركوب

خـوردن   سـحري جهت از جماع در حال روزه نهي فرموده است، لذا گروهي پنداشته اند كـه  
دار زنش را بوسـه   خالف مشروع است زيرا با سركوبي نفس تناقض دارد، و اين كه مرد روزه

باشـد،   بزند حرام است، زيرا اين از بواعث جماع است، زيرا در قضاي شهوت مانند جماع مي
از فساد اين قول پرده را برداشت و بيان نمود كه اين يك نوع تحريف بـه   �پس رسول خدا 

  رود. مي شمار

  از اسباب تحريف يكي تشدد است:
يكي از اسباب تحريف تشدد است، حقيقت آن اين است كه كسي چنان عبادات شـاقه را  

داري، قطـع و   اختيار نمايد كه شارع به آن دستور نداده اسـت، ماننـد دوام صـيام، شـب زنـده     
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نمودن  ر حديث نهيترك ازدواج، و التزام به سنن و آداب مانند واجبات، و همين است منظو
اي كـه در نظـر    حضرت عبداهللا بن عمرو و عثمان بن مظعون را از عبادات شاقه �رسول خدا 

ينَ  ُيَشاد  َلنْ «كه فرمود:  �گرفته بودند و همين است هدف قول رسول خدا  َأَحدٌ  الد  َغَلبَـهُ  ِإال« 
متعمـق و  پس هنگـامي كـه شـخص     »خورد گيري كند شكست مي كسي كه در دين سخت«

پندارند كه اين اوامر از دستورات شـرع و   اي قرار بگيرد، چنان مي متشدد معلم و رئيس طايفه
  مورد پسند اوست و اين از امراض راهبان يهود و نصاري بود.

  از اسباب تحريف استحسان هم هست:
بينـد كـه بـراي هـر      ها استحسان است، حقيقت آن اين كه كسـي شـارع را مـي    يكي از آن

فرمايـد،   ي مظنة مناسبي مقرر نمايد و ببيند كه براي امور شرعي ضابطه و قانون بيان مـي حكمت
ربايـد، سـپس مناسـب بـه آنچـه مصـلحت        پس برخي از اسرار شرع را كه ما بيان كـرديم مـي  

دهـد. چنانكـه يهـود وقتـي ديدنـد كـه شـارع بـه خـاطر           داند احكامي را مشروع قـرار مـي   مي
، حدودي مقرر نمود، و ديدند كه رجم، اختالف و كشـتار بـه   خودداري از معاصي و اصالح

كردن صورت و زدن تازيانه  شود، سياه اي كه بجاي اصالح فساد بيشتر مي دنبال دارد، به گونه
بيان نمود كه اين تحريف و ترك حكمـي   �را بجاي آن مستحسن دانستند، پس رسول خدا 

ر و رأي شخصي خـويش. از محمـد بـن    باشد و آن هم با فك است كه در تورات منصوص مي
 ِإال  َواْلَقَمــرُ  الشــْمسُ  ُعبِــَدتِ  َوَمــا ِإْبِلــيُس، قَــاسَ  َمــنْ  َأولُ «ســيرين روايــت شــده اســت كــه فرمــود: 

اولين كسي كه قياس كرد شيطان بود، و خورشيد و ماه پرستش نشده انـد، مگـر   « »بِاْلَمَقـايِيسِ 

(Í_tFø﴿ي است كه او پس از تـالوت ايـن آيـه:    از حسن بصري مرو »كردن نباشد به قياس n= yz 

ÏΒ 9‘$‾Ρ … çµtG ø) n= yzuρ ÏΒ &ÏÛ ∩⊇⊄∪﴾)1( .»فرمود:  »اى اى و او را از گل آفريده مرا از آتش آفريده

. و از امـام  »كننـده بـود   ابليس قيـاس كـرد و او اولـين قيـاس    « »قَاسَ  َمنْ  َأولُ  َوُهوَ  ِإْبِليسُ  قَاسَ «

                                           
  .12سورة اعراف، آية  -)1(
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قسم « »اْلَحَرامَ  َولَُتِحلن  اْلَحَاللَ  لَُتَحرُمن  بِاْلَمَقايِيسِ  َأَخْذُتمْ  لَِئنْ  َواللهِ «كه فرمود: شعبي مروي است 
و از حضرت معاذ  »گردانيد به خدا اگر قياس را پيشه كنيد حالل را حرام و حرام را حالل مي

و مردم همـه آن را   كند تا كه زن و كودك مروي است كه كسي قرآن را باز مي �بن جبل 
گويد كه: من قرآن را خواندم كسي از من پيروي نكـرد، پـس قسـم بـه      قراءت كنند، پس مي

نمايد، سـپس   نمايد بازهم كسي از او اتباع نمي نمايم، پس قيام مي خدا با آن بين مردم قيام مي
ردم تبليـغ  گويد: من قرآن را خواندم كسي از من پيروي نكرد در حالي كه آن را در بين م مي

سـازم شـايد از مـن پيـروي      ام مسجدي مي كردم ولي كسي از من پيروي نكرد اكنون در خانه
گويد: من قرآن را  شود، پس مي سازد بازهم از او اتباع نمي اش مسجدي مي بشود پس در خانه

ام مسجد ساختم از من  خواندم از من پيروي نشد آن را تبليغ نمودم از من پيروي نشد در خانه
آوردم كه در كتاب اهللا و سنت رسـول خـدا    پيروي نشد، به خدا قسم اكنون چنان حديثي مي

 بِـهِ  َجـاءَ  َما فَِإن  ِبهِ  َجاءَ  َوَما فَِإياُكمْ «ديده نشده شايد از من پيروي بشود، حضرت معاذ فرمود:  �

آورده است گمراهي كه خود را از او و از آنچه آورده دور نگهداريد، زيرا آنچه او « »َضالََلةٌ 
  .»است

لغزش عالم، جدال منافق در كتـاب اهللا  «روايت شده است كه فرمود:  �از حضرت عمر 
ها آنست كـه از   . مقصود از همة اين»كننده، اسالم را از بين خواهند برد و حكم امامان گمراه

  استنباط نشده باشد. �كتاب اهللا و سنت رسول خدا 

  باشد: ر مشروع مييكي از اسباب تحريف اجماع غي
يكي از اسباب تحريف اتباع از اجماع است، حقيقت آن اين كه گروهي از حامالن دين 
كه عامه مردم بر اين باورند كه ايشان غالباً يا هميشه بر صواب هستند روي يك امر اتفاق 

پندارند كه اين دليل قاطع است بر ثبوت حكم، و اين در صورتي است  نمايند، پس مردم مي
ه اصل از كتاب و سنت نداشته باشد، و اين، غير از آن اجماعي است كه امت رويش اجماع ك

ها اتفاق دارند بر اين كه اجماعي كه مستندش كتاب اهللا، و سنت رسول اهللا و  دارند، زيرا آن
ها باشد درست و صحيح است، اما چيزي كه مستندش كتاب يا سنت  يا استنباط از يكي از آن
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ندانسته اند كه اجماع گفته شود، و همين است مقصد قول خداوند كه فرمود: نباشد جايز 

﴿# sŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝßγs9 (#θãèÎ7 ®?$# !$tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# (#θä9$s% ö≅t/ ßìÎ6®KtΡ !$tΒ $uΖ ø‹ x� ø9 r& Ïµø‹ n= tã !$tΡ u !$t/#u﴾)1( .» و چون به
اى كه  ] بلكه از شيوه : [نهآنان گفته شود: از آنچه خدا نازل كرده است پيروى كنيد، گويند

  »كنيم ايم، پيروى مى نياكانمان را بر آن يافته
تمسك نجسـتند، مگـر    �و حضرت محمد  �يهود نسبت به نفي نبوت حضرت عيسي 

هـا را بـر شـرايط     ها نسبت به احوال ايشان تحقيق و بررسي نمودند، ايـن  اين كه گذشتگان آن
شرعي دارند كه مخـالف تـورات و انجيـل هسـتند، امـا      انبياء نيافتند، و نصاري بسياري احكام 

  ها از اجماع گذشتگان است. شان به آن تمسك

  از اسباب تحريف تقليد از غير معصوم است:
يكي از اسباب تحريف تقليد غير معصوم يعني غير پيامبري كه عصمتش با داليل ثابت 

اي اجتهاد  ت در مسئلهباشد، حقيقت آن از اين قرار است كه يكي از علماي ام شده، مي
باشد، لذا در  پندارند كه او در اين اجتهادش قطعاً يا غالباً بر صواب مي نمايد، پيروان او مي

نمايند، اين تقليد غير از آن تقليدي است كه امت  برابر به آن، حديث صحيحي را رد مي
د با وجودي كه رحمت بر آن اتفاق دارند كه آنان بر جواز تقليد مجتهدين اتفاق نموده ان

باشند، با اين انتظار و تصميم كه اگر  ها گاهي بر خطا و گاهي بر صواب مي دانند كه آن مي
بيايد تقليد را كنار گذاشته از آن پيروي خواهند  �نص صحيحي در اين باره از رسول خدا 

#)﴿در باره قول خداوندي  �نمود، رسول خدا  ÿρä‹ sƒªB$# öΝ èδ u‘$t6ômr& öΝßγuΖ≈ t6÷δ â‘ uρ $\/$t/ ö‘ r& ÏiΒ ÂχρßŠ 

«! آنان علماء و «فرمود كه:  »اند احبار و راهبانشان را به جاى خداوند، به خدايى گرفته« )2(﴾#$
ها آن را حالل  دادند اين پرستيدند، بلكه هرگاه آنان چيزي را حالل قرار مي راهبان را نمي

  .»دانستند دادند حرامش مي دانستند و اگر حرامش قرار مي مي
                                           

  .170بقره، آية سورة  -)1(
  .31سورة توبه، آية  -)2(
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  از اسباب تحريف آميزش آييني با آيين ديگري است:
اي كه يكي از ديگري  يكي از اسباب تحريف آميزش ديني با دين ديگري است بگونه

ممتاز نباشد، و آن بدين صورت است كه كسي قبالً متدين به ديني بوده كه علوم آن طبقه در 
تمايل قلبي او نسبت به  قلبش جاي گرفته است، سپس در دين اسالم وارد شده است، اما

كند كه روي آن عمل  همان علوم قبلي همچنان برقرار است، لذا براي اين راهي تالش مي
كند اگرچه آن راه ضعيف يا موضوع باشد، بلكه گاه وقتي در اين باره به جعل حديث 

 ُمْعَتِدالً  َرائِيلَ ِإسْ  بَِنى َأْمرُ  يـََزلْ  َلمْ «كه فرمود:  �پردازد، همين است مقصود قول رسول خدا  مي
بني اسرائيل بر اعتدال «. »َوَأَضلوا َفَضلوا بِالرْأىِ  فـََقاُلوا األَُممِ  َسَبايَا أَبـَْناءُ  اْلُمَولُدونَ  ِفيِهمُ  َنَشأَ  َحتى

ي صواب) بودند تا اينكه در بين آنان غالمزادگان نو پيداي بوجود آمدند، بر طبق رأي  (جاده
و از آنچه در دين ما  ».، پس گمراه شدند و ديگران را نيز گمراه كردندخويش نظر دادند

نفوذ كرده است علوم بني اسرائيل ذكركردن سخنرانان زمان جاهليت، حكمت يونان، دعوت 
اهل بابل، تاريخ فارسيان، علم نجوم، رمل و كالم است، همين است فلسفة خشم رسول خدا 

كسي را كه در  �ورات خوانده شد، و حضرت عمر اي از ت وقتي كه در جلوي او نسخه �
  هاي حضرت دانيال بود تازيانه زد، واهللا أعلم. تالش يافتن كتاب

  71باب 

  اسباب اختالف دين ما با دين يهود و نصاري

  آيد: باشد، سپس در آن تعديل پديد مي آغاز هر آيين نخست صحيح مي
فرمايد، او در  نوان رسول مبعوث ميبايد دانست كه هرگاه خداوند در قومي يكي را به ع

كند، سپس از آن پيامبر  زمان خود دين و آيين را اقامه نموده انحراف آن را راست مي
كنند و اين تا مدت زماني صحيح و  ها را نقل مي مانند، و پيروان مخلص آن رواياتي باقي مي

و در آن تحريف و آيند  كند، سپس بجاي مخلصان فرزندان ناخلف مي درست رواج پيدا مي
ماند، بلكه با باطل  آورند، پس آن آيين بر حقانيت خالص خود باقي نمي تهاون پديد مي
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 ِمنْ  َما«كه فرمود:  �گردد، همين است كه منظور از قول رسول خدا  مخلوط و آميخته مي
 ثُم . بَِأْمرِهِ  َويـَْقَتُدونَ  ِبُسنِتهِ  يَْأُخُذونَ  َوَأْصَحاب يونَ َحَوارِ  ُأمته ِمنْ  َلهُ  َكانَ  ِإال  قـَْبِلي ُأمته ِفي الله بـََعثَهُ  نَِبيّ 
هيچ پيامبري را «. »يـُْؤَمُرونَ  َال  َما َويـَْفَعُلونَ , يـَْفَعُلونَ  َال  َما يـَُقوُلونَ  ُخُلوف بـَْعدهمْ  ِمنْ  َتْخُلف ِإنـَها

وستاني خالص بودند و خداوند در امت هاي گذشته نفرستاد، مگر اينكه براي او از امتش د
ياراني بودند كه به سنت و طريقهء او متوسل شده و به فرمان او اقتداء مي كردند، بعداً 

گويند آنچه را انجام نمي دهند و انجام مي  جانشيناني به مسند خالفت آنان مي نشينند كه مي
  »دهند، آنچه را كه بدان مأمور نشده اند

  فرمايد: وث مياي مبع كننده خداوند، رسول تصحيح
و اين باطل، بعضي از آن شرك آشـكار و تحريـف صـريحي اسـت كـه روي آن در هـر       

شود، و بعضي از آن شرك خفي و تحريف مخفي است كـه خداونـد بـر     صورت مؤاخذه مي
فرمايد تا وقتي كه در ميان آنان پيامبري مبعـوث نفرمايـد، پـس آن رسـول      ها مؤاخذه نمي آن

 »ْهِلـَك َمـْن َهلَـَك َعـْن بـَيـنَـةٍ َويُـ  َيْحيَـى َمـْن َحـي َعـْن بـَيـنَـةٍ لِ  « دارد، ده را برميحجت را اقامه نموده پر
گـردد و از بـين بـرود كسـي كـه بـا دليـل از بـين          تا زنده گردد و كسي كه با دليل زنده مـي «

  .»رود مي
گردانـد، پـس    ها رسولي مبعوث گردد هرچيز را بـر اصـلش برمـي    پس هرگاه در ميان آن

اندازد، هرآنچه از شعاير اهللا بدون آميزش با شـرك و از   نگاهي بر احكام شرعي دين قبلي مي
هـا را ابقـا    هاي منافع كه روي قوانين دينـي منطبـق و بـاقي مانـده باشـند آن      سنن عبادات و راه

نمايـد، و بـراي هرچيـز اركـان و اسـبابي       نمايد، و آنچه فروگذاشت شده رويش تأكيد مي مي
  سازد. آماده مي

  ها از دين نيستند... دارد كه اين برد، و اعالم مي و تحريف و تهاون را از بين مي
و آنچه از احكام در آن روزها وابسته به مظان صالح بـوده و اكنـون آن مظـان بـر حسـب      

دهـد، زيـرا هـدف اصـلي در مشـروعيت       هـا را تغييـر مـي    اختالف عادات تغيير خورده اند آن
گردنـد، بسـا اوقـات يـك چيـزي       مصلحت است كه به مظان عنوان مياحكام در نظر گرفتن 
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ماند، همچنان كه علت اصلي تب فشار  باشد و پس از مدتي مظان باقي نمي مظان مصلحت مي
كنـد، ماننـد    اي قـرار داده تـب را بـه آن منسـوب مـي      باشد كه پزشك آن را مظنـه  اخالط مي

وردن فالن غذاي نامناسب، و امكان دارد كننده و خ هاي خسته رفتن جلو خورشيد، حركت راه
  مظنه اين چيزها زايل بگردد، پس مطابق به آن، حكم هم تغيير خواهد خورد.

هـا   هـا بـر آن   و آنچه از اعمال و عادات كه رويش اجماع مألاعلي منعقد شـده و علـوم آن  
  نمايد. ثابت شده در قلوب آنان جايگزين شده است را اضافه مي

  كاستند: كردند نمي اضافه مي ����از محمد  انبياي گذشته پيش
كردند، اما از  هريكي از پيامبران پيشين در دين خود نسبت به دين قبلي چيزهايي اضافه مي

كاستند جز چيزهاي اندكي، حضرت ابراهيم بر دين حضرت نوح چيزهاي را از  آن قبلي نمي
ر ديـن حضـرت ابـراهيم    مناسك و احكام فطرت مانند ختنه و غيره افزود، و حضرت موسي ب

چيزهايي مانند تحريم گوشت شتر، وجوب تعظيم روز شنبه و سنگسار زاني را افزود، و پيامبر 
  هم افزود و هم كاست و هم تبديل نمود. �ما 

  علماي يهود آيين يهوديت را حمل نموده در آن تحريف نمودند:
هـا را بـه چنـد     يـد، آن كسي كه در دقايق شريعت نظري دارد اگر اين امـور را بررسـي نما  

  صورت خواهد يافت:
يكي آن كه: آيين يهوديت را احبار و رهبان حمـل نمـوده بـه وجوهـات يـاد شـده در آن       

تشريف آورد هر چيزي را به اصلش برگردانيد.  �تحريف بكار بردند، پس وقتي رسول خدا 
گفتنـد: ايـن    ها متفاوت شد، پس بنابراين، شريعت او از شريعت يهوديت موجود در دست آن

  اضافي است، اين كم است، و اين تبديل است، ولي در حقيقت تبديل نبود.

  نخست به سوي بني اسماعيل بود: ����بعثت آن حضرت 
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دو بعثـت را دربـر داشـت، بعثـت اولـي بـه سـوي بنـي          �يكي آن كه: بعثت آن حضرت 

%uθèδ “Ï﴿فرمايــد:  اســماعيل بــود چنانكــه خداونــد مــي ©!$# y]yèt/ ’ Îû z↵Íh‹ ÏiΒ W{$# Zωθß™u‘ öΝ åκ ÷] ÏiΒ﴾)1( .
  »اوست كسى كه در ميان درس ناخواندگان رسولى از خود آنان برانگيخت«

‘u﴿فرمايد:  و مي É‹ΖçFÏ9 $YΒ öθs% !$̈Β u‘ É‹Ρé& öΝèδ äτ !$t/# u ôΜßγsù tβθè= Ï�≈ xî ∩∉∪﴾)2( .» تا گروهى را كه
  »اند و خود غافلند، هشدار دهى پدرانشان هشدار نيافته

بعثت مستلزم اين قرار گرفت كه مادة شريعت او همان شعاير، سنن، عبادات و وجوه و اين 
آيند، زيـرا شـرع عبـارت اسـت از اصـالح       ها از بديهيات به حساب مي منافع باشند كه نزد آن

هـا علـم و معرفتـي     ها را به چيزهايي مكلف كند كه از آن آنچه نزد مردم هست نه اين كه آن

ºΡ≡u$﴿فرمايـد:   آن قول خداوندي است كه مـي نداشته باشند، نظير  ö� è% $wŠÎ/ t� tã öΝ ä3‾= yè©9 šχθè= É) ÷ès? 

  »، باشد كه شما دريابيد)فرو فرستاديم(] قرآن عربى  [به صورت«. )3(﴾∪⊅∩

öθs9﴿فرمايد:  و نيز مي uρ çµ≈ oΨ ù= yèy_ $ºΡ# uö� è% $|‹ Ïϑ ygõƒ r& (#θä9$s) ©9 Ÿωöθs9 ôM n= Å_Áèù ÿ…çµçG≈ tƒ# u ( @‘Ïϑ ygõƒ −# u 

@’ Î1t� tã uρ﴾)4( .»گفتند: چرا  داديم، به يقين مى و اگر آن را قرآنى به زبانى غير عربى قرار مى
  »] عربى است؟ ] به زبان غير عربى و [مخاطب اند؟ آيا [قرآن ] نشده هايش تفصيل [و روشن آيه

tΒ$!﴿فرمايد:  و نيز مي uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& ÏΒ @Αθß™§‘ āωÎ) Èβ$|¡Î= Î/ ÏµÏΒ öθs%﴾)5( .» و هيچ رسولى را مگر
  .»به زبان قومش نفرستاديم

  بعثت دوم براي همه اهل جهان است:

                                           
  .2سورة جمعه، آية  -)1(
  .6سورة يس، آية  -)2(
  .2سورة يوسف، آية  -)3(
  .44سورة فصلت، آية  -)4(
  .4سورة ابراهيم، آية  -)5(
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بعثت دوم براي همه اهل جهان است آن هم همراه با منافع و نياز چهارم؛ زيرا خداونـد در  
ها فيصله نمـود، ماننـد عجـم و     هايي را ملعون قرار داد و نسبت به زوال دولت آن زمان او ملت

دستور داد كه منافع چهارم برگـزار گـردد، شـرف و غلبـة او را بـه منزلـه بـه پايـان         روم، پس 
ها را بدست او داد، پس بـا توجـه بـه     هاي آن رسيدن كار مطلوب، قرار داد، و كليدهاي خزانه

اين كمال، احكام ديگري غير از احكـام تـورات بـه او رسـيد ماننـد گـرفتن خـراج و جزيـه،         
  خل تحريف.مجاهدات و احتياط از مدا

  هاي برحق از بين رفته بودند: بعثت محمد در زماني تحقق يافت كه آيين
هاي برحق كالً مندرس شده و محـرّف   ديگر آن كه: در زمان فطرت مبعوث شد كه آيين

شده بودند، و بر صاحبان دين تعصب و لجاجت تسلط يافته بـود، پـس حاضـر نبودنـد از ايـن      
بردار باشند، مگر اين كه با شدت بـا ايـن آيـين و عـادات      آيين باطل و عادات جاهليت دست

  مخالفت ورزيده شود، پس اين سبب كثرت اختالفات قرار گرفت.

  72باب 

  اسباب نسخ

‡tΒ ô$﴿اصل در اين باره قول خداوندي است كه فرمود:  |¡Ψ tΡ ôÏΒ >πtƒ# u ÷ρr& $yγÅ¡Ψ çΡ ÏN ù' tΡ 9�ö� sƒ¿2 

!$pκ ÷] ÏiΒ ÷ρr& !$yγÎ= ÷W ÏΒ﴾)1( .» اى را كه نسخ كنيم يا آن را فرو گذاريم، بهتر از آن يا مانند آن را  آيههر
  »] آوريم [در ميان

  بايد دانست كه نسخ بر دو قسم است:
ها را تحت قانون و ضابطه  به منافع و وجوه طاعات بنگرد، سپس آن �يكي آن كه: پيامبر 

نمايد،  را تنها بر اين برقرار نمي، باز خداوند او �شرع، منضبط كند و اين است اجتهاد پيامبر 
گرداند، بدين شكل  بلكه آن حكمي را كه در اين مسئله فيصله نموده است، بر او منكشف مي

                                           
  .106سورة بقره، آية  -)1(
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شود يا تغييري در اجتهادش نسبت به آن يـا تقريـر و اثبـات آن     كه موافق به آن قرآن نازل مي
  گردد. بيان مي

بيت المقدس دسـتور داده شـد، سـپس    به استقبال   �مثال اول: آن كه نخست رسول خدا 
از سـاختن نبيـذ در هـر     �جهت نسخ آن قرآن نازل گرديد. مثال دوم: ايـن كـه رسـول خـدا     

 الَ «ظرفي را جز مشك ممنوع اعالم فرمود، سپس بـه آن در هـر ظـرف اجـازه داد و فرمـود:      

، لذا مظنة ظـاهري  و اين از آن جهت بود كه اسكار امري است مخفي و پنهان »ُمْسـِكًرا َتْشَربُوا
براي آن مقرر گرديد كه عبارت بود از ساختن نبيذ در ظروفي كه مسام نداشـته باشـند، ماننـد    
ظروف سفالي، ظرف چوبي و كدو، زيرا در نبيذهاي ساخته شـده در ايـن ظـروف، سـكر بـه      

آيد، و ساختن نبيذ در مشك تا سه روز مظنـة عـدم اسـكار قـرار داده شـد، سـپس        سرعت مي
تغيير خورد و حكم را بر خود اسكار داير ساخت، زيرا آن به عالمـت   �آن حضرت  اجتهاد
شـود، پـس مظنـه قـراردادن آنچـه از لـوازم سـكر يـا از          زدن شناخته مي خوردن و كف جوش

  اي را مظنه آن قرار دهند. صفات شي مسكر باشد بهتر است از اين كه چيز بيگانه
ديد كه مـردم بـه مسـكرات عالقـة شـديدي       �بر گوييم: چون پيغم بنا به تخريج ديگر مي

رود كه يكـي آن را بخـورد و عـذر     دارند، پس اگر از خود مسكر باز داشته شوند احتمال مي
كردم كه آن مسكر نيست، و عالمات سكر بر من مشتبه قـرار گرفتـه    بيان كند كه من فكر مي

چنـين نبيـذي كـه در ايـن      ها آلـوده بـه مسـكر بودنـد، و اسـكار در      اند، يا اين كه ظروف آن
كند، پـس وقتـي كـه اسـالم قـوت يافـت و بـه تـرك          ها ساخته شود به سرعت نفوذ مي ظرف

مسكرات اطمينان يافتند و آن ظروف هم از بين رفتند، حكم را بر خود اسكاير دايـر نمودنـد،   
بنــابراين تخــريج. ايــن مثــال آن اســت كــه اخــتالف حكــم بــر حســب اختالفــات مظنــات و   

َكَالِمـى َال يـَْنَسـُخ َكـَالَم اللـِه «فرمـوده اسـت:    �هاست، و در اين بـاره رسـول خـدا     گمانگاه
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كالم من كـالم خـدا را نسـخ    «. )1( »وََكَالُم اللِه يـَْنَسُخ َكَالِمى وََكَالُم اللِه يـَْنَسُخ بـَْعُضُه بـَْعًضـا
  .»كند يكند و كالم خدا بعضي را نسخ م كند و كالم خدا كالم مرا نسخ مي نمي

اي باشـد، پـس مطـابق بـه آن بـر او حكـم        دوم آن كه: يك چيز مظنه مصلحت يا مفسـده 
كنـد، ماننـد    اي نبايد پس حكم تغيير مي جاري بشود، سپس زماني برسد كه در آن چنين مظنه

بــه مدينــه هجـرت نمــود، و نصــرت و حمايــت بــين صــحابه و   �آن كـه وقتــي رســول خــدا  
و آن فقط به آن اخوتي برقرار ماند كه رسول خدا آن را بـين   شان منقطع گرديد خويشاوندان

مهاجرين و انصار بنا به مصلحت ضروري، برقرار نموده بود، قرآن نـازل گرديـد و تـوارث را    

=āωÎ) çνθè﴿بر اخوت داير نمود،  و فايدة آن را خداوند چنـين بيـان فرمـود:     yèø� s? ä3s? ×πuΖ ÷G Ïù †Îû 

ÇÚö‘ F{$# ×Š$|¡sùuρ ×�� Î7 Ÿ2 ∩∠⊂∪﴾)2( »    اي مؤمنان اگر اين كار را انجام ندهيـد در سـرزمين فتنـه و
  .»فساد بزرگي بپا خواهد شد

سپس وقتي كه اسالم قوي گشت و خويشاوندان آمده با مهاجرن ملحق شدند، امر توارث 
  موافق آنچه قبالً بود به نسب وابسته گشت.

شد مصلحت نباشد، چنانكه پـيش از  يا اين كه چيزي در نبوتي كه خالفت همراه انديشه با
وجود داشت و همچنان كه در زمان پيـامبر قبـل از هجـرت بـود، و در نبـوت       �آن حضرت 

ها را براي گذشتگان حالل قرار  همراه با خالفت مصلحت باشد، مانند اين كه خداوند غنيمت
  ها را براي ما حالل قرار داد. نداد، و آن

  و امت او: ����حكمت حلت غنايم براي آن حضرت 
علت آن در حديث، دو چيز بيان گرديده است: يكي آن كه: چون خداوند بـه ضـعف مـا    

ها را براي ما حالل گردانيد، دوم آن كه: اين در اثر آن است كه خداوند نبي مـا   نگاه كرد آن
  هاي ديگر برتري عنايت فرموده است. را بر انبياي ديگر و امت او را بر امت

                                           

  .منكر دانسته است العلل المتناهية،اين حديث را ابو الفرج ابن جوزي در  -1

  .73سورة انفال، آية  -)2(
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شـان مبعـوث    ز اين قرار است كه: پيامبران پيشين تنها بـه سـوي اقـوام   تحقيق اين دو وجه ا
يافـت و نيـز    ها ظرف يك دو سالي پايان مي ها محصور بودند جهاد با آن شدند و چون آن مي

توانستند هم جهاد كنند و هم به كشاورزي و تجـارت   هاي آنان قوي و تنومند بودند، مي ملت
هـا   ي براي غنيمت نداشتند، خداوند خواسـت تـا در اعمـال آن   و غيره بپردازند، لذا نياز چندان

چـون بـه    �ها تعلق بگيـرد، و رسـول خـدا     غرض دنيوي آميخته نشود و پاداش كاملي به آن
توانسـتند هـردو كـار     ها غير محصور بودند و نمي سوي همه مردم جهان مبعوث گرديده و آن

م انجـام دهنـد نيـاز داشـتند تـا غنيمـت       جهاد و كاسبي مانند كشاورزي، تجارت و غيره را باه
  ها حالل گردد. براي آن

و نيز چون امتش بنا به عموميت دعوتش شامل مردمان ضعيفي از نظر اعتقاد بـود، چنانكـه   
ينَ  َهَذا يـَُؤيدُ  اللهَ  ِإن «در حق آنان فرموده است:  �رسول خدا  ُجلِ  الدبدرستي كه « »اْلَفاِجرِ  بِالر

جنگند،  ها فقط به خاطر هدف عاجلي مي و اين »كند ين را با مرد فاجر تاييد ميخداوند اين د
ها قرار گرفت، و غضب و خشم خداوند بـر   و نيز رحمت خداوند در امر جهاد شامل حال آن

 مْ َفَمَقـتَـهُ  اَألْرضِ  َأْهـلِ  ِإلَـى َنظَـرَ  اللهَ  َوِإن «فرمايد:  مي �شان واقع شد، چنانكه رسول خدا  دشمنان

ايـن    »خداوند به اهل زمين نظر كرد و بـه عـرب و عجـم آن خشـم نمـود     « »َوَعَجَمُهـمْ  َعَربـَُهمْ 
هايشـان برداشـته شـود، و بـا      مستلزم آن قرار گرفت كه مصونيت به طور كلي از اموال و خون

شـتر   �شان غيظ و غصه ايجـا گـردد، چنانكـه رسـول خـدا       ها در قلوب تصرف در اموال آن
اي در بيني داشت به طور هدي حرم، به مكه فرستاد، تا كـه در غـيظ    كه حلقة نقرهابوجهل را 

هاي خرما قبيلـه بنـي نظيـر از يهـود، بـه همـين        كفار بيفزايد، و چنانكه به قطع و بريدن درخت
بودن اموال غنايم براي اين امت نـازل    خاطر دستور داد، بنابر همين خاطر قرآن مبني بر حالل

  گرديد.

  اين كه مسلمانان نيرومند شدند اجازه به قتال با كفار رسيد:پس از 
مثال ديگر، قتال با كفار در مرحله اول براي اين امت حرام قرار گرفت؛ زيرا در آن زمان 

هجرت نمود، و از هر طرف  �لشكر و خالفتي وجود نداشت، سپس وقتي كه رسول خدا 
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ي زمين متمكن گرديد و توانستند با مسلمانان به آن سوي رجوع نمودند، و خالفت بر رو

%tβÏŒé& tÏ﴿دشمنان به جهاد بپردازند خداوند اين آيه را نازل فرمود:  ©# Ï9 šχθè= tG≈ s) ãƒ öΝ ßγ‾Ρ r'Î/ 

(#θßϑ Î= àß 4 ¨βÎ) uρ ©!$# 4’ n?tã óΟÏδ Î� óÇ tΡ í�ƒÏ‰s) s9 ∩⊂∪﴾)1( »شود از روي  به كساني كه با آنان جنگ مي
  .»كردن آنان تواناست جهاد) داده شد و همانا خداوند بر يارياين كه ستم ديده اند اجازه (

tΒ ô‡|¡Ψ$﴿و در اين باره اين آيه نازل گرديد:  tΡ ôÏΒ >πtƒ# u ÷ρr& $yγÅ¡Ψ çΡ ÏN ù'tΡ 9�ö� sƒ¿2 !$pκ ÷] ÏiΒ ÷ρr& 

!$yγÎ= ÷W ÏΒ﴾)2( »آوريم اي را كه نسخ كنيم يا از ياد ببريم بهتر از آن يا همانند آن را مي هر آيه«.  

�9﴿پس قول خداوند:  ö� sƒ¿2 !$pκ ÷] ÏiΒ﴾  بـودن نبـوت بالخالفـة اسـت و قـول او       در صورت منضـم

=ρr& !$yγÎ÷﴿تعالي:  ÷W ÏΒ﴾ .در صورتي است كه بنابر اختالف مظان مختلف باشد، واهللا أعلم  

  73باب 

  ����نمودن آن توسط حضرت  اوضاع زمان جاهليت و اصالح

، نگاهي داشته باشي، نخسـت در بـاره   �دا خواهي كه در معاني شريعت رسول خ اگر مي
ها مبعوث گرديده است  در ميان آن �اي كه رسول خدا  احوال و اوضاع مردم درس نخوانده

تحقيق و بررسي بفرما، آن احوال و اوضاعي كه مادة شريعت او قرار گرفتنـد، سـپس در بـاره    
اصد و اهـدافي كـه در   كيفيت اصالح آن حضرت نسبت به آن اوضاع و احوال، با توجه به مق

  باب تشريع، تيسير و احكام دين آمده اند بينديش.

  با آيين حنيفي اسماعيلي مبعوث گرديد: ����آن حضرت 
همراه با آيين حنيفي اسماعيلي مبعوث گرديد، تا كه كجي  �بايد دانست كه رسول خدا 

ت منظور از آن را راست و تحريفات از آن را ازاله و نور آن را گسترش دهد، و همين اس

                                           
  .39سورة حج، آية  -)1(
  .106سورة بقره، آية  -)2(
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#©'s﴿قول خداوندي كه فرمود:  ÏiΒ öΝä3‹ Î/ r& zΟŠÏδ≡t� ö/ Î)﴾)1( .» آيين نيايتان، ابراهيم را [براى شما
  »] تشريع كرده است

هـايش   وقتي وضعيت از اين قرار است الزم است اصول ايـن ديـن و آيـين مسـّلم و سـنت     
ها  شود كه هنوز نزد آن مي در چنين قومي مبعوث �ثابت و مقرر باشند؛ زيرا وقتي كه پيامبر 

هـا نيسـت، بلكـه واجـب اسـت       بقايايي از سنت راشده وجود دارد، نيازي به تغيير و تبديل آن
ها، تأثير بيشـتري دارد، و بـه    ها را پا برجا بگذارد، زيرا اين براي مطيع درآوردن نفوس آن آن

  باشد. تر مي ها ثابت هنگام احتجاج عليه آن

  نهج پدر خود را به ارث برده بودند:نژاد حضرت اسماعيل، م
را به ارث برده بودند، و بـر   �نژاد حضرت اسماعيل، روش پدر خود حضرت اسماعيل 

اين روش تا زمان عمرو بن لحـي ادامـه داشـتند، او كـه آمـد چيزهـايي در آن بـه رأي فاسـد         
ا او رواج پرسـتي ر  خويش اضافه نموده، خود هم گمراه شد و ديگران را نيز گمراه كرد، بـت 

داد، سائبه و بحيره، را او ايجاد نمود، پس از آنجا دين باطل شده، صحيح و فاسد باهم آميخته 
  ها غالب گشت. شدند، جهل، شرك و كفر بر آن

  هاي بني اسماعيل مبعوث شد: براي اصالح كجي ����آن حضرت 
مفاسـد را  هـا را اسـتوار، و    را مبعوث فرمود تا كجـي  �در اين حال خداوند جناب محمد 

ها نگريست، پس هرآنچه را موافق به منهـاج   در شريعت آن �اصالح نمايد، لذا آن حضرت 
از شعاير اهللا يافت برجا گذاشت، و آنچه را تحريف شده يا فاسد، يا از  �حضرت اسماعيل 

شعاير شرك و كفر بود، باطل اعالم نموده بر بطالنش مهر گذاشت، و آنچه از باب عادات و 
هـاي رسـوم دوري    ها را توضيح داد تا از بـال و مصـيبت   د، پس آداب و مكروهات آنغيره بو

شود، و از رسوم فاسد جلوگيري نموده به رسـوم صـالحه دسـتور داد، و آنچـه كـه از مسـائل       

                                           
  .78سورة حج، آية  -)1(
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اساسي يا عملي ترك شده بود به اعادة تر و تازه آن همچنان كه در واقع بوده بود اقدام نمود، 
  اوند به اتمام رسيد و دين استوار گرديد.پس بدين شكل نعمت خد

  دانستند: را مسلم مي ††††اهل جاهليت جواز بعثت انبياء 
را تسليم داشتند، و بـه مجـازات    †، جواز بعثت انبياء �اهل جاهليت زمان رسول خدا 

  كردند. قايل بودند، به اصول انواع برّ معتقد و بر منافع و نياز دومي و سومي معامله مي

  جاهليت دو گروه فساق و زنادقه وجود داشت:در زمان 
  شان به آنچه ما گفتيم منافات ندارد: ها بين وجود دو فرقه و ظهور و گسترش آن

يكي: فساق و زنادقه هستند كه اعمال حيواني يا درندگي را برخالف ديـن و آيـين انجـام    
و آيين خارج شده  هايشان غالب آمده و ديانتي ندارند، پس از حكم دين دهند، زيرا نفس مي

دهنـد، سرشـت زنادقـه بـر فهـم نـاقص قـرار گرفتـه          عليه خود به فسق و نافرماني گـواهي مـي  
هاي او  توانند از آنچه هدف صاحب دين و آيين است تحقيقي كامل انجام دهند، و گفته نمي

نمايند، پس در شكوك و شبهات خويش سر در گم و حيران  را تسليم ننموده از او تقليد نمي
اند، و از ملت خويش خوف و هراس دارند، زيرا مردم بر عملكرد ايشان انكار نموده ايشان را 

پندارند كه ريسمان دين را از گردن خود بيرون كرده اند، وقتي كه وضعيت  خارج از دين مي
ها چنـدان مضـر    آمدن آن همانطور كه ذكر كرديم از انكار و بدحالي به اين حد رسيده بيرون

  نيست.
نگرند،  كنند و نمي قه دوم: جاهل و غافالني هستند كه اصالً سر به سوي دين بلند نميفر

بسيار دور  †شان از زمان انبياء  ها بدين طريق بودند؛ زيرا زمان اغلب قريش و اطرافيان آن

‘u﴿فرمايد:  شده بود، چنانكه خداوند مي É‹ΖçFÏ9 $YΒ öθs% !$̈Β Νßγ9 s? r& ÏiΒ 9�ƒÉ‹ ‾Ρ﴾)1( »دهي قومي  تا بيم
  .»اي نيامده است دهنده كه برايشان بيم

                                           
  .3سورة سجده، آية  -)1(
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ها را قـانع   ها حجت اقامه نمود و آن اما كامالً از راه، دور قرار نگرفته بودند كه نتوان بر آن
  نموده خاموش گردانيد.

  شان به وجود خدا بود: از اصول خوب اهل جاهليت ايمان
هـا و زمـين و    آفـرينش آسـمان   گفتند: خداونـد در  پس يكي از آن اصول، اين بود كه مي

شان هست شريك و همتـايي نـدارد، و همچنـين در تـدابير كارهـاي سـنگين        آنچه كه در بين
تواند دسـتور و حكـم او را رد نمايـد و جلـوي قضـا و فيصـله او را        شريكي ندارد، كسي نمي

È⌡s9﴿فرمايـد:   بگيرد، چنانكه خداوند در اين باره مي uρ Ν ßγtFø9 r' y™ ô̈Β t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ 

£ä9θà) u‹ s9 ª! ها و زمـين را آفريـده اسـت قطعـاً      اگر از آنان سئوال كني چه كسي آسمان« )1(﴾#$
  .»خواهند گفت: خدا

≅ö﴿فرمايد:  و نيز مي t/ çν$−ƒÎ) tβθãã ô‰s?﴾)2( »بلكه شما تنها او را خوانديد«.  

≅¨﴿فرمايد:  و مي |Ê tΒ tβθãã ô‰ s? HωÎ) çν$−ƒÎ)﴾)3( »خوانديد ناپديـد شـدند    كساني كه شما مي
  .»به جز خدا

  زنادقه اهل جاهليت در باره ماليكه عقايد اشتباهي داشتند:
گفتند كه: در آنجا ماليكه و ارواحي وجـود دارنـد    ولي از زندقة ايشان اين هم بود كه مي

صـالح حـال   هاسـت، از قبيـل ا   كه تدابير ساكنان روي زمين در امور غيـر عظـام بـه عهـدة آن    
ها را به پادشاهاني تشـبيه   گذاران در حق خودشان و در حق اموال و اوالد ايشان، و آن عبادت

شان كرده كه با  كنندگاني تشبيه گيرند، و يا به سفارش كرده كه زير فرمان شاهنشاهي قرار مي
  اي داشته باشند. سلطاني متصرف رابطه

                                           
  .25سورة لقمان، آية  -)1(
  .41سورة انعام، آية  -)2(
  .47سورة إسراء، آية  -)3(
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كه خداوند بسياري از كارها را به ماليكه  ها آمده است ها آن است كه در شريعت منشأ آن
شـود، پـس    سپرده، و اين كه دعاي بندگان مقرب از بني نوع بشر به دربار خداوند پذيرفته مي

فكر كرده اند كه ايشان همانند پادشاهان زيردست پادشاه بزرگ در منطقه، تصرفاتي دارند از 
  قبيل قياس غايب بر شاهد كه اين قياس فاسدي است.

جاهليت معتقد بودند كه خداوند ماليكه را براي خود، دختر قرار داده  اهل
  است:

ــد از چيزهــايي اســت كــه شايســته بارگــاه او نباشــند و    از آن جملــه: منــزه دانســتن خداون
شان ادعا داشتند كه خداوند ماليكه را براي  دانستن الحاد در اسماي او، اما بنابر گمراهي حرام

ت، و ماليكه را واسطه قرار داده است تا چنان چيزهايي را بداند كـه  خود، دختر قرار داده اس
ها پيش او نيست آنچنان كه پادشاهان به وسيله وزارت اطالعـات چيزهـايي را كسـب     علم آن

  نمايند. مي

  از عقايد خوب آنان اعتقادشان به قدر بود:
ر فرموده اسـت، و  ها، مقد از آن جمله اين كه خداوند تمام حوادث را پيش از آفريدن آن

لـم يـزل أهـل الجاهليـة يـذكرون «همين است مقصود قول امام حسن بصـري كـه فرمـوده اسـت:     
هــا و  دائمــاً اهــل جاهليــت در خطبــه« »القــدر فــي خطــبهم وأشــعارهم ولــم يــزده الشــرع إال تأكيــداً 

  .»كند و شرع چيزي به آن اضافه نكرد بلكه آن را تاكيد كرد اشعارشان بحث قدر را ذكر مي
از آن جمله اين كه: در آنجا جهاني ديگر است كه نسبت به حوادث بـه تـدريج فيصـله و    

هاي بزرگ به يك شـكل تـأثيري    شود، و در آنجا دعاهاي ماليكه مقرب و انسان قضاوت مي
شـان درآمـده    مجلسان بادشاهان و نديمان ها به شكل سفارش هم دارند، ولي اين در اذهان آن

  بود.

  ست كه خداوند بندگان را مكلف قرار داده است:ها از عقايد آن
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از آن جمله آن كه: خداوند بندگان را به هرچه خواست مكلف گردانيد چيزهايي را بر 
ها حالل و چيزهاي ديگر را حرام قرار داد، و او تعالي بندگان را در برابر با كردارشان،  آن

شان خواهد رسانيد، و  يفر اعمالجزا و سزا خواهند داد، نيكان را پاداش و بدان را به ك
باشند و آنان با اجازه خداوند  خداوند فرشتگاني دارد كه مقرب بارگاه او و اكابر مملكت مي

āω tβθÝÁ÷ètƒ ©!$# !$tΒ öΝèδ﴿دهند و آنان:  در اين جهان تصرفاتي انجام مي t� tΒ r& tβθè= yèø� tƒuρ $tΒ 

tβρâ÷ s∆÷σ ãƒ ∩∉∪﴾)1( »دهند  ها را به آن امر فرموده و انجام مي ا آنكنند آنچه خد نافرماني نمي
  ، هستند.»شوند آنچه امر مي

نوشند و ادرار و مدفوعي ندارند، و نكـاح و ازدواجـي ندارنـد و     خورند و نمي و آنان نمي
نمايند، و اين كـه   ها بشارت و انذار مي گردند به آن براي بسياري از مردمان بزرگوار ظاهر مي

فرمايد،  ها مبعوث مي خويش به سوي بندگان خود يكي را از جمله آن خداوند با لطف و كرم
گـردد، و او بنـدگي و فرمـانبرداري     كند، و فرشته بر او نـازل مـي   و وحي خود را بر او القا مي

اي نخواهنـد داشـت، و از او راه فـراري     دهد كـه از آن چـاره   خويش را بر آنان الزم قرار مي
  نخواهند داشت.

  يت مألاعلي به كثرت ياد شده است:در اشعار جاهل
ذكر مألاعلي و حامالن عرش در اشعار جاهليت به كثرت وجود دارد، از حضرت عبـداهللا  

فرموده كه: اميه بن ابي الصـلت در دو بيـت از    �مروي است كه رسول خدا  ببن عباس 
  شعرش راست گفته است:

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــور تحـــــــــــــــت رجـــــــــــــــل يمين   رجـــــــــــــــل وث
  والنســـــــــــــــــر لألخـــــــــــــــــرى وليـــــــــــــــــث مرصـــــــــــــــــد

  

چيز هستند كه زير قدرت خداوند قادرند، حامالن عرش و شافعان مردم و حيوانـات  چهار 
  نزد خدا و عقاب و شير.

                                           
  .6سورة تحريم، آية  -)1(
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  كه راست گفته است، سپس فرمود: »صدق«فرمود:  �رسول خدا 
ــــــــــــــة ــــــــــــــع كــــــــــــــل آخــــــــــــــر ليل   والشــــــــــــــمس تطل
  حمـــــــــــــــــــــراء يصـــــــــــــــــــــبح لونهـــــــــــــــــــــا يتـــــــــــــــــــــورد
ــــــــــــي رســــــــــــلها ــــــــــــا ف ــــــــــــع لن ــــــــــــأبي فمــــــــــــا تطل   ت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وإال ُتجَل   إال معذب

  

كنـد و برايمـان ظـاهر     شود ابا مي ها به شكل سرخ و رنگ گل ظاهر مي حخورشيد در صب
فرمـود:   �گردد مگر با تعذيب و شالق (كه منظور قدرت خداونـد اسـت) آن حضـرت     نمي

  كه راست گفته است. »صدق«

  اهل جاهليت معتقد بودند كه حامالن عرش چهارتا هستند:
داشتند كه حامالن عرش چهـار فرشـته   تحقيق آن، از اين قرار است كه اهل جاهليت ادعا 

  اند:
كننده مردم به نزد خداوند است، دوم: به شكل گاو  يكي: به شكل انساني است كه سفارش

كننده  باشد، سوم: در صورت كركس است كه سفارش كننده بهايم مي نري است كه سفارش
يعت كننده درندگان است، در شر هاست، چهارم: به شكل شيري است كه سفارش مرغ

اسالمي نيز نزديك به همين مطلب، وارد شده است، اما شرع به هر چهارتا وعل گفته است، 
ها مسلم  ها همه نزد آن ها ظاهر شده اند، اين اين از آنجاست كه در عالم امثال به اين شكل

ها مألوف بود با امور علمي  ها داخل شده، و آنچه نزد آن بودند، اما قياس بر شاهد در آن
هايي  ته شده بود، و اگر در آنچه ما گفتيم شك و ترديدي داريد، بنگريد در آن داستانآميخ

ها احتجاج نموده،  ها عليه آن كه خداوند در قرآن بيان فرموده است، و از بقاياي علوم آن
ها را برطرف نمود، بويژه وقتي كه در نزول قرآن انكار ورزيدند،  شكوك و شبهات آن

≅ö﴿فرمود:  è% ôtΒ tΑ t“Ρ r& |=≈tG Å3ø9 $# “Ï% ©!$# u !% ỳ ÏµÎ/ 4y›θãΒ﴾)1( » بگو چه كسي كتابي را كه موسي

                                           
  .91سوة انعام، آية  -)1(
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# ÉΑ$tΒ﴿وقتي آن ها گفتند:  »آورده است نازل فرمود؟ x‹≈yδ ÉΑθß™§�9 $# ã≅ à2ù' tƒ uΘ$yè©Ü9 $# Å ốϑ tƒuρ 

†Îû É−# uθó™F{$#﴾)1( »؟رود خورد و در بازارها راه مي چيست اين پيامبر را كه غذا مي« ،

≅ö﴿خداوند اين آيه را نازل فرمود:  è% $tΒ àMΖ ä. % Yæô‰Î/ zÏiΒ È≅ ß™”�9$#﴾)2( » بگو: من از بين پيامبران
  .»اي نوظهور نيستم پديده

  توان احتجاج نمود: عليه اهل جاهليت از بقاياي علم خودشان مي
سـتقيم  شـود كـه مشـركين هرچنـد از راه م     و آنچه شبيه اين است، پس از اينجا دانسته مـي 

ها  ها، عليه آن اي بودند كه به بقاياي علوم خود آن منحرف و دور قرار گرفته بودند، اما بگونه
ها مانند قس بن سـاعده، زيـد بـن     بتوان اقامه حجت نمود، بنگر به سوي سخنراني حكماي آن

خـواهي   ها را مفصالً عمرو بن نفيل، و به اخبار كساني كه پيش از عمرو بن لحي بوده اند، اين
هـا را خواهيـد    يافت، بلكه اگر در بررسي اخبار بيشتر دقت نماييد بزرگواران، و حكيمـان آن 

كردنـد،   يافت كه به معاد و غيره قايل بودند، و توحيـد را همچنـان كـه حـق اسـت ثابـت مـي       
  گويد: چنانكه زيد بن عمرو بن نفيل در شعرش مي

  عبــــــــــــــــــــــادك يخطئــــــــــــــــــــــون وأنــــــــــــــــــــــت رب
  بكفيــــــــــــــــــــــــــك المنايــــــــــــــــــــــــــا والحتــــــــــــــــــــــــــوم

  

  كنند در حالي كه تو پررودگاري، مرگ و قضايا بدست تو هستند. ندگان تو خطا ميب
  و نيز در جاي ديگر گفته است:

  أربــــــــــــــــــــــــــــــــــــا واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا أم ألــــــــــــــــــــــــــــــــــــف رب
  إذا تقســــــــــــــــــــــــــــــــمت األمــــــــــــــــــــــــــــــــور أديـــــــــــــــــــــــــــــــن

  تركــــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــالت والعــــــــــــــــــــــزى جميعــــــــــــــــــــــا
  كـــــــــــــــــــــــذلك يفعـــــــــــــــــــــــل الرجـــــــــــــــــــــــل البصـــــــــــــــــــــــير
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  آيا يك رب را بپرستم يا هزار رب، را وقتي كه اوامر تقسيم شده اند
  كند. الت و عزي را همه ترك كردم. مرد با فهم و درك همينطور مي

 »آمـن شـعره ولـم يـؤمن قلبـه«در بـاره اميـه بـن ابـي الصـلت فرمـوده اسـت:         �رسول خـدا  
ها از آنجا بودند كه از منهج حضـرت   اين »شعرهايش ايمان آوردند ولي قلبش ايمان نياورد«

هـا نفـوذ پيـدا كـرده بـود، و ايـن را        هل كتاب در آنها رسيده بود، و از ا اسماعيل ارثي به آن
دانستند كه كمال انسان در اين است كه بنده، خود را بـه پررودگـارش بسـپارد، و تـا حـد       مي

  توان از او پرستش كند.

  از حنيفيت خالص بقايايي نزد اهل جاهليت وجود داشت:
هـا رواج داشـته    ن آنو از ابواب عبادت، طهارت هم هست، و از هميشه غسل از جنابت بي

شان معمول بودند، در تورات آمـده   كردن و بقيه خصال فطرت در ميان است، و همچنين ختنه
  .»كردن را عالمتي بر حضرت ابراهيم و اوالد او قرار داد خداوند ختنه«است كه: 

آورنـد، حكمـاي عـرب نيـز آن را بجـا       عمل وضو را مجوس، يهود و غيره، هـم بجـا مـي   
  آوردند. مي

سه سال پيش از اين كه در محضر  �ها نماز هم ترويج داشت، حضرت ابوذر  به نزد آن و
خوانـد، آنچـه از نمـاز     خواند، قس بن ساعده األيادي نيز نماز مي بيايد نماز مي �رسول خدا 

مجوسيان، يهوديان بقيه عرب محفوظ مانده بود افعالي تعظيمي بودند بويژه سجده و اقوالي از 
  ودند.دعا و ذكر ب

نوازي، كمك به مسافر و درماندگان و صدقه  زكات هم در نزد آنان وجود داشت، ميهمان
آمدها نيز در ميان آنان رواج  به مساكين، برقرارنمودن روابط خوشياوندي، كمك در پيش

دانستند كه كمال انسان و سعادت او در اين  شدند، و مي داشت، و به اين مدح و ستايش مي
 ِإنكَ  أَبَداً  اللهُ  ُيْخزِيكَ  الَ  فـََواللهِ «فرمود:  �د، حضرت خديجه در بار آن حضرت امور قرار دار

قسم به خدا « »اْلَحق  نـََواِئبِ  َعَلى َوتُِعينُ  الضْيفَ  َوتـَْقِرى اْلَكل  َوَتْحِملُ  الرِحمَ  َوَتِصلُ  اْلَحِديثَ  لََتْصُدقُ 
كني و  كني و رحم را وصل مي خنن را تصديق ميكند، زيرا تو س هرگز تو را خدا خوار نمي
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، و »كني كني و در حوادث حق را ياري مي كني و مهمانان را نوازش مي به محتاج كمك مي
  نيز چنين كلماتي بكار برد. �ابن الدغنه به حضرت صديق اكبر 

 ها بود، قريش روز عاشورا را در جاهليـت روزه  گرفتن از صبح تا غروب نيز پيش آن روزه
  گرفتند. مي

اعتكاف در مسجد نيز ترويج داشت، حضرت عمر در زمان جاهليت اعتكاف شـبي را در  
استفتاء نمود، عاص بن وائل  �مسجد حرام بر خود نذر كرده بود، در اين باره از رسول خدا 

  وصيت كرده بود كه از طرف او اينقدر و آنقدر برده آزاد نمايند.
آوردنـد، امـا حـج بيـت اهللا و      و اقسام عبادت را بجا مي خالصه اين كه اهل جاهليت انواع

هـا روشـن و احتيـاج بـه      هاي محرم اموري بودند كه وضعيت آن تعظيم شعاير آن و تعظيم ماه
ها شرك داخل كرده بودند، روش  بيان ندارد، انواعي از دعانوشتن و تعويذ داشتند، اما در آن

هـا را خفـه    ذبح و شتر را در لبه نحر كنند، حيوانها اين بود كه گاو و گوسفند را در حلق  آن
  كردند. ها را زنده پاره نمي هاي آن كردند و همچنين شكم نمي

 �در ترك نجوم، و ترك غرور و خوض در امور طبيعـي، بـر روش حضـرت ابـراهيم     
  نمود. بودند، مگر اين كه بداهت به آن اجبار مي

گذشـته   †آنـان خـواب يـا بشـارات انبيـاي       در شناسايي به امور آينده، بهترين چيز نزد
پرانـي رواج داشـت، ولـي ايـن را      ها كهانت، استقسام باألزالم و مرغ بودند، سپس در ميان آن

دانستند كه اين امور در اصل دين، وجود نداشته اند، همين است مقصود قول رسـول خـدا    مي
د كـه ازالم در  را ديـ  �و حضرت اسـماعيل   �هاي حضرت ابراهيم  كه وقتي مجسمه �

دانسـتند   به تحقيـق مـي  « »قَـط  َيْستَـْقِسـَما لَـمْ  أَنـُهَما َعِلُموا َلَقدْ «هايشان گذاشته اند، فرمود:  دست
  .»ها هرگز طلب نصيب نكردند كه آن

  اولين كسي كه دين عرب را فاسد كرد عمرو بن لُحي بود:
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ان حضـرت اسـماعيل   بر منهاج و روش پدر بزرگوارشـ  �نسل و نژاد حضرت اسماعيل 
شان حدود سيصد سال قبل از بعثت رسول خـدا   ، بودند، تا اين كه عمرو بن لُحي در ميان�
  پديد آمد. �

اي در خورد و نوش، لباس، وليمه، اعياد، دفـن مردگـان، نكـاح، طـالق،      هاي مؤكده سنت
 هـا مالمـت   ، سوگواري، خريـد و فـروش و معـامالت داشـتن كـه مـردم را بـر تـرك آن        ةعد
  دانستند. كردند، هميشه نكاح با زنان محرم مانند: دختر، مادر، خواهر و غيره را حرام مي مي

ها بـاز بدارنـد ماننـد قصـاص، ديـه،       در مظالم تعزيراتي داشتند تا مردم را از ارتكاب به آن
ها علـوم منـافع و نيـاز ثالـث و رابـع در       قسامه و سزا بر زنا و دزدي، و از طرف قيصر و كسري

هـا داخـل شـده بـود ماننـد: بـه        ان آنان نفوذ كـرده بودنـد، امـا فسـوق و تظـالم در ميـان آن      مي
هاي فاسد و رباخوري، نمـاز و ذكـر را تـرك     كردن، گسترش زنا، نكاح گرفتن، غارت اسيري

  كرده بودند.

  بقاياي آيين صحيح را بجا گذاشت: ����محمد 
را در  �بودنـد، خداونـد رسـول اهللا   در اين هنگام كه آنان با اين وضع و حال قرار گرفتـه  

ها بود نگاهي كرد آنچه بقاياي صحيحي از  ميان آنان مبعوث فرمود، او در تمام آنچه پيش آن
ها تأكيد نمود، و عبادات را با بيان  ها را بجا گذاشت، و بر تمسك به آن دين بجا مانده بود آن

ت، ادا و قضـا، منضـبط   اسباب، اوقات، شـروط، اركـان، آداب، مفسـدات، رخصـت و عزيمـ     
  فرمود.

هـا حـدود،    همچنين معاصي را نيز با بيان اركان و شروط تحت ضـابطه قـرار داد، و در آن  
  تعزيرات و كفارات مقرر نمود.

  و دين را با بيان ترغيب و ترهيب سهل و آسان نمود.
  ذرايع اثم را مسدود نمود، و بر مكمالت خير وادار نمود.

  كردن آن بر همه اديان تأكيد كرد. و مسلطو در گسترش آيين حنيفي 
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ها را به شدت نفي فرمود و روي منافع درسـت و صـحيح، تأكيـد نمـوده بـر       تحريفات آن
  ها دستور داد، از رسومات فاسده منع نموده آن ها را بازداشت. انجام آن

  خالفت كبري را برقرار نمود: ����آن حضرت 
مراهـان خـويش اتفـاق نمـوده بـا بيگانگـان       خالفت كبري را به موقع اجرا گذاشت و با ه

ها رضـايت نداشـتند،    پيكار نمود تا اين كه امر خداوندي به پايه تكميل رسيد در حالي كه آن
بعثــت بالملـة الســمحة الحنيفيــة «فرمــود:  �در بعضــي احاديــث آمــده اســت كــه رســول خــدا 

ز سـمحه، آن كـه   هـدف ا  »برانگيخته شدم بـر آيـين آسـانگير و ابراهيمـي روشـن     « »البيضـاء
بار آن چنانكه راهبان ابتداع نموده اند، در آن نباشد، بلكه در آن به خـاطر هـر    طاعات مشقت

عذري، رخصت وجود داشته باشد كه توانا و ضعيف، كارگر و بيكار، همه يكنواخت بتواننـد  
 باشد، �روي آن عمل كنند، و منظور از حنيفيه، اين است كه آن از آيين حضرت ابراهيم 

در آن شعاير اهللا احيا شده شعاير كفر و شرك سركوب گرديـده تحريـف و رسـومات فاسـد     
ها ايـن مشـروع    باطل گردند، مقصد از بيضاء، اين كه علل، حكمت و اهدافي كه به خاطر آن

هــا حيــران و  گرديــده اســت، واضــح و روشــن باشــند، تــا هــيچ متفكــر و انديشــمندي، در آن
  سليم العقل و غير مكابر باشد، واهللا أعلم.سرگردان نماند، به شرطي كه 



  مبحث هفتم
  باشد مي ����بحث استنباط احكام شريعت از احاديث رسول خدا 

  74باب 

  ����اقسام علوم النبي 

روايت شـده و در كتـب حـديث تـدوين گرديـده       �بايد دانست كه آنچه از رسول خدا 
  است بر دو قسم است:

  :آن كه راهش راه تبليغ رسالت است –يكي 

ــي    ــد م ــاره خداون ــن ب ــه در اي ــد:  ك tΒ$!﴿فرماي uρ ãΝ ä39 s?# u ãΑθß™§�9 $# çνρä‹ ã‚sù $tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ÷Ψ tã 

(#θßγtFΡ $$sù﴾)1( »      آنچه پيامبر براي شما آورده است بگيريد و از آنچـه شـما را نهـي فرمـوده بـاز
  .»ايستيد

باشـند، و از آن   يها به وحي مسـتند مـ   از آن جمله است علوم معاد و عجايب ملكوت، اين
جمله شرايع و ضابطه براي عبادات و منافع هست به همان وجوه كه قبالً ذكر گرديـد، بعضـي   

  باشند. از اين ها به وحي و برخي ديگر به اجتهاد مستند مي
باشـد؛ زيـرا خداونـد او را از ايـن كـه رأي       نيز به جاي وحي مـي  �و اجتهاد آن حضرت 

معصـوم و مصـون نگهداشـته اسـت، الزم نيسـت اجتهـاد او        مباركش بر اشتباهي قـرار بگيـرد  
مستنبط از نصوص باشد آن چنانكه بعضي پنداشته اند، بلكه بيشتر آن از آنجاست كه خداوند 
اهداف شرع را به او تعليم نموده است، قانون تشريع، تيسير و احكام را بـه او آموختـه اسـت،    

  به وسيله اين قانون بيان فرموده است.پس او مقاصدي كه به وحي تلقي گرديده است را 
از آن جمله است: احكام مرسل و مصالح مطلق كه به زماني موقت نيستند و حدودي براي 

نمودن اخالق و نيكو و اخالق ناشايسته كـه مسـتند اغلـب     ها بيان نگرديده است، مانند بيان آن
هـا   لـيم داده و او از آن ها اجتهاد اسـت يعنـي خداونـد قـوانين منـافع را بـه آن حضـرت تع        آن

  حكمت و مصالحي را استنباط فرموده به طور قاعده كلي بيان نموده است.

                                           
  .7سورة حشر، آية  -)1(
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ها نيز بر وحـي   كنم كه برخي از اين هاست، فكر مي از آن جمله فضايل اعمال و مناقب آن
مستند باشند و برخي بر اجتهاد، بيان اينگونه قوانين قبالً گذشت، و هدف در اينجـا توضـيح و   

  باشد. همين قوانين مي شرح

  آن كه از باب تبليغ نباشد: –دوم 

 َفُخُذوا ِديِنُكمْ  ِمنْ  ِبَشْىءٍ  َأَمْرُتُكمْ  ِإَذا َبَشرٌ  أَنَا ِإنَما«فرموده است:  �در اين باره آن حضرت 

م وقتي به چيزي از دين بدرستي كه من بشر هست« »َبَشرٌ  أَنَا فَِإنَما رَْأىٍ  ِمنْ  ِبَشْىءٍ  َأَمْرُتُكمْ  َوِإَذا بِهِ 
به شما امر كردم آن را بگيريد و اطاعت كنيد و اگر به چيز از رأس خودم به شما امر كردم 

  .»بدانيد كه من نيز بشر هستم
 ِإَذا َوَلِكنْ  بِالظن  تـَُؤاِخُذوِنى َفالَ  ظَنا ظَنَـْنتُ  ِإنَما فَِإنى«و نيز در باره تأبير درخت خرما فرمود: 

 هِ  َعنِ  ثـُْتُكمْ َحدى بِهِ  َفُخُذوا َشْيًئا اللهِ  َعَلى َأْكِذبَ  َلنْ  فَِإنالل  َعز  من چيزي را گمان كردم، ». «َوَجل
مرا بر گمانم نگيريد (اگر اشتباه كردم اعتراض نكنيد) و هرگاه چيزي از اهللا (مسايل ديني) به 

. از اين قبيل است طب و »بندم وغ نميشما گفتم، حتما بر آن عمل كنيد؛ زيرا من بر خدا در
و مستند اينگونه ابواب تجربه  »اَألقْـَرحُ  اَألْدَهمُ  َعَلْيُكمْ «كه فرمود:  �اين قول آن حضرت 

چيزي را به طور عادت نه عبادت و به  �باشد، از آن جمله آن است كه رسول خدا  مي
كرد  ها را مانند قومش بيان مي حسب اتفاق نه به قصد و اراده انجام داده باشند، و بعضي آن

مانند حديث ام زرع و حديث خرافه، و آن قول زيد بن ثابت است كه وقتي چند نفر پيش او 
 َعَلْيهِ  نـََزلَ  ِإَذا َفَكانَ  َجارَُه، ُكْنتُ «فرمود:  �آمدند و عرض كردند كه حدثنا احاديث رسول اهللا 

نـَْيا، ذََكْرنَا اِإذَ  َفَكانَ  َلُه، َفَكَتْبُتهُ  ِإَلي، بـََعثَ  اْلَوْحُي، ذََكَرَها اآلِخَرَة، ذََكْرنَا َوِإَذا َمَعَنا، ذََكَرَها الد 
ثُُكمْ  َهَذا َفُكل  َمَعَنا، ذََكَرهُ  الطَعامَ  ذََكْرنَا َوِإَذا َمَعَنا، هِ  َرُسولِ  َعنْ  ُأحدمن همساية «. »���� الل

نوشتم و  فرستاد تا برايش وحي را مي ل من ميشد دنبا پيامبر بودم هرگاه بر او وحي نازل مي
كرد و هرگاه آخرت را  كرديم پيامبر نيز با ما گفتگو مي هرگاه ما راجع به دنيا گفتگو مي
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كرديم او نيز با ما  شد و هرگاه از غذا گفتگو مي شديم او نيز با ما يادآور مي يادآور مي
  »كنم يتان بيان ميبرا �ها را از پيامبر  كرد، پس تمام اين گفتگو مي

گرفت در آن حالي  از آن جمله يكي آن كه چيزي را به خاطر مصلحت جزئي در نظر مي
كه آن از امور الزم بر تمام امت نبود، و اين مانند آن كه خليفه دستور بدهد تا قشون مجهز و 

قد  ما لنا وللرمل كنا نتراءى به قوماً «فرمود:  �شعار تعيين گردد، چنانكه حضرت عمر 
گردشي (در سه شوط اول  فعال ما پهلوان« »أهلكهم اهللا، ثم خشي أن يكون له سبب آخر

داديم كه  ي آن شوكت خويش را به قومي نشان مي كنيم؟ ما بوسيله طواف) را چكار مي
لذا بسياري  »شان گردانيد، سپس ترسيد كه سبب ديگري نيز داشته باشد خداوند هالك

 »َسَلُبهُ  فـََلهُ  قَِتيالً  قـََتلَ  َمنْ «فرمود:  �شد مانند آن كه آن حضرت  احكام بر اين حمل خواهند
  .»هركسي كسي را بكشد وسايلش مال اوست (در جنگ)«

باشند، در اين باره بايد از بينات و اَيمان اتبـاع نمـود،    ها حكم و قضاوت مي و بعضي از آن
حاضـر  « »ال يـراه الغائـب الشـاهد يـرى مـا«فرمـود:   �به حضرت علـي   �چنانكه رسول خدا 

  .»بيند بيند كه غائب نمي چيزي مي

  75باب 

  فرق بين شرايع و مصالح

بايد دانست كه شارع دو علم جداگانه كه به اعتبار احكام از هم متمايز و به اعتبار منازل از 
  هم متباين هستند به ما تعليم داد:

كـه تبيـين كـرده اسـت از      ها: علم مصالح و مفاسـد اسـت، منظـورم آنچـه     قسم اول از آن
ها و از تدبير منزل و آداب  بردن اضداد آن كردن اخالق مفيد در دنيا و آخرت، و از بين كسب

اي بـراي   هـا را بـه مقـادير معينـي مقـدر نفرمـود، و ضـابطه        كردن شهر، اما اين زندگي و اداره
غيـب و از  مبهمات و اماراتي براي مشكالت مقرر ننمـود، بلكـه بـه كسـب خصـال حميـده تر      

اي صحبت كرد كه اهل لغت بفهمند و متوجه گردنـد، تـالش و    رذائل برحذر داشت و بگونه



    

  405  باشد مي �مبحث هفتم: بحث استنباط احكام شريعت از احاديث رسول خدا 
  

 

ها بر خود مصـالح دايـر نمـود، چنانكـه كياسـت و       منع را به جاي مظان و عالمات شناخت آن
  شجاعت را ستايش نمود.

بـودن   يسروي در معيشت دستور داد، ولي بيان ننمود كه حـد كـ   و به رفق و مودت و ميانه
اش كه مردم بر آن مؤاخذه گردند كدام است،  كه تالش بر آن داير گردد كدام است و مظنه

اي كه از آن ما را برحـذر داشـته    هر مصلحتي كه شرع ما را بر آن وادار ساخته و يا هر مفسده
  گردند به يكي از اين سه اصل: است برمي

در آخرت يا بقيه خصايل مفيد در يكي: تهذيب النفس است به وسيله چهار خصلت مفيد 
  دنيا.

  هاست. اهللا و استحكام شرائع و سعي در گسترش آن كلمةدوم: اعالي 
شـان؛ معنـي برگشـتن     ها و تهذيب قـوانين  ساختن امور مردم و اصالح منافع آن سوم: منظم

ها به اين اصول اين است كه، آن چيز در ايـن امـور از روي نفـي و اثبـات دخـالتي داشـته        آن
هاي آن يا ضد آن يا مظنه وجود يا عدم آن يا متالزم آن  باشد، بدينگونه كه فرعي از خصلت

و يا ضد آن و يا راهي به سوي آن يا اعراض از آن باشد، رضا در اصل متعلق به اين مصالح و 
غضب وابسته به همان مفاسد چه قبل از بعثت باشند يا بعد از آن، فرقي نخواهد داشت، و اگر 

شـدند؛ زيـرا شـرايع و حـدود      بود پيامبران مبعوث نمي سخط به اين دو چيز وابسته نمي رضا و
هـا   ها يا مؤاخـذه بـر آن   شدن به آن بوده اند، پس آنچه در باره مكلف †بعد از بعثت انبياء 

انجام گرفته است لطف خداوندي است، اما مصالح و مفاسد در آن مؤثر قرار گرفتـه مقتضـي   
يث آن، قبل از بعثت قرار گرفته اند، و نيز خواهان اين شده انـد كـه امـور    تهذيب نفس يا تلو

ها منظم و منسجم شوند يا از هم پاشيده گردند، لذا لطـف الهـي متقاضـي آن شـد كـه بـه        آن
اي ندارند مكلف قرار گيرند، و ايـن بـه    آنچه مهم است خبردار گردند و به آنچه از آن چاره

ن كه مقادير و شرايع مقرر شوند، لذا لطـف خداونـدي خواهـان    رسد، مگر اي پايه تكميل نمي
اي هستند كه عقول  ها به گونه اين شد، و اين تا اين حد معقول المعني است، پس برخي از اين

ها را بهفمند، و برخي ديگر جوري هستند كه عقـول عامـه از درك و فهـم     توانند آن عامه مي
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ها كار عقول اذكياسـت كـه مسـتغرق بـه انـوار الهـي        ها قاصر هستند، بلكه ترك و فهم آن آن
مستنير شده اند و بر هشدار شـرع آگـاه شـده     †هستند، مانند كساني كه به نور قلوب انبياء 

اند و اشارات او را درك نموده اند، هركسي كه روي اصول ياد شـده اتفـاق داشـته باشـد در     
  ماند. ها حيران و سرگردان نمي هيچ چيزي از اين

باشد: يعني آن مقاديري كه شـرع بيـان نمـوده     وم: علم شرايع و حدود و فرايض ميقسم د
است و براي مصالح مظان و عالماتي منضبط و معلوم مقرر كرده است، و حكم را بر آن داير 

ها مكلف گردانيده است، و انواع برّ را با تعيين اركـان و شـروط و آداب    نموده مردم را به آن
شـود،   ها خواسته مي ، و از هر نوعي، حدي، مقرر كرده كه حتماً از آنمشخص قرار داه است

شـوند، و از هـر بـرّ اعـدادي را اختيـار       و حدي مقرر كرده كه بدون ايجاب به آن دعوت مـي 
هـا بـدون ايجـاب     ها الزم قرار داده و تعدادي اختيار نمـوده كـه بـه سـوي آن     نموده كه بر آن

ود اين مظان متوجه شده و احكام بر خـود ايـن عالمـات    شوند، پس مكلفيت به خ خوانده مي
  گردند، و بازگشت اين نوع به سوي قوانين سياست ديني است. داير مي

ها الزم نيست، بلكـه آن كـه تحـت ضـابطه و امـر محسـوس يـا         و هر مظنه مصلحتي بر آن
باب و وصف ظاهري باشد كه خاص و عام آن را بدانند، بسا اوقات براي ايجاب و تحريم اسـ 

شود، پس در آنجا صورت  ها در مألاعلي نوشته مي گردد كه در اثر آن علل ديگري طاري مي
ها، و هريكي  گردد، مانند سؤال سايلي، رغبت قولي يا اعراض آن ايجاب و تحريم متحقق مي

ها چنين نيست كه معني آن در عقل بيايد، يعنـي اگرچـه مـا قـوانين تقـدير و تشـريع را        از اين
دانـيم   دانيم كه آيا اين در مألاعلي نوشته شده يا خيـر و ايـن را نمـي    يم، ولي اين را نميدان مي

هـا   كه آيا صورت آن در بهشت تحقق يافته يا خير، مگر اين كه از شارع نصي بيايد، زيرا اين
دانـيم كـه    مـي  »يخ«ها جز اخبار الهي نيست، مانند  از اموري هستند كه راهي براي درك آن

دانـيم كـه آب كـوزه در ايـن      رسـد، ولـي نمـي    دآمدنش سردي است كه به آب ميسبب پدي
ساعت يخ بسته يا خير مگر اين كه مشاهده نماييم يا كسي خبر بدهد كه آن را مشاهده نموده 

دانيم كه براي وجـوب زكـات بايـد مقـدار نصـاب متعـين بگـردد، و         است. بنابراين قياس، مي
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بـودن را دارنـد،    سق، مقداري هستند كه شايستگي نصـاب دانيم كه دويست درهم و پنج و مي
شود و اين دو مقدار دو امر مضبوط و در ميان مـردم   زيرا به اين مقدار مال، توانگري ميسر مي

دانيم كه خداوند اين نصاب را بر ما نوشته است و رضامندي و  شوند، ولي نمي بكار گرفته مي
اين كـه از جانـب شـرع نصـي بيايـد، بسـياري از       سخط خداوند به آن داير است يا خير، مگر 

ها جز خبر وجود ندارد، همين اسـت منظـور از    اسباب وجود دارد، اما راهي براي شناخت آن
بزرگتـرين مسـلمانان   « »..ُجْرمـاً  اْلُمْسـِلِمينَ  فـى اْلُمْسـِلِمينَ  َأْعَظمُ «كه فرمود:  �قول رسول خدا 

مــن « »َعلَـْيُكمْ  ُيْكتَـبَ  َأنْ  َخِشــيتُ «و نيــز فرمــود:  الحــديث »در ميــان مســلمانان باعتبــار جــرم..
  .»ترسيدم كه بر شما فرض شود

  حقيقت قياس:
شود، و بـر ايـن،    علماي معتمدين بر اين، اتفاق دارند كه در باب مقادير، قياس جاري نمي

نيز اتفاق دارند كه حقيقت قياس اين است كه حكم اصل بنا به علت مشترك بـه سـوي فـرع    
شود، نه اين كه مظنة مصلحتي بجاي علت قرار گيرد، يا شيء مناسبي را ركن يا شـرط  تعديه 

قرار داد، و بر اين نياز اتفاق دارند كه بنا به وجود مصلحتي نبايد قياس كرد بلكه بنا به وجـود  
آيد. بنابراين، مقيم در اثر حرج و مشتقي كه دارد بر مسافر قياس كرده  علت مضبوط قياس مي

كه نماز را قصر بخواند و روزه را افطار نمايد، زيرا دفـع حـرج، مصـلحت رخصـت      شود نمي
است، نه علت قصر و افطار، و علت اين ها وجود سفر است، پس در اين مسايل از نظر اجمال 

نمايند؛ زيرا مصـلحت بـا    علماء اختالفي ندارند، ولي اغلب شان در هنگام تفصيل اختالف مي
  .علت و تشريع شباهت دارد

ور شـدند حيـران ماندنـد، پـس نسـبت بـه بعضـي         بعضي از فقهاء وقتي كه در قياس غوطه
ها با امـر نزديكتـر انكـار نمودنـد، و در بعضـي ديگـر        مقادير اصرار ورزيدند و از استبدال آن

ها مقرر كردند، مانند اين كه نصاب پنبه را به پنج بار  تسامح نمودند پس چيزهايي را بجاي آن
، و سواري كشتي را مظنه چرخش سر قرار داده رخصت و نشستن در نمـاز را بـه   مقرر كردند

  طور قياس روي آن داير كردند، و مقدار ماء كثير را به ده در ده اندازه گيري نمودند.
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  شرع به خود مصلحت، متعلق است نه به محل آن:
ديگـري  هرگاه شرع مصلحتي را در يك جاي تفهيم نمايد و آن مصلحت را مـا در جـاي   

شناسيم كه رضا وابسته به خود آن چيز است نه به موضع خاصي، برخالف مقادير،  دريابيم مي
زيرا رضايت در آنجا وابسته به خود مقادير است تفصيل آن از اين قرار است كه هركسي كه 

شـود، اگرچـه آن وقـت بـه ذكـر خـدا و طاعـت         نماز يك وقتي را ترك نمايد گناهكـار مـي  
شد، و هركس زكات فرضي را ترك دهد و بيشتر اموال خود را در كارهاي ديگري مشغول با

شود، همچنين اگر لباس ابريشم و طال در نهان و تنهايي بپوشـد   خير صرف نمايد گناهكار مي
و آن در چنان جايي كه شكستن قلوب فقـراء و وادارنمـودن مـردم بـه سـوي دنيـا را احتمـال        

شود، و همچنين اگر شراب به نيـت مـداوا در    گناهكار مينداشته باشد، و هدف او ترفه نباشد 
گـردد، زيـرا رضـامندي و     جاي بنوشد كه فساد و ترك نماز پيش نيايـد بـازهم گناهكـار مـي    

سخط وابسـته بـه خـود ايـن چيزهاسـت، اگرچـه غـرض اصـلي بازداشـتن مـردم از مفاسـد و            
ه مردم در اين وقت به جـز  دانست كه ادار ها بر مصالح است، ولي خداوند مي وادارنمودن آن

از اين نبود كه خود اين چيزها واجب يا حرام قرار داده شوند، پس رضا و غضـب وابسـته بـه    
خود اين چيزها گرديد و آن در مألاعلي نوشته شد، برخالف آن كه كسي لباس پشمي عمده 

كـه بـه خـود    تر از ابريشم باشد بپوشد، يا ظروف يا قوت بكار گيـرد   قيمت تر و گران كه اعلي
شود، ولي اگر شكستن قلوب فقراء و وادارنمودن مردم بر انجـام آن   اين اشياء گناهكاري نمي

گيـرد و اگـر چنـين     را در بر داشته باشد يا هدفش ترفـه باشـد از رحمـت الهـي دور قـرار مـي      
  آيد. چيزهايي نباشند گناهي الزم نمي

  شت:گيري دا هرگاه صحابه كاري بكنند كه شباهت به اندازه
و هركجا مشاهده گرديده اسـت كـه صـحابه و تـابعين چنـين كارهـايي را كـرده انـد كـه          

ها مصلحت و ترغيب يا بيـان مفسـده و ترهيـب بـوده      گيري داشت هدف آن شباهت به اندازه
هـا نبـوده اسـت بلكـه      هـا ويـژه آن   ها را به طور مثال استعمال نموده اند هـدف آن  است، و آن

  ت اگرچه در ظاهر، امر، بر مردم مشتبه درآمده است.شان معاني بوده اس هدف
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نمودن مقداري را به قيمتش اجازه داده است مانند بنـت مخـاص    و هركجا كه شرع عوض
تـوان تقـدير را    به قيمتش بنا به قولي، به فرض تسليم، آن هم نوعي از تقدير است، زيـرا نمـي  

گـردد كـه    سا اوقات به امري مقدر مـي اي كه منجر به تضييق باشد، ولي ب استقصاء نمود بگونه
شامل چيزهاي زيادي باشد مانند خود بنـت مخـاض، زيـرا بسـا اوقـات بنـت مخـاض از بنـت         

باشد و بسا اوقـات مقـدرنمودن بـه قيمـت تقـديري در حـد        تر مي قيمت مخاض ديگري گران
ينـار  باشد مانند تقدير نصاب بريدن دست به چنين چيزي كه قيمتش يك چهارم د معلومي مي

  يا سه درهم باشد.

  ايجاب و تحريم دو نوع تقدير هستند:
باشند، زيـرا بسـا اوقـات مصـلحت يـا       بايد دانست كه ايجاب و تحريم دو نوع از تقدير مي

گردد، پـس يـك صـورتي بـراي ايجـاب يـا تحـريم         هاي زيادي ظاهر مي مفسدتي به صورت
توانـد منضـبط گـردد يـا از آن      شود از آن جهت كه آن تحت ضابطه و قـانوني مـي   متعين مي

شناختند يا در آن رغبت بيشـتري داشـتند،    هاي قبلي مي جهت كه وضع آن صورت را در دين
 «و فرمـود:   »َعلَـْيُكمْ  ُيْكتَـبَ  َأنْ  َخِشـيتُ «خواهي نمود كه  معذرت �از اين جهت رسول خدا 

شـد، بـه    دشوار نمي ،اگر بر امت من« »َصـالةٍ  ُكـل  ْنـدَ عِ  بِالسَواكِ  َألَمْرتـُُهمْ  ُأمِتي َعَلى َأُشق  َأنْ َلو َال 
وقتي كه واقعه از اين قرار اسـت پـس   » مسواك بزنند ،هر نمازكه براي دستور مي دادم  آنان

جايز نيست كه چيزي را كه حكمش منصوص نيست بر چنين چيزي حمل نمود كه حكمـش  
  منصوص باشد.

  ندب و كراهيت:
باشد، پس هر مندوبي كه شارع به عـين آن دسـتور    صيلي مياما ندب و كراهيت داراي تف

داده شأن آن را باال برده و آن را براي مردم مسنون قرار داده است، پس حـال آن ماننـد حـال    
واجب است و هر مندوبي كه شارع بر بيان مصلحت آن اكتفـاء نمـود يـا بـر آن عمـل نمـود،       

ماند كه قبل از تشريع  بر همان حالي باقي ميبدون اين كه آن را سنت قررا داده باشد شأن آن 
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داشته است، و نصاب اجر به اعتبار آن مصلحتي است كه به خاطر آن يافته شـده اسـت نـه بـه     
اعتبار خود آن چيز، و ههمچنين حال مكروه بر همين تفصيل است كه بيان گرديد، و هرگـاه  

هـا افتخـار    هايي كه مـردم بـه آن   اين مقدمه به وقوع بپيوندد واضح خواهد شد كه بيشتر قياس
هـا عليـه    نماينـد عاقبـت سـوء آن    درازي مي ها بر گروه اهل حديث دست دارند و به خاطر آن

  گردد، ولي متوجه آن نيستند. خود آنان برمي

  76باب 

  تلقي نمود ����امت چگونه شرع را از پيامبر 

  باشد: يبر دو صورت م �نمودن امت شرع را از پيامبر  بايد دانست كه تلقي
يكي آن كه: تلقي به صورت ظاهر باشد، و الزم است كه نقـل آن يـا بـه صـورت متـواتر      

  باشد يا بدون آن.
و آنچه به صورت متواتر باشد يا به اعتبار لفظ است ماننـد قـرآن عظـيم و تعـداد كمـي از      

  .»رَبُكمْ  َستَـَرْونَ  ِإنُكمْ «كه فرمود:  �احاديث، از آن جمله است قول رسول خدا 
و يا به اعتبار معني است مانند بسياري از احكام طهارت، نماز، زكات، روزه، حج، خريد و 

  فروش، نكاح و غزوها كه هيچ گروهي از فرق اسالمي در آن اختالفي ندارد.
و يا به صورت غير متواتر كه باالترين آن مستفيض است كه سه صحابه يـا بيشـتر آن را از   

ند، سپس راويان به تدريج اضافه باشند تـا طبقـة پـنجم برسـند، و     نقل كرده باش �رسول خدا 
اين قسم زياد وجود دارد كه مبناي رؤس فقه بر همين است، سپس آن حـديثي اسـت كـه بـه     

شان فيصـله شـده اسـت، و پـس از      بودن آن از زبان حافظان حديث و بزرگان صحيح يا حسن
پذيرند و بعضـي   ها را مي كه بعضي آن ها بحث وجود دارد آن، آن احاديثي هستند كه در آن

ديگر خير، پس آنچه از اين قبيل احاديث به وسيله شاهد يا قول اكثر اهل علم يا عقل صـريح  
  تقويت بگردد واجب است كه از آن اتباع نمود.

را ببينند كه چيـزي   �صورت دوم: تلقي به داللت است و آن اين كه صحابه، رسول خدا 
دهد، و از آن حكمي از قبيل واجب و غيره استنباط نمايند، و  انجام مي گويد و يا چيزي را مي
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به آن حكم، خبر بدهند، مثالً بگويند: فالن چيز واجب است و فالن چيز جـايز اسـت، سـپس    
هـا را تـدوين    تابعين به همين شكل از صحابه دريابند، پـس طبقـه سـوم فتـاوي و قضـاياي آن     

كنندگان حضرت عمر، حضرت علـي،   ترين اينگونه تلقينموده امر را استحكام بخشند، بزرگ
  هستند. �حضرت عبداهللا بن مسعود و حضرت عبداهللا بن عباس 

  قضاياي عمر:
كـرد تـا كـه     چنين بود كه او با صحابه مشوره و تبادل نظـر مـي   �اما روش حضرت عمر 

در شرق و  پرده از حقيقت برداشته شود و يقين حاصل گردد، پس اغلب فتاوي و قضاياي او،
لمـا «غرب روي زمين، معمول به قرار گرفته اند، و همين است مطلب قول ابراهيم كه فرمـود:  

و  »وقتي عمر فوت كرد ُنه دهـم علـم از بـين رفـت    « »، ذهب تسعة أعشـار العلـم����مات عمر 
عمر « »كان عمر إذا سلك طريقاً وجدناه سهالً «كه فرمود:  �همچنين مقصود قول ابن مسعود 

  .»كرد براي ما نيز سهل بود روشي را طي ميوقتي 

  قضاياي علي مرتضي:
هـا را بـه    كرد، و بيشتر قضاياي او در كوفه بودند كه آن اما حضرت علي بيشتر مشوره نمي

  جز افراد قليلي نقل نكردند.

  قضاياي ابن مسعود و ابن عباس:
دكي در همان منطقه نيز در كوفه بود كه علم او را بيشتر گروه ان �و حضرت ابن مسعود 

بعد از عصـر اول بـه اجتهـاد پرداخـت و در      بنقل كردند، ولي حضرت عبداهللا بن عباس 
بسياري از احكام فتواي گذشتگان را نقض نمود، و در اين باره شاگردان او از اهل مكه بـه او  

  اقتدا نمودند، و آراء فردي جمهور اهل اسالم را مورد تمسك قرار نداد.

  :����مر، عايشه و زيد قضاياي ابن ع
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كردند، ولي ركن و شـرط را از   اما عالوه از اين چهار نفر، ديگران از روي داللت نقل مي
كردند و به هنگام تعارض اخبار و تقابل داليل، از خود قولي نداشتند  آداب و سنن ممتاز نمي

ان اهللا إال عدة معدودي، مانند حضرت عبداهللا بن عمر، حضرت عايشه و زيـد بـن ثابـت رضـو    
عليهم اجمعين، بزرگتران اين روش در مدينه منوره از تابعين، فقهاي سبعه بودند، بويژه سـعيد  
بن مسيب در مدينه، عطائ بن رباح در مكه، ابراهيم نخعـي، شـريح قاضـي و عـامر شـعبي در      

هايي وجود داشـت كـه بـا     كوفه، و حسن بصري در بصره. و در هريكي از اين دو روش خلل
  شدند و هيچكدام از آن ديگر مستعني نبود. بران مييكديگر ج

  خلل تلقي ظاهر: –نخست 
آمـد، و از تغييـر در    هاي روش اول، تبديلي بود كه در اثر روايت بالمعني پديد مي از خلل

آمد، راوي آن را حكم كلي  معني اماني نبود، يكي ديگر اين كه امر در واقعه خاصي پيش مي
بود راوي آن را واجـب و حـرام تصـور     كالم در حد تاكيدي ميپنداشت، ديگري آن كه  مي
بـود و در وقـوع    بود، پس هركسي كه فقيـه مـي   كرد، و في الواقع وضعيت از اين قرار نمي مي

بـرد، چنانكـه زيـد بـن ثابـت در نهـي از        بود از قرائن به حقيقت واقعه پي مي حادثه حاضر مي
كه ايـن ماننـد مشـورت     »إن ذلك كـان كالمشـورة«: فرمايد مزارعه و بيع ثمار قبل از پختگي مي

  بود.

  خلل تلقي از روي داللت: –دوم 
در روش دوم بسياري از قياسات صحابه و تابعين و استنباط ايشان از كتاب و سنت داخـل  

رسيد يا  باشد، و گاه وقتي به كسي حديثي نمي گرديد، و هر اجتهاد در هر حال بر صواب نمي
كـرد،   توانست آن را حجت قرار بدهد، لذا بـر آن عمـل نمـي    اي كه نمي نهرسيد، اما به گو مي

شـد، چنانكـه بـراي حضـرت      سپس حقيقت حال به توسط صحابي ديگر براي او منكشف مي
عمر و ابن مسعود در تيمم از جنابت پيش آمد، و بسا اوقات سران صـحابه بـر چيـزي از قبيـل     

كـه   �و همـين اسـت منظـور قـول رسـول خـدا        كردند نمودن عقل، بر نفعي اتفاق مي داللت
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بر شماست كه به سنت من و سـنت  « »بـَْعـِديِمـْن  الراِشـِدينَ  اْلُخَلَفاءِ  َوُسنةِ  ِبُسنِتي َعَلْيُكمْ «فرمود: 
. و حاالنكه از اصول شرع نيست، پـس كسـي كـه در    »خلفاي راشدين بعد از من پايبند باشيد

  ها، سهل و آسان است. اشد، براي او رهايي از لغزشگاه قدماخبار و الفاظ حديث تبحر داشته ب

  بر فقيه واجب است كه از هردو مشرب سيراب باشد:
خواهد در فقه غوطـه بخـورد، از ايـن     و چون وضع از اين قرار است، پس بر كسي كه مي

هردو مشرب بايد مملو باشد و در هردو مسلك تبحر داشته باشد، بهتـرين شـعار ديـن و آيـين     
و حامالن ديـن بـر آن اجمـاع داشـته باشـند، و در آن هـر دو روش        ةاست كه جمهور روا آن

  تطابق داشته باشند، واهللا أعلم.

  77باب 

  طبقه كتب احاديث

  جهت شناسايي احكام آشنايي با حديث الزم است:
 �بايد دانست كه راهي براي ما جهت شناخت شرايع و احكـام جـز از خبـر رسـول خـدا      

  گردند. مصالح كه به تجربه و تدبر صادق و حدس درك مي نيست، برخالف
هـا را از   نيسـت، مگـر ايـن كـه آن     �و راهي براي ما به سوي شناخت اخبار آن حضـرت  

رواتي كه به صورت اتصال و عنعنه به او منتهي گردند دريابيم، و يا احـاديثي باشـند موقـوف    
شـان بـه جـزم در     اي كه اقدام د بگونهها از صحابه و تابعين به صحت رسيده باش كه روايت آن

ً، روايـت از آن  لـة ها، بدون نص يا اشاره از شارع، بعيـد باشـد، پـس اينگونـه احاديـث دال      آن
  گردند. تلقي مي �حضرت 

و براي دريافت چنين روايات در زمان حاضر راهي نيست جز از تتبع و تالش كتب تدوين 
ش اعتماد نمود و غير مدون باشد وجود ندارد، شده در علم حديث؛ زيرا روايتي كه بتوان روي

باشند كه به اعتبار مراتب باال و پـايين هسـتند، لـذا واجـب      و طبقات كتب حديث مختلف مي
  است كه به آشنايي به طبقات كتب حديث توجه نمود.
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  طبقات احاديث صحيح و مشهور:
باشـند،   قـه مـي  گوييم كه: كتب احاديث به اعتبار صحت و شهرت بـر چهـار طب   پس ما مي

زيرا باالترين اقسام حديث همانگونه كه در گذشته شناختي، آنست كه به تواتر ثابـت و امـت   
بر قبول و عمل بر آن اجماع داشته باشـند،... سـپس آن كـه بـا طـرق متعـدد مسـتفيض گـردد         

اي كه در آن هيچگونه شبهة نباشد، و از روي عمل بر آن فقهاي امصار متفق باشـند، يـا    بگونه
حد اقل علماي حرمين در آن باهم اختالفـي نداشـته باشـند، زيـرا حـرمين در قـرن اول محـل        

هـا   ها رفت و آمد داشته انـد، لـذا بعيـد اسـت كـه آن      خلفاي راشدين بوده اند، و علماء در آن
اشتباه ظاهري را تسليم نمايند و بر آن انكار ننمايند، و يا قـول مشـهوري باشـد كـه در منطقـة      

ل به قرار گرفته از گروه بزرگي از صحابه و تابعين مروي باشـد. پـس از آن، آن   بزرگي معمو
كه سندش صحيح يا حسن باشد و علماي حديث بر آن گواهي بدهند، و چنـين قـولي نباشـد    
كه متروك باشد و كسي به آن قايل نگردد، اما آن كه ضعيف، موضوع يا منقطع باشـد يـا در   

يش بيايد يا از روايات فرد مجهول الحال باشد، يا مخالف به سند يا متنش دگرگوني و تقلبي پ
  شدن به آن درست نيست. اجماع سلف در هر طبقه و قرني باشد، پس قايل

  معني صحيح:
پس صحيح آنست كه مصنف كتاب، خود را متعهد بداند كه بـه جـز حـديث صـحيح يـا      

شـد مگـر ايـن كـه     حسن در كتاب خودش درج ننمايد، و آن هم مقلـوب، شـاذ و ضـعيف نبا   
حالش را اظهار نمايد، زيرا درج حديث ضعيف با بيـان ضـعف آن، در كتـاب اشـكالي وارد     

  كند. نمي
  معني مشهور:

شهرت آنست كه احاديث مذكور در آن بر زبان عموم محدثين قبل از تدوين و بعد از آن 
يـت كـرده   ها را پيش از مصنف كتاب، به طرق مختلـف روا  داير گردند، پس ائمه حديث آن

در مسانيد و مجاميع خود درج كرده باشند، و پس از مصنف به روايـت كتـاب و حفـظ آن و    
ها مشغول باشند و  كشف مشكلش و شرح غريبش و تخريج طرق احاديثش و استنباط فقه آن
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از احوال راويان در هر قرن و طبقه تا امروز بحث و بررسي نمايند، تا اين كه هـيچ چيـزي در   
ن كتاب غير مبحـوث عنـه بـاقي نمانـد إال مـا شـاء اهللا، و ناقـدين حـديث پـيش از          ارتباط به آ

مصنف و پس از او در قول به آن موافق باشند و به صـحت آن حكـم داده و رأي مصـنف در    
آن را پذيرفته باشند، و كتابش را با مدح و ستايش تلقـي نماينـد، و هميشـه امامـان فقـه از آن      

ها اهميت قايل باشـند، و عامـه مـردم     ها اعتماد نمايند و به آن آناحاديث استنباط نموده روي 
  روي آن عقيده داشته از آن تعظيم بجا بياورند.

  هرگاه صحت و شهرت باهم جمع باشند آن طبقة اولي است:
خالصه اين كه هرگاه اين دو خصلت به طور كامـل در كتـابي جمـع شـوند آن كتـاب از      

ها، و اگر هردو كالً در كتابي مفقود باشند آن كتاب  بعدي آيد هكذا طبقه اولي به حساب مي
اعتباري نخواهد داشت، و آنچه در طبقة اول باالترين پايه را داشته باشـد آنسـت كـه بـه حـد      

رسد، سپس بـه صـحيح قطعـي كـه در      تر است به حد مستفيض مي تواتر برسد، و آن كه پايين
و طبقه دوم آنست كه به حـد استفاضـه يـا     علم حديث معتبر است كه مفيد عمل باشد، برسد.

  آيد. صحت قطعي يا ظني رسيده باشد و بر همين منوال امر پايين مي

  مؤطا از كتب طبقه اول است:
پس طبقه اولي: باالستقراء در سه كتاب منحصر است، مؤطا امام مالك، صحيح بخـاري و  

 »مالـك الموطـأ اهللا كتـاب بعـد الكتـب أصـح«فرمـوده:   /صحيح مسلم. حضرت امـام شـافعي   
اهل حديث اتفاق دارند بر اين كه تمام آنچه در آن هست مطابق با رأي امام مالك و موافقان 

باشند، اما موافق به ديگران در آن مرسل و منقطع وجـود نـدارد، مگـر ايـن كـه       او صحيح مي
  باشد. باشد، لذا آن هم من وجه صحيح مي سندش از طريق ديگري متصل مي

مام مالك چندين مؤطا تصنيف گرديد كه احاديث مؤطا امام مالك را تخريج و در زمان ا
منقطعات آن را وصل نمودند، مانند كتاب ابن ابي ذئب، و ابن عيينه و ثـوري و معمـر و غيـره    

  كه در شيوخ با امام مالك شريك بودند.



    

    حجت اهللا البالغه      416 
    

 

و مـردم در بـاره    حدود بيش از هزار نفر مؤطا امام مالك را مستقيماً از او روايت كرده اند
سماع مؤطا از امام مالك از دور و دراز به سوي امام مالك سفرهاي زيادي كرده اند همچنان 

ها فقهاي مبارزي هستند  اين را در حديثي پيشگويي كرده بود، بعضي از آن �كه رسول خدا 
نـان  مانند امام شافعي، امام محمد بـن حسـن شـيباني، ابـن وهـب و ابـن القاسـم، و برخـي از آ        

محدثين ماهري هستند مانند يحيي بن سـعيد قطـان، عبـدالرحمن بـن مهـدي و عبـدالرزاق، و       
  برخي پادشاه و امراء بودند مانند هارون الرشيد با دو فرزندش.

  شهرت مؤطا:
و اين كتاب در عهد هارون از چنان شهرتي برخوردار شد كه در تمام ديار اسالم گسترش 

نيامد، مگر اين كه شهرت آن بيشتر و توجه به آن مهمتر قرار يافت، سپس چنين دور و زماني 
گرفت، سپس فقهاي امصار، مذاهب خود را بر آن بنـا نهادنـد تـا ايـن كـه فقهـاي عـراق نيـز         
بسياري از مسايل خويش را بر آن بنا نهادند، و هميشه علماي احاديث آن را تخريج و متابع و 

شريح و مشكالت آن را ضبط نمودنـد، و از فقـه او   شواهد آن را ذكر نمودند، غرايب آن را ت
خواهي مؤطا را بـا   بحث و رجال آن را تا آخرين حد بررسي نمودند، و اگر حق صريح را مي

كتاب اآلثار امام محمد بن حسن شيباني و أمالي امام ابويوسف مقايسه بفرما كه بين اين كتاب 
اي كه يكي از فقها و محدثين به آن  يدهو آن دو فاصله مشرق و مغرب را خواهي ديد، آيا شن

  دو كتاب تعرض نموده توجهي داشته باشند؟

  باشند: از كتب طبقه اولي، صحيحين مي
اما صحيحين (بخاري و مسلم): محدثين بر اين اتفـاق دارنـد كـه تمـام احاديـث متصـل و       

سبت بـه امـر   باشند، و تا مصنفان خود متواتر اند و هركسي كه ن ها صحيح قطعي مي مرفوع آن
ها سستي نشان دهـد او مبتـدع و پيـرو غيـر سـبيل المـؤمنين اسـت، و اگـر حـق صـريح را            آن
خواهي اين دو كتاب را با كتاب ابن ابي شيبه و كتاب طحاوي و مسند خـوارزمي و غيـره    مي

  ها فرق مشرق و مغرب را خواهي ديد. مقايسه بفرما كه بين آن
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ها بوده اند، اما آنان  ستدراك نموده كه بر شرط آنحاكم روي اين دو كتاب احاديثي را ا
ها را تخريج ننموده اند، من مستدرك را بررسي نموده ديدم كه در بعضي جـا بـر صـواب     آن

است و در بعضي ديگر خير، زيرا ديده است كه اين احاديث از رجال بخاري روايت شده اند 
ين جهت استدراكش بجاسـت، ولـي   ها هستند از ا كه در صحت و اتصال موافق به شرايط آن

ها با مشايخ خويش مباحثه نموده انـد   كنند كه در باره آن شيخين فقط آن احاديث را ذكر مي
ها اجماع شـده اسـت، چنانكـه امـام مسـلم بـه آن اشـاره نمـوده اسـت كـه            و روي صحت آن

كنم، مگـر آنچـه    در اينجا احاديث را ذكر نمي« »لم أذكر ههنا إال ما أجمعوا عليـه«فرمايد:  مي
و بيشتر آنچه به تنهايي در مستدرك آمده اسـت در زمـان مشـايخ     »كه بر آن اتفاق كرده اند

بخاري و مسلم مستور الحال بوده اند، اگرچه بعداً به شهرت رسيده اند، و يا اين كه محـدثين  
ث ها اختالف نظر داشته اند، پس شيخين مانند اساتذة خويش از نصـوص احاديـ   در رجال آن

  كردند كه آيا متصل است يا منقطع و غيره تا وضعيت كامالً روشن گردد. بحث و بررسي مي
و حاكم بيشتر روي قواعدي اعتماد نموده كه در علوم حـديث بكـار رفتـه اسـت چنانكـه      

وإذا اختلـف النـاس فـي الوصـل واإلرسـال والوقـف «گويند:  يا مي »زيادة الثقات مقبولـة«گويد:  مي

بودن و  وقتي كه مردم در متصل« »لك فالذي حفظ الزيادة حجة على من لم يحفظوالرفع وغير ذ
بودن و غير آن اختالف كردنـد پـس آن راوي كـه بيشـتر      بودن و مرفوع بودن و موقوف مرسل

. حق اين است كه بيشترين خللـي كـه   »حفظ كرده است بر كسي كه حفظ ندارد برتري دارد
شـان در   باشد، بويژه وقتي كه رغبت وف، وصل منقطع ميشود از ناحيه موق در حفاظ وارد مي

متصل مرفوع و توجه به حال آنست، پس شيخين به بسياري از آن احاديـث كـه حـاكم قايـل     
  است قايل نيستند، واهللا أعلم.

اين سه كتابي هستند كه قاضي عياض در مشارق األنوار بـه ضـبط مشـكل و رد تصـحيف     
  ها پرداخته است. آن

  م:كتب طبقه دو
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هايي هستند كه به پايه مؤطا و صـحيحين نرسـيده انـد، امـا در رديـف       طبقه دوم: آن كتاب
ها به وثوق و عدالت و حفـظ و تبحـر در فنـون حـديث،      ها قرار دارند، مصنفين آن دوم از آن

هــاي خــود راجــع بــه شــرايط خــويش تســاهل و  شــهرت دارنــد، و راضــي نبودنــد در كتــاب
ها را به قبول تلقي نموده اند، محدثين و فقها در هر قرن  آن كتابها  پوشي نمايند، بعدي چشم
ها از لحاظ شـرح غريـب،    ها توجه داشته اند، و در ميان مردم شهرت يافته و مردم به آن به آن

  ها، توجه نموده اند. بررسي رجال و استنباط فقه آن
ع ترمذي و مجتبي نسـائي.  باشند، مانند سنن ابي داوود، جام ها مي و عامه علوم مبتني بر آن

امام رزين در تجريد الصحاح، و ابن أثير در جامع األصول، بـه ايـن كتـب و كتـب طبقـه اول      
توجه نموده اند، نزديك است كه مسند امام احمد از جمله كتب ايـن طبقـه باشـد؛ زيـرا امـام      

مـا لـيس «احمد آن را اصل و معياري براي شناخت صحيح و سقيم قرار داده و فرموده اسـت:  

  .»آنچه در آن نيست قبولش نكنيد« »فيه فال تقبلوه

  كتب طبقه سوم:
طبقه سوم: مسانيد، جوامع و مصنفاتي هستند كه پشي از بخاري و مسلم و در زمان آنان يـا  
بعد از آنان تصنيف شده اند كه شامل احاديث صحيح، حسن، ضعيف، معروف، غريب، شاذ، 

باشند، و بين علماء از آن شهرتي برخوردار نيستند كه  يمنكر، خطا، صواب، ثابت و مقلوب م
ها بر طرف شده اسـت، و   دو طبقه ماقبل برخوردار بودند، اگرچه اسم منكربودن مطلق، از آن

هـا   ها علماء چندان توجهي نكرده اند و محدثين به بررسي صـحيح و سـقيم آن   به تفردات آن
ست آن كه علماي لغت به شرح غريب، فقهـاء بـه   زياد توجه ننموده اند، و از جمله اين طبقه ا

هـا   تطبيق آن به مذاهب سلف، محدثين به بيان مشكل و مؤرخـان بـه ذكـر اسـماي رجـال آن     
نپرداخته اند، هدفم متأخيرن متعمق، نيست بلكه سخنم در باره ائمـه متقـدمين از اهـل حـديث     

ند مسند ابي علي، مصـنف  ها به وضع مستور الحال بودن خويش باقي هستند، مان است پس آن
عبدالرزاق، مصنف ابي بكر بن ابي شيبه، و مسند عبد بن حميد، مسند طيالسي، كتب بيهقـي و  
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آوري آن احاديثي بوده اسـت كـه گيـر آورده انـد نـه       طحاوي و طبراني، و هدف ايشان جمع
  ها به عمل. گردانيدن آن تلخيص و تهذيب و نزديك

  كتب طبقه چهارم:
ها بعد از مدت زماني خواستند احـاديثي   هايي است كه مصنفين آن كتاب طبقه چهارم: آن

آوري نمايند كه در دو طبقـه اول وجـود نداشـته اسـت و در مجـامع و مسـانيد        را در آن جمع
ها زبان زد كساني بوده انـد كـه محـدثين،     ها توجه نموده اند، و آن مخفي بوده اند، پس به آن

مانند بسياري از واعظان، اهل اهواء و ضعفاء، و يا از آثار صحابه ها را ننوشته اند،  احاديث آن
هـا را   هاي حكماء و واعظان بوده اند كه راويـان آن  و تابعين يا از اخبار بني اسرائيل يا از گفته

آميخته اند، و يا از محتمالت قرآن و  �از روي سهو يا ديده و دانسته به احاديث رسول خدا 
هـا   كه گروهي نيك كه از غوامض علم روايت آگهي نداشته انـد آن حديث صحيح بوده اند 

ها معاني  ها را احاديث مرفوع قرار داده اند، و يا آن را بالمعني روايت نموده اند، لذا معاني آن
ها را احاديث مستقلي پنداشـته انـد، يـا     بوده اند كه از اشارات قرآن و حديث مفهوم گشته آن

هـا را يـك حـديثي     ه در احاديث مختلفـي وجـود داشـته انـد، آن    جمالت مختلفي بوده اند ك
درآورده اند، مظنة اينگونه احاديث كتاب ضعفاي ابن حبان، كامل ابن عدي، كتـب خطيـب،   
ابي نعيم، جوزقاني، ابن عساكر، ابن النجار و ديلمي است، و نزديك است كه مسند خوارزمي 

ه همان است كه ضعيف باشـند و بـدترين آن   هم از همين طبقه باشد، بهترين احاديث اين طبق
باشد، ماده كتاب موضوعات ابن جوزي همين طبقه  ةاست كه موضوع يا مقلوب شديد النكار

  باشد. مي

  كتب طبقه پنجم:
هـا آنسـت كـه بـر زبـان فقهـا، صـوفيان،         در اينجا طبقه پنجم نيز وجود دارد: برخـي از آن 

اصلي در طبقات چهارگانه قبلي ندارند، برخي از  ها شهرت دارند حاالنكه مؤرخان و امثال آن
هـا از كـالم    دين، فصيح و بليغ، در دين درج نموده اند كه به ظاهر، بودن آن ها را افراد بي آن



    

    حجت اهللا البالغه      420 
    

 

شود، اين گروه مصيبت بزرگي در اسالم ايجـاد كـرده    چندان بعيد متصور نمي �رسول خدا 
هـا   متابعات و شواهد عرضـه نمـوده از آن   اند، ولي ماهرين اهل حديث اينگونه احاديث را بر

  سازند. ها را آشكار مي نمايند و عيوب آن برداري مي پرده

  طبقات معتمد:
كننـد كـه    اعتماد محدثين روي دو طبقه قبلي است، روي طبقه سوم فقط كساني عمل مـي 

شـته  تجربه و مهارتي در علم حديث داشته باشند و اسماء الرجـال و علـل احاديـث را از بـر دا    

‰ô﴿برنـد.   ها را در متابعات و شواهد بكار مـي  باشند، البته گاه وقتي آن s% Ÿ≅ yèy_ ª! $# Èe≅ ä3Ï9 & óx« 

# Y‘ ô‰ s% ∩⊂∪﴾)1( .»اى مقرّر كرده است خداوند براى هر چيزى اندازه«  
آوري و استنباط از طبقه چهارم يك نوع تعمق از متأخرين است، و اگر  اما اشتغال به جمع

تواننـد   واهي گروه اهل بدهت از روافـض، معتزلـه و غيـره بـه ادنـي تـوجهي مـي       خ حق را مي
گـرفتن بـه    گيري نمايند، لذا كمك شواهدي براي تقويت مذهب خويش از اين طبقه خالصه

  اين طبقه احاديث، در مجامع علماي حديث درست نيست، واهللا أعلم.

  78باب 

  كيفيت فهم منظور از كالم

الضـمير مـتكلم و فهميـدن شـنونده از آن، درجـات مختلفـي در        بايد دانست اظهار ما فـي 
  وضوح و خفا دارد.

باالترين تعبير آنست كه كالم به خاطر آن آورده شده و احتمال معني  -1
  ديگري را نداشته باشد:

دادن كـالم بـه    باالترين آن، همان است كه راجع به ثبوت حكم موضوع لـه عينـاً، و سـوق   
مصرّح باشد و احتمال معني ديگري را نداشته باشد، و پشت سرش  خاطر مفيدبودنش در آن،
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آنست كه يكي از قيود ثالثه در آن مفقود گردد، بدين صورت كه حكم براي عنوان عـامي،  
ثابت گردد كه جمعي از مسميات را در بر گيرد، به صورت شمول و يا به صورت بدل، مانند 

اش عام باشد يـا متصـف    اره، به شرطي كه صلهكلمه الناس، مسلمون، قوم، رجال و اسماي اش
به صفت عام قرار گيرد، و همچنين منفي به الي نفي جنس؛ زيرا بسياري اوقات تخصيص بـه  

گردد، يا كالم براي اين افاده سوق داده نشده است، اگرچه آن افاده به صورت  عام ملحق مي
بـه نسـبت فضـل، يـا      »الفاضـلجـاءني زيـد «معني التزامي مفهوم گردد، چنانكه كسـي بگويـد:   

به نسبت فقر كه معني فضل و فقـر بـه صـورت معنـي التزامـي مفهـوم        »جـاءني الفقيـر«بگويد: 
  باشند. مي

  آن كه محتمل معني ديگري باشد: -2
و يا احتمال معني ديگري را داشته باشد، مانند لفظ مشترك، و لفظـي كـه معنـي حقيقـت     

شـود، ولـي از    ي هم دارد، و آن كه با مثال شـناخته مـي  مستعملي دارد و نيز معني مجاز متعارف
كه از روي مثال معـروف اسـت    »سفر«بندي حد جامع و مانعي نداشته باشد، مانند  نظر تقسيم

گويند، و معلوم است كـه بعضـي حركـت جهـت      كه خروج از مدينه به سوي مكه را سفر مي
باشد كه شـام بـه منـزل     حاجتي ميباشد، و بعضي رفت و آمد براي برآوردن  سير و تفريح مي

گيرد، لذا حد معروفي ندارد، و مانند آن كه بين دو شخص  گردد، و بعضي سفر قرار مي برمي
  داير گردد مانند اسم اشاره و اسم ضمير به هنگام تعارض قرائن و صدق صله بر هردو تا.

  آن كه از خود كالم بدون واسطه مفهوم گردد: -3
ها سـه   الم را بدون استعمال لفظ، تفهيم كند كه بزرگترين اينسپس نوبت از آنست كه ك

  تاست:
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يكي فحواي كالم است: و آن عبارت است از اين كـه كـالم حالـت مسـكوت عنـه را بـه       

≅ Ÿξsù﴿كند تفهيم نمايد، مثـل:   واسطه معني كه به حكم وادار مي à) s? !$yϑ çλ°; 7e∃é&﴾)1( » آنـان   بـه
  .»مگو »اف«[پدر و مادر] 

شود، و مانند اين كـه كسـي بگويـد:     اين آيه حرمت ضرب به طريق اولي مفهوم مي كه از
كسـي در روز رمضـان چيـزي بخـورد واجـب      « »من أكل في نهار رمضان وجب عليه القضـاء«

شود كه منظور از آن نقض صوم است و اكل را به  از اين مفهوم مي »است كه آن را قضا كند
  آيد. كه زودتر در ذهن مياين خاطر به صورت ويژه بيان كرد 

فهمد چه لـزومش   شدنش براي معني مستعمل فيه، مي دوم اقتضاء: كه آن را به توسط الزم
متقاضـي آنسـت كـه قـبالً ملكـي       »أعتقـت وبعـت«عادي باشد يا عقلي و يا شرعي، مثالً كلمه 

 »صـلي «متقاضي آن است كه پاي سالمي براي رفتن داشته باشد،  »مشي«داشته باشد و كلمه 
  كند كه وضو داشته باشد. تقاضا مي

سوم ايماء: و آن اين كه اداي مقصود، به عباراتي در برابر به اعتبارات مناسب باشـد، پـس   
گيرنـد، پـس    بليغان، عبارت در برابر اعتبار مناسبي را كه بر اصل مقصد زايد باشد در نظر مـي 

هـا   كـالم بـه وصـف يـا شـرط، و ايـن      نمايد، مانند مقيدكردن  كالم اعتبار مناسب را تفهيم مي
ها نباشند حكمي نخواهد بود، و اين در جايي است كه مشابهه  داللت دارند بر اين كه اگر اين

سؤال و بيان صورت متبادر الي الذهن و بيان فايـده حكـم، در نظـر نباشـد و همچنـين مفهـوم       
ن است كه تناقض به آن، در و عدد منظور نباشد. و شرط معتبر قرارگرفتن ايماء اي يةاستثنا، غا

 »علـّى عشـرة إال شـيء إنمـا علـّى واحـد«عرف اهل لسان جاري باشد مانند آن كه كسي بگويد: 
  دهند. جمهور آن را متناقض قرار مي

  آنچه را غير از متعمقين نفهمند اعتباري ندارد: -4
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نخواهـد   كند اعتبـاري  ولي آنچه غير از متعمقين علم معاني، كسي ديگر آن را درك نمي
گردد، و بزرگتـرين آن   داشت، سپس نوبت آنست كه به مضمون كالم، روي آن استدالل مي

  هم بر سه قسم است:
گرگ « »الذئب ذو ناب وكل ذي ناب حرام«گويند:  درج في العموم: مانند آن كه مي

و توضيح آن موافق به  »داراي دندان نيش است و هرچه داراي دندان نيش باشد حرام است
 اْلُحُمرِ  ِفى َعَلى  أُْنِزلَ  َما«كه فرمود:  �س اقتراني است و همين است منظور قول رسول خدا قيا

در باره االغ چيزي بر من نازل نشده، مگر تنها اين يك آيه « »اْلَجاِمَعةُ  اْلَفاذةُ  اآليَةُ  َهِذهِ  ِإال  َشْىءٌ 

﴿، »جامع yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù öö öö≅≅≅≅ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ >> >>οοοο §§ §§‘‘‘‘ ss ssŒŒŒŒ #### \\ \\���� øø øø‹‹‹‹ yy yyzzzz ………… çç ççνννν tt tt���� tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö öö≅≅≅≅ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ;; ;;οοοο §§ §§‘‘‘‘ ss ssŒŒŒŒ #### vv vv���� xx xx©©©© ………… çç ççνννν tt tt���� tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪﴾)1( 
اي كار نيك انجام دهد پاداش آن را خواهد ديد و كسي كه به اندازة  كسي كه به اندازة ذره«

  .»اي كار بد انجام دهد كيفر آن را خواهد ديد ذره

ãΝ﴿به اين آيه:  بو از همين قبيل است استدالل حضرت ابن عباس  ßγ1y‰ ßγÎ6sù 

÷νÏ‰ tFø% sß£﴿و به اين آيه: » پس به راه هايت آنان اقتدا كني« )2(﴾#$ uρ ßŠ… ãρ# yŠ $yϑ ‾Ρ r& çµ≈ ¨Ψ tG sù 

t� x�øótG ó™$$sù … çµ−/ u‘ §� yzuρ $YèÏ.# u‘ z>$tΡ r&uρ ) ∩⊄⊆∪﴾)3( .» داود دانست كه ما او را آزموديم. در نتيجه از
  »د و رو [به سوى خدا] آورد] افتا پروردگارش آمرزش خواست و فروتنانه [به سجده

  .»پيامبر شما امر كرد كه به او اقتدا شود« »نبيكم أمر بان يقتدي به«كه فرمود: 
لو كان الوتر واجبا لم يؤد على «او المنافات، مانند مقوله زير:  مةدوم: استدالل بالمالز

شد، ولي  نمي بود در هنگام سواري انجام اگر نماز وتر واجب مي« »الراحلة لكنه يؤدى كذلك
و بيان اين با قياس شرطي است، و از اين قبيل است قول خداوند كه فرمود:  »شود انجام مي
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﴿öθs9 tβ% x. !$yϑ Íκ� Ïù îπoλÎ;# u āωÎ) ª! $# $s? y‰ |¡x�s9﴾)1( » اگر در آسمان و زمين معبوداني غير خدا
  .»شدند بودند تباه مي مي

ه صـورت ديگـري تمثيـل گـردد، مثـل      سوم: قياس، آن عبارت است از اين كه صورتي بـ 
أرأيت لو كان على «كه فرمود:  �الحمص ربوي كالحنطه، و از اين قبيل است قول رسول خدا 

نظر تو چيست؟ آيـا اگـر   « »أبيك دين فقضيته عنه أكان يجزي عن؟ قال: نعم، قال: فاحجج عنه
شـود؟ عـرض كـرد     پدرت مديون باشد و دينش را از جاي او ادا كني آيا از طـرفش ادا نمـي  

  واهللا أعلم. »چرا. پيامبر فرمود: پس عوض او حج بكن

  79باب 

  كيفيت فهم معاني شرعي از كتاب و سنت

  كند: اي كه بر رضا يا سخط داللت مي صيغه
اي كه بر رضا و سخط داللت دارد عبارت اسـت از: حـب و بغـض،     بايد دانست كه صيغه

وي پسـنديدگان و ناپسـندان، ماننـد مـؤمنين و     رحمت و لعنت، قرب و بعد، و نسبت فعل به س
منافقين، ماليكه و شياطين، اهل جنت و اهل جهنم، خواستن و جلوگيري نمودن، بيان جـزاي  

بـه انجـام آن يـا     �نمودن رسـول خـدا    مرتب بر فعل، تشبيه به محمود يا مذموم عرفي، اهتمام
  اجتناب از آن با وجود انگيزة آن است.

  ا و سخط:تمييز بين درجات رض
اما تمييز بين درجات رضـا و سـخط از قبيـل وجـوب و نـدب، حرمـت و كراهيـت، پـس         

كـه   �ترين آن، همان است كه حالت مخالف را بيان نمايد، مانند اين قول رسول خدا  صريح
هركس زكات مالش را ندهد بـه صـورت مـار سـمي     « »من لم يؤد زكاة ماله مثل لـه..«فرمود: 

 »لفـظ «سـپس   »َحـَرجَ  فَـَال  َال  َوَمـنْ «كه فرمـود:   �نيز اين قول پيامبر  الحديث. و »آيد.. درمي
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و قراردادن چيزي ركن اسالم يا كفر، و تشديد زياد بر انجام يـا   »يجـب وال يحـل«است مانند: 
دادن صـحابه و   سـپس حكـم   »لـيس مـن المـروءة، وال ينبغـي«ترك آن، و مانند اين كلمات كه 

سجده « »سجدة التالوة ليست بواجبة«كه فرمود:  �حضرت عمر تابعين است، مانند اين قول 
نمـاز  « »إن الوتر ليس بواجب«كه فرمود:  �و مانند قول حضرت علي  »تالوت واجب نيست

سپس حال مقصد از اين كه آيا تكميل طاعتي است يا سـد ذرايـع گنـاهي     »وتر واجب نيست
  است يا از باب وقار و حسن ادب است.

  و شرط:شناخت علت، ركن 

كـل «ترينش آن است كه به نص باشد، ماننـد:   اما شناخت علت، ركن و شرط: پس صريح

يـا بـه    »ال تقبل صالة أحـدكم حتـى يتوضـأ«يا  »ال صالة لمن لم يقرأ بأم الكتاب«يا  »مسكر حرامٌ 
 َأْهِلـى َعلَـى َوقـَْعـتُ «گفـت:   �اشاره و ايما باشد، مانند قول صحابي كه در محضر رسول خـدا  

گردد كه  مفهوم مي »قيام، ركوع و سجده«يا از نامگذاري نماز به  »َرقـََبةً  َأْعِتقْ : قَالَ  َرَمَضانَ  ىفِ 
  باشند. ها ركن نماز مي اين

مـوزه هـايم را   « »دعهمـا فـإنی أدخلتهمـا طـاهرتين«كـه فرمـود:    �و مانند قول رسـول خـدا   
شـود كـه طهـارت بـه هنگـام       م مي، كه از اين مفهو»ام ها را با وضو پوشيده بيرون نكن من آن

دادن اسـت بـه وجـود چـزي بـه هنگـام وجـود چيـزي          پوشيدن خف شرط است، سپس حكم
ديگر، يا به عدم آن به هنگام عدم آن ديگر، تا اين كه در ذهن جاي گيرد كـه ايـن علـت يـا     
ركن و يا شرط آن است، مانند آن كه شناخت موضوعات لغت عرب در ذهن فارس زباني به 

ها آن لغات را در مواضع مقـرون بـالقراين    نمودن عرب ها و استعمال ممارستش با عرب هنگام
گيرد و ميزان او خود همان شناخت است، پس وقتي ما ديديم كـه شـارع وقتـي كـه      جاي مي

نماز خواند ركوع و سجده بجا آورد و نجاست را از خود كنار زد و اين عمل تكرار يافت بـه  
خـواهي حـق را دريـابي همـين اسـت معيـار شـناخت         پس اگر مـي  منظورش پي خواهيم برد،

ها را ترتيب داده از آن چيزي ساختند كـه بـه آن    اوصاف نفساني، پس ديديم كه مردم چوب
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آوريـم، سـپس    نشـينند از آن، اوصـاف نفسـي آن را بيـرون مـي      گويند و رويش مـي  تخت مي
  محذوفي اعتماد نمايند. تخريج مناط است كه مردم روي وجداني مناسب يا آزمايش يا

  باشند: شناخت اهدافي كه مبني احكام مي
ها بنا گرديده اند، پس اين علمي است دقيق كه جز  اما شناخت اهدافي كه احكام روي آن

توانـد در آن غوطـه    از كسي كه ذهن لطيف و فهم مسـتقيمي داشـته باشـد كسـي ديگـر نمـي      
هـاي   مشهوراتي تلقـي نمـوده انـد كـه امـت     بخورد، فقهاي صحابه اصول طاعات و آثام را از 

ها اجماع داشته بودند مانند مشركان عرب، يهود و نصـاري، نيـازي    موجود آن زمان روي آن
  ها بحث نمايند. ها را شناخته باشند يا از متعلقات آن نداشتند تا كيفيات آن

  قوانين تشريع و تيسير:
هده مواقـع امـر و نهـي، دريافتـه انـد،      اما قوانين تشـريع و تيسـير، و احكـام ديـن را از مشـا     

همچنان كه همنشينان طبيب و پزشك خواص داروها را كه در طول مخالطت و ممارست كه 
شناسند و به درجه بااليي از شناخت خواهنـد رسـيد، از ايـن     دهد مي ها دستور مي طبيب به آن

نمايـد  خواست نفـل را بـا فـرض وصـل      در حق كسي كه مي �قبيل است قول حضرت عمر 
َلُكمْ  َمـنْ  َهَلكَ  ِبَهَذا«  �رسـول خـدا    »كساني كه قبل شما بودند به همين كار تباه شـدند « »قـَـبـْ

و قول حضرت ابن عباس كه در باره سـبب   »اْلَخطـابِ  اْبنَ  يَا ِبكَ  اللهُ  َأَصابَ «روي اين فرمود: 
من در سه چيز با « »َالثٍ ثَـ ِفـى رَبى َوافـَْقتُ «غسل جمعه فرمود، و قول حضرت عمر كه فرمود: 

إنـه كـان يصـيب «و قول زيد كه در باره بيوع منهي عنها فرمـود كـه    »پروردگارم موافق بودم
و قول حضـرت   »گرفت مي "قشام دمان"ميوه ها را مرض « »الثمار مراض قشام ُدمـان إلـخ

 ُمِنَعـتْ  َكَما اْلَمْسِجدَ  ِمنَ  َمنَـَعُهن لَ  النَساءُ  هُ َأْحَدثَ  َما ���� اللهِ  َرُسولُ  أدرك َلوْ «كه فرمود:  لعايشه 
ها را از مساجد  ها بوجود آوردند آن دانست كارهايي كه زن اگر پيامبر مي« »ِإْسَرائِيلَ  بَِنى ِنَساءُ 

  .»هاي بني اسرائيل بازداشته شدند داشت چنانكه زن باز مي
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  هاي داللت: ترين صيغه صريح
كتاب و سنت بيان گرديده است، مانند:  ترين طريقش همان است كه در خود صريح

﴿öΝä3s9 uρ ’ Îû ÄÉ$|ÁÉ) ø9 $# ×ο4θuŠym ’ Í< 'ρé' ‾≈ tƒ É=≈ t6ø9 F{$#﴾)1( »ها نيز  اي خردمندان براي شما در قصاص

zΝ﴿و قوله تعالي:  »زندگاني است Î= tæ ª!$# öΝ à6‾Ρr& óΟ çGΨ ä. šχθçΡ$tFøƒrB öΝ à6|¡à�Ρr& z>$tG sù öΝä3ø‹ n= tæ 

$x� tã uρ öΝ ä3Ψ tã﴾)2( » خداوند دانست كه شما به خودتان خيانت كرديد پس توبه شما را پذيرفت

≈z﴿و قوله تعالي:  »و از گناه شما درگذشت t↔ø9 $# y# ¤� yz ª! $# öΝä3Ψ tã zΝÎ= tæuρ āχr& öΝ ä3ŠÏù 

$Z� ÷è|Ê﴾)3( »و قوله تعالي:  »اينك خداوند از شما كاست و معلوم شد كه در شما ضعفي است

﴿āωÎ) çνθè= yèø� s? ä3s? ×πuΖ ÷G Ïù †Îû ÇÚö‘ F{$# ×Š$|¡sùuρ ×��Î7 Ÿ2 ∩∠⊂∪﴾)4( » اگر اين كار را انجام ندهيد

≅¨ &βr﴿و قوله تعالي:  »شود در سرزمين فتنه و فسادي بزرگ برپا مي ÅÒs? $yϑ ßγ1y‰ ÷nÎ) t� Åe2x‹ çFsù 

$yϑ ßγ1y‰ ÷nÎ) 3“t� ÷zW{$#﴾)5( »تا اگر يكي از آنان فراموش كند ديگري او را يادآور شود«.  

دانـد كـه دسـتش شـب در      نمي« »يَـُدهُ  بَاَتتْ  أَْينَ  َيْدِري ال«كه فرمود:  �و قول رسول خدا 
  .»كجا بوده

» خوابـد  زيرا شيطان شب در خيشوم او مي« »َخْيُشـومه َعلَـى يَِبيـت الشْيطَان فَِإن «: �و قوله 

 اتـُقـوا«مـود:  كـه فر  �سپس آن كه به آن اشاره و ايمـا شـده باشـد، ماننـد قـول رسـول خـدا        
  .»از دو چيزي كه موجب لعنت است بپرهيزيد«.»الالِعنَـْينِ 

                                           
  .179سورة بقره، آية  -)1(
  .187سورة بقره، آية  -)2(
  .66ة انفال، آية سور -)3(
  .73سورة انفال، آية  -)4(
  .282سورة بقره، آية  -)5(
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نَـانِ  الســهِ  وَِكــاءُ «: �و قولــه  چشــمها گــره دبــر هســتند (چــون چشــم بخوابــد وضــو » «اْلَعيـْ
  .» شكند) مي

  باشد: آنچه صحابي ذكر كند داللت صريح مي
است به طوري كـه بـه هـدفي     سپس آنچه صحابي فقيه آن را ذكر نمايد، باز تخريج مناط

برگردد كه اعتبار خودش يا نظيرش ظاهر باشد، و در واقعه گمان و پنداري نباشد، پـس الزم  
ها مقرر نگرديدنـد، و از   است كه از مقادير بحث بشود كه چرا شخصاً معين شدند و نظاير آن

به معـارض  دادن هدف يا بودن مانعي كه  مخصصات عموم بحث شود كه چرا در اثر از دست
  گردد مستنثي گرديدند، واهللا أعلم. برمي

  80باب 

  قضاوت در احاديث مختلف

  بر هر حديث بايد عمل كرد مگر اين كه تناقض وجود داشته باشد:
اصل اين است كه بايد بر هر حديث عمل بشود، مگر اين كه عمل بر همه در اثـر تنـاقض   

  ارد بلكه آن فقط به اعتبار نظر ماست.ممتنع گردد، و در حقيقت اختالفي در آنجا وجود ند
پس وقتي كه بين دو حديث به ظاهر اختالفي باشد، پس اگر از قبيل حكايت فعل هسـتند  
كه يكي از صحابه چنين نقل كرد و ديگـري چنـان، تعارضـي در آنجـا نيسـت، اگـر از بـاب        

ر گردد نـه بـر   باشند، و اگر بر يكي آثار قربت ظاه عادت هستند نه عبادت پس هردو مباح مي
  باشد. ديگري پس اولي مستحب و دومي مباح مي

  تناقض در قربت:
باشـند كـه يكـي     و اگر هردو از باب قربت باشند پس هردو مستحب و يا هردو واجب مـي 

  كند. بجاي ديگري كفايت مي
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حفاظ صحابه در بسياري مسايل از اين قبيل، چنين تنصيص نموده اند مانند وتـر بـه يـازده    
نه ركعت و به هفت ركعت، مانند قراءت سري و جهري در نماز تهجـد، و مطـابق    ركعت، به

به اين اصل، مناسب است كـه در بـاره رفـع اليـدين تـا حـد اذنـين و مناكـب فيصـله نمـود، و           
همچنين در باره تشهد حضرت عمر، ابن مسعود و ابن عباس و در باره وتر كه آيا يك ركعت 

ر دعاهاي استفتاح و دعاهاي صـبح و شـام و بقيـه اسـباب و     به تنهايي است يا سه ركعت، و د
  اوقات، بايد فيصله نمود.

  اگر دو حديث مخلص از تنگناي قرار گيرند:
يا هردو خالص از تنگناي قرار گيرند به شرطي كه جلوتر چنين موجبي باشد، مانند خصال 

كـه حسـن يـا     كفاره و مجازات محارب، موافق به يك قول، يـا در آنجـا علـت مخفـي باشـد     
وجوب يكي از دو فعل را در يك وقت و ديگري را در وقت ديگر بخواهـد، يـا يكـي را در    
يك وقتي واجب گرداند ودر وقتي ديگر اجازه به تركش دهـد لـذا الزم اسـت كـه اينگونـه      
چيزها كامالً بررسي شوند، يا يكي عزيمت و ديگري رخصت باشد به شرطي كه اثر اصـالت  

صريح در ديگري نمايان گردد، و اگر دليل نسخ ظاهر گردد بايد به آن قايل در يكي و اعتبار 
  شد.

و اگر يكي حكايت از فعل است و ديگري رفع قولي است، پس اگر قول قطعي الـداللت  
بر تحريم يا وجوب يا قطعي الرفع نيست، پس اين دو حديث چندين احتمال خواهند داشت و 

اسـت يـا محمـول بـر      �فعل مختص به آن حضرت  اگر قطعي است محمول بر اين است كه
نسخ است لذا بايد به جستجو قرائن پرداخت، و اگر دو قـول باشـند پـس اگـر يكـي در يـك       

شوند كه يكي  معني ظاهر و در ديگري مؤول است، و تأويل هم قريب است، بر اين حمل مي
شـود مگـر    حمل نميتوضيح و بياني است براي آن ديگر، و اگر تأويل بعيد است، پس بر آن 

اين كه قرينه بسيار قوي وجود داشته باشـد و يـا ايـن تأويـل از صـحابي فقيهـي منقـول باشـد         
گويـد كـه قبـل از غـروب      در باره ساعت روز جمعه مـي  �چنانكه حضرت عبداهللا بن سالم 

آفتاب است، وقتي حضرت ابوهريره نقد نمود كه آن وقـت، وقـت نمـاز نيسـت حاالنكـه آن      
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در اين اوقات بندة مسلمان از « »ال يسأل اهللا فيها مسلم قائم يصلي«وده است: فرم �حضرت 
حضـرت عبـداهللا فرمـود انتظاركننـده نمـاز در حكـم        »كنـد  خدا در حالت نماز مسـئلت نمـي  

نمازخوان است، پس اين تأويل بعيدي است كه قابل قبول نبود اگر صحابي فقيهي آن را بيان 
بعيد اين است كه اگر آن تأويل بدون قرينه بـر عقـول سـليمه     كرد، ضابطه شناخت تأويل نمي

  عرض شود يا بحث و مباحثه بشود احتمال آن را نداشته باشد.

  اگر مخالف به اشاره ظاهر گردد معتبر نيست:
و اگر به اشاره ظاهري يا مفهوم روشني يا مورد نص، مخالف باشد اصالً قابل قبول 

نست كه عامي را كه عادت به استعمال بعض افرادش در نخواهد شد، از تأويل قريب يكي آ
نظاير چنين حكم رواج دارد بر همين افراد تخصيص نمود، دوم عامي كه در چنين موضع 
استعمال شود كه عادت به تسامح در آن جاري باشد مانند مدح و ذم، سوم عامي است كه 

ي قضيه مهمله بكار جهت حكم شرعي بعد از افاده اصل حكم وضع گردد، پس آن به جا
در كشتزارهايي كه از آب « »اْلُعْشرُ  َفِفيهِ  السَماءُ  هَسَقت َما«شود، مانند اين قول كه  گرفته مي

 َأْوُسقٍ  َخْمَسةِ  ُدونَ  ِفيَما لَْيسَ «و نيز اين قول كه  »باران آب داده شوند يك دهم (عشر) است

يل است كه هريكي را بر صورت خاصي ، از اين قب»كمتر از پنج وسق عشر ندارد« »َصَدَقةٌ 
ها را بر كراهيت و بيان  مناسب، به شهادت مناط حمل نمود، يا اين كه در صورت امكان آن

جواز حمل نمود، و تشديد را بر زجر بايد حمل كرد به شرطي كه از قبل اصرار و لجاجتي 

ôM﴿باشد. اما قول خداوندي:  tΒ Ìh�ãm ãΝ ä3ø‹ n= tæ èπtG øŠyϑ ø9  »ردار براي شما حرام شده استم« )1(﴾#$
  يعني خوردنش.

﴿ôM tΒ Ìh�ãm öΝ à6ø‹ n= tã öΝ ä3çG≈yγ̈Β é&﴾)2( .»يعني  »مادرانتان بر شما حرام گرديده است
  شان. كردن نكاح

                                           
  .3سورة مائده، آية  -)1(
  .23سورة نساء، آية  -)2(
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يعنـي بـه    »َحـق  الرُسـولَ وَ «بعضي تـأثيرش ثابـت اسـت:     »َحـق  اْلَعْينُ «: �و قول رسول خدا 
بعضي گناه آنچـه كـه در    »َوالنْسَيانُ  اْلَخطَأُ  ُأمِتي َعنْ  رُِفعَ «حقيقت برانگيخته شده است و قوله: 

 »بِـَوِلي  ِإال ِنَكـاحَ  ال« »بِـَوِلي  ِإال ِنَكاحَ  الَ وَ « »ِبَطُهورٍ  ِإال َصالةٌ َال «آن حالت انجام داده اند و قوله: 
  گردد. ها قرار داده مترتب نمي يعني بر اين اشياء آثاري كه شارع بر آن

﴿# sŒÎ) óΟ çFôϑ è% ’ n< Î) Íο4θn= ¢Á9 $# (#θè= Å¡øî $$sù﴾)1( .» چون براي نماز برخيزيد روي تان را و .. بشـويد« 
ها هر لفظي را در محلي  ها ظاهر هستند نه مؤول؛ زيرا عرب يعني اگر بر وضو نبودند، همه اين

ين است لغـت  گيرند كه به آن محل مناسب باشد، و ا برند و همان معني را در نظر مي بكار مي
  خواهند از ظاهرش منصرف گردد. ها كه نمي آن

اي از  اي از باب فتوي و در واقعه اي باشند كه در مسئله اگردو حديث بگونه
  باب قضا بيايند:

اي  اي در واقعـه  اي هسـتند يـا فيصـله    و اگر دو حديث از باب فتوي راجـع بـه يـك مسـئله    
افق به آن قضاوت خواهد شد، مانند آن كه باشند، پس اگر علت جداكننده ظاهر گردد مو مي

زدن در حال روزه سؤال كرد او را نهي نمود، و چـون   راجع به بوسه �جواني از آن حضرت 
  پيرمردي سؤال كرد به او اجازه داد.

و اگر سياق در يكي بر اين داللت دارد كـه نيـاز وجـود دارد يـا سـايل اصـرار دارد يـا از        
خواهـد بـر    شده است يا جلوگيري اسـت از كسـي كـه مـي     پوشي آوردن اكمال، چشم بدست

شود كه يكي از اين دو فعل بر عزيمـت و   نفسش تشدد بكار ببرند، پس در اين باره فيصله مي
بـه   ديگري بر رخصت محمول است و اگر هردو امـر مخلـص و رهـايي بـراي شـخص مبتلـي      

هسـتند كـه وفـا بـه قسـمش      باشند، يا كفاره از كسـي   هستند و يا عقوبت براي جنايتكاري مي
رود كـه يكـي    ها را بر صحت هردو امر، حمل نمود، و نيز احتمال مي توان آن نكرده است مي

اي كه گاهي او را به غسل براي دو نمـاز و   منسوخ باشد، مطابق به اين اصل در باره مستحاضه

                                           
  .6سورة مائده، آية  -)1(
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نـد،  شـدن خـون شـديد، فتـوي داده ا     كردن ايام عادت يـا ايـام جـاري    گاهي به حيض حساب
شود؛ زيرا عادت، و رنگ و خون هردو، اين صالحيت را دارند كه مظنـة حـيض    قضاوت مي

اي بر او باقي مانـده باشـد فتـوي     دادن براي كسي كه بميرد و قضاي روه قرار گيرند، و يا طعام
داده اند، و يا كسي كه در نماز شك و ترديدي داشته باشد براي الغاي شك او به يكي از دو 

داده شده است: يا در جستجوي صواب، قـرار گيـرد يـا روي يقـين عمـل نمايـد، و        امر فتوي
  اندازي موافق به يك قولي. همچنين است قضاوت در اثبات نسبت به قول قيافه شناس و قرعه

  اگر دليل نسخ واضح باشد بر آن بايد حمل نمود:
صـيص از جانـب   و اگر دليل نسخ واضح باشد بايد بر آن حمل نمود، و نسـخ گـاهي بـه تن   

أال  اْلُقبُـورِ  زِيَـارَةِ  َعـنْ  نـََهْيـُتُكمْ  ُكْنـتُ «گردد، چنانكـه در حـديث آمـده اسـت:      معلوم مي �پيامبر 

و گـاهي بـه    »از زيارت قبور شما را نهي كرده بودم آگاه باشيد االن زيارت كنيـد « »فـَُزوُروَهـا
كـه امكـان جمـع در     شود اين هـم در صـورتي اسـت    تأخير يكي و تقديم ديگري شناخته مي

  ها وجود نداشته باشد. آن
هرگاه شارع حكمي را مشروع قرار داد، سپس به جاي آن، حكم ديگري را مشروع نمود 
و نسبت به حكم قبلي خاموش ماند، فقهاي صحابه از اين، چنين برداشت نمـوده انـد كـه اول    

هستند صحابي يكي را شود، يا اين كه احاديث باهم مختلف  منسوخ است و اين نسخ تلقي مي
شـود نـه    منسوخ و ديگري را ناسخ قرار داد، پس اين روش در باره نسـخ، ظـاهري تلقـي مـي    

قطعي، و اين قـول فقهـا كـه هرگـاه چيـزي را بـرخالف عمـل مشـايخ خـويش تلقـي نماينـد            
كننده نيست، نسخ در ظاهر، عبارت است از تغيير حكمـي بـا    گويند: اين منسوخ است قانع مي

گر و در حقيقت عبارت است از به پايان رسيدن حكمي به سبب پايان يافتن علتش حكمي دي
شدن مانعي از عليت يا به وسيله وحي بر  بودنش براي هدف اصلي، يا حادث يافتن مظنه يا پايان
ظاهر گردد كه حكم ديگر بر اين تـرجيح دارد و يـا بـه اجتهـادش ايـن امـر واضـح         �پيامبر 



    

  433  باشد مي �مبحث هفتم: بحث استنباط احكام شريعت از احاديث رسول خدا 
  

 

است كه امر اول نيز از امور اجتهادي باشد، خداوند در باره حـديث   گردد، و اين در صورتي

tΒ ãΑ$﴿فرمايد:  معراج مي £‰ t7 ãƒ ãΑ öθs) ø9 $# £“t$ s!﴾)1( .» [آن]شود وعده در نزد من تغيير داده نمى«  

  رسد: هرگاه مجالي براي جمع و تأويل و ترجيح نباشد نوبت به تساقط مي
جود نداشته باشد و بـه نسـخ هـم نتـوان پـي بـرد،       و هرگاه براي جمع و تأويل گنجايشي و

گردد، پس اگر ترجيح يكي بنـا بـه معنـي كـه در سـند وجـود دارد ماننـد         تعارض متحقق مي
بودن راوي كه مسـتفتي   اتصال، تصريح صيغه رفع و صاحب واقعه ة، فقه راوي، قوةكثرت روا

كـم و علـت آن اسـت ظـاهر     يا مخاطب يا مباشر باشد ظاهر گردد، و يا بنا به معنـي كـه در ح  
بودنش به احكام شرع و علت بودنش كه از شدت مناسبت بنا به شناخت   گردد، مانند مناسب

تاثيرش پيداست يا ترجيحش از خارج باشد، مانند اين كه متمسك اكثر اهل علم باشـند پـس   
در اين صورت به راجح بايد تمسك جست و اگر هيچ يكي از امور فوق وجود نداشت پـس  

  تواند وجود داشته باشد. گردند ولي اين صورت فرضي است كه نمي دو ساقط ميهر

  عمل به قول صحابي:

و  »أمرنـا ونهينـا«باز اين قـول او كـه    »امر و نهي و قضي و رخص«و اين قول صحابي كه: 
هـذا حكـم «بـاز قـول او كـه     »من السنة كذا، وعصى أبا القاسم من فعـل كـذا«نيز اين قول او كه 

بودن احاديث ظاهر هستند، اما احتمـال ورود اجتهـاد را در ايـن كـه       همه در مرفوع »����النبي 
علّت مدار را، مصور سازد دارند و نيز ايـن احتمـال را دارنـد كـه حكـم را از قبيـل وجـوب،        

در تعـدد   »كـان يفعـل كـذا«استحباب يا عموم و خصوص متعين نمايند و اين قول صحابي كـه  
با ايـن منـافي نيسـت و همچنـين      »كان يفعل غيـره«صحابي ديگر كه، فعل ظاهر است و گفتن 

در تقريـر، ظـاهر اسـت امـا نـص       »صحبته فلم أره ينهى وكنا نفعل في عهـده«گفتن صحابي كه 
  نيست.

                                           
  .29سورة ق، آية  -)1(
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  اختالف احاديث در اثر اختالف طرق:
هاي حديث به سبب اختالف طرق مختلف مي باشند، و اين از جهـت نقـل    و گاهي صيغه

معني است، پس اگر حـديثي چنـين آمـد كـه راوايـان ثقـه، در لفـظ آن، اختالفـي         حديث بال
تـوان   باشد، و در چنين مورد مي مي �ندارند، پس ظاهر آنست كه آن لفظ خود آن حضرت 

  به تقديم و تأخير واو و فا و امثال آن بر معناي زايد از اصل مراد استدالل نمود.
باشند، ولي از نظر فقه، حفـظ و كثـرت،    تمل ميو اگر اختالف در مواردي نمودند كه مح

رود لذا استدالل به ظاهر آن ممكن نيست، مگـر بـه    باهم نزديك هستند، پس ظاهر از بين مي
كردنـد نـه بـه     معني كه همه روي آن اتفاق دارند، جمهور راويان بـه رؤس معـاني توجـه مـي    

  حواشي.
اكثـر و آشـناتر بـه واقعـه بايـد      باهم مختلف هست، پـس بـه قـول ثقـه،      ةو اگر مراتب روا

اي مشعر بر اين بود كه ضبط آن بيشتر است، مانند اين قول كه  تمسك جست، و اگر قول ثقه
گفت: پريـد و  « »قالت: وثب وما قالت: قام، وقالت: أفاض على جلده الماء وما قالت: اغتسل«

تمسـك   پـس بـه آن   »نگفت: بلند شد و گفت: آب بر پوستش ريخت و نگفت: غسل كـردم 
گردد، و اگر اختالف فاحشي داشتند در صورتي كه خود اشخاص باهم متفاوت هسـتند و   مي

  گردند. مرجحي در آنجا نيست، خصوصيات مختلف فيها ساقط مي

  باشد: حديث مرسل به قراين قوي مي
اي باشد مانند حديث موقوف صـحابي يـا مسـند صـحابي      حديث مرسل اگر همراه با قرينه

مرسل صحابي ديگر به آن كمك كند، و شيوخ متغاير باشند، يا قـول اكثـر   ضعيف يا حديث 
النصي به آن كمك كند يا معلوم گـردد كـه او بـه جـز از      ةاهل علم يا قياس صحيحي يا اشار

هـا احتجـاج بـه آن مرسـل      كنـد، پـس در ايـن صـورت     راوي عادل از كسي ديگر ارسال نمي
باشد، و اگر چنين نباشد احتجاج به آن درست  ميتر  اش از مسند پايين درست است، ولي پايه

  باشد. نمي
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و همچنين است آن حديثي كه آن را ضعيف الضبط روايت بكند به شـرطي كـه مـتهم يـا     
اي باشد ماننـد   باشد، اگر توام با قرينه مجهول الحال نباشد، مختار آنست كه آن مورد قبول مي

آن عامل باشند و اگر چنين نباشد مـورد قبـول    آن كه موافق به قياس باشد يا اكثر اهل علم بر
  شود. واقع نمي

  اي به روايتي اضافه وارد كند: وقتي تنها ثقه
اي وارد كند و سكوت ديگـران از آن ممتنـع نباشـد، آن     اي به روايتي اضافه و اگر تنها ثقه

ث و سـبب  بودن راوي در سند و ذكر مورد حدي باشد، مانند اسناد مرسل و اضافه نيز مقبول مي
روايت و اطناب كالم و آوردن جمله مسـتقلي كـه معنـي كـالم بـه آن تغييـر نخـورد، و اگـر         
سكوت ديگران ممتنع باشد مانند زيادتي كه معني را تغيير دهد يا چنين امر نـادري باشـد كـه    

  باشد پس قبول نخواهد شد. عادتاً ذكرش متروك نمي
اجتهاد در آن مجالي دارد، پس آن في  و اگر صحابي حديثي را بر محلي حمل نمود، اگر

آيد، مگر اين كـه بـرخالفش حجتـي قـايم گـردد و اگـر نـه قـوي          الجمله ظاهر به حساب مي
باشد، چنانكه آن در جايي باشد كه شخص آشـنا بـا لغـت، از قـراين حـال و مقـال، آن را        مي

  بشناسد.

  اختالف آثار صحابه و تابعين:
ها وجـود   ، اگر موافق بوجوه ياد شده امكان تطبيق در آناما اختالف آثار صحابه و تابعين

داشت كه راهش همين است، و اگر نه در مسئله دو قول يا بيش از آن هسـت، بايـد ديـد كـه     
اي است، بكوش تـا   تر است آشنايي به مĤخذ مذاهب صحابه از علم پوشيده كدام يك صواب

  .)1(، )1(اي برداري، واهللا أعلم از آن بهره

                                           
بايد دانست كه مصنف قسم اول در اين كتاب را بـه هفـت مبحـث در هفتـاد بـاب ترتيـب داده اسـت،         -)1(

ر صدر كتاب روي آن تنبيه فرمود، اما تا اينجا شمارش ابواب به هشتاد و يـك رسـيدند و ايـن    چنانكه د
هاي موجود به وقت طبع يكسان موجود بود؛ لذا ابواب اضافي يا بعداً ملحـق گرديـده    عدد در همه نسخه
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ها در  ي از ايناند مانند ابواب آينده يا سهوي از مصنف در اول كتاب اتفاق افتاده است و يا اين كه بعض

  هـ من هامش األصل 1ها را به باب تبديل كرده است، واهللا اعلم  اصل، فصل بوده ند كه قلم كاتب آن
ولي با بررسي مجدد كه به هنگام ترجمه روي اين سه نسخه: يكي چاپ بيروت و دو تا چاپ پاكسـتان   -)1(

است نه هشتاد و يك، امكـان دارد  كه در دست بود انجام گرفت، واقع گرديد كه شمارش ابواب هشتاد 
  باز اشتباهي بوده است. (مترجم)



  )1(تتمه

  1باب 

  اسباب اختالف صحابه و تابعين در فروع

مدون نبـود، بحـث در احكـام در     �بايد دانست كه علم فقه در زمان مبارك رسول خدا 
آن روزها، مانند بحث امروزي فقهاء نبود كه با نهايت كوشش خود، اركان و شـروط را بيـان   

هاي را  دهند، نسخت صورت نمايند، و آداب هريكي را جدا از ديگري با دليل توضيح مي مي
نمايند، و براي هرآن يكي كه حد بپذيرد حـد بيـان    ها بحث مي كنند سپس روي آن فرض مي

  كنند و صنايع ديگر. كنند و براي آن كه قابل حصر باشد حصر بيان مي مي

كرد بدون اين كه بيان كند كه كدام فرض است يا  عمل مي ����رسول خدا 
  خير:

ديدنـد و بـه آن تمسـك     گرفـت، صـحابه وضـوي او را مـي     وضـو مـي   �اما رسول خـدا  
خوانـد،   جستند، بدون اين كه او بيان كند كه اين ركني است و آن ادبي است، و نماز مـي  مي

خواندنـد، و او حـج    پس صحابه همانطور كه او را ديده بودند كه نماز خوانده است نماز مـي 
آوردنـد، ايـن غالـب حـال آن      جا ميآورد مردم كيفيت حج او را مشاهده كرده حج ب بجا مي

كـرد كـه    بود، او بيان نفرمود كه، فرايض شش يا چهار است، و اين را فرض نمي �حضرت 
احتمال دارد كسي بدون مواالت وضو گرفته باشد تا به صحت و فساد وضوي او حكـم دهـد   

  إال ما شاء اهللا.

  كردند: صحابه خيلي كم سؤال مي

                                           
اين تتمه از اينجا تا قسم دوم مشتمل بر چهار باب است كه فقط در يك نسخه وجود داشت و من آن را  -)1(

مطابق به نسخة ياد شده در متن باقي گذاشتم، زيرا مضمونش مناسب به كتاب بـود، و كـالم مصـنف در    
آينـد كـه    دال بر اين است كه مناسب است به اصل كتاب ملحق گردد، از اينجا چنين برميآخر تتمه نيز 

هــ مـن هـامش     1مصنف به نظر ثاني كتاب آنچنان كه بين مـردم مشـهور اسـت موفـق نگرديـده اسـت،       
  األصل.
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 بكردند، از حضرت عبداهللا بن عباس ا سؤال ميو صحابه خيلي كم از اين چيزه
 َعنْ  ِإال  َسأَُلوهُ  َما ���� اللهِ  َرُسولِ  َأْصَحابِ  ِمنْ  َخْيراً  َكانُوا قـَْوماً  رَأَْيتُ  َما«مروي است كه فرمود: 

ُهن  اْلُقْرآنِ  ِفى ُكلُهن  قُِبَض، َحتى َمْسأََلةً  َعَشَرةَ  َثَالثَ   �تر از امت محمد من هيچ قومي را به« »ِمنـْ
نديدم. در باره سيزده مسئله از او سئوال نكردند تا اين كه وفات كرد در حالي كه تمام آن 

y7﴿مسائل در قرآن وجود دارد از جمله:  tΡθè= t↔ó¡o„ Çtã Ì�öκ ¤¶9 $# ÏΘ#t� ysø9 $# 5Α$tFÏ% ÏµŠ Ïù ( ö≅ è% ×Α$tFÏ% ÏµŠ Ïù 

×��Î6x.﴾)1( »پرسند، بگو: جنگ در اين ماه گناه  ام ميكردن در ماه حر از تو در باره جنگ

=š�tΡθè﴿ »بزرگ است t↔ó¡o„ uρ Çtã ÇÙŠÅsyϑ ø9   .»پرسند از تو در بارة حيض مي« )2(﴾#$

  كردند: داشت سؤال مي صحابه تنها از آنچه نفعي در بر مي
داشـت حضـرت ابـن     ها نفعـي مـي   پرسيدند كه براي آن و نيز فرمود كه: فقط از چيزي مي

از چيزي كه واقع نشده است سؤال نكن، زيرا من از حضرت عمر بن «ايد: فرم مي بعمر 
قاسـم   »شنيدم كه به كسي لعنت كرد كه از چيزي كه واقع نشده بـود سـؤال كـرد    �خطاب 

كرديم و بحـث و جسـتجو از    ها سؤال نمي كنيد كه ما از آن فرمود: شما از چيزهايي سؤال مي
كنيد كـه   كرديم و از چيزهايي سؤال مي و جستجو نميها بحث  كنيد كه ما از آن چيزهايي مي

ها را  بود كه آن دانستم براي ما حالل نمي ها را مي دانم چه چيزهايي هستند، و اگر آن من نمي
  پنهان نگهداريم.

ها برخورد كردم بيشـتر از   اصحابي كه من به آن«از عمر بن اسحق مروي است كه فرمود: 
ام كه سيرت آسـانتر و   گذشته اند، پس من هيچ قومي را نديدههايي هستند كه پيش از من  آن

  .»ها داشته باشند تشدد كمتري از آن

                                           
  .217سورة بقره، آية  -)1(
  .222سورة بقره، آية  -)2(
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بن بسر كندي مروي است كه نسبت به زني از او سـؤال شـد كـه در جمـع قـومي       ةاز عباد
هايي را ديدم كه مانند شما تشدد نداشتند،  من قوم«فوت كرده كه براي او ولي نيست، فرمود: 

  ، همه اين آثار را امام دارمي روايت فرموده است.»كردند هاي شما سؤال نمي سؤالو مانند 

  :����فتاوي و قضاياي رسول خدا 
داد،  كردند، پس او به آنان جـواب مـي   استفتا مي �مردم در وقايع مختلف از رسول خدا 

نيكـي  ديد كه مردم كارهاي  كرد، و مي ها قضاوت مي شدند در آن پروندها پيش او آورده مي
دهنـد   اي انجام مـي  ديد كه كار ناشايسته داد، يا مي دهند آن را مورد ستايش قرار مي انجام مي

نمـود و   داد يا به پروندها قضاوت مـي  كرد، هرآنچه كه به مستفتي فتوي مي آن را نكوهش مي
  گرفت. ها در اجتماع انجام مي كرد، همه اين دهنده منكري نكوهش مي يا بر انجام

داشـتند از مـردم    اي علمـي نمـي   اگر راجع به مسأله بشيخين ابوبكر و عمر  و همچنين
  پيش آنان هست. �كردند كه آيا در اين باره حديثي از رسول خدا  سؤال مي

  كرد: از صحابه در باره احكام سؤال مي ����حضرت ابوبكر 

 »َشـْيئاً  ِفيَهـا الَ قَـ ���� اللـهِ  َرُسـولَ  َسـِمْعتُ  َمـا«راجع به ميراث جده فرمود:  �حضرت ابوبكر 
 »َشـْيئاً  اْلَجـدةِ  ِفـى قَـالَ  ���� اللـهِ  َرُسـولَ  َسـِمعَ  أَيُكـمْ «سپس از مردم پس از نماز ظهر سـؤال كـرد،   

مغيـره بـن شـعبه     »در باره ميراث جده چيزي شنيده است؟ �كدامي يك شما از رسول اهللا «
فرمود: آيـا عـالوه    �بوبكر گفت: من، فرمود: چه گفت؟ او گفت كه: به او يك ششم داد، ا
بـه او   �گويد، آنگاه ابوبكر  بر تو كسي ديگر هم هست؟ محمد بن مسلمه گفت: راست مي

  يك ششم داد.

  چه شنيده اند: ����كرد كه از رسول خدا  از صحابه سؤال مي ����حضرت عمر 
(ديه سقط جنين) سپس رجوعش به خبر مغيره،  ةاز مردم در باره غر �داستان سؤال عمر 

ها در باره وبا و رجوعش به خبر عبدالرحمن بن عوف، و همچنـين رجـوعش    سؤالش از آنو 



    

    حجت اهللا البالغه      440 
    

 

به  �در داستان مجوسي به خبر عبدالرحمن بن عوف، و شادشدن حضرت عبداهللا بن مسعود 
  خبر معقل بن يسار وقتي كه با رأي او موافق درآمد.

از او  �عمـر  سپس سـؤال   �و داستان برگشتن حضرت ابوموسي از درب حضرت عمر 
در باره حديث و شهادت ابوسعيد براي او و امثال اين امور زيـاد معـروف، و در صـحيحين و    

  باشند. سنن مروي مي

  آنچه ديده و شنيده اند نقل كرده اند: ����صحابه از رسول خدا 
، پس هر صحابي آنچه را خداوند از عبادات، فتاوي �خالصه، اين بود روش رسول خدا 

كرد و علت هريكي  فهميد و حفظ مي ها را مي ديد، آن يش ميسر كرده بود ميو داوري او برا
و بعضي را بر نسخ بر حسب امارات و قراين كه  حةدانست، پس بعضي را بر ابا را به قراين مي

ترين وجـه در ايـن بـاره اطمينـان و خنكـي قلـب        كرد، عمده بودند حمل مي پيش او كافي مي
بينيد كه اعراب هدف  ه به استداللي داشته باشند، همچنان كه ميها بود، بدون اين كه توج آن

  گرفت. هايشان آرامش مي فهمند و به تصريح يا تلويح و ايماء، دل كالم را در ميان خود مي

  صحابه در شهرها منتشر شدند و سكونت نمودند:
بـه پايـان رسـيد، سـپس صـحابه در منـاطق،        �پس بدين طريق عصر و زمان آن حضرت 

اي قرار گرفت، وقايع اتفاق افتاد و مسايل رخ دادند، در  شر گشتند و هريكي مقتداي منطقهمنت
اين باره استفتا گرديد، هريكي موافق به آنچه برداشت يا استنباط نموده بود فتوي داد، و اگـر  

كرد و علتـي را   يافت به رأيش اجتهاد مي در حفظ و استنباط خويش براي جواب، چيزي نمي
نمود، و هرگاه  در منصوصات خويش مدار حكم قرار داده بود، دريافت مي �خدا  كه رسول

كـرد، پـس بـدين     يافت حكـم را تـرك مـي    در تالشش حكم را بر موافق مقصود رسول نمي
  صورت در ميان اصحاب اختالف به چند وجه پديد آمد.

كرد و صحابي ديگر به رأيش  حكمي نقل مي ����وقتي صحابي از رسول خدا 
  نمود: اد مياجته
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از آن جمله: آن كه صحابي حكمي را در فتوي يا قضاوتي بشنود و ديگري آن را نشـنيده  
  باشد و به رأيش اجتهاد كرده باشد، و اين چندين صورت دارد:

يكي: آن كه اجتهاد او موافق به حديث قرار گيرد، مانند آنچه نسائي و غيره روايت كرده 
باره زني سؤال شد كه بدون تقرر مهـر، مطلقـه گرديـده    در  �اند كه از حضرت ابن مسعود 

در اين باره چه قضاوتي فرموده انـد، مـردم تـا     �ام كه رسول خدا  است، او فرمود: من نديده
يك ماه پيش او رفت و آمد نمودند، و بر اخذ جواب از او اصرار ورزيدنـد، پـس او اجتهـاد    

برد،  و عدت واجب است، و از شوهر ارث ميرسد، و بر ا نمود و فرمود كه: به او مهر مثل مي
در حـق زنـي از مـا چنـين قضـاوت       �معقل بن يسار بلند شد و گواهي داد كـه رسـول خـدا    

ــن مســعود   ــداهللا ب ــر ايــن، آنقــدر شــاد گرديــد كــه بعــد از   �فرمــوده اســت، حضــرت عب ب
  شدنش بر هيچ چيزي چنين شاد نشده بود. مسلمان

اي ظاهر  ادل نظر و مباحثه برقرار باشد و حديث به گونهدوم: اين كه در ميان دو صحابي تب
گردد كه گمان غالب به آن موافق باشد پـس صـحابي از اجتهـاد خـويش برگشـته بـه سـوي        
حديث مسموع روي بياورد، مانند آن كه ائمه روايت كرده اند كه مذهب حضـرت ابـوهريره   

اش باطـل اسـت تـا ايـن كـه       هبر اين بود كه اگر كسي در حال جنابت بود كه صبح دميد روز
  بعضي از ازواج مطهرات به او برخالف مذهبش خبر دادند او از مذهب خويش برگشت.

سوم: اين كه حديثي به او برسد، ولي نه آنچنـان كـه گمـان غالـب موافـق او باشـد، پـس        
نمايد، چنانكه اصحاب اصـول روايـت    كند، بلكه در حديث نقد مي اجتهاد خود را ترك نمي

گـواهي داد كـه بـه مـن سـه طـالق داده شـد و         �ند كه فاطمه بنت قيس در نزد عمر كرده ا
رسول خدا به من نفقه و سكني نداد، پس حضرت عمر اين گـواهي او را رد نمـود و فرمـود:    

كتـاب خـدا را،    « »ال أترك كتاب اهللا بقول امرأة ال ندري أصدقت أم كـذبت لهـا النفقـة والسـكنى«
طلقه، بنا به قول زني كه نميـدانم راسـت گفتـه اسـت يـا دروغ، نمـي       راجع به نفقه و مسكن م

 َوال ُسـْكَنى ال«به فاطمه نسبت به اين قول او كه گفته بود،  لو نيز حضرت عايشه  »گذارم

  .»اللهَ  تـَتِقى َأالَ «فرمود:  »نـََفَقةً 
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بـراي  بر ايـن بـود كـه     �و مانند آن كه بخاري و مسلم روايت كرده اند كه مذهب عمر 
در سـفري بـود و    �جنب تيمم جايز نيست، عمار در نزد او روايت كرد كـه بـا رسـول خـدا     

در ميـان گذاشـت، رسـول     �جنب شد و آب نيافت در خاك غلطيد و اين را با رسول خـدا  
 ِبِهَمـا َمَسـحَ ، فَ اْألَْرضِ  َعلَـى بَِيَديْـهِ  َوَضـَربَ  َهَكـَذا لَ فَعـتَ  َأنْ  َيْكِفيـكَ  َكـانَ  ِإنَمـا«بـه او فرمـود:    �خدا 

هاي خود را به زمين زد و چهـره و   كردي دست براي تو كافي بود كه چنين مي« »َوَيَدْيهِ  َوْجَههُ 
نپـذيرفت و در   �اما اين روايت را حضـرت عمـر    »هاي خود را مسح نمود (تيمم زد) دست

يث در طبقه نزد او حجتي قرار نگرفت؛ زيرا در آن قدح خفي مشاهده نمود تا اين كه اين حد
دوم به كثرت طرق مستفيض شد، و وهم قدح از آن برطرف گرديد، و علماء بـه آن تمسـك   

  جستند.
چهارم: اين كه به او اصالً حديثي نرسيده باشد، مانند آن كه مسلم از حضرت عبـداهللا بـن   

داد كه به هنگام غسـل موهـاي بافيـده     روايت كرده است كه او به زنان دستور مي بعمر 
 يَـْأُمرُ  ُهـوَ  ُعَمرَ  ِالْبنِ  َعَجًبا يَا«آن را شنيد و فرمود:  ليش را باز كنند، حضرت عايشه سر خو
ُقْضنَ  َأنْ  النَساءَ   ِمـنْ  ���� اللهِ  َوَرُسولُ  أَنَا َأْغَتِسلُ  ُكْنت َلَقدْ  رُُءوَسُهن؟ َيْحِلْقنَ  َأنْ  يَْأُمُرُهن  َأَفَال  َشْعَرُهن  يـَنـْ

هـا را   تعجـب اسـت بـر ابـن عمـر، زن     « »إفْـَراغَـاتٍ  ثَـَالثَ  رَْأِسـي َعلَـى أُْفرِغَ  َأنْ  َأزِيدُ  اَفمَ  َواِحدٍ  إنَاءٍ 
شـان   دهد كه سرهاي دهد كه موهاي سرشان را براي غسل باز كنند! آيا دستور نمي دستور مي

كرديم و از سه مشت بيشتر بـر سـرم آب    را بتراشند؟! من با پيامبر از آب يك ظرف غسل مي
  .»يختمر نمي

در بـاره   �مثال ديگر: آن كه امـام زهـري ذكـر نمـوده اسـت كـه رخصـت رسـول خـدا          
  خواند. گريست، زيرا نماز نمي مستحاضه به هند نرسيده بود مي

  اختالف در نظر به سوي حديث:
كنـد، بعضـي آن را بـر     را كه كاري را مـي  �و از اين قبيل است آن كه ببينند رسول خدا 

ت حملش نمايند، مانند آن كه اصحاب اصول روايت كرده اند در باره قربت و بعضي بر اباح
در  �يعني پس از رمي جمار روز دوازدهم، فرودآمدن به ابطح كه رسـول خـدا    »تحصيب«
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بر اين باورند كه آن بـه وجـه قربـت انجـام      بو ابن عمر  �آن فرود آمده بود، ابوهريره 
 بو ابـن عبـاس   لانـد، حضـرت عايشـه    گرفته است، لذا آن را از سنن حج قرار داده 

  فرموده اند كه: آن به صورت اتفاقي بوده است و از سنن نيست.
گويـد كـه:    مثالي ديگر: جمهور قايل هستند كه رمل در طواف سنت است، ابن عباس مـي 

 »حطمهـم حمـي يثـرب«اتفاقاً انجام داده است كـه مشـركين گفتـه بودنـد      �آن را رسول خدا 
  . و اين سنتي نيست...»درهم كوبيد ها را تب يثرب آن«

  اختالف وهم:
حج را بجـا آورد   �و يكي از آن وجوهات اختالف وهم است، مانند آن كه رسول خدا 

و مردم او را ديدند، بعضي گفته اند: او حج تمتح را بجا آورده است و بعضي گفتـه انـد كـه:    
  فرد بوده است.حج قرآن را بجا آورده است و برخي ديگر گفته اند: او حاج م

  مثالي بر اختالف وهم:
مثالي ديگر: ابوداود از سعيد بن جبير روايت كرده است كه او گفت: من به عبداهللا گفتم، 

 �در بـاره احـرام آن حضـرت     �اي ابوالعباس! من راجع به اختالف اصـحاب رسـول خـدا    
فقط يك حج بجا  � دانم، رسول خدا دارند تعجب دارم، او فرمود: من اين را از همه بهتر مي

از مدينه به نيت حج بيرون آمد، پس وقتـي   �آورد، از اينجا اختالف نمودند كه رسول خدا 
كه در مسجد ذوالحليفه نماز خواند در همان جلسه پس از نماز به حج احـرام بسـت، و مـردم    
آن را شنيدند و ياد گرفتند سپس وقتي كه بر مـركبش سـوار شـد و شـترش بلنـد شـد، اعـالم        

آمدند چون اين را شـنيدند گفتنـد    حرام نمود و مردم آن را شنيدند؛ زيرا مردم دسته دسته ميا
بـه راه   �هنگامي احرام بسته كه شترش بلند شده است، سپس رسول خدا  �كه: رسول خدا 

اي شـنيدند و گفتنـد كـه: آن     افتاد چون بر شرف صحرا باال رفت لبيك خواند و ايـن را عـده  
حرا احرام بسته است، به خدا قسم كه او پس از نماز، احرام بسته و بـه  بر شرف ص �حضرت 

  هنگام بلندشدن شتر لبيك گفته و نيز به هنگام باالرفتن بر شرف صحرا لبيك خوانده است.
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  اختالف سهو و نسيان:
يكي از آن وجوهات اختالف سهو و نسيان است: مانند آن كه مروي است كـه ابـن عمـر    

در ماه رجب يـك عمـره بجـا آورده اسـت چـون عايشـه        �خدا  گفت كه: رسول مي ب
  آن را شنيد آن را بر سهو حمل نمود. ل

  اختالف ضبط:
از  �يا خود عمر  بيكي از آن وجوهات اختالف ضبط است: مانند آن كه ابن عمر 

همانا ميـت بـه خـاطر    « »َعَلْيـهِ  َأْهِلهِ  بُِبَكاءِ  يـَُعذبُ  اْلَميتَ  ِإن «روايت كرده اند كه  �رسول خدا 
فرمـود كـه: ايـن حـديث را درسـت درك       لاما عايشه  »شود گريه اهلش بر او عذاب مي

گريسـتند، آن   روزي بر يهـودي گذشـت كـه اهـل خانـه بـر او مـي        �نكرده اند، رسول خدا 
گرينـد حاالنكـه او دارد در قبـر عـذاب داده      اينها دارند بر او مي«فرمود:  �حضرت 

  فته كه عذاب در اثر گريه است، لذا حكم را بر هر ميت عام گرفته اند.پس گمان ر »شود مي

  اختالف در علت حكم:
نمـودن بـراي    نمودن شان در علت حكـم اسـت: ماننـد قيـام     يكي از آن وجوهات اختالف

جنازه، بعضي گفته اند كه: اين به خاطر تعظيم ماليكه است لذا عـام و شـامل جنـازه مـؤمن و     
بعضي گفته اند كه: در اثر هول مـوت اسـت بـازهم عـام و شـامل هـردو        باشد، كافر هردو مي

بردنـد   �فرموده است كه: جنازه يهودي را به كنار رسول خدا  �تاست. امام حسن بن علي 
بلند شد تا جنازه باالي سر مبارك او قرار نگيرد، پس اين مخـتص بـه جنـازه     �آن حضرت 

  كافر است.

  اختالف در جمع بين المختلفين:
يكي از آن وجوهات اختالف صـحابه در بـاره دو حـديث مختلـف اسـت، ماننـد آن كـه        

در سال خيبر و سال اوطاس در باره نكاح متعه اجـازه داد و سـپس از آن نهـي     �رسول خدا 
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فرموده است: اين رخصت بنا به ضرورت بوده و نهي  بفرمود، حضرت عبداهللا بن عباس 
  حكم آن، همچنان باقي است. شدن ضرورت است، لذا به هنگام منقضي

  جمهور فرموده اند كه: رخصت اباحت و نهي نسخ آن است.
به هنگام استنجا از استقبال قبله نهـي فرمـوده اسـت: قـومي ايـن       �مثال ديگر: رسول خدا 

را ديد كـه يـك سـال     �حكم را عام و غير منسوخ قرار داده اند، حضرت جابر آن حضرت 
رار نمود، لـذا معتقـد بـه ايـن شـد كـه نهـي قبلـي منسـوخ اسـت،           قبل از وفات روي به قبله اد

او را ديد كه روي به شام و پشت به قبله قضا حاجـت نمـود، پـس بـه      بحضرت ابن عمر 
اي بين روايات تطبيق نمودند، چنانكه امام شـعبي   اين حديث قول گذشتگان را رد نمود، عده

ها بـه اسـتقبال و اسـتدبار     ت اما در توالتو غيره فرمودند كه: نهي مختص به صحرا و بيابان اس
قبله باكي نيست، گروهي ديگر بر اين هستند كه حكم عام و محكـم اسـت، در فعـل احتمـال     

  تواند كه ناسخ يا مخصص قرار بگيرد. باشد، لذا اين نمي �رود كه مختص به آن حضرت  مي

  :����اختالف مذاهب اصحاب رسول خدا 
ها را از آنان همچنين ياد گرفتنـد   ف شدند، تابعين آنخالصه اين كه مذاهب صحابه مختل

و مـذاهب صـحابه    �كه هركسي آنچه برايش ميسر شد ياد گرفت، پس احاديث رسول خدا 
را شنيدند و حفظ نمودند و درك كردند، احاديث مختلف را تطبيق دادنـد، بعضـي اقـوال را    

اگرچه از كبار صحابه منقـول   بر بعضي ترجيح دادند، و از نظرشان برخي اقوال مضمحل ماند
بودند، مانند مذهب ماثور از حضـرت عمـر و عبـداهللا بـن مسـعود در بـاره تـيمم جنـب؛ زيـرا          

  احاديث مستفيضي از عمار، عمران بن حصين و غيره آمده بود.

  مذاهب تابعين:
پس اين وقت هر عالمي از علماي تابعين مذهب جداگانة داشت، پس در هر شهري امامي 

شت، مانند سعيد بن مسيب، و سالم بن عبداهللا بـن عمـر در مدينـه منـوره و پـس از      منصوب گ
ايشان زهري، قاضي يحيي بن سعيد و ربيعه بن عبدالرحمن نيز در مدينه منوره، عطاء بـن أبـي   
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رباح در مكه، ابراهيم نخعي و امام شعبي در كوفه، امام حسن بصري در بصـره، طـاووس بـن    
  شام. كيسان در يمن، مكحول در

  روايت از صحابه و تحقيق از تابعين:
ها را به سوي علوم ايشان متوجه ساخت و در آن رغبت نمودنـد و از ايـن    پس خداوند دل

بزرگواران حديث و فتاوي صحابه و اقوال آنان را ياد گرفتند، مذاهب اين علماء و تحقيقـات  
يل در ميان ايشان مورد بحث قـرار  ها را حفظ كردند، مستفتيان از ايشان استفتا نمودند، مسا آن

ها ارجاع داده شدند، سعيد بن مسيب، ابراهيم نخعي و امثـال ايشـان تمـام     گرفتند، قضايا به آن
ها را از سلف تلقـي نمـوده    آوري كردند، در هر بابي اصولي داشتند كه آن ابواب فقه را جمع

  بودند.

  تحفه اهل حرمين:
ترنـد،   قدم بودند كه اهالي حرمين در فقه از همه ثابتسعيد بن مسيب و هواداران او معتقد 

و اصل مذهب ايشان فتاواي عبداهللا بن عمـر، عايشـه و ابـن عبـاس و قضـاياي قاضـيان مدينـه        
هـا   ها ميسر نمود جمع و جور نمودند، سپس آن باشند، پس آنچه را خداوند برايشان از اين مي

علماي مدينه مجمع عليه بود به آنان تمسـك  را مورد بررسي كامل قرار دادند، پس آنچه بين 
ها متمسـك   ها مورد اختالف بود به اقوي و ارجح آن جستند و محكم گرفتند، و آنچه بين آن

گرديدند، و ارجح و اقواي يا به اعتبار آن بود كه عدة زيادي به آن قايـل بودنـد، يـا ايـن كـه      
استنباط شده بودند، و ماننـد آن، و  موافق به قياس قوي بودند، يا به صراحت از كتاب و سنت 

شـدند، و بـه    آمد از كالم ايشـان خـارج مـي    اي گيرشان نمي ها جواب مسأله هرگاه در بين آن
  يافتند. گرفتند، پس هر بابي به مسايل زيادي دست مي تالش اشاره و مقتضاي قرار مي

  فقهاي صحابه و تابعين:
بن مسـعود و شـاگردان او را از همـه     حضرت ابراهيم نخعي و شاگردان او حضرت عبداهللا

هـل أحـد مـنهم أثبـت مـن «دانستند، چنانكه علقمه به مسـروق گفـت:    بيشتر در فقه ثابت قدم مي
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إبـراهيم أفقـه مـن سـالم، ولـوال فضـل «حضرت امام ابوحنيفه بـه امـام اوزاعـي گفـت:      »عبـد اهللا؟

ابراهيم در مسائل « »هـو عبـد اهللا –الصحبة لقلت: إن علقمة أفقه من عبد اهللا بن عمر و عبـد اهللا 
كردم كه فقاهت  بود اعتراف مي فقهي از سالم بيشتر آگاهي دارد و اگر فضيلت صحابيت نمي

و اصل مذهب او فتاواي عبـداهللا بـن مسـعود و قضـاياي      »علقمه از عبداهللا بن عمر بيشتر است
د كـه آنچـه را   باشـن  ديگـر كوفـه مـي    ةو فتاواي او و قضاياي شـريح و قضـا   �حضرت علي 

ها همان رفتاري را انجـام داد   آوري فرمود، سپس در آثار آن خداوند براي او ميسر كرد جمع
ها تخـريج گرديـد،    كه اهل مدينه در آثار اهل مدينه منوره انجام دادند، آثارش مانند آثار آن

  پس در هر بابي براي او مسايل فقه ملخص گرديد.

  سعيد بن مسيب و نخعي:
بن مسيب زبان فقهاي مدينه بود كه از همه بيشتر قضـاياي عمـر و احاديـث     حضرت سعيد

ابي هريره را ياد داشت، و ابراهيم زبان فقهاي كوفه بـود، هرگـاه ايـن دو بزرگـوار نسـبت بـه       
دادنـد، پـس آن در اغلـب اوقـات      كردند و آن را به سوي كسي نسبت نمي چيزي صحبت مي

باشد يا اشارتاً و غيره، پس فقهاي ايـن دو شـهر بـر     منسوب به يكي از سلف است چه صريحاً
ها تخـريج   اين دو بزرگوار اجماع نمودند و علم را از آنان گرفتند و مسايل را روي قواعد آن

  كردند، واهللا أعلم.

  2باب 

  اسباب اختالف مذاهب فقهاء

  حامالن علم بعد از تابعين:
اي كه به  از حامالن علم حسب وعده بايد دانست كه خداوند بعد از قرن تابعين گروهي را

 خلـف كـل مـن العلـم هـذا يحمـل«رسولش داده بود پديد آورد، آن وعـده از ايـن قـرار اسـت:     

پـس از   »تـر باشـند   فرا خواهند گرفت اين علم ديني را از جانشينان آنان كه شايسـته « »عدولـه
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بيـوع و بقيـه تمـام    وضو، غسـل، نمـاز، حـج، نكـاح،      صفةها همنشيني داشتند  كساني كه با آن
را روايـت   �افتـد يـاد گرفتنـد، احاديـث رسـول خـدا        ها نيـاز مـي   هايي را كه بيشتر به آن آن

هاي قاضيان و فتاواي مفتيان شهر را شنيدند، نسبت به مسايل سؤال كردنـد، و   كردند، قضاوت
سـپرده   هـا  در همه اين امور زحمت كشيدند تا اين كه مقتداي قوم قـرار گرفتنـد و امـر بـه آن    

گرديد، پس ايشان هم روي منوال شيوخ خـود رفتنـد، در تتبـع و تـالش اشـارات و مقتضـاها       
كوتاهي نكردند، پس قضاوت كردند، فتوي دادنـد، روايـت نمودنـد، تـدريس كردنـد روش      

  علماء در اين قرن باهم مشابهت داشت.

  طريقه اجتهاد اين علماء:
جسـتند، بـه    مرسل هـردو تمسـك مـي    ها اين است كه به حديث مسند و حاصل روش آن

ها در اصل يا احاديث رسول  دانستند كه اين كردند؛ زيرا مي اقوال صحابه و تابعين استدالل مي
ها را مختصر قرار داده موقوف درآورده اند، چنانكـه حضـرت ابـراهيم     هستند كه آن �خدا 

عـن المحاقلـة  ���� نهـى رسـول اهللا«كـرد:   نخعي فرمود در حالي كه ايـن حـديث را روايـت مـي    

و مزابنه (فروش خرمـاي روي  محالقه (فروش حبوبات در خوشه) از  �رسول اهللا « »والمزابنـة
به او گفته شد: تو بـه جـز     »درخت در برابر خرماي چيده شده بطور تخمين) منع نموده است

قـال «گـويم:   ياد نداري؟ گفت: چـرا ولـي مـي    �اين حديث، حديث ديگري از رسول خدا 
  .»: قال علقمة أحب إلىعبداهللا

و آنچنانكه از شعبي نسبت به حديثي سؤال گرديد كه آيا اين حديث مرفوع است، گفت: 
تر اسـت؛ زيـرا اگـر     پيش من محبوب �دادن به آن باالترين كس به غير از پيامبر  خير، نسبت

هسـتند.   �تر از رسول خدا  در آن كم و كاست يا اضافي باشد به عهده كساني باشد كه پايين
ها از نص گرفته اند يا اجتهادي باشد كه به فكر انجام داده اند، روش  يا استنباطي باشد كه آن

ها بهتر است، زيرا آنان به صواب نزديكتر و از نظر زمان جلوتر و به  ها در هر باب از بعدي آن
فـي داشـته   باشند؛ لذا عمل به آن متعين اسـت مگـر ايـن كـه بـاهم اختال      اعتبار علم عالمتر مي

  باشند.
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  تر است: قول صحابي از حديث مختلف راجح
ها ايـن بـود    ها مخالفت صريحي داشته باشد، و نيز روش آن با آن �و حديث رسول خدا 

شـدند بـه اقـوال صـحابه مراجعـه       اي احاديث رسول خدا بـاهم مختلـف مـي    كه اگر در مسئله
دانستند، يا معني ظاهري را از  مي نمودند، پس اگر صحابه بعضي از آن احاديث را منسوخ مي
كردنـد، ولـي موافـق بـه آن      گرفتند، يا نسبت بـه چنـين چيـزي تصـريح نمـي      ها منظور نمي آن

گرفت  شدند، اين خود به منزلة آن قرار مي كردند و به موجب آن قايل نمي احاديث عمل نمي
، پس در اين باره به باشد كه در آن حديث علتي وجود دارد، يا حكم به نسخ يا تأويل آن مي

كردند، همين است قول حضرت امام مالـك در بـاره حـديث ولـوغ كلـب كـه        آنان اتباع مي
جاء هذا الحديث ولكن ال أدري ما حقيقته، يعني حكاه ابن الحاجب في مختصر األصول «فرمود: 

ن دانـم يعنـي ابـ    اين حديث وارد شده است ولـي حقيقـتش را نمـي   « »لم أر الفقهاء يعملون بـه
  .»ام كه فقها به آن عمل كنند حاجب در مختصر األصول آن را حكايت كرده ولي نديده

  هرگاه مذاهب صحابه و تابعين باهم مختلف باشند:
اي باهم مختلـف   هاست كه هرگاه مذاهب صحابه و تابعين در مسئله و اين نيز از روش آن

دارد و اساتذة او به آن عمل  باشند، پس مختار هر عالم، آن مذهبي است كه در شهر او رواج
داند و به اصـول مناسـب آن،    ها را بهتر مي كرده اند؛ زيرا اين عالم اقوال صحيح و ضعيف آن

  آشناتر است و قلبش به فضل و تبحر آنان ميل بيشتري خواهد داشت.
پس مذهب عمر، عثمان، ابن عمر، عايشه، ابن عباس، زيد بن ثابت و شاگردان ايشان مانند 

د بن المسيب كه قضاياي عمر و احاديث ابوهريره را حفظ داشت، عروه، سالم، عطاء بـن  سعي
يسار، قاسم، عبيداهللا بن عبداهللا، زهري، يحيي بن سعيد، زيد بن اسلم و ربيعه در نزد اهل مدينه 

در فضايل مدينـه   �از ديگران سزاوارتر است كه به آن تمسك جسته شود، زيرا رسول خدا 
  ند، و آن ملجأ و مأواي فقها و مجمع علماء در هر عصر و زمان بود.بياناتي دار

  مذهب امام مالك و اهل مدينه:
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ورزيد، و مذهب حضرت عبداهللا بن  ها التزام مي از اينجاست كه امام مالك به احتجاج آن
مسعود و شاگردان او و قضاياي حضرت علي، شريح و شعبي و فتاواي ابراهيم نخعـي در نـزد   

ه سزاوارتر به تمسك از ديگران بود، همـين اسـت قـول حضـرت علقمـة وقتـي كـه        اهل كوف
هـل أحـد مـنكم «مسروق مايل شد كه در تشريك به قول زيد بن ثابت متمسـك شـود فرمـود:    

آيا كسي ميان شما از « »أثبت من عبداهللا؟ قال: ال ولكن رأيت زيد بن ثابت وأهل المدينة يشركون
فت: خير و ليكن زيد بن ثابت و اهل مدينه را ديدم كه در فتـاوا  تر هست؟ گ عبداهللا ثابت قدم

السـنة التـي ال «گويـد:   ، حضرت امام مالك در اين بـاره مـي  »گرفتند با يكديگر مشاركت مي
داشـتند بـه اقـوي و ارجـح تمسـك       ، و اگـر بـاهم اختالفـي مـي    »اختالف فيهـا عنـدنا كـذا وكـذا

اعتبار كثرت پيروان آن قول باشد يا به اعتبار آن  جستند اعم از اين كه اقوي و ارجحيت به مي
گويـد:   كه با قياس قوي و يا تخريج كتاب و سنتي موافق باشد، امـام مالـك در ايـن بـاره مـي     

آمـد   اي گيرشان نمي هرگاه در محفوظات خويش جوابي براي مسأله »هذا أحسن مـا سـمعت«
پرداختنـد و در ايـن طبقـه     اآت مـي رفتند و بـه تـالش اشـارات و اقتضـ     از كالم آنان بيرون مي

  تدوين الهام گرديد.

  تدوين فقها:
پس امام مالك و محمد بن عبدالرحمن در مدينه، ابن جريح و ابن عيينـه در مكـه، سـفيان    
ثوري در كوفه، ربيع بن الصبيح در بصره به تدوين، اقدام كردنـد و همـه ايـن بزرگـواران بـر      

  منوالي رفتند كه بنده ذكر كردم.
قـد عزمـت أن آمـر بكتبـك هـذه التـي «كه منصور به حج رفـت بـه امـام مالـك گفـت:       وقتي

صـنفتها، فتنسـخ، ثـم أبعـث فـي كـل مصـر مـن أمصـار المسـلمين منهـا نسـخة وآمـرهم بـأن يعملـوا بمــا 
اي در  هـايي كـه تصـنيف كـرده     قصد كردم كه دستور دهم كتاب« »فيها، وال يتعدوه إلى غيره

اي از آن بفرسـتم و   پس به هر شهري از ديـار مسـلمين نسـخه   هاي مختلف چاپ شود س نسخه
، امـام مالـك فرمـود: اي    »دستور دهم كه به آن عمل كننـد و بـه غيـر آن نيـازي پيـدا نكننـد      
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اميرالمؤمنين! اين كار را انجام نده؛ زيرا كـه احاديـث و اقـوال گذشـته بـه مـردم رسـيده انـد         
ها رسيده با  آن قولي را گرفته كه زودتر به آن احاديثي شنيده روايت نقل كرده اند و هر قومي

وجود اختالف مردم، لذا بگذار تا اهل هر شهري بر مختارات خويش عمل نمايند، نقـل شـده   
است كه اين داستان متعلق به هارون الرشيد است كه او از امام مالك مشوره گرفت كه مؤطـا  

نمايد، امام مالـك فرمـود: چنـين نكـن؛     را در كعبه آويزان كرده مردم را بر عمل به آن وادار 
درمسايل فروعي باهم اختالف نظر دارنـد و در شـهرها و منـاطق     �زيرا اصحاب رسول خدا 

ايـن   »وفقـك اهللا يـا أبـا عبـد اهللا«منتشر گشته اند و هر روشي رواج يافته اسـت هـارون گفـت:    
  واقعه را عالمه سيوطي نقل كرده است.

  امتياز امام مالك:
تـر و راجـع بـه     نقل كرده اند ثابـت  �در احاديث اهل مدينه كه از رسول خدا  امام مالك

تر و در باره قضـاياي حضـرت عمـر و اقاويـل عبـداهللا بـن عمـر و عايشـه و          ها موثق اسانيد آن
شاگردان ايشان مانند فقهاي سبعه عالمتر بـود، بـه وسـيله او و امثـال او علـم روايـت و فتـاوي        

امر به او سپرده گرديـد، بـه تـدريس حـديث پرداخـت و فتـوا داد و        استوار ماند، هنگامي كه
موافق به گفته ابن عيينـه و عبـدالرزاق، بـر او منطبـق      �خوب فايده رساند. و قول رسول خدا 

 َأْعلَـمَ  اَأَحـدً  َيِجـُدونَ  َفالَ  اْلِعْلمَ  َيْطُلُبونَ  اِإلِبلِ  َأْكَبادَ  الناسُ  َيْضِربَ  َأنْ  يُوِشكُ «درآمد كه فرموده بود: 
به زودي مردمي شتران را در طلـب علـم خسـته خواهنـد كـرد و كسـي را       « »اْلَمِدينَـةِ  َعـاِلمِ  ِمنْ 

و گفتة اين دو بزرگـوار كـافي اسـت، پـس شـاگردان او       »داناتر از عالم مدينه نخواهند يافت
ها  آنآوري نموده ملخص كرده نوشتند، و تشريح كردند، و بر  روايات و مختارات او را جمع

ها بحث و تبـادل نظـر نمودنـد، و در منـاطق مغـرب و       تخريج كردند، در باره اصول و ادلة آن
هـا عـده زيـادي از بنـدگانش را هـدايت       شهرهاي ديگر منتشر گشتند، خداونـد بـه وسـيله آن   

  فرمود.
خواهي به حقيقت آنچه ما گفتيم پي ببري به مؤطا نگاه كن عـين آنچـه را ذكـر     و اگر مي

  واهي يافت.كرديم خ
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  مذهب امام ابوحنيفه و مأخذ او:
حضرت امام ابوحنيفه بيشتر پايبند مذهب ابراهيم و اقران او بـود كـه از آن إال مـا شـاء اهللا     
متجاوز نبود، شان وااليي در تخـريج مسـايل موافـق بـه مـذهب او داشـت، نگـاهي در وجـوه         

خـواهي كـه بـه حقيقـت      مـي تخريجات بسيار دقيق بود، به فروع توجه خاصي داشت، و اگـر  
گفتار ما پي ببري، اقوال ابراهيم و اقران او را از كتاب آثار امام محمـد و جـامع عبـدالرزاق و    

هـا را مقايسـه    مصنف ابي بكر بن ابي شيبه تخليص بفرما، سپس بـه مـذهب امـام ابوحنيفـه آن    
در ايـن مواضـع    بفرما، خواهي يافت كه به جز مواضع اندكي از آن متفاوت نخواهد شد، و او

  اندك هم از مذاهب فقهاي كوفه بيرون نخواهد رفت.

  مشهورترين شاگردان امام ابوحنيفه:
مشهورترين شاگرد او امام ابويوسف بود كه در زمان هارون الرشيد به منصـب قضـا نايـل    
آمد و اين سبب شد كه مذهب او در گوشه و كنار عراق و خراسـان و مـاوراء النهـر شـهرت     

  افق به آن قضاوت انجام گيرد.يابد و مو
و بهترين شاگردان امام ابوحنيفه از جهت تدريس و تصنيف امام محمد بن حسـن شـيباني   
بود كه از امام ابوحنيفه و امام ابويوسف فقه حاصل كرد، سپس به مدينه رفت و مؤطا را پيش 

ق داد امام مالك خواند، سپس به وطن خود آمـد و مـذهب اصـحاب خـود را بـه مؤطـا تطبيـ       
ديد كه گروهي از صـحابه و تـابعين    هرآنچه باهم موافق بود كه چه بهتر، و اگر نه هركجا مي

كرد كه مذهب او موافق به  پسنديد، و اگر احساس مي موافق مذهب اصحاب اوست آن را مي
قياس ضعيف و تخريج لين است كه حديث صحيحي برخالف آنست كه فقهاي ديگر بر آن 

داد، و بـه مـذهب سـلف بـه      مخالف به عمل اكثر علماست آن را تـرك مـي  عمل كرده اند يا 
گشت، اين دو شاگرد بزرگوار امام ابوحنيفه هميشه بر مسلك  دانست برمي آنچه كه راجح مي

  كردند. ابراهيم نخعي و اقران او تا حد اإلمكان مانند استاذ خويش امام ابوحنيفه عمل مي

  اختالف اصحاب امام ابوحنيفه:
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شان با استاذشان در يكي از اين دو امر بود: يكي آن كه شيخ ايشان تخـريج بـر    تالفو اخ
شـدند، دوم ايـن كـه ابـراهيم و اقـران او اقـوال        داشت كه با او مـزاحم مـي   مذهب ابراهيم مي

كردنـد،   داشتند، ايشان در ترجيح بعضي قول بر بعضي، با شيخ خود مخالفـت مـي   مختلف مي
گانه را ذكر نمود و براي امت مـورد اسـتفاده قـرار داده     ود آراي سهامام محمد در تصانيف خ

هـا را تلخـيص، تسـهيل،     است، اصحاب امام ابوحنيفه به سوي اين تصـانيف روي آوردنـد آن  
تشريح و مورد تخريج، تأسيس و استدالل قرار دادند، سپس به سوي خراسان و مـاوراء النهـر   

  ناميده شد. پراكنده شدند، اين مذهب امام ابوحنيفه

  مذهب امام شافعي:
هـا ترتيـب    امام شافعي زماني سر بلند كرد كه اين دو مذهب ظاهر شده اصول و فـروع آن 

يافته بودند، پس در روش گذشتگان نگاهي كرد و چيزهايي را ديد كه جلو او را از رفـتن بـه   
  ذكر نموده است. »األم«ها در اوائل كتاب خويش  ها باز داشت، و آن راه آن

  جست: امام شافعي به حديث مرسل تمسك نمي
گيرند پس  ها را ديد كه به حديث مرسل و منقطع تمسك مي از آن جمله يكي اين كه: آن

آوري نمـود واضـح شـد كـه      شود، زيرا وقتي او طرق حديث را جمـع  ها خلل وارد مي در آن
خـالف بودنـد، پـس    اي نداشتند، و بسياري از مراسيل با مسـندها م  چندين مرسل اصل و ريشه

پيش خود قرار گذاشت كه به مراسيل متمسك نشود، مگر اين كه اين شـرايط وجـود داشـته    
  باشند. باشند و آن شرايط در كتب اصول، مذكور مي

  امام شافعي اصول فقه را تدوين نمود:
از آن جمله يكي اين كه: قواعد تطبيق احاديث متعارض، منضبط نبودند، و بدين طريق در 

هـاي   هـا را در كتـاب   شد، لذا براي آن اصولي مقـرر كـرد و آن   ات آنان خلل واقع ميمجتهد
خود مدون نمود، و اين نخستين تدوين در اصول فقه قرار گرفت، مانند: آن كـه امـام شـافعي    

زند كه گفته اند كه: بـه شـاهد و    بر محمد بن حسن وارد شد ديد كه او بر اهل مدينه طعنه مي
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گفت: اين زيادتي بر كتاب اهللا است، اما شـافعي فرمـود:    كنند و مي مي قسم از مدعي قضاوت
آيا پيش شما ثابت است كه زيادتي بر كتاب اهللا به خبر واحـد جـايز نيسـت، او فرمـود: آري،     
امام شافعي فرمود: پس شما چرا گفتيد كه، وصيت براي وارث جـايز نيسـت آن هـم بـه خبـر      

حاالنكه خداونـد فرمـوده اسـت:     »لِـَواِرثٍ  َوِصـيةَ  الَ  َأالَ «فرموده است:  �واحد كه رسول خدا 

﴿|= ÏG ä. öΝ ä3ø‹ n= tæ # sŒÎ) u� |Ø ym ãΝ ä. y‰ tnr& ßN öθyϑ ø9 بـر شـما مقـرّر اسـت     وقتيكه مرگ فرا رسـد  «. )1(﴾#$
  و از اين قبيل چيزهاي را برشمرد، امام محمد بن حسن خاموش ماند. » ..كه

  ها تمسك جست: و امام شافعي به آن بعضي احاديث به تابعين نرسيده بودند
از آن جمله اين كه: بعضي احاديث به آن دسته از مجتهدين كـه مرجـع فتـوا قـرار گرفتـه      
بودند نرسيده بود، آنان به رأي خويش اجتهاد نمودند يا به عمومات اتباع نمودند يا به صحابي 

، سپس در طبقه سوم بعد از اقتدا كردند كه جلوتر گذشته است، و مطابق به آن فتوي داده اند
هـا مخـالف بـه     اين، آن احاديث ظاهر گشتند، پس بر آن عمل نكردند، زيرا پنداشتند كـه آن 

عمل اهل شهر آنان و مخالف به روشي هستند كه همه اهل شـهر بـر آن اتفـاق دارنـد، و ايـن      
نشـدند،  گيرد، يا در طبقه سوم ظـاهر   آورد و علت سقوط آن قرار مي چيز در حديث قدح مي

آوري طـرق احاديـث قـرار     بلكه بعد از اين ظاهر شدند هنگامي كه محدثين با دقت در جمـع 
گرفتند و به گوشه و كنار جهان مسافرت كردنـد و نسـبت بـه حـامالن علـم بحـث و بررسـي        
نمودند، پس بسياري از چنين احاديث ظاهر شد كه به جز يك يا دو صحابي كسي ديگـر آن  

و همچنين از او يا از آن دو نفر به جز يك يـا دو، كسـي ديگـر آن را     را روايت نكرده است،
  روايت ننموده است، پس اينگونه احاديث بر اهل فقه مخفي ماندند.

ها را اهل بصره روايت و اهـالي   و در زمان حفاظ و جامعين احاديث ظاهر گشتند، مثالً آن
بيان نمود كه شان علماي صحابه و ها آگهي نداشته اند، پس امام شافعي  شهرهاي ديگر از آن

اي به جستجوي حديث پرداخته اند، هرگاه بـه   تابعين هميشه چنين بوده است كه در هر مسئله

                                           
  .180سورة بقره، آية  -)1(
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حديثي دست نيافته اند، به نوع ديگر از استدالل متمسك گرديده اند، سپس وقتي كه حديث 
تي كه وضـعيت از  براي آنان ظاهر شده از اجتهاد خويش به سوي حديث برگشته اند، پس وق

گيـرد، مگـر ايـن كـه      اين قرار است عدم تمسك آنان به حديث، قدحي در حديث قرار نمي
  علت قادحه بيان نمايند.

  ها تمسك جسته است: مثال احاديثي كه امام شافعي به آن
مانند حديث قلتين كه حديثي است صحيح و بطرق كثيره روايت شده است كـه اكثـر آن   

گردند كه او از محمد بن جعفر بن الزبير عـن عبـداهللا روايـت     كثير بر مي طرق به ابوالوليد بن
كند كه هـردو از عبـداهللا    كند يا از محمد بن عباد بن جعفر از عبيداهللا بن عبداهللا روايت مي مي

نمايند، سپس بعد از اين، طرق زيادي پديد آمد، و اين دو بزرگوار اگر چه  بن عمر روايت مي
كساني نبودند كه امر فتوي به آنان سپرده گـردد و مـردم روي آنـان اعتمـاد      ثقه بودند ولي از

نمايند، پس حديث در زمان سعيد بن مسيب و امام زهري ظاهر نشـد، مالكيـه و احنـاف روي    
آن عمل نكردند و امام شافعي بر آن عمل نمود، و ماننـد حـديث خيـار مجلـس كـه حـديثي       

ست، عبداهللا ابن عمر و ابوهريره بر آن عمل كرده صحيح است و به طرق زيادي روايت شده ا
اند، اما بر فقهاي سبعه و معاصران آنان ظاهر نشده است پـس آنـان بـه آن قايـل نشـدند، امـام       

  مالك و امام ابوحنيفه اين را علت قادح تلقي كردند، ولي امام شافعي بر آن عمل كرد.

  كرد: رك ميامام شافعي اقوال صحابه را به هنگام ثبوت احاديث ت
آوري شـدند پـس    از آن جمله اين كه: اقوال صحابه در زمان حضرت امـام شـافعي جمـع   

ها زياد و باهم مختلف بودند، بسياري را ديد كه با حـديث صـحيح مخـالف هسـتند؛ زيـرا       آن
حديث به آنان نرسيده بود، و ديد كه هميشه سـلف در چنـين مـوارد بـه سـوي حـديث روي       

ه اقوال صـحابه را كـه روي آن اجمـاع نشـده بـود كنـار گذاشـت، و        آورند، لذا تمسك ب مي
  .»هم رجاٌل ونحن رجالٌ «فرمود: 

  امام شافعي بين رأي و قياس فرق قايل شد و قياس را پذيرفت:
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ديـد كـه رأي را كـه شـرع آن را گنجـايش       از آن جمله اين كه: گروهي را از فقهـاء مـي  
كنند، و هيچيكي را از ديگري ممتاز  آميخته مي دهد، با قياس كه آن را ثابت كرده است، نمي
كنند، و هدفم از رأي آنست كه مظنه حـرج   نمايند، و آن را گاهي به نام استحسان ياد مي نمي

و مصلحت را علت حكم قرار دهند، و قيـاس عبـارت از درآوردن علـت از حكـم منصـوص      
  را كامالً باطل اعالم نمود. گردد، پس امام شافعي اينگونه آراي است كه حكم بر آن داير مي

مانند رشد يتـيم كـه امـري اسـت مخفـي       »من استحسن فإنه أراد أن يكون شارعاً «و فرمود: 
سالگي را قرار دادند و گفتند: هرگاه يتيم به سن بيست و پنج سالگي  25پس بجاي رشد سن 

قيـاس آنسـت    رسيد بايد مال او به او تحويل گردد، و گفتند: اين استحسان است، و مقتضـاي 
كه مال به او سـپرد نشـود، خالصـه ايـن كـه وقتـي امـام شـافعي ايـن قبيـل امـور را در روش            
گذشتگان مشاهده نمود، فقه را از سر نو ترتيب داد، اصـول آن را تأسـيس و فـروع را تفريـع     
نمود و كتبي در اين باره تصنيف كرد كه بسيار جيد و مفيد بودند، فقها به آن روي آوردند و 

نمودن آن تصرف كردند، نحوه استدالل و تخـريج را بيـان داشـتند     مختصركردن و تشريح در
  سپس در مناطق پراكنده شدند پس اين مذهب امام شافعي قرار گرفت، واهللا أعلم.

  3باب 

  فرق بين اهل حديث و اصحاب الرأي

زمان امام بايد دانست كه گروهي از علماء در زمان سعيد بن مسيب، ابراهيم و زهري و در 
دادن و  مالك و سفيان و پس از آن، توجـه و انهمـاك بـه رأي را مكـروه پنداشـته و از فتـوي      

اي از آن نبود، بيشترين توجـه ايشـان    ترسيدند، مگر در صورت ضرورتي كه چاره استنباط مي
  بود. �به روايت احاديث رسول 

  اقوال سلف در باره رأي:
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إني ألكـره أن أحـل لـك «چيزي سؤال شد، فرمود:  راجع به �از حضرت عبداهللا بن مسعود 

پسندم كه چيزي را براي تو حالل كنم  من نمي« »شيئا حرمه اهللا عليك، أو أحرم ما أحله اهللا لك
  .»كه خدا او را بر تو حرام كرده است يا حرام كنم آنچه را خدا بر تو حالل كرده است

دآمـدن بـال، عجلـه نكنيـد؛ زيـرا      اي مردم! پيش از فرو«فرمود:  �حضرت معاذ بن جبل 
همچنين  »پردازند هميشه در مسلمانان چنين كساني هستند كه هرگاه سؤال شوند به جواب مي

رواياتي از حضرات عمر، علي، ابن عباس، و ابن مسعود وجود دارد كه ايشان بحث در چيزي 
  دانستند. را كه هنوز اتفاق نه افتاده بود، مكروه مي

إنـك مـن فقهـاء البصـرة فـال تُفـِت إال بقـرآن «مر به جابر بن زيـد گفـت:   حضرت عبداهللا بن ع

اي پس جز  تو از فقهاي بصره« »ناطق أو سنة ماضية، فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت، وأهلكت
شـوي و   به قرآن ناطق و سنت گذشته فتوا مده اگر غير ايـن رفتـار كنـي خـودت هـالك مـي      

  .»كني ديگران را هالك مي
وقتي كه ابو سلمه وارد بصره شد من و حسن پيش او رفتيم به حسن گفت:  ابو نصر گفت:

لقـاًء منـك، وذلـك أنـه بلغنـي أنـك تفتـي برأيـك، فـال  ي أنت الحسـن؟ مـا كـان أحـد بالبصـرة أحـب إلـ«
تو حسن هست؟ هيچ كسـي در  « »أو كتاب منـزل ����تفت برأيك إال أن يكون سنة عن رسول اهللا 

ديدن تو بيشتر عالقه داشته باشم و آن اين اسـت كـه بـه مـن خبـر      بصره نبود كه به ديدنش از 
دهي، مواظب باش كه با رأي خود فتوا ندهي مگـر بـا    رسيده است كه طبق رأي خود فتوا مي

  .»سنت پيامبر يا قرآن مطابق باشد
شك كـه عـالم در ميـان خداونـد و بنـده واسـطه اسـت، بايـد بـراي           ابن منكدر فرمود: بي

  راهي تالش كند. شدن خويش بيرون

  كراهيت فتوي به رأي:
كرديـد؟ گفـت: بـه     شد چه مي از حضرت امام شعبي سؤال گرديد، وقتي از شما سؤال مي

گفـت: بـه ايشـان جـواب      شد به رفيقش مي آگاهي برخورد نموديد، هرگاه از كسي سؤال مي
  رسيد. نمود باز نوبت به همان شخص اول مي بده او به رفيق ديگر اشاره مي
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حديثي بيان كردند آن را برگير، و آنچه از  �ام شعبي فرمود: آنچه ايشان از رسول خدا ام
  رأي خود گفتند آن را در توالت بينداز، تمام اين آثار را امام دارمي روايت كرده است.

  كتابت حديث و اثر:
هـا   پس تدوين حديث و آثار در شهرهاي مسلمانان رواج يافت، و همچنين نوشتن صحيفه

اي بـراي نيـازش    ها تا جايي كه كمتر اهل روايتي بود كه تدوين، صحيفه يا نسخه نقل از آنو 
نداشته باشد، پس كساني كه بزرگان آن زمان را درك نمودند به مناطق حجاز، شـام، عـراق،   

ها را جسـتجو نمودنـد، و در    آوري و نسخه ها را جمع مصر، يمن و خراسان دور زدند و كتاب
غريب و نادر دقت نمودند، پس در اثر توجه و اهتمام ايشان آنچنان ذخايري بررسي احاديث 

آوري گرديد كه براي گذشتگان ميسر نبود، و آنچه براي ايشان ميسـر   از احاديث و آثار جمع
گرديد براي كسي از گذشته ميسر نگرديده بود، و از طرق حديث چيز زيادي به ايشان دست 

ي كه از صد طريق بيشتر طرق داشته باشـد زيـاد وجـود يافـت،     داد تا اين كه پيش آنان حديث
پس بعضي طرق كه در بعضي مناطق مستور بود منكشف گرديد، و به محل هر حديث غريب 
و مستفيض آشنا شدند، و توانستند در متابعات و شواهد نظر كننـد، بسـياري احاديـث صـحيح     

  ودند.براي ايشان ظاهر گرديد كه براي اهل فتوي ظاهر نشده ب

  اهل حديث أعلم باألحاديث هستند:

أنـتم أعلـم باألخبـار الصـحيحة منـا، فـإذا كـان خبـر صـحيح، «امام شافعي به امام احمد فرمـود:  

شـما خبرهـاي صـحيح را از مـا بهتـر      « »فأعلموني حتى أذهـب إليـه كوفيًـا كـان أو بصـريًا أو شـامًيا
سوي آن بروم خواه خبر كوفي باشـد   دانيد، هرگاه خبر صحيحي بود مرا اطالع دهيد تا به مي

، اين را ابن همام نقل كـرده اسـت؛ زيـرا بسـياري احاديـث صـحيح چنـان        »يا بصري يا شامي
هـا را   باشند مانند افراد شاميين و عراقيين يا آن ها فقط اهالي يك شهر مي هستند كه روايان آن

برده عن أبـي موسـي و نخسـه    كند، مانند نسخه بريد عن أبي  تنها يك اهل خانواده روايت مي
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يا اين كه صحابي، قليل الروايت و شـخص گـم نـام اسـت     
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كه از او به جز گروه قليلي روايت نكرده اند، پس از اين قبيل احاديث عامه اهل فتـوي غافـل   
  مانند. مي

و مردم در گذشـته   و پيش آنان آثار فقهاي هر شهري از صحابه و تابعين فراهم گرديدند،
آوري نمايند، و گذشـتگان   توانستند كه بيش از احاديث شهر خود يا اساتذه خود را جمع نمي

هـا   شان بـر مشـاهده حـال و تتبـع قـراين كـه بـه آن        در شناخت اسماء الرجال و مراتب عدالت
بحـث،  كردند، اين طبقه در اين فن دقت نموده آن را بـه اعتبـار تـدوين و     رسيد اعتماد مي مي

مستقل قرار دادند، و نسبت به صحت و غيره باهم تبادل نظر نمودند، پس بدين تدوين و تبادل 
  نظر آنچه از حال اتصال و انقطاع مخفي مانده بود منكشف گرديد.

  زيادي احاديث مدونه:
سفيان، وكيع و امثال ايشان نهايت كوشش را كـار بسـتند، امـا نتوانسـتند احاديـث مرفـوع       

تر از هزار حديث روايت كنند، چنانكه ابوداوود سجستاني در نامه خـود   جز پايين متصل را به
  به اهل مكه يادآور شده است.

  طبقه كبار محدثين:
اهل اين طبقه تا چهل هزار حديث يا قريب به آن روايت مي كردند، بلكه صحيح از امـام  

  ر نموده است.بخاري اين است كه او كتاب صحيح خود را از ششصد هزار حديث مختص
  از ابوداوود مروي است كه او سنن خود را از پانصد هزار حديث مختصر كرده است.

قـرار داده اسـت، هـر     �امام احمد مسند خود را معياري براي شناخت احاديث رسول اهللا 
شـود كـه اصـلي دارد و     حديثي كه در آن باشد اگرچه از يك طريق آن حديثي محسوب مي

توان افراد زير را نام بـرد، عبـدالرحمن بـن     داشت، از سران اين طبقه مياگر نه اصلي نخواهد 
مهدي، يحيي بن سعيد قطان، يزيد بن هارون، ابوبكر بن ابـي شـيبه، مسـدد، هنـاد، احمـد بـن       

  حنبل، اسحق بن راهويه، فضل بن دكين، علي بن المديني و اقران ايشان.

  طراز اول از طبقه محدثين:
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سـاختن روايـت و    محدثين بودنـد، محققـان ايشـان پـس از محكـم      اين گروه طراز اول از
معرفت مراتب احاديث، به سوي فقه روي آوردند، چون آنان احاديث و آثار زيادي منـاقض  
به هر مذهبي از مذاهب گذشته روايت كرده بودند حاضر نشدند، به تقليـد يكـي از اصـحاب    

ث و آثـار صـحابه، تـابعين و مجتهـدين     مذاهب گذشته بپردازند، بلكه شخصاً به بررسي احادي
ها را در كلمات مختصـري بـراي    طبق قواعدي كه شخصاً ترتيب داده بودند پرداختند، من آن

  شما توضيح خواهم داد.

  قواعد متبوع در ترجيح:
يكي آن كه هرگاه در مسئله قرآن ناطق وجود داشته باشد عدول از آن به سوي امر ديگـر  

ها قاضـي خواهـد    احتماالتي را در بر داشته باشد پس سنت روي آنجايز نيست، و اگر قرآن 
شد كه هر احتمالي را كه سنت تاييد كند همـان معتبـر اسـت، اگـر آن مسـئله در قـرآن يافتـه        

تمسك جويند برابر است كه آن سنت مستفيض باشد كه در ميان  �نباشد به سنت رسول اهللا 
يا به اهل يك خانواده يا به طريق خاصي و برابر  فقهاء داير است يا مختص به اهل بلدي باشد

  است كه بر آن صحابه و فقها عمل كرده باشند يا خير.
اي حديثي باشد پس در آن مسئله به هيچ اثري از آثار صحابه و اجتهاد  هرگاه در هر مسئله

  كردند. مجتهدي از مجتهدين پيروي نمي

به رأي صحابه عمل داشت  اي قرآن و حديث وجود نمي هرگاه در مسئله
  شود: مي

آمد به اقـوال   كردند و حديثي گيرشان نمي هرگاه در تالش حديث، نهايت كوشش را مي
شدند، مقيد به يك قومي و شهري نبودند آنچنان كـه   گروهي از صحابه و تابعين متمسك مي

ن داشـتند همـا   گرفت، پس اگر جمهور خلفاء و فقها بر امـري اتفـاق مـي    در گذشته انجام مي
جستند يا بـه   كننده بود، و اگر باهم اختالف نظري داشتند به قول اعلم و اورع تمسك مي قانع

هـا   كردند كه از آن كردند كه ضبط بيشتري داشته باشد، يا بر آن عمل مي قول كسي عمل مي
  مشهور باشد.
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 شد، اگر داشت، پس آن مسئله دو قولي مي اي دو قول مساوي وجود مي پس اگر در مسئله
ــد در عمومــات قــرآن و حــديث و اشــارات و اقتضــاآت آن  از ايــن هــم عــاجز مــي هــا  ماندن

كردند به شرطي كه در نظـر   انديشيدند، پس در جواب نظير مسئله را بر آن مسئله حمل مي مي
نمودند، بلكه بـر آنچـه در    ظاهر باهم متقارن باشند در اين باره روي قواعد اصولي اعتماد نمي

كردند، همچنان كه معيـار تـواتر، عـدد     كرد عمل مي به آن اطمينان پيدا مي آمد و دل فهم مي
ها نيست، بلكه آن يقيني است كه پس از آن در قلوب مردم جايگزين  و وضع و حال آن ةروا
  شود، آنچنان كه روي اين، در بيان حال صحابه بيان كرديم. مي

  باشند: اين اصول از روش گذشتگان مستخرج مي
  ز روش گذشتگان استخراج شده بود.اين اصول ا

 �هرگـاه خصـمي پـيش حضـرت ابـوبكر      «از ميمون بن مهران مروي است كـه گفـت:   
ديـد كـه بتـوان بـه آن      كرد، اگر در آن چنين چيـزي مـي   آمد نخست به كتاب اهللا نگاه مي مي

در  �كرد، و اگر در كتاب چيزي نمي بود، و از رسول خـدا   قضاوت كرد به آن قضاوت مي
مانـد   كرد، پس اگر در ايـن بـاره عـاجز مـي     داشت به آن فيصله مي باره حديثي وجود مي اين

اي پـيش آمـده    گفت كه: چنين و چنان مسئله كرد و مي آمد و از مسلمانان سؤال مي بيرون مي
در اين باره چه قضاوتي فرموده است؟ بسا اوقات چند نفـر   �دانيد كه رسول اهللا  است آيا مي
چنـين قضـاوت فرمـوده     �ند هريكي در آن باره مي گفـت كـه رسـول خـدا     آمد پيش او مي

فرمود: الحمد هللا كه خداوند در ميان ما چنان كسـاني را قـرار داده    مي �است، آنگاه ابوبكر 
شد كه سنتي  چيزهايي ياد دارند، پس اگر در اين باره نيز عاجز مي �است كه از رسول خدا 

كـرد و از آنـان    هـا را جمـع مـي    ، سران مردم و بهتـرين آن را به دست بياورد �از رسول خدا 
  فرمود. كردند به آن قضاوت مي خواست، پس اگر همه بر يك نظريه اتفاق مي مشوره مي

  به شريح قاضي: ����نامه حضرت عمر 
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اي نوشت كه اگر چيـزي بـراي تـو     براي او نامه �از شريح مروي است كه حضرت عمر 
قضاوت بفرما، نبايد مردم تو را از آن باز دارند، پـس اگـر چنـين    در كتاب اهللا گير آمد به آن 

هـم جـوابي    �امري پيش آمد كه در كتاب اهللا جوابي نداشت، و نيز در حديث رسول خـدا  
برايش نبود، پس بنگر آنچه مورد اتفاق و اجماع مردم قرار گرفته است به آن متمسك بـاش،  

نه در احاديث، و نه كسي جلوتر به آن صحبت  و اگر چنين شد كه نه در كتاب جوابي دارد و
خـواهي برگـزين يـا اجتهـاد كـن بـه رأي خـويش،         كرده است، پس يكي از دو امر را كه مي

  بينم. سپس پيش برو و يا اگر خواستي عقب برگرد و به عقب برگشتن را برايت بهتر مي

  كرد: قاضيان را نصيحت مي ����عبداهللا بن مسعود 
چنين زماني بر ما آمـده اسـت كـه نـه مـا      «مروي است كه گفت:  �از عبداهللا بن مسعود 

توانيم قضاوت بكنيم و نه اهليت آن را داريم، خداوند چنين مقـدر نمـوده بـود كـه مـا بـه        مي
اي پـيش   فرماييد، پس هركسي كه برايش امروز قضيه چنين وضع گرفتار آييم كه مشاهده مي

اي اسـت كـه در    ت نمايـد، پـس اگـر چنـين قضـيه     بيايد بايد به آنچه در كتاب اهللا است قضاو
قضاوت نموده است قضـاوت نمايـد، و اگـر قضـيه      �كتاب اهللا نيست بايد به آنچه رسول اهللا

، بايد چنان قضـاوت  �اي است كه نه در كتاب اهللا وجود دارد و نه در سنت رسول اهللا  بگونه
بيـنم؛ زيـرا    سم و مـن چنـين مـي   تر نمايد كه نيكان قضاوت كرده اند، اين را نگويد كه من مي

ها امور مشتبه وجود دارند، لذا  حرام آشكار است و حالل نيز آشكار است، و بين آن«

دهد را رها كن و آن را بگير كه شك و ترديدي  آنچه تو را در شك و ترديد قرار مي

  .»ندارد

  داد؟ چگونه فتوي مي ببببحضرت عبداهللا بن عباس 
داشـت بـه    شد، اگر در قرآن وجود مي امري سؤال مي نسبت به بهرگاه از ابن عباس 

داد، و  بود بازهم خبر مـي  منقول مي �بود و از رسول خدا  داد و اگر در قرآن نمي آن خبر مي
داد و  داشت به آن خبر مي نقلي وجود مي ببود و از ابوبكر و عمر  اگر از ايشان نقلي نمي
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ترسـيد   مروي است كه فرمود: آيـا نمـي   بكرد، از ابن عباس  إال به راي خود قضاوت مي
چنين گفتـه و فـالن كـس     �گوييد رسول اهللا  كه بر شما عذابي بيايد يا خسف گرديد كه مي

  چنان گفته است.
 �از حضرت قتاده مروي است كه فرمود: ابن سيرين براي كسي حـديثي از رسـول خـدا    

سيرين فرمود: من به تـو   بيان كرد آن كس گفت كه: فالن كس چنين و چنان گفته است، ابن
  گويي فالن كس چنين و چنان گفته است. كنم و تو مي حديث بيان مي �از رسول خدا 

  رأي هيچكسي در برابر آنچه در قرآن نازل شده اعتباري ندارد:
از امام اوزاعي مروي است كه فرمود: عمر بن عبدالعزيز نوشت كـه كسـي در قـرآن رأي    

 �چيزهايي است كه در قرآن نازل نشده اند و سنت رسـول اهللا   ندارد و رأي ائمه در باره آن
سـنت قـرار داده اسـت رأي     �ها نقل نشده است، و هيچكس در آنچه رسـول اهللا   در باره آن

  نخواهد داشت.
گفت: مقتدي از جانب چـپ امـام وا    از حضرت اعمش مروي است كه فرمود: ابراهيم مي

او را  �حديثي بيان كردم كه رسول خـدا   بعباس ايستد، من به او از سميع زيات از ابن 
در جانب راست خود قرار داده است، پس ابراهيم به آن قايل شد، از امام شعبي مـروي اسـت   
كه مردي پيش او آمد و نسبت به امري از او سؤال نمود، او گفت كه: ابن مسعود در اين باره 

بر بده، آنگاه امـام شـعبي فرمـود:    چنين فرموده است، او گفت كه تو از رأي خويش به من خ
دهـم و او از رأي مـن سـؤال     آيا از اين آقا تعجب نداريد، مـن از ابـن مسـعود بـه او خبـر مـي      

ام، به خدا قسم اگر من غنا بخـوانم   كند در صورتي كه من دينم را از ابن مسعود نقل كرده مي
همـه ايـن آثـار را دارمـي     تر است از اين كه تو را از رأي خود خبر بـدهم،   پيش من پسنديده

  روايت كرده است.

  اعتباري نخواهد داشت: ����رأي هيچكسي با قول رسول خدا 
امام ترمذي از ابوالسائب روايت كرده است كه گفت: ما پيش وكيع بوديم او به مردي كه 

عمـل اشـعار را انجـام داده اسـت (در جانـب       �كرد گفت كه: رسـول خـدا    در رأي نظر مي
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گويـد:   هدي، شگافي پديد آوردن تا با خون آميخته شود) و ابوحنيفـه مـي   راست كوهان شتر
اشعار مثله است؟ او گفت كه: ابوحنيفه از ابراهيم روايت دارد كه او اشعار را مثله گفته است، 

 �گويم كه: رسول خدا  گويد: ديدم كه وكيع خشم رفت و فرمود: من به تو مي ابوالسائب مي
ي كه: ابراهيم گفته است، سزاي تو اين است كه زندان شـوي و تـا از   گوي گفته است و تو مي

  اي در زندان بماني. قول خود برنگشته
، عطـا، مجاهـد و مالـك بـن انـس مـروي اسـت كـه         باز حضرت عبـداهللا بـن عبـاس    

مقداري از كالم هركس گرفته مي شـود و مقـداري مـردود     �به جز رسول خدا «گفتند:  مي
  .»باشد مي

اي اتفاق نيافتاده مگر اين كه اهل اين طبقه براي آن حديث يا  هيچ مسئله
  اثري يافته اند:

اي از مسـايل كـه    خالصه اين كه وقتي فقه را بـر ايـن قواعـد مهيـا سـاختند، نمانـد مسـئله       
هـا رخ داده بـود مگـر ايـن كـه در آن بـاره        گذشتگان بيان داشته اند و مسايل كه در عصر آن

رسل يا موقوف صحيح يا حسن يا صالح لالعتبار وجود داشت، يـا  حديثي مرفوع و متصل يا م
داشـت يـا در آن بـاره     در آن اثري از آثار شيخين يا بقيه خلفاء يا قضـاوت فقهـاء وجـود مـي    

ها بدين شكل  را براي آن لسنةبود، پس خداوند عمل با استنباطي از عموم يا اشاره يا مقتضا مي
  ميسر گردانيد.

  طبقه حضرت امام احمد بن حنبل بود: بزرگترين شخصيت اين
ها امام احمد بن حنبل شان واالتري از جهت روايت، آشنايي با حديث و عمق  از همه اين

فقهي بيشتري داشت سپس اسحق بن راهويه، ترتيب فقه بر اين منوال متوقف بر ايـن بـود كـه    
سؤال شد كه آيا صد  آوري شود تا جايي كه از امام احمد چيز زيادي از احاديث و آثار جمع

دادن كافي است؟ فرمود: خير، گفته شد: پانصد هزار حديث، فرمـود:   هزار حديث براي فتوي
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دادن بـر ايـن اصـل     المنتهي، هـدفش فتـوي   يةاميدوارم كه اين كفايت كرده باشد، كذا في غا
  است.

  آوري احاديث به پايان رسيد و تدقيق آغاز گرديد: جمع
آوري حـديث و   ورد، ديدند كـه بزرگـواران زحمـت جمـع    سپس خداوند قرن جديدي آ

تمهيد فقه را كشيده اند، پس آنان خود را براي فنون ديگر فارغ نمودند، مانند تمييـز حـديث   
صحيح متفق عليه بين بزرگان اهل حديث، مثل زيد بن هارون، يحيي بن سعيد قطـان، احمـد،   

كـه فقهـاي امصـار و علمـاي منـاطق،       نمودن احاديـث فقـه   اسحق و امثال ايشان، و مانند جمع
مذاهب خويش را بر آن بنا نهادند، و مانند حكم بر هر حديثي بـه آنچـه سـزاوار آن اسـت، و     

هـا   ها را روايت نكرده اند، يا آن طرقي كه اوايل از آن مانند احاديث شاذي كه گذشتگان آن
يا روايت فقيهي از فقيهـي   ها اتصال يا علو سند وجود دارد تخريج نكرده اند، حاالنكه در آن

يا روايت حافظي از حافظي، و امثال آن از مطالب علمي، و اين گروه عبارت اند از: بخـاري،  
مسلم، ابوداوود، عبد بن حميد، دارمي، ابن ماجه، ابويعلي، ترمذي، نسائي، دارقطني، حـاكم،  

  بيهقي، خطيب، ديلمي، ابن عبدالبرّ و امثالشان.

  مشهورترين آنان:ترين مصنفين و  عالم
عصـر و   چهار نفر از نظر وسعت علم، مفيدبودن تصنيف و شهرت ممتـاز بودنـد و نيـز هـم    

  زمان بودند: هم
نخستين ايشان: امام ابوعبـداهللا محمـد بـن اسـماعيل بخـاري اسـت، هـدفش ايـن بـود كـه           
 احاديث صحيح، مستفيض، متصل را از احاديث ديگر جدا سازد، و نيز مسايل فقـه، سـيرت و  

ها استنباط نمايد، پس او جامع صحيح بخاري را تصنيف نمـود و بـه شـرايطش     تفسير را از آن
را در خـواب ديـد كـه     �وفا كرد، اين خبر به ما رسيده كه مـردي از صـالحان رسـول خـدا     

ترا چه شده است كـه بـه فقـه    « »ما لك اشتغلت بفقه محمد بن ادريس وتركت كتابي«گفت:  مي
، او عرض نمـود كـه يـا رسـول اهللا كتـاب      »اي و كتاب مرا ترك كرده اي شافعي مشغول شده
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واقعتـاً ايـن كتـاب در شـهرت و مقبوليـت بجـايي        »صحيح بخاري«شما كدام است؟ فرمود: 
  رسيده كه باالتر از آن مقامي نيست.

آوري  دوم: امام مسلم نيشابوري است كه او در نظر گرفت كه احاديث صـحيحي را جمـع  
ها محدثين اجماع نموده اند، بازهم متصل و مرفوع باشند كه از آنهـا   آن كند كه روي صحت

ها  ها را به اذهان مردم نزديك بگرداند و استنباط از آن سنت استنباط گردد، و خواست كه آن
سهل و آسان باشد، پس ترتيب جيدي بكار برد و طرق هر حديثي را در يك جا جمـع نمـود   

شعب اسانيد به صـراحت روشـن گـردد، و نيـز بـين احاديـث       تا اختالف متون واضح شود و ت
مختلف تطبيق داد بگونه كه براي هيچ عربي دانـي عـذري بجـا نگذاشـت تـا بتوانـد از سـنت        

  اعراض نمايد.
آوري نمايد كه فقها از  سوم: ابوداود سجستاني است، قصدش اين بود كه احاديثي را جمع

ها بنـا نمـوده    هستند و علماي امصار احكام را بر آن ها استدالل نموده در ميان آنان متداول آن
اند، پس او سنن خود را تصنيف نموده در آن احاديث صحيح، حسن، لين و صـالح للعمـل را   

  جمع نمود.
امام ابوداوود فرموده است كه من در كتابم چنين حديثي ذكر نكردم كه بر تركش اجماع 

عفش را نيـز بيـان كـرده اسـت، و اگـر در      شده باشد و اگر حديث ضعيفي را ذكـر نمـوده ضـ   
حديثي علتي وجود داشته آن را طوري بيان كرده است كه مـاهرين ايـن فـن آن را بشناسـند،     
روي هر حديثي چنان عنواني گذاشته كه فقيهـي از آن اسـتنباط نمـوده يـا صـاحب مـذهبي،       

وده انـد كـه كتـاب او    مذهبش را بر آن بنا نهاده است. بنابراين، امام غزالي و غيره تصريح نمـ 
  براي مجتهد كافي است.

چهارم: امام ابوعيسي ترمذي است، گويا او روش شيخين را مستحسن دانسته است كه بيان 
كرده اند و ابهامي بجا نگذاشته اند، و ابوداوود را نيز مستحسن دانسته كـه هـر حـديثي را كـه     

روش را بكار برده است و  آوري نموده است، پس هردو صاحب مذهبي به آن قايل شده جمع
آوري  ها بيان مذاهب صحابه، تابعين و فقهاي امصار را افزوده اسـت، پـس كتـابي جمـع     بر آن
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نموده است كه جامع است و در ذكر طرق حديث اختصار بسيار لطيفي بكار بـرده اسـت كـه    
ت كـه  يكي را ذكر نموده و به بقيه اشاره نموده است، وضعيت هر حديثي را روشن نموده اس

كننده نسـبت   صحيح است يا حسن يا ضعيف يا منكر، و وجه ضعف را نيز بيان نموده تا تالش
به آن بصيرتي داشته باشد، پس بشناسد كه كداميك صالحيت دارد كه بـر آن بتـوان اعتمـاد    
نمود و كداميك چنين نيست، و نيز ذكر كرده است كه مسـتفيض اسـت يـا غريـب، مـذاهب      

را نيز ذكر نموده است، كسي را كه نياز به اسمش بوده اسمش را ذكر  صحابه و فقهاي امصار
كرده و اگر به كنيت كسي نياز بوده كنيتش را بيان نمـوده اسـت، و بـراي رجـال العلـم هـيچ       
چيزي را مخفي نگذاشته است. بنابراين، گفته شده كه اين كتاب براي مجتهـد كـافي و بـراي    

  نيازكننده است. مقلد بي

لماء در برابر با محدثين پديد آمدند كه از روايت حديث گروهي از ع
  ترسيدند، ولي از فتوي هراسي نداشتند: مي

در مقابل اين دسته از محدثين در زمان امام مالك و سفيان و بعد از آنان گروهي بـود كـه   
ت گفتند: مبناي دين فقـه اسـ   دادن هراسي نداشتند و مي دانستند و از فتوي سؤال را ناگوار نمي

هراس داشتند كـه حـديث را    �بايد آن گسترش داده شود، و از روايت احاديث رسول خدا 
أحـب إلينـا، فـإن   ����علـى مـن دون النبـي «به سوي او رفع نمايند تا جايي كه امام شـعبي فرمـود:   

تـر   دادن حديث به كساني كه پائين نسبت« »����كان فيه زيادة أو نقصان كان على مـن دون النبـي 
تر از پيامبر نسـبت   د در نزد من بهتر است اگر در حديث زيادي يا كمي باشد به پائيناز پيامبرن
  .»شود داده مي

حضرت ابراهيم نخعي گفت: اين كه من بگويم: عبداهللا گفته، علقمه گفته است پيشي من 
  تر است. پسنديده

كرد رنگ صورتش  حديث بيان مي �هرگاه از رسول خدا  �حضرت عبداهللا بن مسعود 
  .»هكذا أو نحوه هكذا أو نحوه«گفت:  پريد و مي مي
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إنكم تأتون الكوفة «اي از انصار را به كوفه اعزام داشت فرمود:  حضرت عمر وقتي كه دسته
فتأتون قوًما لهم أزيز بالقرآن فيأتونكم فيقولون: قدم أصحاب محمد قدم أصحاب محمد، فيأتونكم 

اي نـزد   چون شما به كوفه برويد عـده « »����سول اهللا فيسألونكم عن الحديث فأقلوا الرواية عن ر 
گوينـد:   آينـد و مـي   ها نزد شما مـي  شما خواهند آمد كه نسبت به قرآن عالقه بيشتر دارند، آن

اصحاب محمد آمدند، اصحاب محمد آمدند پس شما از حديث خواهنـد پرسـيد برايشـان از    
  .»پيغمبر كم حديث بيان كنيد

آمـد پرهيـز    شعبي عادت داشت كه هرگاه چيـزي پيشـش مـي   ابن عون فرموده است: امام 
  گفت: اين آثار را نيز دارمي روايت كرده است. گفت و مي برد، و ابراهيم مي بكار مي

  سبب قلت اهتمام به حديث:
پس تدوين حديث و فقه و مسايل، بر حسب نياز آن ها به جـا قـرار گرفـت؛ زيـرا در نـزد      

ها فقه را طبق اصولي چنان استنباط نمود كه اهل حديث  ز آنها آثار و احاديثي كه بتوان ا آن
اختيار نموده اند نبود، و راجع به جمع و جورنمودن اقوال علماي شهرهاي مختلف و بحث از 

كردنـد، و معتقـد بودنـد كـه ائمـه       ها شرح صدري نداشتند، و در اين باره خود را متهم مي آن
تر بود،  فته اند، و قلوب ايشان به اصحاب خودشان مايلايشان در باالترين پايه تحقيق، قرار گر

آيــا كســي از عبــداهللا   « »هــل أحــد مــنهم أثبــت مــن عبــد اهللا؟«گفــت:   چنانكــه علقمــه مــي  
إبراهيم أفقه من سالم، ولوال فضل الصحبة لقلت: علقمـة «و امام ابوحنيفه فرمود:  »تراست؟ ثابت

ر اســت و اگــر فضــيلت صــحابيت او نبــود فقاهـت ابــراهيم از ســالم بيشــت « »أفقـة مـن ابـن عمــر
  .»گفتم كه فقاهت علقمه از ابن عمر بيشتر است مي

  تمهيد فقه بر قواعد تخريج:
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توانستند جواب مسايل را طبق اصول و اقـوال   و چنان فطانت و زيركي داشتند كه فوراً مي

≅‘﴿و قولـه تعـالي:    »وكـل ميسـر لمـا خلـق لـه«اصحاب خـويش اسـتنباط نماينـد،     ä. ¥> ÷“ Ïm $yϑ Î/ 

öΝ Íκ ö‰y‰ s9 tβθãmÌ� sù ∩⊂⊄∪﴾)1( .»هر گروهى به آنچه نزد خود دارند، خرسندند«  
پس فقه را بر قاعده تخريج، آمـاده كردنـد، آن هـم بـدين صـورت كـه هـر يكـي كتـاب          

ها بهتر آشنا بـود، و در   كرد كه زبان آن گروه قرار گرفته بود و به اقوال آن آنكس را ازبر مي
انديشيد تا علت حكم را دريابـد، پـس    داشت، پس در هر مسئله مي يحي ميترجيح، نظر تصر

ها را حفظ كرده بود  شد در تصريحات اصحابش كه آن هرگاه راجع به چيزي از او سؤال مي
نگريسـت و   هـا مـي   آمد كه چه بهتر واال به عموم كالم آن كرد اگر جوابي گيرش مي نگاه مي

  كرد. ديد از آن استنباط مي اشارة ضمني از كالم مي نمود، يا بدين صورت آن را اجرا مي
  شد. داشت كه هدف از آن مفهوم مي بسا اوقات بعضي كالم، ايمان و اقتضاء مي

  كردند. داشت اين را برآن حمل مي شده نظيري وجود مي و بسا اوقات براي مسئله مطرح
يا به اعتبار تسهيل و كردند يا به اعتبار تخريج  شده فكر مي و گاهي در علت حكم تصريح

  دادند. شده داير قرار مي حذف پس حكم آن را بر حكم غير تصريح
شـدند   شد كه اگر به طريق قياس اقتراني يا شرطي جمع مي بسا اوقات او داراي كالمي مي

  آمد. جواب مسئله به صورت نتيجه از آن بدست مي
بـود، ولـي بـه     معلـوم مـي  داشت كـه بالمثـال    و گاهي در كالم آنان چنين چيزي وجود مي

نمودنـد و در   بـود، پـس بـه سـوي اهـل زبـان مراجعـه مـي         اعتبار حد جامع و مانع معلوم نمـي 
دادند تا  كشيدند، و حد جامع و مانعي براي آن ترتيب مي آوردن ذاتيات آن زحمت مي بدست

  مبهم منضبط و مشكل ممتاز گردد.
ر تـرجيح يكـي از آن دو محتمـل    شـد، پـس د   ها محتمل دو وجه مي و گاه وقتي كالم آن

گرفـت، پـس آن را واضـح     گردانيدن داليل، خفي قرار مـي  انديشيدند، و گاهي به نزديك مي

                                           
  .32آية  سورة روم، -)1(
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كنندگان، از فعل يا سكوت و امثال آن از امامان خود  كردند. و بسا اوقات بعضي از تخريج مي
  كردند. استدالل مي

  مجتهدان در مذهب:

گفتنـد:   و مـي  »القول المخرج لفالن كـذا«گفتند:  آن ميشد و به  پس اين تخريج ناميده مي
شد  موافق به مذهب يا اصل يا قول فالن جواب مسئله از اين قرار است و به اين دسته گفته مي

هـدفش   »مـن حفـظ المبسـوط كـان مجتهـداً «آنكس كه گفته اسـت   »الـمجتهدون في المـذهب«
صالً علم روايت و حـديث را نداشـته   همين اجتهاد روي همين اصل بوده است، يعني اگرچه ا

باشد، پس در هر مذهبي تخريج، به كثرت پديدار گشت، پس اصحاب هركـدام مـذهب كـه    
شـان در ميـان    شـد، و تصـانيف   ها سـپرده مـي   داشتند عهده قضا و افتا به آن شهرت بيشتري مي

 گشـت و بـدين شـكل در جهـان     ها توجـه مبـذول مـي    يافت و به تدريس آن مردم شهرت مي
مانـد و عهـده قضـا و فتـوي بـه       يافتند، و اصحاب هركدام مذهبي كه خاموش مي گسترش مي

شـان پـس از مـدتي از بـين      كردنـد مـذهب   گرفتند، مردم به سوي آنان رغبت نمـي  دوش نمي
  رفت. مي

  4باب 

  حكايت حال مردم پيش از قرن چهارم و بعد از آن

  مردم بر تقليد خالص اجماع نداشتند:
ه مردم قبل از قرن چهارم بر تقليد شخص معـين اجمـاع نداشـتند، ابوطالـب     بايد دانست ك

ها همه چيـز جديـدي هسـتند، و     ها و مجموعه كتاب«مكي در قوت القلوب فرموده است كه 
دادن به مذهب كسي و معتبردانستن قـول او و نقـل از    شدن به قول كسي يا فتوي همچنين قايل

هـا خبـري    هايي هستند كـه در دو قـرن اول و دوم از آن  او در هرچيز و تفقه به مذهب او چيز
  .»نبود
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  كردند: عامه مردم از صاحب شرع تقليد مي
گويم: پس از دو قرن چيزي از تخريج پديد آمد، ولي اهل قرن چهارم بر تقليد خالص  مي

روي يك مذهب، تفقه به آن و نقـل قـول از آن، اتفـاق نظـر نداشـتند چنانكـه از تتبـع ظـاهر         
  ، بلكه در ميان مردم دو قشر وجود داشت، علما و عامه مردم.شود مي

وضع عامه مردم چنين بود كه در مسايل اجماعي كه بين مسـلمانان يـا جمهـور مجتهـدين     
كردند، كيفيت وضوء، غسل، نماز،  اختالفي وجود نداشت، مستقيماً از صاحب شرع تقليد مي

گرفتنـد و مطـابق بـه آن عمـل      ود يـاد مـي  ها را از پدران و معلمان شـهر خـ   زكات و امثال آن
نمودند، بـدون از   آمد، از كداميك مفتي استفتا مي اي برايشان پيش مي كردند، و اگر واقعه مي

  اين كه مذهبي را تعيين نمايند.

  قشر اهل حديث از خواص، به حديث اشتغال داشتند:
ن احاديث و آثار به ورزيدند، و با رسيد اما خواص، پس اهل حديث به احاديث اشتغال مي

اي نداشتند و آن احاديث از قبيل حديث مسـتفيض   ها، نيازي به چيز ديگري در باره مسئله آن
هـا را تـرك    يا صحيح كه بعضي از فقهاء به آن عمل كرده اند بودند، و اگر كسي عمل به آن

هـا   بـه آن گرفت، يا چنان اقـوال ظـاهر و روشـني از صـحابه و تـابعين       داد معذور قرار نمي مي
اي چنـين چيـزي    بود، پس اگر در مسئله ها براي كسي شايسته نمي رسيد كه مخالفت به آن مي

داشت، يا بنا به تعارض و عدم وضـوح تـرجيح و امثـال     كه دل به آن مطمئن گردد وجود نمي
آوردنـد، و اگـر از آنـان دو قـول وجـود       آن، پس به كالم بعضي از فقهاي گذشـته روي مـي  

  كردند، فرقي نداشت كه او اهل مدينه باشد يا اهل كوفه. اوثق را اختيار مي داشت قول مي

  پرداختند: اما اهل تخريج از خواص به تخريج مسايل غير مصرح مي
پرداختنـد، و در مـذهب    بود، بـه تخـريج مـي    اهل تخريج در چنان مسايلي كه مصرح نمي

شد كـه:   گشتند و گفته مي ينمودند، پس آنان به مذهب اصحاب خويش منسوب م اجتهاد مي
فالن كس شافعي است، فالن كس حنفي است، اصحاب الحديث وقتي به يك مذهبي نسبت 

شدند، مانند: نسائي و بيهقي كـه   داشتند، به آن مذهب منسوب مي به ديگري بيشتر موافقت مي
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دادن  تويرسيد به مقام قضا و ف به شافعي منسوب هستند، پس تا وقتي كسي به مقام اجتهاد نمي
  شد. شد، و تنها به مجتهد، فقيه گفته مي برگزيده نمي

  بعد از قرن چهارم اموري پديد آمد:
هـا امـوري    داشـتند و در آن  پس از اين قرون كساني آمدند كه به راست و چپ تمايل مي

پديد آمد، از آن جمله يكي جدل و خالف در علم فقه بود، تفصيلش بنا به آنچه امام غزالـي  
وده است از اين قرار است، وقتي قرن خلفاي راشدين مهديين به پايان رسيد، خالفـت  ذكر نم

به كساني رسيد كه بدون شايستگي بـر آن تسـلط يافتنـد، و نسـبت بـه علـم فتـوي و احكـام،         
ها را با خـود همـراه    استقالل نداشتند مجبو شدند از فقها كمك بخواهند، و در تمام شئون آن

  قرار دهند.

  دو گروه منقسم شدند:علماء به 
و برخي از علماء مستمر بر روش اول مانده بودند كه مالزم دين خالص بودند، هرگاه فـرا  

كردند، پس مردم آن زمان بـه آن دسـته از علمـاء     گريختند و اعراض مي شدند مي خوانده مي
داختنـد  اي به تحصيل علـم پر  گذاشتند كه از خلفاء اعراض نمايند، لذا عده عزت و احترام مي

شـدند، خواهـان قـرار     تا به عزت و مقامي برسند، پس فقهـاء بعـد از آن كـه فـرا خوانـده مـي      
آوردن بـه سـوي    گرفتند، و پس از آن كه در اثر اعراض از سالطين عزيز بودند به سبب روي

  آنان ذليل گشتند، اال كسي كه توفيق خداوند شامل حالش بود.

  يل فقه افزوده گشت:توجه به علم كالم كاسته شد و به مسا
پيش از ايشان مردم در علم كالم تصنيفاتي نوشته بودند، و به قيل و قال و جواب و سـؤال  
پيش از حد روي آورده بودند، و راه جدل و مناظره را هموار ساخته بودند، پس اين در قلوب 

ل داشتند كه آنان پيش از گذشته جايگزين گرديد، بسياري از بادشاهان به مناظره در فقه تماي
كداميك از مذهب شافعي و حنفي باالتر است، پس مردم دست از علـم كـالم و سـاير فنـون     
علم، برداشته فقط به سوي مسايل خالفي فقه روي آوردنـد، بـويژه مسـايل مختلـف فيـه بـين       
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الشوافع و األحناف، و از مسايل اختالفي مالكيه و حنابله چشم پوشيدند، و چنين پنداشتند كـه  
شان استنباط دقائق شرعي و تقرير علل مذاهب و تمهيد اصول فتـاوي اسـت، و در ايـن     هدف

باره تصانيف و استنباط زيادي انجام دادند، و انواع مجادله و تصانيف ترتيب دادند، و تا هنوز 
دانيم خداوند بعد از اين در جهان چه چيزهايي را مقدر فرمـوده   دهند، نمي روي اين ادامه مي

  است.

  ها سرايت كرد: د در درونتقلي
هايشـان چنـان نفـوذ كـرد كـه       از آن جمله اينكه: بر تقليد اطمينان يافتند و تقليـد در درون 

كند آنهم نادانسته، و سببش تزاحم فقهاء و تجادل ايشان باهم ديگر بود؛ زيـرا   مورچه نفوذ مي
نمـود و   نقض مـي داد ديگري آن را  وقتي در فتاوي باهم درگير شدند و هركس كه فتوي مي

  كرد تا كه تصريح از متقدمين ميسر گردد. كرد بحث ادامه پيدا مي فتوايش را رد مي

  ظلم قاضيان، نيز در تثبيت تقليد كمك كرد:
و نيز ظلم و ستم قاضيان ممد قرار گرفت؛ زيرا وقتي بيشتر قضاوت روي به ظلم آوردند و 

شد كه عوام از آن در شـك و ترديـد    ميامين نبودند پس از آنان فقط همان قضاوت پذيرفته 
  بود. شد كه از قبل شناخته مي قرار نگيرند و قضاوت چنان مي

  جهالت سران مردم و ادعاي علم، نيز در تقليد كمك كرد:
و نيز جهالت سران مردم و استفتا نمـودن مـردم از كسـاني كـه راجـع بـه احاديـث علمـي         

نماييد، بـه   نكه اين را در اكثر متأخرين مشاهده مينداشتند، و از طريق تخريج نابلد بودند، چنا
تثبيت تقليد كمك كرد و بر اين ابن همام و غيره، هشدار داده آند، و در ايـن زمـان بـود كـه     

  بر غير مجتهد نيز اطالق گرديد. »فقيه«لفظ 

  هاي جانبي، نيز تقليد را تثبيت كرد: بحث در علم
قيـق و ريـز هـر فـن متوجـه گشـتند، بعـض فكـر         از آن جمله اينكه: اكثر مردم به مسـايل د 

نمايند و به مراتب جرح و تعـديل دارنـد    كردند كه دارند علم اسماء الرجال را تأسيس مي مي
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گردند، سپس از اين به سوي تاريخ پا فراتر گذاشتند و به تاريخ ولو اين كـه در حـد    آشنا مي
فقه قرار گرفتند، و هريكي بـراي  موضوع قرار گيرند..، و بسياري به بحث و گفتگو در اصول 

اصحاب خود قواعد جدلي را استنباط نمود و در اين زمينـه تـا نهايـت كوشـش پـيش رفتنـد،       
ــه درازا مــي ــه  كشــاندند و گــاهي آن را مختصــر درمــي  گــاهي بحــث را ب ــد، بعضــي ب آوردن

بايسـت بـه آن تعـرض نمـود پرداختنـد و بـه بررسـي         هاي فرضي كه نمي پديدآوردن صورت
ها كه هيچ عالم و جاهلي حاضر نيست بـه شـنيدن    ات و اشارات كالم مخرجين و بعديعموم

  ها توجه كند مشغول شدند. آن

  ها، قروني بر تقليد خالص برخاستند: بعد از آن
فتنه اين جدل و خالف و تعمق از آن فتنه قبلي كه بر سر حكم و پادشاهي درگير بودند 

ر خود ملك عضوض و وقايع كر و كوري را به جا كمتر نبود، همچنان كه آن فتنه پشت س
گذاشت اين هم آنچنان جهل و اختالط و شكوك و اوهامي را به جا گذاشت كه نهايت و 
پاياني ندارند، پس بعد از آن قروني فرا رسيد كه مردم بر تقليد محض چسبيده حق را از باطل 

شد كه  روزها: به كسي گفته مي دادند...، پس فقيه در اين و جدل را از استنباط تمييز نمي
ها را  حرّاف و نطاقي باشد كه اقوال فقهاء را بدون تمييز صحيح و سقيم ياد داشته باشد و آن

ها به نيروي نطق خود بيان نمايد..، و محدث: كسي است كه احاديث صحيح و  مانند داستان
گويم كه اين به  ند، من نميها را مانند داستان بيان ك سقيم را برشمارد، و به نيروي دهان آن

اي كلي بود؛ زيرا خداوند گروهي از بندگانش را دارد كه عدم حمايت  صورت قاعده
اهللا في األرض قرار  حجةرساند و آنان هرچند قليل باشند  ديگران به آنان ضرري نمي

باشد و  آيد مگر در آن فتنه بيشتر و تقليد فراگيرتر مي گيرند، و هيچ قرني بعد از آن نمي مي
شود تا اين كه به ترك بحث در دين اطمينان  امانت از سينه مردان بيشتر بيرون كشيده مي

Ρ‾$﴿گويند:  كنند و مي بيشتري حاصل مي Î) !$tΡ ô‰ ỳ uρ $tΡ u !$t/# u #’ n?tã 7π̈Β é& $‾Ρ Î) uρ #’ n?tã ΝÏδ Ì�≈ rO# u 
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šχρß‰ tFø) •Β ∩⊄⊂∪﴾)1( »وإلى . »كنيم شان آنان اقتدا ميما پدران را بر آييني يافتيم و ما بر رد و ن

كنيم اوست  و به خدا شكايت مي« اهللا المشتكي وهو المستعان وبه الثقة وعليه التكالن
  .»كننده و اعتماد به او و توكل بر اوست ياري

  فصل

  ها در آن سر در گم هستند در مسايلي كه فهم

ا در وادي آن هـ  از آنچه مناسب به ايـن مقـام اسـت هشـداري اسـت بـر مسـايلي كـه فهـم         
  ها حيران مانده اند. سرگردان، قدم ها لغزيده قلم

  امت بر جواز تقليد مذاهب چهارگانه اجماع دارند:
يكي آنكه: امت اجماع نموده است كه تقليد از مذاهب چهارگانه تدوين شده جايز اسـت  

خفـي  و اين اجماع تا امروز برقرار است، در اين تقليد مصـالحي وجـود دارد كـه بـر كسـي م     
هـا جـاي گرفتـه     ها كوتاه شده و هوا و هـوس در دل  نمانده اند، بويژه در اين روزها كه همت

  بين است. است و هريكي به رأي و انديشة خود خوش

  داند: ابن حزم تقليد را حرام مي
تقليد حرام است و براي كسي حالل نيست كه بر قول «لذا آنچه ابن حزم گفته است كه 

θãèÎ7#)﴿فرمايد:  بدون دليل تمسك بجويد؛ زيرا خداوند مي �دا كسي ديگر جز رسول خ ®?$# !$tΒ 

tΑ Ì“Ρé& Ν ä3øŠs9Î) ÏiΒ óΟ ä3În/ §‘ Ÿωuρ (#θãèÎ7 −Fs? ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ u !$u‹ Ï9 ÷ρr&﴾)2( » از آنچه از جانب پروردگارتان به
خداوند  و نيز »سوي شما فرستاده شد پيروي كنيد و به غير او از دوستان ديگر پيروي نكنيد

                                           
  .23سورة زخرف، آية  -)1(
  .3سورة اعراف، آية  -)2(
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#﴿فرموده است:  sŒÎ) uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝ ßγs9 (#θãèÎ7 ®?$# !$tΒ tΑ t“Ρr& ª! $# (#θä9$s% ö≅ t/ ßìÎ6®KtΡ !$tΒ $uΖ ø‹ x�ø9 r& Ïµø‹ n= tã !$tΡ u !$t/# u﴾)1( 
گويند: بلكه از  و چون به آنان گفته شود از آنچه خدا نازل كرده است پيروي كنيد مي«

  .»بر آن يافته ايمكنيم كه پدران خود را  اي پيروي مي شيوه

�÷﴿و نسبت به غير مقلدين ستايش كرده است كه  Åe³t6sù ÏŠ$t7 Ïã ∩⊇∠∪ tÏ% ©!$# tβθãèÏϑ tFó¡o„ tΑ öθs) ø9 $# 

tβθãèÎ6−Fu‹ sù ÿ… çµuΖ |¡ômr& 4 y7 Í× ‾≈s9 'ρé& tÏ% ©!$# ãΝ ßγ1y‰ yδ ª!$# ( y7 Í× ‾≈ s9'ρé&uρ öΝèδ (#θä9 'ρé& É=≈t7 ø9F{$# ∩⊇∇∪﴾)2( » مژده بده
كنند، آنان كساني هستند  شنوند آنگه از بهترينش پيروي مي كساني كه سخن را مي بندگانم را

*βÎ﴿و نيز فرموده است:  »كه خدا آنان را هدايت كرده است و آنان اند خردمندان sù ÷Λ äôã t“≈ uΖ s? 

’ Îû &óx« çνρ–Šã� sù ’ n< Î) «! $# ÉΑθß™§�9$# uρ βÎ) ÷Λ äΨ ä. tβθãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $#uρ Ì�ÅzFψ اگر در چيزي « )3(﴾#$
اختالف كرديد پس آن را به خدا و رسول باز گردانيد اگر به خدا و روز آخرت ايمان 

  .»داريد

  رجوع در تنازع به سوي غير قرآن و سنت حرام است:
پس خداوند به هنگام تنازع برگشت به سوي كسي غير از قرآن و سنت را مباح قرار نداده 

ي را به سوي قول قايلي حرام قرار داده است؛ زيرا آن برگشت است، و برگشت هنگام درگير
به سوي غير قرآن و سنت است، و اجماع صحابه، تابعين و تبع تابعين بر خودداري از تقليد به 
طريق صحيح ثابت است، جلوگيري از اين كه كسي به قول ديگـري روي بيـاورد و همـه بـر     

  قول او بچسبد، نيز وارد است.
ه تمام اقوال امام ابوحنيفه، تمام اقوال امام مالك يا تمام اقوال امام شافعي يا لذا كسي كه ب

اي تمسك بجويد كه قول يكي از مقتدايان خود را ترك ننموده  تمام اقوال امام احمد به گونه

                                           
  .170سورة بقره، آية  -)1(
  .18 – 17سورة زمر، آية  -)2(
  .59سورة نساء، آية  -)3(
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به سوي قول ديگري متوجه نگردد، و به آنچه در قرآن و سنت آمده اعتمـاد ننمـوده مصـداق    
ي معين درك ننمايد او به طور كامـل مخـالف اجمـاع امـت اسـت، و او      آن را در قول شخص

كسي را از سلف و كسي ديگر در قرون ثالثه را نيافته كه از او اتباع نمايد پس او بـه راه غيـر   
  مؤمنان راه رفته است كه خداوند پناه دهد.

  كردند: صحابه از كسي تقليد نمي
نمـوده انـد پـس كسـاني كـه از ايشـان تقليـد        و نيز همه اين فقهـاء از تقليـد ديگـران نهـي     

باشند، و نيز چه چيزي يكي از ايشان يـا كسـي ديگـر را بـاالتر از      نمايند مخالف ايشان مي مي
قـرار   �عمر بن خطاب يا علي بن ابي طالب يا ابن مسعود يا ابن عمر يا ابن عبـاس يـا عايشـه    

بود، تا از  ز ايشان سزاوارتر ميداشت هريكي ا داده است، پس اگر تقليد به كسي گنجايش مي
  او تقليد بشود. انتهي قول ابن حزم.

  تر است: اجتهاد بهتر و واجب
اين قول ابن حزم در حق كسي است كه داراي يـك نـوع اجتهـادي باشـد اگرچـه آن در      

 �اي هم باشد، و در حق كسي است كه براي او كامالً واضح باشد كه رسول خدا  يك مسئله
ستور داده و از فالن كار نهي فرموده است و اين امر و نهي او منسـوخ نشـده   به چنين كاري د

باشد كه او تمام احاديث را بررسي نمايد، اقوال مخالف و موافـق   باشند، و آن بدين شكل مي
در مسئله را تحقيق كرده باشد، براي آن امر و نهي و ناسخي را درك نكرده باشد يا ايـن كـه   

ين علم ببيند كه به آن قايل شده اند و مخالف آن دليـل جـز قيـاس و    گروه بزرگي را از ماهر
استنباط نداشته باشند و امثال اين، پس در اين صورت پيش او هيچ وجهي بر مخالفت حديث 

  نيست جز نفاق خفي يا حماقت جلي. �رسول خدا 

  تقليد به درجة غير مقبولي رسيده است:

ومـن العجـب «گويـد:   ره فرموده است چنانكه ميو به اين سوي عزالدين بن عبدالسالم اشا
العجيـب أن الفقهـاء المقلــدين يقـف أحـدهم علــى ضـعف مأخــذ إمامـه بحيـث ال يجــد لضـعفه مــدفًعا، 
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وهو مع ذلك يقلده فيه، ويترك من شهد الكتاب والسـنة واألقيسـة الصـحيحة لمـذهبهم جمـوداً علـى 
يتأولهــا بالتــأويالت البعيـدة الباطلــة نضــاًال عــن تقليـد إمامــه، بــل يتخيـل لــدفع ظــاهر الكتــاب والسـنة، و 

بينـد كـه دليـل     ترين عجايب اين است كه كسي از فقهـاي مقلـد مـي    يكي از عجيب« »مقلـده
كنـد و رأي   امامش ضعيف است و راهي براي دفاع از آن نيست، با وجود اين او تقليدش مـي 

د را بـه علـت تعصـب    باشـ  كسي را كه دليلش كتاب و سنت و قياس صحيح براي مذهبش مي
كند كه تأويالتي باطل براي كتاب و سنت پيدا كنـد بـه    كند، بلكه تالش مي مذهبي ترك مي

  .»خاطر دفاع از مقلدش

  تقليد كوركورانه دوري از حق است:

لم يزل الناس يسألون من اتفـق مـن العلمـاء مـن غيـر تقييـد لمـذهب وال إنكـار علـى أحـد «و قال: 
ت هذه المذاهب ومتعصبوها من المقلدين، فإن أحدهم يتبع إمامـه مـع بُعـد من السائلين إلى أن ظهر 

مذهبــه عــن األدلــة مقلــداً لــه فيمــا قــال كأنــه نبــي أرســل، وهــذا نــأي عــن الحــق، وبُعــد عــن الصــواب ال 
هميشه مردم (قبل از پيدايش مذهب) از هركسي از علماء كه « »يرضي به أحد من أولي األلباب

بودن به مذهب خاصي و بدون اين كه مورد انكار و سرزنش كسـي   مقيد افتاد بدون  اتفاق مي
كردند تا اين كه مذاهب و مقلـدين متعصـب پيـدا شـدند      قرار گيرند مسائل خود را سئوال مي

پس از آن هريك از مقلدين بدون هيچگونه دليل ولو اين كه مذهبش از دليل بـدور باشـد از   
ي مرسل است. اين رفتار از حق و حقيقت بـدور اسـت   كرد گويا كه او نب امام خود پيروي مي

  .»كه هيچيك از خردمندان به آن راضي نيستند

مناسب است براي كسي كه به فقه اشتغال دارد كه بر مذهبي مشخص كوتاه 
  نيايد:

امام ابوشامه فرموده است كه، مناسب است بـراي كسـي كـه بـه فقـه اشـتغال دارد كـه بـر         
اي روي صـحت آنچـه از روي داللـت بـه      يد، بلكه در هـر مسـئله  مذهب يك امام، اكتفا ننما

كتاب و سنت مستحكم، نزديكتر باشد معتقد باشد و اين بر او سهل و آسان اسـت بـه شـرطي    
كه بيشتر علوم گذشتگان را به خوب ياد گرفته باشد، و بايد از تعصب و نظر در طرق خـالف  
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سازد، به  كند هم صفاي قلب را مكدر مي مي متاخرين بدور باشد، زيرا اين، هم زمان را ضايع
  روايت صحيح از امام شافعي ثابت است كه او از تقليد خويش و ديگران نهي فرموده است.

شاگرد او امام مزني در اوايل مختصر خويش فرموده است: من اين كتاب را از علـم امـام   
خواهـد از   بگردانم كـه مـي  ام، تا كه آن را براي كسي نزديك  شافعي و معني قول او برگزيده

دارم كـه او از تقليـد خـويش و     علم او آگهي داشته باشد و در ضـمن ايـن را هـم اعـالم مـي     
  ديگران نهي فرموده است، انتهي.

  تقليد عوام شبيه به تقليد اغيار بر احبار است:
كند و  و نيز اين قول ابن حزم در حق آن عامي است كه از يك فقيه مشخصي تقليد مي

دارد كه صدور اشتباه از امثال او ممتنع و محال است و هرچه او گفته است همه قطعاً بر پن مي
باشند، و در دل چنين قصد كند كه دست از تقليد او برنخواهد داشت، اگرچه  صواب مي

دليلي برخالف او ظاهر گردد، نسبت به چنين پندار، امام ترمذي از حضرت عدي بن حاتم 

#)﴿اين آيه را خواند:  �ل كريم روايت كرده است كه رسو ÿρä‹ sƒªB$# öΝèδ u‘$t6ômr& öΝ ßγuΖ≈ t6÷δ â‘ uρ 

$\/$t/ ö‘ r& ÏiΒ ÂχρßŠ «! شان را به جاي خدا به خدايي  يهود و نصاري احبار و راهبان« )1(﴾#$
  .»گرفتند

هـا چيـزي را    پرستيدند، بلكـه هرگـاه علمـاء بـراي آن     بني اسرائيل علماء را نمي«و فرمود: 
كردنـد   ها حرام اعـالم مـي   پنداشتند و اگر چيزي را بر آن دادند آن را حالل مي ر ميحالل قرا

دانـد كـه    باشد كه جايز نمـي  ، و نيز قول ابن حزم در حق كسي مي».دانستند... آن را حرام مي
داند كه حنفي پشت سـر   شافعي از حنفي يا برعكس حنفي از شافعي استفتا نمايد، و جايز نمي

مذهبي اقتدا نمايد، زيرا اين شخص به اجماع قرون گذشـته مخالفـت ورزيـده و    امام شافعي ال
  باشد. مناقض به روش صحابه و تابعين مي

                                           
  .31سورة توبه، آية  -)1(
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  نمايد: كسي كه بصيرتي داشته و از عالم راشد اتباع مي
باشـد و فقـط آن را    �مصداق قول ابن حزم آن كسي نيست كه متدين به قول رسـول اهللا  

داند كه رسـول   ل حالل قرار داده است، اما چون او مستقيماً نميداند كه خدا و رسو حالل مي
داند كـه چگونـه در ميـان اقـوال مختلـف       در اين باره چه فرموده است و خود او نمي �خدا 

توانـد از كـالم او اسـتنباطي داشـته باشـد. بنـابراين، از عـالم         تطبيق دهد و نمـي  �رسول خدا 
و فتواي خويش بر صواب است، پـس ايـن شـخص در     نمايد كه او در گفتار برحقي اتباع مي

است و اگر براي او واضح شود كه اين پندار او اشـتباه و خـالف    �حقيقت متبع رسول خدا 
كنـد و روي آن پنـدار خـويش لجاجـت و اصـراري نـدارد، پـس         است فوراً از آن رجوع مي

ا و افتا از عهد خود رسول تواند انكار نمايد، حاالن كه استفت اينگونه تقليد را چگونه كسي مي
رواج داشته است، فرقي نيست كه هميشه از يكي استفتا نمايد يا گاهي از اين و گاهي  �خدا 

  از ديگري استفتا كند، اما به شرطي كه بر آنچه ما ذكر كرديم معتقد باشد.
ت و و ما در باره هيچ فقيهي چنين معتقد نيستيم كه اين فقه را خداوند بر او وحي كرده اس

اطاعت او را بر مـا فـرض قـرار داده اسـت، و او معصـوم اسـت هيچگـاهي از او خطـايي سـر          
دانيم كه او عـالم بـه كتـاب اهللا و     كنيم از آنجاست كه مي زند، پس اگر ما يكي تقليد مي نمي

باشد. بنابراين، قول او يا از صريح كتاب اهللا و سنت رسول اهللا اسـت يـا    مي �سنت رسول اهللا 
گـردد كـه ايـن حكـم در كـدام صـورت        باشد يا از قرينه معلوم مـي  دو منبع مستنبط مياز آن 

وابسته به فالن علت است و روي اين علم اطمينان داشته باشد كه غير منصوص را بر منصوص 
فرمـوده اسـت:    �كنم كـه رسـول خـدا     گويد كه: فكر مي قياس كرده باشد، پس گويا او مي

و مقيس در اين عموم داخـل اسـت، پـس     »كمش چنين استهركجا اين علت يافته شود ح«
آوردنش ظـن   باشد، البته در راه بدست منسوب مي �اين در حقيقت نيز به سوي آن حضرت 

كرد، پس اگر از رسول معصوم  بود هيچ مؤمني از مجتهد تقليد نمي وجود دارد، و اگراين نمي
ه ما برسد آن هم با سند درست كـه  كه خداوند طاعت او را بر ما فرض قرار داده حديثي ب �

برخالف مذهب امامي داللت كرده باشد، و ما آن حديث را كنار گذاشته بر تخمـين و پنـدار   
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باشد، و در پيشـگاه خداونـد چـه عـذري را      تر چه كسي مي عمل بكنيم، پس آنگاه از ما ظالم
  خواهيم داشت.

  نمود: بهتر اين است كه بين تخريج فقها و تتبع الفاظ حديث جمع
هـا ريشـه    از آن جمله اينكه: تخريج بر كالم فقهاء و تتبع لفظ حديث براي هريكي از ايـن 

شـوند، برخـي از    ها متمسك مي اصلي در دين هست، هميشه علماي محقق در هر قرن، به اين
برند و برخي ديگر بـرعكس از آن يكـي كمتـر و از     اين يكي كمتر و از آن بيشتر استفاده مي

نمايند، لذا مناسب نيست كه امر هركـدام مهمـل گذاشـته بشـود چنانكـه       استفاده مياين بيشتر 
دهند و جز اين نيست كه حق خالص آنسـت كـه هركـدام بـه آن      عموم هردو گروه انجام مي

ديگر تطبيق داده شود و خلل هريكي با ديگري جبران گردد و همين است قول حضرت امـام  
 »واهللا الـذي ال إلـه إال هـو، بينهمـا، بـين الغـالي والجـافيسنتكم «فرمايد:  كه مي /حسن بصري 

قسم به ذاتي كه معبودي جز آن نيست روش شما بايد ميان غلوكنندگان و خشـك مقدسـان   «
، پس اهل حديث مختار و مذهب خود را بايد بر رأي مجتهدين از تـابعين بگذارنـد، و   »باشد

يند كه از مخالفت احاديث صحيح و صريح اهل تخريج بايد آن دسته از احاديث را اختيار نما
  احتراز نمايند و نيز از آن قول به رأي، احتراز نمايند كه در آن حديثي يا اثري باشد.

  اي رد كند: مناسب نيست كه محدث حديث را بنا به ادني شائبه
و نبايد محدث به آن قواعدي بچسبد كه اصحاب او مسـتحكم قـرار داده انـد حاالنكـه از     

هـا   ها هيچ حديث يا قياس صحيحي نيست، مانند رد نمـودن احـاديثي كـه در آن    آن شارع در
كند كه حديث تحريم معازف را به اين خاطر  شايبة ارسال و انقطاع باشد، چنانكه ابن حزم مي

اي از انقطاع در آن بود، حاالنكه آن حديث به جاي خود  رد نمود كه در روايت بخاري شايبه
د؛ زيرا به اين قبيل اقدام زماني بايد متوسـل شـد كـه تعارضـي وجـود      باش متصل و صحيح مي

گويند: فـالن كـس از فـالن كـس ديگـر بـراي احاديـث فـالن راوي          داشته باشد، چنانكه مي
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دهند در صـورتي كـه پـيش آن     تر است، لذا حديث او را از حديث ديگري ترجيح مي حافظ
  ديگر هزاران وجه ترجيح وجود دارد.

راويان به هنگام روايت بالمعني بر رؤس معاني اسـت نـه بـر اعتبـاراتي كـه       اهتمام جمهور
و  »فا و واو«نمودن ايشان به مانند:  ها آشنا هستند، پس استدالل بينان اهل عربيت به آن باريك

اي ديگر و تـاخير آن از آن ديگـر و امثـال آن همـه از تعمـق بـه        اي بر كلمه تقديم يك كلمه
نمايـد و بـه جـاي ايـن حـرف       وقات راوي ديگر اين داستان را بيـان مـي  آيند، بسا ا حساب مي

گيرد، حقيقت اين است كه هرآنچه راوي ذكر نمـوده اسـت بـه ظـاهر،      حرفي ديگر بكار مي
كالم نبوي مي باشند، پس اگر حديثي ديگر يا دليلي ديگـر ظـاهر گرديـد الزم اسـت بـه آن      

  مراجعه شود.

تخريج نمايد كه از كالم اصحابش مناسب نيست كه مخرج چنين كالمي 
  شود: استفاده نمي

شـود   و نبايد مخرج چنان كالمي را تخريج نمايد كه از خود كالم اصحابش، استفاده نمي
و اهل عرف و علماي لغت آن را نفهمند و آن مبتني بر تخريج مناط يـا حمـل نظيـر بـر نظيـر      

اخـتالف داشـته باشـند و اگـر      باشد آن هم در مسايلي كه اهـل وجـوه و تعـارض آراء در آن   
پردازنـد و گـاه    اصحاب او نسبت به اين مسئله سؤال كردند گاه وقتي به حمل نظير بر نظير مي

كنند، و تخريج به اين خاطر جايز است  وقتي علتي غير از آنچه او تخريج كرده است بيان مي
ه از كـالم او فهميـده   رسـد كـ   باشد و آن زماني به اتمام مي كه در حقيقت از تقليد مجتهد مي

  شود.

  تر است: رعايت حديث واجب
اي  و همچنين مناسب نيست كه حديث يا اثري را كه قوم بر آن موافقت دارند بنا به قاعده

و اسـقاط   ةرد كرد كه او و اصحابش آن را تخريج نموده اند، ماننـد ردكـردن حـديث مصـرا    
قاعـده تخـريج شـده، و بـه ايـن،       تر است از آن سهم ذوي القربي، زيرا رعايت حديث واجب
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مهمـا قلـت مـن قـول أو أصـلت مـن أصـل فبلـغ «فرمايـد:   حضرت امام شافعي اشاره نموده كه مي

هرگاه من سـخني گفـتم يـا قـانوني بيـان      « »����خالف ما قلت فالقول مـا قالـه  ����عن رسول اهللا 
  .»است �كردم و از پيامبر خالف آن رسيد پس قول راجح همان قول پيامبر 

  سي كتب و آثار براي شناخت احكام شرعي است:برر
از آن جمله اينكه: تتبع كتب و آثار براي شناخت احكام شرع مراتبـي دارد، اعلـي مرتبـه،    

تا جايي دست يابد كه بتواند جواب مستفتيان را  ةاحكام بالفعل يا بالقو فةآنست كه او در معر
  نامند. نگونه معرفت را اجتهاد مياي كه جوابش از توقفش بيشتر باشد، و اي بدهد بگونه

  دقت نظر در روايات:
و اين شايستگي و استعداد به دقت در جمع روايات و تالش روايـات شـاذ و نـادر بدسـت     

آيد چنانكه امام احمد بن حنبل به آن اشاره نموده است، و نيز آن شخص عاقـل، آشـنا بـه     مي
آثار سلف از طريق جمع بين المختلفات و لغت و شناختي به مواقع كالم داشته باشد و عالم به 

كردن طرق تخريج بـر مـذهب يكـي از     ترتيب استدالالت و امثال آن باشد، و گاهي با محكم
آيد، اما به شرطي كه با مجموعه معتـد بـه، از سـنن و آثـار، آشـنا باشـد        مشايخ فقه بدست مي

  اي كه بداند كه قول او مخالف اجماع نيست. بگونه

  كند: ن و حديث مردم را به مسايل فقه آشنا ميآشنايي با قرآ
روش اصحاب تخريج، مرتبه وسطي از اين دو طريق آنست كه آنقدر به قـرآن و حـديث   
آشنا باشد كه به رؤس مسايل فقه مجمع عليه، با داليل مفصل، پـي ببـرد، و نسـبت بـه بعضـي      

را بـر بعضـي تـرجيح     مسايل اجتهادي از روي دليل، علم نهايي را بدست آورد، بعضي اقـوال 
  داده تخريجات را نقد و بررسي كند، جيد و غير جيد را بشناسد.

  تلفيق براي كسي كه ادوات كاملي نداشته باشد جايز است:
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اگرچه تا آن حد كه مجتهد كاملي قرار گرفته است نرسيده باشد، پس براي اينگونه عـالم  
دو تا، تلفيق نمايد و نيز به شـرط آن  جايز است كه از دو مذهب به شرط آشنايي به داليل آن 

كه بداند كه قول او آنچنان نباشد كه اجتهاد مجتهد در آن نافذ نگردد، و قضـاوت قاضـي در   
آيد، و نيـز بـراي او جـايز اسـت كـه       شود و فتواي مفتي در آن به اجرا درنمي آن پذيرفته نمي

رك كند. بنابراين، هميشه بعضي تخريجات گذشتگان را وقتي كه پي ببرد كه درست نيستند ت
دهنـد و تخـريج و تـرجيح بكـار      علماي غير مجتهـد مطلـق، مسـايل را تصـنيف و ترتيـب مـي      

  برند. مي

  پذيرد: اجتهاد تجزيه را مي
پـذيرد، هـدف    پـذيرد، تخـريج هـم تجزيـه را مـي      وقتي كه اجتهاد تجزيه و تحليـل را مـي  

چـه چيـزي از آن مسـتبعد    باشـد، پـس    آوردن ظن غالب كـه مـدار تكليـف اسـت مـي      بدست
تري قرار دارند پس مذهب ايشـان در آنچـه بـراي     باشد، اما مردمان ديگر كه در حد پايين مي
آيد اغلب همان است كه از اسـاتذه و پـدران و اهـل بلـد از مـذهب متبعـه يـاد         ها پيش مي آن

ي داده اسـت،  ها فتو شان آن فتاواي است كه مفتي، به آن گرفته اند، و در وقايع اتفاقي مذهب
و در قضايا آن قضاوتي است كه قاضي به آن داوري نموده است، و بر اين روش، ما محققان 

  هر مذهب را يافته ايم، و روي اين ائمه مذاهب به شاگردان خود توصيه نموده اند.

  نبايد كسي كه به دليل آشنا نيست فتوي بدهد:
براي كسي كه «گفت:  وي است كه مياز امام ابوحنيفه مر »اليواقيت والجواهر«در كتاب 

داد،  و هرگاه خود او فتـوي مـي   »داند مناسب نيست كه به آن فتوي بدهد دليل گفتار مرا نمي
يعني رأي من است، و اين بهترين چيزي است كـه   »اين رأي نعمان بن ثابت است«گفت:  مي

ائه دهـد آن اولـي بالصـواب    ما توانستيم آن را ارائه بدهيم و اگر كسي بهتر از اين را بتواند ار
هيچكسـي نيسـت مگـر ايـن كـه بعضـي از كـالم او        «فرمود:  باشد، حضرت امام مالك مي مي

  .»�باشد به جز رسول خدا  مقبول است و برخي ديگر مردود مي
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  تر است: حديث از مذاهب قوي
هرگـاه حـديثي صـحيح ثابـت     «حاكم و بيهقي از امام شافعي روايت كرده اند كه فرمود: 

هرگاه كالم مرا مخالف «و در روايت ديگر آمده است كه فرمود:  »د آن مذهب من استشو
اي ابـراهيم در هرچـه مـن    «روزي به امام مزني گفت:  »به حديث ديديد آن را به ديوار بزنيد

  .»گويم از من تقليد نكن و در اين باره براي خودت تفكر كن كه اين دين است مي
نيست هرچند زيـاد باشـند و نـه     �يچكسي جز رسول خدا حجتي در قول ه«فرمود:  و مي

در قياسي و نه در چيز ديگري، و در آنجا جز طاعت خدا و رسـول چيـز ديگـري نيسـت كـه      
  .»تسليمش شويم

  كالمي ندارد: ����هيچ كسي همراه با خدا و رسولش 
نـه  «و نيز به كسي فرمـود:   »هيچكسي با خدا و رسول كالمي ندارد«فرمود:  امام احمد مي

از من تقليد كن و نه از امام مالك و اوزاعي و نه از نخعي و غيره بلكه احكام را از جايي بگير 
  .»ها گرفته اند يعني كتاب و سنت كه آن

  براي كسي كه به اقوال علما آشنا نيست نبايد فتوي بدهد:
عي و براي كسي مناسب نيست كه فتوي بدهد، مگر اين كه به اقوال علماء در فتاواي شـر 

اي از او سؤال شود و اين را بداند  ها را بداند، پس اگر نسبت به مسئله آشنا باشد، و مذاهب آن
شان قابل اتباع است همه بر اين اتفاق دارند، پس بـاكي نيسـت كـه     كه آن علمايي كه مذهب

بگويد، اين جايز است و آن ناجايز است، و قول او بـه صـورت نقـل باشـد، و اگـر مسـئله بـه        
اي است كه مورد اختالف قرار گرفته است، باكي نيست كه بگويد، اين موافق بـه قـول    گونه

باشد، و حق ندارد كه قول يكي را اختيـار نمـوده بـه     فالن جايز است و به قول فالن ناجايز مي
  او را بداند. حجةآن جواب دهد، مگر اين كه 

ه از كجا حالل نيست كه كسي به قول ما فتوي بدهد مگر اين كه بداند ك
  گفته ايم:
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براي كسي حـالل نيسـت كـه بـه     «از امام ابويوسف، زفر و غيره منقول است كه فرمودند: 
  .»گفتة ما فتوي بدهد، مگر اين كه بداند كه ما از كجا گفته ايم

زيـرا  «كني، فرمـود:   به عصام بن يوسف گفته شد كه: تو با امام ابوحنيفه زياد مخالفت مي
ي داده شده بود كه به ما داده نشده است، پس او چيزهايي را به فهم خود به امام ابوحنيفه فهم

تـوانيم بـه قـول او فتـوي بـدهيم تـا        توانيم درك نمـاييم، و مـا نمـي    نمايد كه ما نمي درك مي
  .»نفهميم

توانـد فتـوي بدهـد، فرمـود:      از امام محمد بن حسن سؤال گرديد كه، مردي چه وقت مـي 
  .»شتر باشدهرگاه صوابش بر خطايش بي«

توانـد از   تر نيست، آيا مي از ابوبكر إسكاف بلخي سؤال شد كه از عالم شهر ما كسي عالم
گفته شد: چگونه از  »تواند اگر از اهل اجتهاد است نمي«دادن خودداري نمايد؟ فرمود:  فتوي

باشد؛ گفت: اين كه وجوه مسايل را بداند و با اقـران خـويش در صـورتي كـه      اهل اجتهاد مي
ترين شرايط اجتهـاد ايـن اسـت كـه      مخالف او باشند تبادل نظر داشته باشد، گفته اند كه: ادني

  كتاب مبسوط را از بر داشته باشد.

  نبايد كسي تا چيزي را نفهمد به آن فتوي بدهد:

مـا تقـول «اي سـؤال شـد    در بحرالرائق از ابوليث آمده است كه از ابونصر نسـبت بـه مسـئله   
دك كتب أربعة: كتاب إبـراهيم بـن رسـتم، وأدب القاضـي عـن الخصـاف، وكتـاب رحمك اهللا وقعت عن

المجــرد، وكتــاب النــوادر مــن جهــة هشــام هــل يجــوز لنــا أن نفتــي منهــا أو ال، وهــذه الكتــب محمــودة 
عندك؟ فقال: مـا صـح عـن أصـحابنا فـذلك علـم محبـوب مرغـوب فيـه مرضـى بـه، وأمـا الفتيـا فـإني ال 

يفهمـــه، وال يحمـــل أثقـــال النـــاس، فـــإن كانـــت مســـائل قـــد اشـــتهرت،  ألحـــد أن يفتـــي بشـــيء ال ىأر 
خداوند بر تو رحم كنـد تـو   « »وظهرت، وانجلت عن أصحابنا رجوت أن يسع لي االعتماد عليهـا

گويي در بارة چهار كتابي كه نزد تو از طرف هشام رسيده اسـت، كتـاب ابـراهيم بـن      چه مي
توانيم ما از آن  مجرد و كتاب النوادر. آيا ميرستم و كتاب ادب القاضي از خصاف و كتاب ال

ها در نزد تـو پسـنديده اسـت؟ ابونصـر گفـت: هـر        ها فتوا دهيم يا خير؟ و آيا اين كتاب كتاب
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بخـش   علمي كه از اصحاب ما به طور صحيح برسد پـس آن پسـنديده و مرغـوب و رضـايت    
فتوا دهنـد و بـارگران مـردم را    فهمند  است و اما مفتيان به نظر من نبايد در باره چيزي كه نمي

بردارند. اگر مسائلي از طرف اصحاب ما به حد شهرت و اثبات رسيده باشد كه به آن اعتمـاد  
  .»كنم داشته باشيم به آن رجوع مي

و نيز در بحرالرائق آمده است كه اگر كسي رگ زد يا از كسي غيبت نمود، و گمان بـرد  
فقيهي استفتا ننموده و حديثي به او نرسيده اسـت   اش شكسته است لذا خورد، اگر از كه روزه

تواند عذري به  بر او كفاره روزه الزم است، زيرا جهالت محضي است كه در داراإلسالم نمي
حساب بيايد، و اگر از فقيهي استفتا نموده بر او كفاره واجب نيسـت؛ زيـرا بـر عـامي واجـب      

د، پـس در ايـن صـورت معـذور قـرار      است كه از عالمي تقليد نمايد كه مورد اعتمـادش باشـ  
  دادن اشتباه كرده باشد. گيرد گرچه آن مفتي در فتوي مي

  عامي حق ندارد بر حديث عمل كند زيرا به ناسخ منسوخ آگهي ندارد:

 تـُْفِطـرُ  اْلِغيبَـةَ «و حديث  »َواْلَمْحُجـومُ  اْلَحـاِجمُ  َأْفَطرَ «و اگر از كسي استفتا ننمود ولي حديث 

او رسيده اند، ولـي از نسـخ و تأويـل، آگهـي نـدارد بـازهم در نـزد طـرفين بـر او           به »الصـاِئمَ 
اي نيست، امام ابويوسف فرموده است بر او كفاره واجب اسـت؛ زيـرا در نـزد او بـراي      كفاره

عامي جايز نيست كه بر حديث عمل كند؛ زيرا او نسبت به ناسـخ و منسـوخ علمـي نـدارد، و     
به شهوت او را بوسه گرفت، يا سرمه به چشم كشـيد، و گمـان   اگر كسي به زني دست زد، يا 

اش شكسته است، لذا افطار نمود، بر او كفاره الزم است، مگر اين  برد كه با اين عملكرد روزه
اش فتوي دهد، يا اين كه حديثي به او برسد،  كه از فقيهي استفتا نمايد و او را به شكستن روزه

نيت كرد، سپس افطار نمود، نزد امام ابوحنيفـه بـر او كفـاره     و اگر كسي قبل از زوال به روزه
الزم نيست و در نزد صاحبين كفاره الزم است، كذا في المحيط. از مجموع مباحـث فـوق بـه    

  اين نتيجه رسيديم كه مذهب عامي فتوي مفتي اوست.

  مذهب عامي مذهب مفتي اوست:
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باشد كه مـذهب معينـي نـدارد    و نيز در باب قضاي فوايت آمده است كه اگر كسي عامي 
پس مذهب او فتوي مفتي اوست، چنانكه به اين تصريح نموده اند كه اگر حنفي بـه او فتـوي   

نمايـد، و   ها را اعاده نمي كند و اگر شافعي به او فتوي داد آن بدهد عصر و مغرب را اعاده مي
افت كه عملش موافق رأي خود او اعتباري نخواهد داشت، و اگر از كسي استفتا ننمود يا دري

  به فالن مذهب صحيح است اين براي او كافي است و اعاده بر او الزم نيست.
ابن الصالح فرمود: اگر شافعي حديثي يافت كه مخالف بـه مـذهب اوسـت بينديشـد اگـر      

توانـد بـه صـورت     وسايل اجتهاد به پيش او مطلقاً يا در اين باب يـا مسـئله، كامـل هسـتند مـي     
يد، و اگر كامل نيستند و بر او مخالفت با حديث بعد از بحث، سـنگين تمـام   استقالل عمل نما

تواند بر حديث عمل كند، به شـرطي كـه    كننده ندارد مي شود و براي مخالفت جواب قانع مي
يكي از ائمه مجتهدين غير از شوافع بر آن عمل كرده باشد، و اين عـذري بـراي او در تـرك    

  ب را امام نووي تحسين نموده برقرارش داشته است.باشد و اين مطل مذهب امامش مي

  بيشتر اختالف بين فقها در باره ترجيح يكي از دو قول است:
ها اختالف بـين فقهـا بـويژه در مسـايلي كـه در آن از دو       از آن جمله اينكه: بيشتر صورت

حـرم،  طرف اقوال صحابه وجود داشته باشد، مانند: تكبيرات تشريق، تكبيرات عيدين، نكاح م
گفتن بسم اهللا و آمـين، اشـفاع و ايتـار در اقامـه، و امثـال       تشهد ابن عباس و ابن مسعود، آهسته

ها در تاره ترجيح يكي از دو قول است، سلف در اصل مشروعيت اختالفي نداشتند، بلكه  اين
تـر اسـت، نظيـر آن اخـتالف      اختالف در اولويت يكي از آن دو قول بود كه كـداميك اولـي  

  در وجوه قراءت است.قاريان 

  باشند: صحابه با وجود اختالفي كه داشتند همه بر هدايت مي
ها اختالف نظر داشته انـد، در   در بيشتر اين ابواب چنين توجيه كرده اند كه صحابه در اين

باشند. بنابراين، هميشه علما فتاواي مفتيان و قضاوت قاضيان را  صورتي كه همه آنان برحق مي
ه اند و بسا اوقات برخالف مذهب خويش عمل نموده اند، و شما ائمـه مـذاهب   جايز قرار داد

گويد: اين  كنند، يكي مي بينيد كه قول را بيان نموده خالف را روشن مي را در چنين مواقع مي
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گويد: غير  تر است، و مي بيشتر با احتياط نزديك است، اين مختار است، اين پش من پسنديده
ما نرسيده است، اين چنين اقوال در مبسوط، كتاب آثـار امـام محمـد     از اين چيزي ديگري به

  زياد وجود دارد. /و كالم امام شافعي  /

  اختالف بعد از ائمه مجتهدين شدت يافت:
سپس بعد از آنان گروهـي پديـد آمدنـد كـه كـالم گذشـتگان را مختصـر درآوردنـد، و         

توار ماندند، و آنچه از سلف منقول اختالف را قوي نشان دادند، روي مختار امامان خويش اس
است كه بر اخذ به مذهب اصحاب خود تاكيد نماييد، و به هيچ وجـه اجـازه خـروج از آن را    

پسـندد كـه مختـار اصـحاب و      نداريد، اين يا در اثر امر فطري است كه هر انسـاني آن را مـي  
ز مالحظـه دليـل   قومش باشد حتي در خورد و نوش و لباس، و يا در اثـر پايبنـدي اسـت كـه ا    

آيد، و يا مانند آن اسباب ديگري است، بعضي اين را تعصب ديني قرار داده اند كـه   پديد مي
  آنان از اين ادعا بري هستند.

  صحابه در احكام، اختالف زيادي داشتند:
ها بسم اهللا را به جهر خوانده اند و بسياري ديگـر آن را   بسياري از صحابه و تابعين و بعدي

وانده اند، و بسياري ديگر آن را اصالً نخوانده اند، بسياري قنوت را در نمـاز صـبح   به جهر نخ
زدن وضو گرفته اند و بسياري نگرفته انـد،   خوانده بسياري ديگر نخوانده اند، بسياري ار رگ

بسياري از آنچه كه آتش به آن خورده باشد وضـو گرفتـه انـد و بسـياري ديگـر نگرفتـه انـد،        
  گوشت شتر وضو گرفته اند و بسياري ديگر نگرفته اند.بسياري از خوردن 

  اختالف ائمه بنا به تعصب كوركورانه نبود:
اما با اين همه، پشت سر يكديگر نماز خوانده اند، مانند آنچه از امام ابوحنيفه و شـاگردان  

قتـدا  او و امام شافعي و غيره اتفاق افتاده است كه پشت سر امامان مالكي در مدينـه، بـه نمـاز ا   
  خواندند نه سرّاً و نه جهراً. كردند، در صورتي كه آنان بسم اهللا را اصالً نمي مي
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زدن، امام نماز شد و امام ابويوسف پشـت سـرش اقتـدا نمـود و      هارون الرشيد پس از رگ
  آن را اعاده نفرمود.

د شكند، امام احمـد معتقـد بـو    زدن نمي و به آن امام مالك فتوي داده بود كه وضو به رگ
شكند بايد وضو گرفت به او گفتند: اگر از امام خون بيـرون   كه با رعاف و حجامت وضو مي

خواني، فرمود: چگونه پشت سر امام مالـك و   آمد و وضو نگرفت آيا تو پشت سر او نماز مي
  سعيد بن مسيب نماز نخوانم.

كبيـر  ت باز امام ابويوسف و امام محمد مروي است كه در عيدين به قـول ابـن عبـاس    
  پسنديد. گفتند، زيرا هارون الرشيد همين تكبير جد خود را مي مي

امام شافعي يك روز نماز صبح را به نزديكي قبر امام ابوحنيفه ادا نمود و در آن بـه خـاطر   
بسا اوقات ما بـه سـوي مـذهب اهـل     «ادب به امام ابوحنيفه قنوت نخواند، و نيز فرموده است: 

  لك به منصور و هارون آنچنان كه ذكر كرديم فتوي داده بود.امام ما »آوريم عراق روي مي
در بزازيه از امام ابويوسف مروي است كه او روز جمعه در حمام غسل كرده به مردم نماز 

اي در چـاه حمـام بـوده     خوانده و مردم پراگنده شدند، سپس به او خبر رسيد كه مـوش مـرده  
كنيم كه هرگاه آب به مقدار دو قله  ينه عمل مياست، فرمود: اكنون ما بر قول برادران اهل مد

  باشد پاك است.

  پوشي ائمه فقها: هاي بر چشم مثال
از امام خجندي سؤال شد كه مردي شـافعي المـذهبي نمازهـاي يـك سـال يـا دو سـال را        

هـا را چگونـه بجـا     ترك نموده است، سپس به مذهب امام ابوحنيفه برگشته اسـت قضـاي آن  
به مذهب امام شافعي يا حنفي؟ او فرمود: بر هركدام از دو مذهب كـه قضـا   بياورد، آيا موافق 

  به جا آورد درست است به شرطي كه معتقد به جواز آن باشد.
اگر به فالن زن ازدواج نمايم او به «و در جامع الفتاواي آمده است كه، اگر حنفي گفت: 

زنـش مطلقـه نيسـت و     ، سـپس از شـافعي پرسـيد، او جـواب داد كـه     »سه طالق، مطلقه است
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قسمش باطل است، باكي نيست كه در اين مسئله به امام شافعي اقتدا نمايد؛ زيرا گروه زيادي 
  از صحابه به اين قايل هستند.

و  »أنت طـالق ألبتـة«امام محمد در امالي خويش گفته است: اگر فقيهي به همسرش گفت: 
تواند با  طالق رجعي است او مي دانست سپس قاضي قضاوت نمود كه اين او آن سه طالق مي

آن زن زندگي را ادامه بدهد، همچنين است حكم در هر فصلي كه مورد اختالف فقهاء قـرار  
  گيرد از قبيل: تحريم، تحليل، إعتاق، گرفتن مال و غيره.

  فقيهي كه قاضي عليه او حكم كند مناسب است به آن پايبند باشد:
كوم قرار داده است به قضاي قاضي پايبند شده مناسب است كه فقيهي كه قاضي او را مح

رأي خود را كنار بگذارد و ملتزم باشد به آنچه كـه قاضـي او را ملـزم گردانيـده اسـت، امـام       
فرموده است: همچنين است حكم كسي كه علم ندارد و به بالي مبتال گردد و نسبت به آن از 

دهند، ولي قاضي برخالف فتواي  كند و به او نسبت به حلت و حرمت فتوي مي فقها سؤال مي
نمايد در صورتي كه مسئله مختلف فيه است مناسـب اسـت كـه     فقهاء عليه او حكم صادر مي

  پايبند به قضاوت قاضي باشد و فتواي فقهاء را كنار بگذارد.

  بسياري از آنچه به امام ابوحنيفه منسوب است تخريج بر مذهب است:
ه مدعي است كه تمام آنچه در اين شـروح طـوالني و   از آن جمله اينكه: بعضي را يافتم ك

هـاي خـود امـام ابوحنيفـه يـا شـاگردان او امـام         هاي بزرگ فتـاوي وجـود دارنـد گفتـه     كتاب
باشند، و بين قول حقيقـي ايـن بزرگـواران و آنچـه بـر آن تخـريج        ابويوسف و امام محمد مي

علـى تخـريج الكرخـي  «گوينـد:   برد كه مـي  كند، و به اين مطلب پي نمي گرديده است فرق نمي

بنا به تخريج كرخي چنين و بنـا بـر تخـريج طحـاوي چنـان      « »كذا وعلى تخريج الطحـاوي كـذا
قـال أبـو حنيفـه: كـذا وجـواب المسـألة علـى «گوينـد:   تواند در ايـن گفتـار كـه مـي     و نمي »است

و جـواب  امـام ابوحنيفـه فرمـود: چنـين اسـت      « »مذهب أبي حنيفة أو على أصل أبـي حنيفـة كـذا
فرقي قائل باشد، و گوش  »مسئله بنا بر مذاهب امام ابوحنيفه يا بنا به قانون ابوحنيفه چنين است
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دهد به آنچه محققين احناف مانند ابن همام و ابن نجيم در باره مسئله ده در ده گفته انـد،   نمي
يـن از  و مانند همين است دوري آب بقدر يـك ميـل در بـاب تـيمم و امثـال ايـن دو تـا كـه ا        

  تخريجات اصحاب هستند و در حقيقت مذهب نيستند.
و بعضي مدعي هستند كه بنـاي مـذهب بـر ايـن محـاورات جـدلي اسـت كـه در مبسـوط          

هـا را   دانند كه نخستين كساني كـه ايـن   باشند، و نمي سرخسي، هدايه، تبيين و غيره مذكور مي
هـا را   ها نيست، سپس ايـن  ي اينباشند، و بناي مذهب احناف رو ها مي ظاهر نموده اند معتزلي

متأخرين از روي توسعه و تقويت اذهـان طـالب و غيـره خـوب قـرار داده انـد، و بيشـتر ايـن         
  گردند. شكوك و شبهات به آنچه ما قبالً ذكر كرديم حل و برطرف مي

  بيشترين اختالف بين امام ابوحنيفه و امام شافعي تخريجي است:
م كه مدعي هستند كه مبناي اختالف امام ابوحنيفه و امـام  از آن جمله اينكه: بعضي را يافت

شافعي بر آن اصولي است كه در كتاب بزدوي و غيره ذكر شده اند، و جز اين نيست كه اكثر 
گويند كـه:   ها تخريج گرديده اند، و به نزد بنده اين كه مي ها اصولي هستند كه بر قول آن اين
أن الزيــادة نســخ، وأن العــام قطعــي كالخــاص، وأن ال تــرجيح أن الخــاص مبــين، وال يلحقــه البيــان، و «

بكثــرة الراويــة، وأنــه ال يجــب العمــل بحــديث غيــر الفقيــه إذا انســد بــاب الــراي، وأن ال عبــرة بمفهــوم 
خاص واضـح اسـت و   « »الشرط والوصف أصًال وأن موجب األمر هو الوجوب ألبتة: وأمثال ذلك

است و عام مانند خاص قطعي است و هيچ برتري به شود و زيادت نسخ  بيان به آن ملحق نمي
كثرت روايت نيست و عمل به حديث غير فقيه هنگامي كه بـاب رأي مسـدود گـردد واجـب     
نيست و مفهوم شرط و وصف هيچگاه اعتبار ندارند و موجب امر وجوب اسـت و امثـال ايـن    

هـا از   يتي نسبت بـه آن همه اصولي هستند كه بر كالم ائمه تخريج شده اند، و هيچ روا »اقوال
نمودن به جواب ايراداتي كه  امام ابوحنيفه و صاحبين نيست، پايبندشدن به اين اصول و تكلف

دهنـد   ها وارد شده آنچنان كه بزدوي و غيره انجام مـي  روي روش متقدمين در استنباطات آن
  ها نيست. ها و تكلف در جواب به ايرادات وارده بر آن سزاوارتر از پايبندي برخالف آن

  مثالي بر مسايل تخريج شده:
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، و آن را از »أن الخاص مبين، وال يلحقه البيان«ها اصلي مقرر كرده اند كه  مانند آن كه آن

‘θãèŸ2ö#)﴿روش گذشتگان در اين آيه:  $# (#ρß‰ àfó™$# uρ﴾)1( .تخريج نموده اند  

 َصالةُ  ُتْجِزيءُ  ال«تخريج نموده اند كه فرمود:  �همچنين آن را از اين قول رسول خدا 

نماز انسان درست نيست تا اين كه پشت خود را « » َوالسُجودِ  الرُكوعِ  ِفي َظْهَرهُ  يُِقيمُ  َحتى الرُجِل،
وقتي آنان به فرضيت اطمينان در ركوع و  »هنگام بلندشدن از ركوع و سجده راست كند

، ايرادي بر آنان وارد گشت كه سجده قايل نشدند و حديث را بياني براي آيه قرار ندادند

θßs|¡øΒ#)﴿چگونه در:  $# uρ öΝ ä3Å™ρâ ã� Î/﴾)2( را  صيةخاص را مبين قرار نداده حديث مسح علي النا
  دهيد. بيان آن قرار مي

›èπu﴿همچنين قوله تعالي:  ÏΡ#̈“9 $# ’ ÎΤ#̈“9$# uρ (#ρà$ Î# ô_$$sù﴾)3(  :و قوله تعالي﴿ ä−Í‘$¡¡9 $# uρ èπs% Í‘$¡¡9 $# uρ 

(# þθãèsÜ ø% $$sù﴾)4(  :4﴿و قوله تعالي®Lym yxÅ3Ψ s? % ¹ ÷̀ρy— …çνu� ö� xî﴾)5(.  
ها الحق شده است در پاسخ به آن تكلفاتي مرتكب شده اند كه در  و بياني كه سپس به آن

و  »أن العام قطعي كالخاص«شان مذكور است، و نيز اين اصل را مقرر كردند كه  هاي كتاب

ρâ#)﴿آن را از روش گذشتگان در اين آيه:  t� ø% $$sù $tΒ u� œ£uŠs? zÏΒ Èβ# u ö�à) ø9$#﴾)6(.  

تخريج نموده حديث را مخصص آيه قرار ندادند،  »اْلِكَتابِ  ِبَفاِتَحةِ  إال  َصَالةَ  َال «: �و قوله 
 ُدونَ  ِفيَما لَْيسَ «: �را به حديث قوله  »فيما سقت العيون الُعشر«: �همچنين قول آن حضرت 

                                           
  .77سورة حج، آية  -)1(
  .6سورة مائده، آية  -)2(
  .2سورة نور، آية  -)3(
  .38سورة مائده، آية  -)4(
  .230سورة بقره، آية  -)5(
  .20سورة مزمل، آية  -)6(
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yϑ$﴿تخصيص نمودند و امثال اين، سپس بر آنان در باره آية  »ةٌ َصَدقَ  َأَواقٍ  َخْمَسةِ  sù u� y£øŠtG ó™$# 

zÏΒ Ä“ô‰oλù; $#﴾)1(.  
، پس �و ما فوق آن است آن هم به بيان رسول خدا  ةايراد گرفته شد منظور از هدي شا

م مفهو«در پاسخ به اين ايرادات تكلفاتي بكار بردند، و همچنين اين اصل را مقرر نمودند كه 
شرط و وصف اعتباري ندارد، آن را از اين صنيع اوايل تخريج نمودند كه در اين آيه بكار 

tΒ﴿برده شده است:  uρ öΝ©9 ôìÏÜ tG ó¡o„ öΝä3Ζ ÏΒ »ωöθsÛ﴾)2( .»و هر كس از شما توانايى [مالى  [
  »نداشته باشد

ل السائمة في اإلب«هاي خود آنان عليه آنان وارد آمد، مانند حديث:  سپس بسياري از روش

كه در پاسخ به آن تكلف نمودند، و نيز اين اصل را مقرر نمودند كـه عمـل بـه حـديث      »زكـاة
غير فقيه واجب نيست، وقتي كه به آنان باب الرأي مسدود باشد و آن را از روش خود در باره 

بكار بردند، سپس حـديث قهقهـه و حـديث عـدم فسـاد بـا خـوردن و         )3(ةترك حديث مصرا
ها وارد شد كه در پاسخ به آن نيز تكلف نمودند، و امثال آنچه ما  اموشكار، بر آنآشاميدن فر

ذكر كرديم زياد است براي كسي كه جستجو و تحقيق داشته باشد، و براي كسي كه جستجو 
  كند چه برسد به اشاره. و تالشي نداشته باشد بحث طوالني هم كفايت نمي

  اس شرط گفته اند:بعضي فقه راوي را براي تقديم خبر بر قي
و از نظر دليل بر اين، قول محققين كافي است كه در باره مسـئلة عـدم وجـوب العمـل بـه      
حديث كسي كه به ضبط و عدالت مشهور باشد و فقيه نباشد هرگاه باعث سد باب الرأي قرار 

                                           
  .196سورة بقره، آية  -)1(
  .25سورة نساء، آية  -)2(
  زدن مشتري. از نصريه است: حبس شير در پستان شتر يا گوسفند براي فروش و گول -)3(
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كه اين مذهب عيسي بن أبان است كـه بسـياري از متـأخرين آن را     ةبگيرد مانند حديث مصرا
  يار نموده اند.اخت

امام كرخي و پيروان او از علما، فقه راوي را شرط قرار نداده اند؛ زيرا در هر صورت خبر 
هـا   از قياس مقدم است، فرموده اند كه اين قول از اصحاب ما منقول نيست، بلكه منقول از آن

به فراموشي  دار كه بينيد كه در باره روزه اين است كه خبر واحد بر قياس مقدم است، آيا نمي
بخورد و بنوشد به حديث ابي هريره عمل كرده اند، با وجود اين كه مخالف بـه قيـاس اسـت    

داشـت مـن بـه قيـاس قايـل       تا جايي كه امام ابوحنيفه فرموده است كه اگر روايت وجود نمـي 
ها گرفته شده و سـپس   شدم، و نيز اختالف ايشان در بسياري از تخريجات كه از روش آن مي

  ن ايراد وارد شده است به شما راهنمايي خواهد كرد.بر آنا

اشتباه كرده است آن كه گفته است كه در اينجا دو گروه وجود دارد يكي 
  اهل رأي، دوم اهل ظاهر:

از آن جمله اينكه: بعض را ديدم كه مدعي است كه در اينجا دو گروه وجـود دارد يكـي   
تنباط دست بزند از اهل رأي بـه حسـاب   اهل ظاهر دوم اهل رأي، و هركس كه به قياس و اس

آيد، به خدا قسم كه چنين نيست، زيرا منظور از رأي تنها فهـم و عقـل نيسـت؛ زيـرا هـيچ       مي
عالمي از اين خالي نيست، و همچنين منظور از رأي آن هم نسـيت كـه اصـالً در برابـر سـنت      

دف از آن قـدرت بـر   كنـد، و هـم هـ    قابل اعتبار نيست، زيرا به آن هيچ مسـلماني اقـدام نمـي   
استنباط و قياس هم نيست، زيرا امام احمد و اسحق بلكه امام شافعي نيز به اتفاق از اهل الرأي 

كنند، بلكه مقصود از اهل الرأي گروهـي اسـت كـه     نيستند، حاالنكه آنان استنباط و قياس مي
پرداختنـد، و  بعد از مسايل اجماعي مسلمانان يا جمهور بر اصل يكي از گذشتگان به تخـريج  

اغلب كارشان به جاي جستجو و تحقيق احاديث و آثار حمل النظير علي النظير و برگردانيدن 
  به يك اصلي از اصول باشد.

و ظاهري، كسي است كه نه به قياس قايل باشد و نه به آثار صحابه و تابعين، ماننـد داود و  
ت، مانند امام احمد و اسحق بن ابن حزم، و در ميان اين دو گروه، گروه محققين اهل سنت اس
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راهويه، ما در اين مقام كالم را اطاله نموديم تـا جـايي كـه از فنـي كـه ايـن كتـاب را در آن        
  گذاشته بوديم بيرون رفتيم، و اين عادت و روش من نبود، اما آن از دو جهت بكار گرفته شد:

اشـت كـه در اثـر آن،    يكي اينكه: خداوند در وقتي از اوقات در قلبم ميزان و معيـاري گذ 
به وقوع پيوسته است را بشناسم، و به آنچه در نـزد   �سبب هر اختالفي كه در آيين محمدي 

حق است پي ببرم، و مرا موّفق ساخت تـا آن را بـه داليـل عقلـي و نقلـي بـه        �خدا و رسول 
ه اي به اثبات برسانم كه در آن هيچ شـك و ترديـدي وجـود نداشـته باشـد. بنـابراين، بـ        گونه

است  »اإلِنصاف في بيان أسباب االختالف يةغا«تأليف كتابي در اين باره پرداختم كه نام آن 
و در آن اين مباحث را در حد كافي مورد بحث و بررسي قرار دادم، و شواهد و امثال زيادي 
در آن درج نمودم و تفريعاتي بكار گرفتم، با در نظرگرفتن حد وسط بـين اإلفـراط والتفـريط    

ام، چون بحـث   نمودن جوانب كالم و اصول كه تا هنوز از آن فارغ نشده مقام، و احاطه در هر
  ها را كه ميسر باشد بيان نمايم. به مĤخذ اختالف منجر گرديد مرا واداشت تا بعضي از آن

دوم: آشوب و فتنه در ميان اهل زمان و اختالف ايشان و روش كوركورانه آنان در بعض 
جايي كه نزديك است بر كساني كه بر آنان آيات قرآن را بخوانند آنچه ذكر كرديم، تا 

uΖ$﴿برند،  هجوم مي š/ u‘ uρ ß≈ oΗ ÷q§�9$# ãβ$yètG ó¡ßϑ ø9 $# 4’ n?tã $tΒ tβθà� ÅÁs? ∩⊇⊇⊄∪﴾)1( » و پردرگار ما
  .»كنيد كننده است در آنچه بيان مي بخشاينده است و ياري

 »، في اسرار علم الحديثلغةاهللا البا حجة«و اين آخرين بحثي است كه در قسم اول كتاب 
القسـم الثـاني، فـي بيـان « والحمـد هللا أوًال وآخـرًا وظـاهرًا وباطنـًا. ويتلـوه إن شـاء اهللا تعـالىآورديم، 

سپاس براي خدا در اول و آخر و در ظاهر و باطن و آن را « »تفصيالً  ����أسرار ما جاء عن النبي 
بـه طـور    �ر بيـان اسـراري اسـت كـه از پيـامبر      كنيم اگر خدا بخواهد قسـمت دوم د  بيان مي

  .»مفصل نقل شده است

                                           
  .112سورة انبياء، آية  -)1(



  قسم دوم
  در بيان اسرار آنچه از نبي وارد شده به طور مفصل

  

هدف در اينجا ذكركردن تعدادي احاديث معروفي است كه در نزد اهل حـديث شـهرت   
و ترمـذي   باشـند، و در بخـاري و مسـلم و دو كتـاب ابـي داود      دارد و بين علماء متـداول مـي  

ام از ايـن   روايت شده اند، و خيلي كم از كتاب ديگري به جـز بـراي بحـث زيـاد نقـل كـرده      
اش اقدام ننمودم، و بسا اوقات حاصـل معنـي    كننده جهت به نسبت هر حديثي به سوي تخريج

  ها آسان است. كنم، زيرا مراجعه به اين كتاب اي از حديث را بيان مي يا گوشه

  از ابواب ايمان

به سوي همه جهانيان مبعوث شده تا ديـن خـود را بـر     �د دانست كه چون رسول خدا باي
همه اديان غالب بگرداند، ولو اين كه به عزت عزيزي يا ذلت ذليلي تمام بشود، لذا نسـبت بـه   
دين او مردم به چند گروه منقسم شدند، لذا الزم است كه متدينين به ديـن اسـالم از ديگـران    

مبعوث شده هـدايت   �آنان كه به هدايت الهي كه به خاطر آن رسول خدا ممتاز گردند، باز 
يافته اند از آنان كه انشراح قلبي به ايمان ندارند جدا قرار گيرند. بنـابراين، ايمـان بـر دو قسـم     

  است:
ماندن مال و  يكي: آن ايماني كه احكام ظاهري دنيا به آن بستگي دارند از قبيل مصون

يمان را به چند امور ظاهري در انقياد منضبط كرده اند، چنانكه رسول جان، و اين قسم از ا
 اللهِ  َرُسولُ  ُمَحمًدا َوَأن  اللهُ  ِإال  ِإَلهَ  الَ  َأنْ  َيْشَهُدوا َحتى الناسَ  أُقَاِتلَ  َأنْ  ُأِمْرتُ «فرموده است:  �خدا 

 اِإلْسَالمِ  ِبَحق  ِإال  َوَأْمَواَلُهمْ  ِدَماَءُهمْ  ِمنى َعَصُموا َذِلكَ  َعُلوافَـ  فَِإَذا الزَكاةَ  َويـُْؤُتوا الصَالَة، َويُِقيُموا
امر شدم تا به مردم بجنگم تا بگويند: ال اله اال اهللا محمد رسول اهللا و « »اللهِ  َعَلى َوِحَسابـُُهمْ 

ال و جان خود را از ها را انجام دادند م نماز را برپا دارند و زكات را ادا نمايند، و هرگاه اين
هركسي «. و نيز فرمود: »شان با خداست من در امان قرار دادند، مگر به حق اسالم و حسبا

آيد  نماز ما را بخواند و به قبله ما روي بياورد و ذبيحه ما را بخورد او مسلمان به حساب مي
 َأْصلِ  ِمنْ  قلت«ود: و نيز فرم »دار او هستند، لذا عهده خدا را نشكنيد كه خدا و رسول او عهده
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از خاصيت « »بَِعَملٍ  اِإلْسَالمِ  ِمنَ  ْخرُِجهُ نُ  َوالَ  ِبَذْنبٍ  َكفُرهُ نُ  الَ  اللهُ  ِإال  ِإَلهَ  الَ  قَالَ  َعمنْ  اْلَكف  اِإليَمانِ 
ايمان خودداري از كسي است كه ال إله إال اهللا را بگويد كه ما او را به ارتكاب گناهي تكفير 

  .»ه عملي او را از اسالم خارج قرار ندهيمنكنيم و ب
دوم: ايماني كه احكام آخرت از قبيل نجات و پيروزي به درجات به او وابسـته هسـتند، و   
آن شامل اعتقاد بحق، اعمال پسنديده و ملكه فاضـله اسـت، و ايـن نـوع ايمـان اضـافه و كـم        

امد، تا هشدار درستي باشد بر ن ها را ايمان مي باشد، اين سنت الهي است كه هريكي از اين مي
 َأَمانَـةَ  الَ  ِلَمـنْ  ِإيَمانَ  الَ «فرمايد:  جزء جزءشدن ايمان، و همين است منظور از اين حديث كه مي

كه كسي كه امانت ندارد ايماني ندارد و كسي كه عهـدي نـدارد   « »لَـهُ  َعْهدَ  الَ  ِلَمنْ  ِدينَ  َوالَ  َلهُ 
مسلمان كسي است كه « »َوَيِدهِ  ِلَسانِهِ  ِمنْ  اْلُمْسِلُمونَ  َسِلمَ  َمنْ  مُ اْلُمْسلِ «و نيز فرمود:  »ديني ندارد

ها،  اين نوع ايمان مانند درختي است كه به تنه، شاخ »مسلمانان از دست و زبان او سالم بمانند
ها و ميوهايش همه درخت گفته مي شود، پس اگر شاخي از آن قطع بشـود، برگهـايش    برگ

اش از ريشـه كنـده شـود از     گويند، و اگر تنـه  تند به آن درخت ناقص ميبريزند، ميوهايش بيف

yϑ$﴿رود، و همين است منظور قوله تعـالي كـه فرمـود:     بين مي ‾Ρ Î) šχθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# tÏ% ©!$# # sŒÎ) t� Ï. èŒ 

ª! $# ôM n= Å_uρ öΝ åκ æ5θè= è%﴾)1( »ــاد شــود دل  ايمــان هايشــان  داران كســاني هســتند كــه هرگــاه خــدا ي
  .»بترسند

  ايمان بر دو مرتبه است:
هـا را بـر دو مرتبـه قـرار داد كـه       آن �ها در يك حد نيستند رسول خـدا   و چون همه اين

 �تـرين اجـزاي آن هسـتند، چنانكـه رسـول خـدا        ها را اركـان ناميـد كـه عمـده     برخي از آن
 الصـَالةِ  َوِإقَامِ  اللهِ  َرُسولُ  ُمَحمًدا َوَأن  لهُ ال ِإال  ِإَلهَ  الَ  َأنْ  َشَهاَدةِ  :َخْمسٍ  َعَلى اِإلْسَالمُ  بُِنىَ «فرمايد:  مي

دادن به ايـن   كه مبناي اسالم بر پنج چيز است: گواهي« »َرَمَضانَ  َوَصْومِ  اْلبَـْيتِ  َوَحج  الزَكاةِ  َوِإيَتاءِ 
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كه به جز خداوند معبودي ديگر نيست، و اين كه محمد بنده و رسول اوست، برپاداشتن نماز، 
  .»دن زكات، اداي حج و گرفتن روزهدا

ُعونَ  ِبْضعٌ  اِإليَمانُ «فرمايد:  مي �و بقيه شعبها نيز از آن هستند چنانكه رسول خدا   َوَسبـْ

 »يَمانِ اإلِ  ِمنَ  ُشْعَبةٌ  َواْلَحَياءُ  الطرِيِق، َعنِ  اَألَذى ِإَماطَةُ : َوَأْدنَاَها اللُه، ِإال ِإَلهَ  ال: قـَْولُ  َوأَْفَضُلَها ُشْعَبًة،
ترينش  است و پايين »ال إله إال اهللا«كه ايمان هفتاد و اندي شعبه است كه باالترين آن گفتن «

  .»اي از سر راه، و حياء شاخي از ايمان است كننده دوركردن چيز اذيت

  فرق بين ايمان و اركان:
بر نوع دوم شود و آن كه در برا ناميده مي »كفر«آيد  و آن كه در مقابل نوع اول ايمان مي

گيرد پس  رود و غلبه بر آن با شمشير انجام مي گيرد اگر با آن تصديق از بين مي ايمان قرار مي
  آن نفاق اصلي است.

و منافق با اين معني با كافر در آخرت فرقي نخواهد داشت، بلكه منافقان در درك اسـفل  
  باشند. جهنم مي

ز بين رفته اسـت بـه او فاسـق گفتـه     و اگر تصديقش بر جاست ولي با آن، وظيفه جوارح ا
شود...، و اگر وظيفه قلب از او فوت شده است، پس او منـافق بـه نفـاقي ديگـر اسـت كـه        مي

بعضي از سلف آن را نفاق عمل ناميده اند، و آن بدين شكل است كه حجاب طبيعي يا رسـم  
گردد،  مستغرق ميآيد، پس او در حب دنيا و قوم و قبيله و زن و بچه  يا سوء معرفت غالب مي

اي جـرأت   كند و بر ارتكاب معاصـي بـه گونـه    لذا مستبعد بودن مجازات در دلش سرايت مي
شـود، اگرچـه از نظـر داليـل و برهـان اعتراضـي نـدارد و         كند كه خود او متوجه نمي پيدا مي

كفـار  دانـد يـا بـا     شود و آن را ناگوار مي كند، يا با ديدن شدايد از اسالم متنفر مي اعتراف مي
  دارند. اهللا باز مي كلمةها از اعالء  نمايد كه اين مشخص و معين دوستي و محبت برقرار مي

  دو معني ديگر ايمان:
  ايمان دو معني ديگر هم دارد:
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نمودن به قلب نسبت به آنچه تصديقش الزمي اسـت و همـين اسـت منظـور      يكي: تصديق
 »َوَمالَِئَكِتهِ  بِاللهِ  تـُْؤِمنَ  ُأنْ  اِإليَمانُ «: فرمود �كه در پاسخ به سؤال جبرئيل  �قول رسول خدا 

  الحديث.
گردند، و همين است منظور از قول  دوم: سكينه و هيأت وجداني كه مقربان به آن نايل مي

و نيـز فرمـود:    »پاكيزگي نصف ايمان است« »اِإليَمانِ  َشْطرُ  الطُهورُ «كه فرمود:  �رسول خدا 
ــهُ  َرجَ َخــ اْلَعْبــدُ  زَنَــى ِإَذا« ــْوقَ  َفَكــانَ  اِإليَمــانُ  ِمْن ــِإَذا َكالظلــةِ  رَْأِســهِ  فـَ ــهِ  رجــع اْلَعَمــلِ  َذِلــكَ  ِمــنْ  َخــَرجَ  َف  ِإلَْي

كه هرگاه بنده مرتكب بـه زنـا بشـود ايمـان از او خـارج شـده بـاالي سـرش ماننـد          « »اِإليَمانُ 
، و نيز »گردد وي او برميگيرد، پس هرگاه از اين عمل برگردد ايمان نيز به س سايباني قرار مي

كه بيـا قـدري تجديـد    « »تعال نؤمن سـاعة«فرمود:  منظور حضرت معاذ هم همين است كه مي
  .»كنيم ايمان مي

  ايمان چهار معني دارد:
پس با توجه به مباحث فوق، ايمان چهار معني دارد كه همه در شرع بكار رفته اند، اگر 

حلش حمل كنيد، شكوك و شبهات برطرف شما هر حديثي را از احاديث متعارضه بر م

≅﴿تر است بنابراين خداوند فرمود:  خواهند شد، اسالم به اعتبار معني اول، از ايمان واضح è% 

öΝ ©9 (#θãΖÏΒ ÷σ è? Å3≈ s9 uρ (#þθä9θè% $oΨ ôϑ n= ó™r&﴾)1( »بگو شما ايماني نداريد، اما بگوييد كه مسلمان هستيم«.  

احسـان بـه اعتبـار معنـي چهـارم       »ُمْسـِلًما َأوْ «به حضـرت سـعد فرمـود:     �و آن حضرت 
  تر از ايمان است. واضح

  عالمت ايمان و عالمت نفاق:
باشد يعني اخالص از امور مخفي  چون نفاق عملي و همچنين آنچه در مقابل به آن مي

هستند، الزم است كه عالمات هريكي را بيان نماييم و همين است منظور از قول رسول خدا 
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ُهن  َخْصَلةٌ  ِفيهِ  َكاَنتْ  َوَمنْ  َخاِلًصا، ُمَناِفًقا َكانَ  ِفيهِ  ُكن  َمنْ  َأْربَعٌ «: كه فرمود �  َخْصَلةٌ  ِفيهِ  َكاَنتْ  ِمنـْ

 »َفَجرَ  َخاَصمَ  َوِإَذا َغَدَر، َعاَهدَ  َوِإَذا َكَذبَ  َحدثَ  َوِإَذا َخانَ  اْؤتُِمنَ  ِإَذا ،يََدَعَها َحتى النـَفاقِ  ِمنَ 
ها  بردار باشد، و آن اين چهار خصلت از نفاق در او هست تا اين كه از آن دستهركسي كه «

عبارت اند از اين كه، هرگاه او را امين بگيرند خيانت كند، و اگر صحبت كند دروغ بگويد، 
شكند و اگر با كسي درگير باشد بدو بيراه  و اگر با كسي عهد و پيمان ببندد آن را مي

  .»بگويد
 ِمما ِإلَْيهِ  َأَحب  َوَرُسولُهُ  اللهُ  َكانَ  َمنْ  اِإليَمانِ  َحَالَوةَ  ِبِهن  َوَجدَ  ِفيهِ  ُكن  َمنْ  َثَالثٌ «و نيز فرمود: 

 »النارِ  ِفى يـُْقَذفَ  َأنْ  َيْكَرهُ  َكَما اْلُكْفرِ  ِفى يـَُعودَ  َأنْ  َيْكَرهَ  َوَأنْ  ِللهِ  ِإال  ُيِحبهُ  الَ  اْلَمْرءَ  ُيِحب  َوَأنْ  ِسَواُهَما
چشد، اين كه خدا و  سه چيز هست كه در وجود هركسي يافته شوند شيريني ايمان را مي«

رسول او را از هركس بيشتر دوست داشته باشد، و اين كه با هركس فقط به خاطر خدا 
شدن خود در  دوستي برقرار نمايد، و اين كه برگشت به كفر را چنان ناگوار داند كه انداخته

  .»داند گوار ميآتش را نا
هرگاه كسي را ديديد كه « »إذا رأيتم العبد يالزم المسجد فاشهدوا له باإليمان«و نيز فرمود: 

  .»آمد و رفت در مسجد را الزم گرفته است، به ايمان او گواهي بدهيد
فلسـفه   »دوستي با علي عالمت ايمان و بغض با او عالمت نفـاق اسـت  «و همچنين فرمود: 

گيـر بودنـد و آن را كسـي     در امـور ديـن سـخت    �ت كه حضرت علـي  حديث فوق اين اس
  تواند تحمل نمايد كه طبيعتش ثابت و جاافتاده و عقلش بر هوشش غالب باشد. مي

اش اين كه دو قبيله عرب معدي و  فلسفه »دوستي با انصار نشاني ايمان است«و نيز فرمود: 
ان آنان، وحدت و اتفاق آورد، پس كسـاني  يمني باهم درگيري داشتند تا اين كه ايمان در مي

هايشان رخت سفر بربسـت و كسـاني    اهللا بود كينه و بغض از دل كلمةشان اعالي  كه هم و غم
  كه به اين مقام نرسيده بودند حسد و كينه در وجودشان باقي ماند.

  اركان اسالم:
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ابـن ثعلبـه، و حـديث    و حديث ضمام  »َخْمسٍ  َعَلى اِإلْسالمُ  يَ نِ بُ «در حديث  �رسول خدا 
بيان فرمود كه، اين پنج چيز اركان  »اْلَجنـةَ  َدَخْلتُ  َعِمْلُتهُ  ِإَذا َعَملٍ  َعَلى ُدلِنى«اعرابي كه گفت: 

ها پايبند باشـد و طاعـت ديگـري بـه جـا نيـاورد گـردن او از         اسالم هستند، و اگر كسي با آن
نكه بيان فرمود كه، ادني نماز چيسـت  گيرد، چنا گردد و سزاوار جنت قرار مي عذاب آزاد مي

ادني وضوء چيست، و جز اين نيست كه اين پنج چيز را به ايـن خـاطر بـه ركنيـت تخصـيص      
باشند و هيچ دين و آيـين نيسـت كـه پايبنـد و ملتـزم بـه        نمود كه مشهورترين عبادات بشر مي

ر وضـعيت اداي  ها نباشد مانند: يهود، نصاري، مجوس و بقيه عـرب، بـا وجـود ايـن كـه د      اين
ها از اشـياي   ها باهم اختالف داشتند، و نيز از آنجا به ركنيت اختصاص يافتند كه انجام آن آن

ها كافي باشـند،   كرد ولي چيزهاي ديگر، چنين نيستند كه بتوانند به جاي اين ديگر كفايت مي
  و تسليم شرايع الهي است. �زيرا ريشه اصلي برّ و نيكويي، توحيد، تصديق نبي 

  كند وجود داشته باشد: بايد عالمتي كه موافق و مخالف را از هم ممتاز مي
عمومي است، و مـردم دسـته دسـته در ديـن خداونـد داخـل        �و چون بعثت آن حضرت 

ها بين موافق  شوند، الزم است كه اين دين عالمات ظاهري داشته باشد تا بتوان به وسيله آن مي
ها مؤاخذه  ا مدار حكم اسالم قرار گيرند، و مردم روي آنه و مخالف امتياز برقرار كرد، و آن

ها به جز فـرق   ها ممارست بين آن بودند، امكان نداشت پس از مدت ها نمي گردند، و اگر اين
ظني و آن هم با اعتماد بر قرائن فرقي برقرار كرد، و مردم در حكم بـه اسـالم بـاهم اخـتالف     

شـد چنانكـه ايـن امـر بـر كسـي مخفـي         م وارد ميكردند و در آن اختالل زيادي در احكا مي
نمودن آنچه در قلب است نيست كـه از   نيست، و هيچ چيزي مانند اقرار به ميل خود در واضح

  عقيده و تصديق پرده بردارد.

  مدار سعادت و نجات:
و چون قبالً يادآور شديم كه مدار سعادت، و مـالك نجـات آخـرت، اخـالق چهارگانـه      

ا پاكيزگي مظنة براي دو خلق، كه خشوع و خصـوع قلـب و نظافـت باشـند،     هستند، لذا نماز ب
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قرار داده شد، اداي زكات با مراعات شرايطش به مستحقان، مظنـه دو خصـلت جـوانمردي و    
  عدالت است.

وقتي ذكر كرديم كه بايد چنين طاعتي كه بتوان نفس را به آن سركوب نمود، الزم اسـت  
توانـد قـرار    د و در اين باره هيچ چيـزي بـه جـاي روزه نمـي    هاي طبيعت را دفع نماي تا حجاب

  بگيرد.

  شعايراهللا چهارتا هستند:
و نيز ذكر كرديم كه ريشه اصلي اصول شرايع تعظيم شـعاير اهللا اسـت كـه عبـارت انـد از      

باشد و تعظيم به جـاآوري آن حـج اسـت، قـبالً فوايـد ايـن        ها كعبه مي چهار چيز، يكي از آن
تواننـد بـه جـاي ديگـري كفايـت نماينـد، امـا ديگـري          هـا مـي   ديم كه اينطاعات را ذكر كر

  ها را پر كند. تواند جاي اين نمي

  ها بر دو قسم اند: گناه
  ها به اعتبار دين و آيين بر دو قسم هستند: صغيره و كبيره. گناه
گردند، مگر اين كه حجاب بزرگي از حيوانيت يا درنـدگي يـا    هاي كبيره صادر نمي گناه

طاني حايل گردد، و درِ آن راه حق، مسدود و حرمت شعايراهللا هتك گردد، يا مخالفت بـه  شي
منافع الزمي پيش آيد، و در آن ضرر بزرگي به مـردم وارد گـردد، و همـراه بـا ايـن از شـرع       

هـا را   ها با شدت تمام نهي نموده است، و مـرتكبين آن  گيري الزم آيد؛ زيرا شرع از آن كناره
  ها را مرادف به خروج از دين و آيين قرار داده است. د نموده، ارتكاب به آنشديداً تهدي

تر باشند، از قبيل دواعي شر و آنچه بـه آن   هايي هستند كه از اين پايين هاي صغيره آن گناه
  ها علناً نهي كرده، اما نه به آن شدت كه از كباير نهي كرده است. منجر گردد، و شرع از آن

  حدود كبائر:
ها عبارت است از: تهديد بـه آتـش در    ئر تعداد به خصوصي ندارند، وسيله شناخت آنكبا

قرآن و احاديث صحيح، تثبيت حد بر آن، نامگذاري آن به كبيره، تعبير آن به خروج از ديـن  
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آن را كبيـره قـرار داده يـا     �و بيشتر موجب فساد قرارگرفتن آن به اين شكل كه رسول خدا 
  اش گفته باشد. انند كبيرهدر پديدآوردن فساد م

  شود: ايمان از مسلمان به هنگام ارتكاب كبيره جدا مي

زاني زنا نميكند در « »ُمْؤِمنٌ  َوُهوَ  يـَْزِني ِحينَ  الزاِني يـَْزِني ال«كه فرمود:  �و قول رسول خدا 
 هـاي حيوانيـت يـا    به اين معني كه صدور اينگونه افعال در اثر حجاب »حال كه او مؤمن باشد

آيند كه ملكيت مثل اين كه نبوده و ايمان مثـل ايـن كـه از بـين رفتـه قـرار        درندگي پيش مي
  ها. بودن آن  گيرد، خود دليلي است بر كبيره مي

 اُألمةِ  َهِذهِ  ِمنْ  َأَحدٌ  هِ بِ  َيْسَمعُ  الَ  بَِيِدهِ  ُمَحمدٍ  نـَْفسُ  َوالِذى«فرمايد:  مي �چنانكه رسول خدا 

 َوالَ  يـَُهوِدى  َنْصَراِنى  ِذى يـُْؤِمنْ  َوَلمْ  يَُموتُ  ثُمبِهِ  ُأْرِسْلتُ  بِال  ارِ  َأْصَحابِ  ِمنْ  َكانَ  ِإالهركس كه « »الن
به او دعوت رسيده بازهم بر كفرش اصرار ورزد تا آن كه بر حالت كفر از اين جهان برود به 

موده خود را در معرض لعن زيرا او تدبير الهي در حق بندگان را نقض ن »جهنم خواهد رفت
  خداوند و نفرين ماليكه مقربين قرار داد، و راه نجات را به خطا رفت.

  عالمت ايمان است: ����همنشيني كامل با رسول خدا 

 َوالنـاسِ  َوَوالِـِدهِ  َولَـِدهِ  ِمـنْ  ِإلَْيـهِ  َأَحـب  َأُكـونَ  َحتـى َأَحـدُُكمْ  يـُْؤِمنُ  َال «فرموده است:  �رسول خدا 

مـن (پيـامبر) نـزد او از     تا اينكهباشد، ) واقعي (من ؤمنمي تواند كسي از شما، « »ِعـينَ َأْجمَ 

 ِجْئـتُ  ِلَمـا تـَبَـًعـا َهـَواهُ  َيُكـونَ  َحتـى«و نيز فرمـود:    »تر نباشم محبوب ،مردم همة پدر، فرزند و 

به جاي  اي كه مقتضاي عقل يعني كمال ايمان اين است كه عقل بر طبع غالب آيد، بگونه »ِبهِ 
، و ايـن در  �مقتضاي طبع در جلو چشمهايش مجسم گردد، و همچنين وضع محبت رسـول  

  باشد. كامالن كامالً مشاهده مي

  :مةاإليمان و االستقا
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 َوِفـى - بـَْعـَدكَ  َأَحـًدا َعْنـهُ  َأْسـَألُ  الَ  قـَـْوالً  اِإلْسـَالمِ  ِفـى لِـى قُـلْ «گفـت:   �يكي بـه رسـول خـدا    

َركَ  ُأَساَمةَ  أَِبى َحِديثِ  در باره اسالم به من سخني بگو كه از « »فَاْسـَتِقمْ  بِاللـهِ  آَمْنتُ  ُقلْ  :قَالَ  – َغيـْ
فرمـود: بگـو:    �هيچكس بعد از تو و (بنا به روايتي غير از تو) در بارة آن سئوال نكنم، پيامبر 

خود منظور اين كه انسان در جلوي  »به خدا ايمان آوردم و سپس بر ايمان خود استقامت كن
حالت انقياد و اسالم را مجسم قرار داده مناسب بـه آن كـار كنـد و از مخالفـت بـه آن دسـت       

شرعي قرار گيـرد، و اگـر    ةتواند با اين، روي بصير بردارد، و اين قول كلي است كه انسان مي
  باشد. آن با تفصيل نباشد بازهم از علم اجمالي كه انسان را جلو ببرد خالي نمي

  يم ايمان هستند:شهادتين از عال

 ِصْدقًا اللهِ  َرُسولُ  ُمَحمًدا َوَأن  اللهُ  ِإال  ِإَلهَ  الَ  َأنْ  َيْشَهدُ  َأَحدٍ  ِمنْ  َما«فرموده است:  �رسول خدا 
ْلِبهِ  ِمنْ  هيچكس نيست كه شهادت دهد معبودي كه از خدا نيسـت  « »النـارِ  َعلَـى اللهُ  َحرَمهُ  ِإال  قـَ

رستادة خداست و اين اعتراف از صدق قلب باشد، مگـر خداونـد او را   ف �و حضرت محمد 
 ِمنْ  َكانَ  َما َعَلى«و نيز فرمود:  »َسَرقَ  َوِإنْ  زََنى َوِإنْ «و نيز فرمود:  »براي دوزخ حرام كرده باشد

يعني خداوند او را بر آتش شديد ابدي كه براي كفـار آمـاده شـده اسـت حـرام قـرار        »َعَمـلٍ 
  مرتكب به گناه كبيره باشد.دهد اگرچه  مي

  باشند: مراتب اثم متفاوت مي
ها تفاوت واضـحي وجـود    نكته در آوردن كالم بدين شكل، اين است كه در مراتب گناه

گردد، پس وقتي كه كباير را در برابر بـا   ها اطالق مي دارد، اگرچه كلمه اثم (گناه) بر همه آن
أثير معتبري به كه بتـوان آن را سـبب دخـول    كفر مقايسه نمايند براي آن ارزش محسوسي و ت

 �ماند، همچنين صغاير در برابر كباير ارزشي نخواهند داشت، پس رسول خـدا   نار ناميد نمي
آمـدها و   ها را به مؤكدترين وجه بيان فرمود، مانند تندرستي و بيماري، زيرا پـيش  فرق بين آن

مـزاج جـايگزين در بـدن، ماننـد      هاي مانند سرماخوردگي و خستگي را وقتي بـا سـوء   عارضه
آينـد، و آنكـس كـه ايـن      مرض جذام وسل مقايسه نمايند صحت و تندرستي بـه حسـاب مـي   
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ها برايش پيش آمده است بيمار نيست، همچنين بسياري مصيبت هسـت كـه بـا آمـدن      عارضه
گردند، مانند كسـي كـه در پـايش خـاري رود، سـپس مـال و        مصيبت شديدتري فراموش مي

  گويد: پيش از اين بر من هيچ مصيبتي وارد نشده است. بين بروند، مي اوالدش از

  ابليس و فتنة او:
دهد سپس لشـكر خـود را    شيطان تخت خود را روي آب قرار مي«فرمود:  �رسول خدا 

بايد دانست كه خداوند شـياطين را آفريـده در سرشـت     »فرستد تا مردم را در فتنه بيندازند مي
كنـد مـثالً    يگزين كرد، چنانكه كرم موافق به مقتضاي طـبعش كـار مـي   ها فريبكاري را جا آن

غلطاند، و اين شياطين سرداري دارند كـه تخـت خـود را     جعل (سرگين گردان) مدفوع را مي
دهد  ها را براي انجام آنچه از قبل تصميم گرفته است دعوت مي دهد، و آن روي آب قرار مي

گيرد، و اين سنت الهي اسـت در   ضاللت قرار مي اين مستوجب كاملترين شقاوت و وافرترين
هـا بـه منزلـه رأي العـين متحقـق       هر نوع و هر صنف و ايـن مجـازي نيسـت، و بعضـي از ايـن     

  باشند. مي
  .»اي تمام كرد خدا را شكر كه امر او را به وسوسه«فرمود:  �رسول خدا 

و را بپرسـتند مـأيوس   العرب مسـلمانان ا  ةشك شيطان از اين كه در جزير بي«و نيز فرمود: 
  .»كند ها تحريك مي شده است، اما در ميان آن

بسـا اوقـات خيـاالتي در قلـب مـا      «در پاسخ به صحابي كـه او گفتـه بـود:     �آن حضرت 
  .»ها را نداريم آوردن آن آيند كه جرأت به زبان مي

  .»اين عين ايمان است« »اِإليَمانِ  َصرِيحُ  َذاكَ «فرمود: 

  باشد: توجه به استعداد موسوس إليه مختلف مي تأثير وسوسه شيطان با
هـاي مختلـف    بايد دانست كه تأثير وساوس شياطين با توجه به استعداد موسوس إليه بگونه

  رفتن از دين است. ها كفر و بيرون است، بزرگترين تاثير آن
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پس وقتي كه خداوند از اين، به نيروي يقين نجات دهد، تأثيرش به صورت ديگري پديد 
  آيد، مانند كُشت و كشتار، فساد تدبير منزل، تحريك در اهل خانواده و اهالي شهر. مي

رود، نفـس را بـر    آيد و مـي  باز وقتي كه خداوند از اين باز دارد، آن به صورت خيالي مي
تواند وادار كند زيرا اثرش ضعيف است، اين چندان مضـرّ نيسـت، بلكـه اگـر بـا ا       كاري نمي

باشد. آري، صاحبان نفوس قدسيه از ايـن   شد دليلي بر صراحت ايمان ميعتقاد قبح آن توأم با
 فَـال فََأْسـَلَم، َعَلْيـهِ  َأَعـانَِني اللـهَ  َأن  ِإال «فرمـود:   �باشند، چنانكه رسول خـدا   هم كامالً عاري مي

گرفت كـه مـرا   خداوند مرا بر قرين شيطان كمك كرد و او فرمانبردار قرار « »ِبَخْيـرٍ  ِإال  يَْأُمُرِني
، و اينگونه تأثيرات مانند شعاع خورشيد اند كـه در  »كند به جز خير به كار ديگري وادار نمي

  آهن و اجسام صقيل چنان اثري دارند كه در چيزهاي ديگر ندارند.

  تأثير شياطين و تأثير ماليكه:
  الحديث. »شيطان هم اثري دارد و ملك هم اثري دارد«فرمو:  �رسول خدا 

ين كه صورت تأثير ماليكه در پديدآوردن خاطرات مناسب و رغبت در كارهاي حاصل ا
  خير، و در تأثير شياطين، وحشت، پريشاني و رغبت در كار بد است.

 بِاللهِ  آَمْنتُ هركس چنين چيزي را احساس نمود بايد بگويد: «فرمود:  �رسول خدا 
اش اين  فلسفه »سوي دست چپ خود تف زند بايد به خدا پناه برده به«و نيز فرمود:  »َوَرُسوِلهِ 

است كه التجا به سوي خدا و ياد او، تقبيح حال شيطان و توهين به امر او صورت نفس را از 
دارد، و همين است منظور  ها را پذيرا باشد بازمي گرداند و از اين كه اثر آن ها برمي آن

āχ﴿فرمايد:  خداوند كه مي Î) šÏ% ©!$# (#öθs) ¨? $# # sŒÎ) öΝ åκ ¡¦tΒ ×#Í× ‾≈ sÛ zÏiΒ Ç≈ sÜø‹ ¤±9 $# (#ρã� ā2x‹ s? 

# sŒÎ* sù Νèδ tβρç� ÅÇ ö7 •Β ∩⊄⊃⊇∪﴾)1( »ترسند هرگاه گذر شيطان بر آنان  بدون شك آنان كه از خدا مي
  .»شوند باشد فوراً به ياد آمده متوجه مي

                                           
  .201اعراف، آية سورة  -)1(
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  حضرت آدم و حضرت موسي:
  .»ل نظر كردندكه آدم و موسي پيش پروردگارشان بحث و تباد«و نيز فرمود: 

به بهشت جـذب گرديـد    �معني پيش پرورگارشان، اين است كه روح حضرت موسي 
  مالقات نمود. �و در آنجا با حضرت آدم 

علمـي القـا    �فلسفه اين واقعه از اين قرار است كه خداوند به وسيله زبان آدم بر موسي 
كنـد و بـا او    ز او سؤال ميبيند كه فرشته يا مرد نيكي ا نمود همانگونه كه كسي در خواب مي

برد كه از قبل به آن آگهـي   نمايد تا اين كه بدين وسيله به علمي پي مي صحبت رد و بدل مي
مخفي مانده بود تا اين كـه خداونـد    �نداشت، در اينجا علم بسيار دقيقي بود كه بر موسي 

دو وجه  � آن را در اين واقعه بر او منكشف ساخت، و آن اين كه در داستان حضرت آدم
  وجود داشت:

يكي: متعلق به خصوصيت حضرت آدم بود، و آن اين كه تا زماني كه از درخت نخـورده  
گشت، بلكه به  شد و نه برهنه مي كرد، نه گرسنه مي شد و نه گرمي احساس مي بود نه تشنه مي

 اي بود، پس وقتي كه درخت را خورد حيوانيت بر ملكيت غالـب آمـد و ملكيـت    منزله فرشته
در زير آن پنهان ماند، پس الزماً وقتي كه درخت را خورد نافرمان قرار گرفت، استغفار از آن 

  بر او الزم گرديد.
دوم: متعلق به آن تدبير كلي بود كه خداوند در آفرينش اين جهـان آن را در نظـر گرفتـه    

د آدم را خواهـ  بود، و آن را قبل از آفرينش آدم به ماليكه وحي نموده بـود كـه خداونـد مـي    
بيافريند و نوع او در روي زمين، خليفه قرار گيرد، گناه كند و استغفار نمايد بخشـيده خواهـد   

ها متحقق شود، پيامبران در ميان آنان مبعـوث گردنـد ثـواب و عـذاب بـر       شد، تكليف در آن
  ها مرتب گردد، به مراتب كمال و ضالل راه يابند. آن

، پس خوردن درخت موافق به منظـور و حكمـت   و اين نشأت بسيار بزرگ جداگانه است
 اللـهُ  لَـَذَهبَ  ُتْذنُِبوا َلمْ  َلوْ «كه فرمود:  �حق تعالي بوده و همين است منظور از قول رسول خدا 
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اگر گناه انجام ندهيد خداونـد شـما را   «. »َلُهمْ  فـَيَـْغِفرُ  فـََيْستَـْغِفُرونَ  يُْذنُِبونَ آخرين  ِبَقْومٍ  َوَلَجاءَ  ِبُكمْ 
  .»آمرزد آنها آورد تا گناه كند سپس استغفار نمايد پس مي برد و قومي ديگر را مي بين مي از

آدم اولين كسي بود كه بهيميت بر او غالب آمد و علم ثاني بر او مخفي ماند، و وجـه اول  
او را فرا گرفت و در حد خود شديداً مورد عتاب قرار گرفت، سپس اين حالت از او برطرف 

از علم ثاني بر او درخشيد، باز وقتي كه به بهشت منتقل گرديد وضعيت را به  شد و درخششي
  وضاحت بيشتري دريافت.

  آنچه در آدم جمع شد در موسي جمع گرديد:
كرد تا اين  فكر مي �كرد كه حضرت آدم  حضرت موسي هم نخست همانطور فكر مي

وقايع خارجي نيز مانند خواب  كه خداوند بر او علمي ثاني منكشف نمود، ما قبالً بيان كرديم
ها را  ها استعدادي وجود دارد كه آن تعبيري دارند، و امر و نهي تخميني نيستند، بلكه براي آن

  گرداند. الزم مي
زايد، سپس مـادر و پـدر او را يهـودي يـا      هر نوزادي بر فطرت مي«فرمود:  �رسول خدا 

زايـد آيـا در آن    سالم از مادر مـي  آورند، همچنان كه حيوان نخست نصراني يا مجوسي درمي
  .»كنيد گوش بريدگي مشاهده مي

ها و نباتات را به شكل خاصي  خداوند سنت خود را به اجرا درآورد كه حيوان
  آفريد:

بايد دانست كه خداوند سنت خود را چنين به اجرا درآورده است كه هرنوع حيوان، نبات 
  .و غيره را بر يك شكل و صورت خاصي آفريده است

مثالً انسان را داراي پوست ظاهري، قامت راست و ناخن پهـن، نـاطق و ضـاحك آفريـده     
شود كه او انسان است، مگر اين كه در فردي به طور خارق  است و به اين خواص شناخته مي

اي پيش بيايد چنانكه براي بعـض نـوزاد ماننـد فيـل خرطـوم و بـراي بعـض سـم          عارضه ةالعاد
تش بر اين قرار گرفت كه در هر نوعي يـك گونـه علـم و ادراكـي     باشد، پس همچنين سن مي
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اي محدود گردد كه در ديگـري يافـت نشـود، و آن هـم در افـراد آن       بيافريند كه به حد ويژه
  مطرد باشد.

مثالً زنبور عسل را بـه درك اشـجار مناسـبي مخـتص گردانيـد، سـپس بـه سـاختن النـه و          
بينـي كـه ايـن ادراك را نداشـته      افراد آن نمـي  آوري عسل در آن، پس هيچ فردي را از جمع
  باشد.

كبوتر را به اين مختص فرمود كه چگونه صـدا بزنـد و چگونـه النـه بسـازد و چگونـه بـه        
  هايش غذا بدهد. بچه

  خداوند انسان را به عقلي كامل و درك بيشتري مختص فرمود:
رمـود، و ايـن را در   همچنين خداوند انسان را هم به ادراكي بيشتر و عقل كاملي مخـتص ف 

وجودش جايگزين كرد كه آفريدگار خود را بشناسد و او را بپرستد، و انـواع منـافع خـود در    
و طبيعـت او، پـس اگـر مـانعي او را جلـوگيري       ةزندگي را درك نمايد، اين است سنت فطر

آيـد،   نكند بر اين رشد نموده و بزرگ خواهد شد، ولي گاه گاهي عوارضي برايش پيش مـي 
گردد، مانند رهبانان كه به انـواع   كردن والدين، پس اين علم او به جهل تبديل مي د گمراهمانن

برند در صورتي كه اين دو شهوت  زنند و شهوت زن و گرسنگي را از بين مي تدابير دست مي
  در سرشت او جاي داده شده اند.

خداوند انسان را بـراي  « »ائِِهمْ آبَـ َأْصـَالبِ  ِفى َوُهمْ  َلَها َخَلَقُهمْ «فرموده است:  �رسول خدا 
 ِمـنْ  ُهـمْ «و نيـز فرمـود:    »شـان بودنـد   ها در پشت پدران شهوت آفريد در حالي كه هنوز انسان

خدا داناتر « »َعاِمِلينَ  َكانُوا ِبَما َأْعَلمُ  اللهُ «و نيز فرمود:  »شان پيدا شدند ها از پدران آن« »آبَائِِهمْ 
 »����َنَسُم ذرية بني آدم تكـون عنـد إبـراهيم «و نيز فرمود:  »ندكرد ها عمل مي است به آنچه آن

  .»بود �ارواح اوالد آدم در نزد حضرت ابراهيم «

  گيرد: گاهي نوزاد به هنگام زادنش مستحق نفرين و لعن قرار مي
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اي  زايد، همانطور كه گذشت، ولي گاهي به گونه بايد دانست كه اغلباً نوزاد بر فطرت مي
گيرد در صورتي كه هنوز هـيچ عملـي انجـام     كه سزاوار لعن و نفرين قرار ميشود  آفريده مي

او را قتل نمود كـه طبعـاً كـافر آفريـده      �نداده است، مانند آن كودكي كه حضرت حضر 
محمول اسـت بـر احكـام دنيـا، و چنـين نيسـت كـه توقـف در          »آبَائِِهمْ  ِمنْ «شده بود، حديث 

لم ندارند، بلكه از آنجاست كه احكام بـه اعتبـار مظنـة    ها ع احكام شرع از آنجاست كه به آن
ظاهري منضبط نيستند، يا اين كه نيازي به توضيح نداشته اند يا به اعتبار وجود اشكالي كه در 

  ها را نفهمند. اي هستند كه مخاطبين آن هاست بگونه آن

  پسندد: خداوند آنچه را موافق به مصلحت باشد مي

اين اشاره بـه تـدبير اسـت؛ زيـرا      »َويـَْرَفعُ  َيْخِفضُ  اْلِميَزانُ  بَِيِدهِ «فرموده است:  �رسول خدا 
اي كه  تر باشد، برگزيده شود، پس هر حادثه مبنايش بر اين است كه هرچه به مصلحت موافق

فرمايـد، و همـين اسـت     روي قضـاوت مـي   در آن چندين اسباب باشد خداوند در آن به ميانـه 

≅¨﴿منظور در اين فرمان الهي:  ä. BΘöθtƒ uθèδ ’ Îû 5βù' x© ∩⊄∪﴾)1( »هر روزي او در كاري است«.  

 » الــرْحَمن َأَصـاِبع ِمـنْ  ُأْصـبُـَعْينِ  بـَـْين ُكّلَهـا آَدم بَنِـي قـُلُــوب ِإن «فرمــوده اسـت:   �رسـول خـدا   
و نيـز   »ها) بين دو تا از انگشتان بالكيـف خداونـد اسـت    هاي فرزندان آدم (انسان همانا قلب«

قلب مانند پـري اسـت   « » لَِبْطنٍ  َظْهًرا الريَاحُ  تـَُقلبُـَها َفالةٍ  بَِأْرضِ  َكرِيَشةٍ  اْلَقْلبِ  َمَثلُ «است: فرموده 
  .»كه در سرزمين فالت افتاده باشد و باد آن را از اين طرف به آن طرف كند

  افعال عباد اختياري هستند:
ار مختـار كامـل نيسـتند، بلكـه ماننـد      گويم: افعال عباد اختياري هستند، اما در اين اختيـ  مي

خواهد سنگي پرتاب كند پـس اگـر او قـادر و حكيمـي باشـد در سـنگ        مردي هستند كه مي
  آفريند. اختيار حركت نيز مي

                                           
  .29سورة رحمن، آية  -)1(
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گـردد كـه وقتـي افعـال عبـاد آفريـدة خداونـد هسـتند و          و روي اين، اين ايـراد وارد نمـي  
شود،  چرا به بندگان جزا و سزا متعلق ميها در آن افعال آفريدة اوست پس  همچنين اختيار آن

گردند، بـه   گردد كه بعضي افعال خداوند بر بعضي ديگر مرتب مي زيرا معني جزا به اين برمي
اين معني كه خداوند اين حالت را در بنده آفريده است، پس اين حالت بـر حسـب حكمـت    

آفريـده شـود، همچنـان    الهي متقاضي اين است كه حالت ديگري در او از قبيل نعمت يا درد 
  كند كه بر آن، صورت هوا پوشانده شود. آفريند پس آن تقاضا مي كه در آب حرارت را مي

شرط وجود اختيار و كسب عبد، در جزا و سزا عارضي است نه ذاتـي، زيـرا نفـس ناطقـه     
رنگ اعمال را كه به او مستند نباشند بلكه از جهت كسب به سـوي ديگـري منسـوب گردنـد     

  پذيرد. د، و همچنين اعمالي را كه به اختيار و قصد او مستند نگردند نميپذير نمي
و اين كه بنده به آن سزا داده شـود كـه نفـس ناطقـة او نپذيرفتـه اسـت، خـالف مقتضـاي         
حكمت الهي است، پس وقتي وضع از اين قرار است پس شرط قرارگـرفتن ايـن اختيـار غيـر     

كه مصـحح پـذيرش رنـگ عمـل باشـد، و ايـن       مستقل، در جزا و سزا كافي است، به شرطي 
كسب غير مستقل هم كافي است، به شرط اين كه آن مصحح اين باشد كه اين بنـده مخـتص   
به اين است كه اين حالت اخير فقط در او آفريده باشد، نه در ديگـري، و ايـن تحقيـق بسـيار     

  ايد حفظ كرد.شريفي است كه از كالم صحابه و تابعين مفهوم گرديده است، لذا آن را ب

  خداوند مخلوقش را پيش از آفرينش مقدر فرموده است:

 ِمـنْ  َأَصـابَهُ  َفَمـنْ  نُـورِهِ  ِمـنْ  َعلَـْيِهمْ  أَْلَقىفَـ ثُـم  ظُْلَمـةٍ  ِفـى َخْلَقهُ  َخَلقَ  اللهَ  ِإن «فرمود:  �رسول خدا 

اريكي آفريـد و سـپس از نـور    خداونـد مخلـوق را در تـ   « »َضـل  َأْخطَـَأهُ  َوَمـنْ  اْهتَـَدى النـورِ  َذِلكَ 
ها افكند، پس هركسي كه بر او از اين نور درخشيد هدايت يافت و آن كه بر او  خويش بر آن

گويم كـه: قلـم بـر علـم خداونـد خشـك شـد، يعنـي          . بنابراين، مي»نور ندرخشيد گمراه شد
بودند، لذا  ها را پيش از آفرينش مقدر فرمود، پس در آنجا في ذاته از كمال خالي خداوند آن

نامه بر آنان نازل گـردد، پـس    ها مبعوث گردد و آيين خواهان اين بودند كه كسي به سوي آن
هـا را مقـدر    اي از آنان هدايت يافتند و گروهي گمـراه ماندنـد، و بـاري ديگـر همـه ايـن       عده
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وضع ها مقدم قرار گرفتند كه به بعثت رسول  فرمود، اما آناني كه از خود وضعي داشتند بر آن
كلكـم جـائع إال مـن «فرمايـد:   بـه نقـل از خداونـد مـي     �بدست آوردند، چنانكه رسـول خـدا   

كه همه گرسنه هستيد، مگر كسي كه من به او غذا دادم، « »أطعمته، وكلكم ضـال إال مـن هديتـه
گوييم كـه: ايـن اشـاره بـه      ، يا ما مي»همه گمراه هستيد، مگر كسي كه من او را به راه آوردم

  .�آوردن ذريت آدم  است، مانند واقعه بيرون اي واقعه
َها َلهُ  َجَعلَ  بَِأْرضٍ  يَُموتَ  َأنْ  ِلَعْبدٍ  اللهُ  َقَضى ِإَذا«فرمود:  �رسول خدا  هرگاه خدا « »َحاَجةً  ِإلَيـْ

اي فيصله كنـد كـه در سـرزميني بميـرد بـراي او در آنجـا كـاري (حـاجتي) پيـدا           در حق بنده
آيـد تـا نظـام اسـباب از هـم       ه آن است كه بعضي حوادث پديد مـي در اينجا اشاره ب »كند مي

  نپاشد، پس اگر اين از الهام يا بعثت تقريبي، سرچشمه نگرفته است بايد پديد آيد.

  ها و زمين آفريده است: خداوند مقادير را قبل از آفرينش آسمان

 َسـَنةٍ  أَْلفَ  ِبَخْمِسينَ  َواَألْرضَ  السَمَواتِ  ْخُلقَ يَ  َأنْ  قـَْبلَ  اْلَخالَِئقِ  َمَقاِديرَ  اللهُ  َكَتبَ «فرموده است: 
هـا و   خداوند مقادير را پنجاه هزار سـال پـيش از آفـرينش آسـمان    « »اْلَمـاءِ  َعلَـى َعْرُشهُ وََكاَن 

، يعني خداوند قبل از هر چيز عـرش و آب  »زمين نوشته است، و عرش او بر آب قرار داشت
خواست كه پديد آيند در نيرويي از نيروهاي عرش كه شبيه را آفريد، سپس تمام آنچه را كه 

نـام دارد، و آن را بـرخالف    »ذكـر «به نيروي خيال ماست آفريد، و آن بنا به بيان امام غزالي 
سنت نبايد پنداشت، زيرا در نزد آشنايان به علم حديث صحيح ثابت نشده است كـه صـورت   

نچه آنان در اين باره روايت كرده اند همـه از  گويند، و آ لوح و قلم آنچنان است كه عوام مي
شدن بعضي از محدثين به  باشند، و قايل نمي �باشند، و از احاديث رسول خدا  اسرائيليات مي

  باشد، متقدمين در اين باره كالمي ندارند. ها نوعي تكلف مي امثال آن

  خداوند تقدير را به كتابت تعبير نمود:
از تمام اين سلسله تحقق يافت كه از آن به كتابت ياد خالصه اين كه در آنجا صورتي 

گردد، چنانكه خداوند  شده است، زيرا كتابت در سياست مدني بر تعيين و ايجاب اطالق مي
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خداونـد بـراي   « »الزنَـا ِمـنْ  َحظّـه آَدم ِاْبن َعَلى َكَتبَ  الله ِإن «فرموده است:  �خدا و رسول 
حاالنكـه   »َكـَذا غَـْزَوةِ  ِفـى ُكِتْبـتُ «صحابي فرمود:   »كرده استتعيين  نصيبي از زنا شخص،هر 

عرب زياد فرمايد، و نظير اين در اشعار  در آنجا دفتر و ليستي نبود، چنانكه كعب بن مالك مي
احتمال دارد كه منظـور از آن نيـز تعيـين باشـد، و نيـز       »ذكر خمسين ألف سنة«شود،  ديده مي

  رود كه هدف از آن بيان طول مدت باشد. احتمال مي

  باشند: بني نوع انسان بر حسب استعدادشان مأخوذ مي

 �خداوند آدم « »بَِيِمينِـهِ  َظْهـَرهُ  َمَسحَ  ثُم  آَدمَ  َخَلقَ  َوَجل  َعز  اللهَ  ِإن «فرمود:  �رسول خدا 
يعني وقتي كـه خداونـد حضـرت آدم     »را آفريد سپس دست راست خود را بر پشت او ماليد

را آفريد تا كه ابوالبشر باشد، حقايق فرزندانش در وجود او پيچيده شدند، پس خداونـد   �
حسب اراده خداوندي بداند، به او وقتي از اوقات داد تا آنچه را وجود او در بر گرفته است بر 

ها را به نـور   ها را در چشم و نظر او به صورت مثالي درآورد، و سعادت و شقاوت آن پس آن
و ظلمت تعبير نمود، و استعداد مكلفيت را كه خداوند آنان را بر آن آفريده بـود بـه سـؤال و    

ن مؤاخذه خواهنـد  شا جواب و عهد و پيمان تعبير كرد، پس آنان به اصل استعداد و شايستگي
  شد، و اين مؤاخذه در ظاهر به جسمش منسوب شده است.

  فرمايد: خداوند وضع بعضي نوزاد را براي ماليكه منكشف مي

الحديث. اين انتقال تدريجي  »...ِإن َأَحدَُكْم ُيْجَمُع َخْلُقُه ِفي َبْطِن ُأمهِ «فرمود:  �رسول خدا 
حق تفاوت دارد، و تا وقتي كه به صورت خون كـامالً  است نه دفعي، و هر حدي از سابق و ال
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شود و تا زماني كه انجمـاد ضـعيفي در آن هسـت دم و پـس از آن      متغير نشده نطفه ناميده مي
شود، و هرگاه انجامد به آخرين شـدت خـود برسـد     كه انجماد قوي باشد علقه نامگذاري مي

آن باشد، و همچنـان كـه هسـته     شود اگرچه در اين صورت استخوان نرمي در مضغه گفته مي
شود و تدبير معلوم، آن را احاطه نمايد آنكسـي كـه    وقتي در زمين به وقت خاصي انداخته مي

داند كه  به خاصيت نوع درخت خرما آشنايي دارد و از خاصيت زمين و آب آگاه است او مي
ردد، گـ  در فالن وقت رشد نبات خوب است، و بدين شكل بعضي از اوضـاع آن متحقـق مـي   

  گرداند. همچنين خداوند بر بعضي از فرشتگان حالت نوزاد را به اعتبار طبيعتش منكشف مي

  هر صنفي از اصناف نفس، كمال و نقصاني دارد:

 »اْلَجنـةِ  ِمـنَ  َمْقَعـُدهُ وَ  النـارِ  ِمـنَ  َمْقَعـُدهُ  ُكتِـبَ  َوقَـدْ  ِإال  َأَحـدٍ  ِمـنْ  ِمـْنُكمْ  َمـا«فرمـود:   �رسول خدا 
، يعنـي هـر   »از شما نيست، مگر اين كه قرارگاهش در جهنم و جنـت مقـدر اسـت   هيچيكي «

رود منظور اين باشد  صنفي از اصناف نفس كمال و نقصان، عذاب و ثوابي دارد، و احتمال مي

(øŒÎ﴿كه آن قرارگـاه يـا از جهـنم اسـت يـا از جنـت، و قـول خداونـدي:          uρ x‹ s{r& y7 •/ u‘ .ÏΒ ûÍ_t/ 

tΠyŠ# u﴾)1( .»امى كه پروردگارت از بنى آدم، بر گرفتو هنگ«  

سپس دست راست خود را بر پشت « »ُذريةً  ِمْنهُ  فَاْسَتْخَرجَ  بَِيِميِنهِ  َظْهَرهُ  َمَسحَ  ثُم «با حديث 
ذريت او و از  �مخالف نيست، زيرا از حضرت آدم   »او ماليد و از او اوالد بيرون آورد

اي  شوند، پس گوشه آيند گرفته مي روز قيامت پديد ميها كه به ترتيب تا  ذريت او ذريت آن

Β̈$﴿از داستان را قرآن بيان نمود و حديث آن را به تمام و كمال توضيح د اد، قوله تعالي:  r' sù 

ôtΒ 4‘sÜôã r& 4’ s+̈? $# uρ ∩∈∪ s−£‰|¹uρ 4o_ó¡çtø: $$Î/ ∩∉∪﴾)2(.  

                                           
  .172سورة اعراف، آية  -)1(
  .6 – 5سورة الليل، آيات  -)2(
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سنيسـره) پـس او را در   يعني هركسي كه در علم و تقدير ما متصف به اين صفات باشـد (ف 
  گردد. گردانيم، و بدين توجيه، حديث به آن منطبق مي خارج به اين اعمال موفق مي

$$$$﴿معني قول خداوند:  yy yyγγγγ yy yyϑϑϑϑ oo ooλλλλ ùù ùù;;;; rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ yy yyδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ èè èègggg éé éé����﴾:  

�ø§>﴿قوله تعالي:  tΡuρ $tΒ uρ $yγ1§θy™ ∩∠∪ $yγyϑ oλù; r' sù $yδ u‘θègé� $yγ1uθø) s?uρ ∩∇∪﴾)1( » و قسم به نفس
  .»ه آن سامان داد پس به هر نفسي نافرماني و تقوايش را الهام كردانسان و آن كه ب

شود، همچنان كه  منظور از الهام در اينجا اين است كه صورت فجور در نفس، آفريده مي
گذشت، پس الهام در اصل عبارت از آفرينش صورت علمي است  �در حديث ابن مسعود 

شود  ت اجمالي كه مبدأ آثار باشد منتقل ميگيرد، سپس به صور كه انسان به آن عالم قرار مي
  گويند، واهللا أعلم بالصواب. اگرچه در آنجا به او مجازاً عالم نمي

  ابواب اعتصام به كتاب و سنت

  از بزرگترين اسباب تهاون ترك سنت است:
ها نهي فرمود، و از  از موارد تحريف ُكالً ما را برحذر داشت و شديداً از آن �رسول خدا 

د، روي اين، عهد و پيمان گرفت، پس از بزرگترين اسباب تهاون ترك تمسك به امت خو
 ِإال  قـَْبِلى أُمةٍ  ِفى اللهُ  بـََعثَهُ  نَِبى  ِمنْ  َما«فرموده است:  �سنت است، و در اين باره رسول خدا 

 ُخُلوفٌ  بـَْعِدِهمْ  ِمنْ  َتْخُلفُ  ِإنـَها ثُم  بَِأْمرِهِ  ْقَتُدونَ َويَـ  ِبُسنِتهِ  يَْأُخُذونَ  َوَأْصَحابٌ  َحَوارِيونَ  ُأمِتهِ  ِمنْ  َلهُ  َكانَ 
 فـَُهوَ  بِِلَسانِهِ  َجاَهَدُهمْ  َوَمنْ  ُمْؤِمنٌ  فـَُهوَ  بَِيِدهِ  َجاَهَدُهمْ  َفَمنْ  يـُْؤَمُرونَ  الَ  َما َويـَْفَعُلونَ  يـَْفَعُلونَ  الَ  َما يـَُقوُلونَ 
هر پيامبري كه قبل « »َخْرَدلٍ  َحبةُ  اِإليَمانِ  ِمنَ  َذِلكَ  َورَاءَ  َولَْيسَ  ُمْؤِمنٌ  فـَُهوَ  بَِقْلِبهِ  َجاَهَدُهمْ  َوَمنْ  ُمْؤِمنٌ 

از من مبعوث شده بسياري از امت او حواري و اصحابي بوده اند كه به سنت او تمسك 
جسته از امر و دستور او پيروي كرده اند، سپس پشت سر آنان ناخلفان آمده اند كه 

ها  دهند آنچه امر نشده اند، پس هركسي كه با اين دهند و انجام مي ه انجام نميگويند، آنچ مي
                                           

  .8 – 7سورة شمس، آيات  -)1(
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ها به زبان جهاد كن او مؤمن است و  به دست جهاد كند او مؤمن است، و آنكسي كه با اين
، »آنكسي با قلبش جهاد كند او هم مؤمن است و بعد از اين به قدر دانة اسفندي ايمان نيست

 َأوْ  بِهِ  َأَمْرتُ  ِمما َأْمِرى ِمنْ  اَألْمرُ  يَْأتِيهِ  َأرِيَكِتهِ  َعَلى ُمتِكًئا َأَحدَُكمْ  أُْلِفَين  الَ «فرمود:  �رسول خدا 

كه نبايد يكي را از شما چنين بيابم « »اتـبَـْعَناهُ  اللهِ  ِكَتابِ  ِفى َوَجْدنَا َما ْدِرىأَ  الَ  فـَيَـُقولُ  َعْنهُ  نـََهْيتُ 
ه زده باشد، هرگاه پيش او امري از اموري كه من به آن دستور كه روي متكاي خويش كي

و  »كنيم دانم، آنچه را ما در كتاب خدا بيابيم از آن اتباع مي گويد: من نمي ام بيايد مي داده
  نمودن مردم باهم. شود، بويژه به هنگام اختالف گردان مي بدين شكل از سنت روي

  نهي از تشدد در دين:

 َال «فرمايـد:   در اين باره مـي  �، تشدد هم هست، چنانكه رسول خدا و يكي از آن اسباب
ــْيُكمْ  فـَُيْشــَددْ  أَنـُْفســُكمْ  َعَلــى ُتَشــدُدوا ــما      « »َعَل ــر ش ــد ب ــه خداون ــد ك ــدد راه ندهي ــود تش ــر خ ب
تشدد را بر حضرت عبداهللا بن عمـرو و گروهـي ديگـر     �، رسول خدا »كند گيري مي سخت

ار داده بودند و خواسته بودند كه عبادات سنگين بـه دوش  را كم قر �كه عبادت رسول خدا 
  بگيرند به شدت رد نمود.

 َأقْـَوامٍ  بَالُ  َما«فرمايد:  در اين باره مي �و ديگري از آن اسباب، تعمق است كه رسول خدا 

چيست وضع مردماني « »َخْشَيةً  َلهُ  ُهمْ َوَأَشد  بِاللهِ  َألْعَلُمُهمْ  ِإنى فـََواللهِ  َأْصنَـُعُه، الشْىءِ  َعنِ  يـَتَـنَـزُهونَ 
شناسم و از او  نمايند، به خدا من از آنان خدا را بهتر مي كنم پرهيز مي كه از كاري كه من مي
 ِإال  َعَلْيهِ  َكانُوا ُهًدى بـَْعد قـَْوم َضل  َما«، و نيز در اين باره فرمود: »ترسم نسبت به آنان يشتر مي

ها رسيده گمراه نشده اند، مگر اين كه  يچ قوي بعد از هدايتي كه به آنكه ه« »اْلَجَدل ُأوُتوا
امور دنيوي را « »دنياكم أموربِ  أعلمُ  أَنـُْتمْ «، و نيز فرمود: »سر و كارشان به جدل افتاده است

  .»دانيد شما بهتر مي

  نهي از خلط و آميزش:
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ه كسي كه نسبت ب �و يكي از آن اسباب، خلط است كه در اين باره رسول خدا 
 اْليَـُهودُ  تـََهوَكتِ  َكَما أَنـُْتمْ  َأُمتَـَهوُكونَ «خواست در علم يهود غور و خوض بكند، فرمود: 

شما مانند يهود « »اتـَباِعي ِإال َوِسَعهُ  َما َحيا ُموَسى َكانَ  َوَلوْ  نَِقيًة، بـَْيَضاءَ  ِبَها ِجْئُتُكمْ  َلَقدْ  َوالنَصاَرى،
ام، و  ود مذبذب هستيد در صورتي كه من آن را صاف و سفيد آوردهو نصاراي در دين خ

كسي را  �، رسول خدا »داشت اي جز از اتباع و پيروي من نمي بود چاره اگر موسي زنده مي
  ترين مردم قرار داد. كه در حال مسلماني، خواهان روش جاهليت باشد، مبغوض

  نهي از بدعت:

 َمـنْ «در ايـن بـاره فرمـوده اسـت:      �ول خـدا  يكي از آن اسباب، استحسان است كـه رسـ  
هركسي در امر دين ما چيزي تازه پديد آورد كه بـا  « »َرد فـَُهوَ  ِمْنهُ  لَْيسَ  َما َهَذا َأْمرِنَا ِفى َأْحَدثَ 

مثـالي زدنـد كـه او ماننـد      �، ماليكه براي آن حضرت »اصول ديني متفق نباشد مردود است
آن دعوتي برگزار كرده است و داعي فرستاده اسـت  كسي است كه سراي ساخته است و در 

اي به مكلفيت مردم است، و آن را مانند امر محسوسي قرار داده تـا   الخ. در اين حديث، اشاره
  كه امر تعليم به كمال خود برسد.

  هالكت است: ����ترك اتباع رسول 

 َمـا َوَمثَـلُ  َمثَِلـى ِإنَمـا«: �و قوله الحديث  »نَارًا اْستَـْوَقدَ  رَُجلٍ  َكَمَثلِ  َمثَِلى«: �قول رسول خدا 

َنى  اْلَجْيشَ  رَأَْيتُ  ِإنى قـَْومِ  يَا فـََقالَ  قـَْوًما أََتى رَُجلٍ  َكَمَثلِ  ِبهِ  اللهُ  بـََعثَِنى كه  �گفته رسول خدا « »ِبَعيـْ
مثال من و مثال آنچه خداوند «و گفته او كه  »مثال من مانند مردي است كه آتش روشن كند

ها بگويد: اي قوم مـن!   به آن فرستاده است مانند مردي است  كه پيش قومي بيايد و به آن مرا
ها دليل اند بر اين كه در آنجا اعمالي وجود  همه اين »ام من خودم با چشم خود لشكر را ديده

 َمـا َمثَـلُ «داشت كه قبل از بعثت در حد خود هم، مسـتوجب عـذاب بودنـد، در حـديث زيـر:      
مثـال آن هـدايت و   «الحـديث   »َأْرًضـا َأَصابَ  اْلَكِثيرِ  اْلَغْيثِ  َكَمَثلِ  َواْلِعْلمِ  اْلُهَدى ِمنَ  ِبهِ  اللهُ  بـََعثَِنى

، در »ها فرستاده است مانند باراني است كه تند كه بر زمـين ببـارد   علمي كه خداوند مرا به آن
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فته انـد، يكـي از   را به دو شكل پذير �اين توضيحي است كه اهل علم، هدايت آن حضرت 
روي نقل و روايت صريح، دوم از روي روايت استداللي كه از قرآن و سنت استنباط نموده و 
آن را به ديگران تبليغ كرده اند، يا بر احكام شرع عمل كرده اند و ديگران با مشاهده از آنـان  

  پيروي نموده اند، و اهل جهل به هيچ صورت از اين صور، آن را نپذيرفته اند.

  اتباع سنت واجب است:

 اْلُخَلَفـاءِ  َوُسنةِ  ِبُسنِتى فـََعَلْيُكمْ «در باره موعظه و نصيحت تأكيد نموده فرمود:  �رسول خدا 
، يعنـي انتظـام ديـن    »روش من و روش خلفاي راشدين مرا الزم بگيريد« »اْلَمْهـِديينَ  الراِشـِدينَ 

ظام سياست كبري وابسته به پيروي و انقياد از است، و انت �وابسته به اتباع از سنن رسول خدا 
دهند، يـا جهـادي    خلفاي راشدين است كه در آنچه از اجتهاد خود در باره منافع دستوري مي

نمايند، و امثال آن، پيروي شود، البته مشروط بر اين كه بدعت شرعي و مخالف بـا   برگزار مي
  نص نباشد.

  راه خدا يكي است:
اين راه خداست، سپس چند خطـوط  «وسط كشيد و فرمود: يك خطي در  �رسول خدا 

هاست كه بر سر هر راهي يك شيطاني قرار  ها راه در طرف راست و چپ كشيد و فرمود: اين

# βr&uρ¨﴿اين آيـه را تـالوت فرمـود:     �دهد، و آن حضرت  گرفته به سوي آن دعوت مي x‹≈ yδ 

‘ÏÛ≡u� ÅÀ $VϑŠÉ) tG ó¡ãΒ çνθãèÎ7 ¨? $$sù ( Ÿωuρ (#θãèÎ7 −Fs? Ÿ≅ ç6�¡9 $# s−§� x� tG sù öΝ ä3Î/ tã Ï&Î#‹ Î7 y™﴾)1( »  اين راه راسـت
  »كنند هاي ديگر نرويد كه شما را از راه او جدا مي من است به آن برويد، و به راه

  فرقه ناجي:
فرقه ناجي آنست كه در عقيده و عمل هردو متمسك به ظاهر كتاب و سـنت باشـد، و بـه    

به جا مانده است پايبند باشد، و اگرچـه بـاهم در بـاره امـري      آنچه از جمهور صحابه و تابعين

                                           
  .153سورة انعام، آية  -)1(
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اختالف نظر داشته باشند كه نصي در آن مشهور نيست و از صحابه نسبت به آن اتفـاق نظـري   
وجود ندارد، بلكه برخي از آنان به بعضي از آنچه آنجـا وجـود دارد اسـتدالل نمـوده انـد يـا       

  مجملي را تفسير كرده اند.
اي برخالف عقيده سلف به خود اختصاص داده و  اي است كه عقيده فرقه غير ناجي هرآن

  دهند. ها را انجام مي يا اعمالي برخالف اعمال آن

  امت اسالمي گمراه نخواهد شد:

ايـن امـت بـر گمراهـي     « »ال تجتمع هذه األمـة علـى الضـاللة«فرموده است:  �رسول خدا 
َعـثُ «، و نيز فرمـود:  »جمع نخواهد شد  َلَهـا ُيَجـددُ  َمـنْ  َسـَنةٍ  ِمائَـةِ  ُكـل  رَْأسِ  َعلَـى اُألمـةِ  ِلَهـِذهِ  هُ اللّـ يـَبـْ

هـا را   فرمايـد تـا ديـن آن    خداوند بر سر هر صد سال يكي را از اين امت مبعـوث مـي  « »ِدينَـَها
 هذا يحمل«، و تفسير اين حديث را در حديث ديگري چنين بيان فرموده است: »تجديد نمايد

از هـر  « »المبطلـين وانتحـال الجـاهلين وتأويـل الغالين تحريف عنه ينفون عدوله خلف كل من العلم
كـاران و   هـاي باطـل   دارند، تحريف زياده روان و نسـبت  بازمندگان عادالنش اين علم را برمي

  .»برند تأويل نادانان را از بين مي

  دعوت به سوي حق هميشه باقي است:
را، راه انداختند و در روي زمين فسـاد ايجـاد    بايد دانست كه وقتي مردم در دين اختالف

را مبعـوث فرمـود، و بـا بعثـت او      �نمودند، اين درِ جود الهي را زد، پس او حضرت محمـد  
از ايـن جهـان تشـريف بـرد،      �خواست تا آيين كج را راست كند، سپس چون آن حضرت 

شد و ترقي بدهـد، پـس   عيناً اين عنايت به حفظ علم او متوجه گشت تا آن را در ميان مردم ر
اي قـرار گرفـت تـا     در ميان آنان الهامات و تقريباتي پديد آورد و در بهشـت داعيـه و انگيـزه   

  شان تا قيامت برقرار نمايد. هدايت را در ميان

  واجب است در بين امت علماي عاملي وجود داشته باشند:
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را برقرار نگهـدارد،  ها امتي باشد كه امر خداوندي  لذا الزم گشت كه صد در صد بين آن
ها به طور دستجمعي روي ضاللت و گمراهي قرار نگيرند، و ايـن كـه قـرآن در     و اين كه آن

ها باعث قـرار گرفـت كـه بـا وجـود       ها محفوظ بماند، اختالف لياقت و شايستگي آن ميان آن
ن هاست قدري تغيير پديد آيد، پس عنايت خداوندي در انتظـار چنـي   اين، در آنچه در نزد آن

هـاي   شان توجه خاصي شده باشـد، پـس در دل   كساني قرار گرفت كه مستعد باشند و در حق
اي اسـت   نمودن تحريف غلوكنندگان ايجاد گرديد، و اين اشـاره  ايشان رغبت در علم و ازاله

به سختي و ريزبيني، اما انتحال مبطلين اشاره بـه استحسـان و آميـزش ديـن بـه دينـي اسـت، و        
  ره به سستي است، و ترك مأمور به اشاره به تأويل ضعيف است.تأويل جاهلين اشا

  فضل علماء:

ًرا ِبهِ  اللهُ  يُرِدِ  َمنْ «فرمود:  �رسول خدا  ينِ  ِفـي يـَُفقْهـهُ  َخيـْ خداوند در حق كه هر كس « »الـد
 ثَـةُ َورَ  اْلُعَلَمـاءَ  ِإن «و نيـز فرمـود:    »نصـيب خواهـد كـرد    ،فهـم ديـن   بـه وي  ، نمايدخير  ةاو اراد

 َعلَـى َكَفْضـِلى اْلَعابِـدِ  َعلَـى اْلَعـاِلمِ  َفْضـلُ «و نيز فرمود:  »شك علماء ورثه انبياء است بي« »األَنِْبيَـاءِ 

و امثـال ايـن    »فضليت و برتري عالم بر عابـد ماننـد برتـري مـن بـه ادنـاي شماسـت       « »َأْدنَـاُكمْ 
  احاديث.

و او را مظنة تدبير الهي قرار دهد  بايد دانست كه عنايت الهي هرگاه به كسي مبذول گردد
يابند تا با او محبت ورزنـد و از او   گيرد، و ماليكه مأموريت مي الزماً او مورد رحمت قرار مي

تعظيم به جا آورند، چنانكه در حديث محبت جبرئيل و وضع قبوليت در زمـين، آمـده اسـت    
او چنين مبـذول گرديـد    اي به از اين جهان تشريف برد عنايت ويژه �زماني كه آن حضرت 

كه توسط حاملين علم و راويان آن، دين او محفـوظ و مصـون قـرار گرفـت، و در آن فوايـد      
  بسياري به صورت نتيجه پديدار گشت.

 »َسِمَعَها َكَما َوَأداَها َوَوَعاَها َفَحِفظََها َمَقالَِتي، َسِمعَ  َعْبًدا اللهُ  َنضرَ «فرمود:  �رسول خدا 
اي را كه گفتة مرا بشنود و آن را ازبر نموده همچنان كه  و تازه نگهدارد بندهخداوند تر «
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، يعني سبب اين برتري از آنجاست كه او حامل هدايت نبوي »شنيده است به ديگران برساند
  به سوي خلق اهللا قرار گرفته است.

  :����كذب بر رسول 

كسي كه به قصد، « »النـارِ  ِمـنَ  َمْقَعَدهُ  َيَتبَـوأْ فـَلْ  ُمتَـَعمًدا، َعَلي  َكَذبَ  َمنْ «فرمود:  �رسول خدا 
 آِخـرِ  ِفـى َيُكـونُ «، و نيز فرمـود:  »كند نسبت دروغ به من دهد جاي خود را در دوزخ آماده مي

ابُونَ  َدجاُلونَ  الزَمانِ  شوند هاي دروغگو پيدا مي در آخر زمان دجال« »َكذ«.  
آن به قرون بعد، از طريق نقل و روايت است، پـس   يعني وقتي كه راه تبليغ دين و رساندن

گفـتن بـه پشـت     هرگاه از اين جهت فساد دخيل باشد عالجي براي آن نخواهد بود، لذا دروغ
كـردن احتيـاط الزم    گيـرد، و در روايـت   پيامبر صد در صد بزرگترين جـرم و گنـاه قـرار مـي    

  باشد تا كه دروغي روايت نگردد. مي

  روايت از اهل كتاب:

ثُوا«فرمـود:   �ول خـدا  رس از بنـي اسـرائيل بـدون حـرج     « »َحـَرجَ  َوالَ  ِإْسـَرائِيلَ  بَنِـى َعـنْ  َحـد
ُقوُهمْ  ال«، و نيـــز فرمـــود: »روايـــت نقـــل كنيـــد بُوُهمْ  َوال ُتَصـــد ــرائيل را در « »ُتَكـــذ بنـــي اسـ

كـه   كردن از بني اسرائيل در جـايي  يعني روايت »هايشان نه تصديق كنيد و نه تكذيب روايت
اعتبار داشته باشد و احتمال آميزش ديني نباشد جايز است و اال جايز نيست، بايد دانسـت كـه   
اغلب روايات اسرائيلي كه در كتب تفسير و تـاريخ جـاي گرفتـه انـد از علمـاي اهـل كتـاب        

  ها مبناي حكم و عقيده قرار گيرد، فتدبر. منقول هستند، و نبايد روي آن

  يا حرام است:تحصيل علم دين به خاطر دن

 ِبهِ  لُِيِصيبَ  ِإال  يـَتَـَعلُمهُ  الَ  َوَجل  َعز  اللهِ  َوْجهُ  ِبهِ  يـُْبتَـَغى ِمما ِعْلًما تـََعلمَ  َمنْ «فرمود:  �رسول خدا 

نـَْيا ِمنَ  َعَرًضا ـةِ  َعْرفَ  َيِجدْ  َلمْ  الدسـيله  كسي كه چنان علمي را دريابد كه به و« »اْلِقَياَمـةِ  يـَـْومَ  اْلَجن
يابد، بـوي جنـت را روز    آن رضاي خدا مطلوب باشد، اما آن را به خاطر استفاده از دنيا درمي
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، يعنـي خوانـدن علـم ديـن بـه خـاطر رسـيدن بـه دنيـا حـرام اسـت، و            »قيامت نخواهد يافـت 
دادن به كسي كه غرض دنيوي داشته باشد از چند جهت حرام است: يكي آن كـه غالبـاً    تعليم

راد بنا به تأويل ضعيف احتمال تحريـف در ديـن وجـود داشـته باشـد، پـس الزم       از اينگونه اف
است كه به خاطر سد ذرايع به او تعليم ندهد، دوم آن كه نسـبت بـه قـرآن و سـنت احترامـي      

  نباشد.

  پنهان نگهداشتن علم حرام است:

 »نَـارٍ  ِمـنْ  بِِلَجـامٍ  اْلِقَياَمـةِ  يـَـْومَ  أُْلِجـمَ  َكَتَمـهُ  ثُـم  َعِلَمـهُ  ِعْلـمٍ  َعـنْ  ُسـِئلَ  َمـنْ «فرمـود:   �رسول خـدا  
كند، در روز قيامـت   داند و بازهم آن را پنهان مي هركس از علمي سئوال بشود كه آن را مي«

، يعني پنهان نگهداشـتن علـم بـه هنگـام نيـاز حـرام       »شود لگام آتشين در دهان او گذاشته مي
اينجاسـت، و سـزاهاي اخـروي     شدن احكـام شـرع از   است، زيرا اصل سستي و سبب فراموش

باشـند، پـس وقتـي كـه گنـاه از خـودداري از كـالم پديـد آمـده اسـت            مبتني بر مناسبات مي
  مجازاتش هم به چيزي شد كه صورت خودداري است كه لگام باشد.

  علم شريعت بر سه قسم است:

  قرآن: –اول 

 ِسـَوى َكـانَ  َوَمـا َعاِدَلٌة، َفرِيَضةٌ وْ أَ  قَائَِمٌة، نةٌ سُ وْ أَ  ُمْحَكَمٌة، آيَةٌ : َثالثَةٌ  اْلِعْلمُ «فرمود:  �رسول خدا 
علم بر سه قسم است: يكي آيات محكم كتاب اهللا، دوم سنت قـايم رسـول   « »َفْضـلٌ  فـَْهوَ  َذِلكَ 
است،  ية، اين ضابطه و تحديد از آن علمي است كه واجب بالكفا»، سوم فريضه عادله�خدا 

ظ قرآن آشنا باشيم، ثانياً به محكمـات آن، بـدين شـكل    پس واجب است كه ما نخست به الفا
كه الفاظ غريب آن تشريح گردند، اسباب نزول بيان شـوند، مسـائل توجيـه گردنـد، ناسـخ و      
منسوخ شناخته شوند، اما حكم متشابه، يا اين است كه توقف شود يا به سـوي محكـم ارجـاع    

  داده شود.
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  سنت: –دوم 
سنتي است كه در عبادات و منافع ثابت گردند كـه علـم    منظور از سنت قايمه آن شرايع و

فقه شامل آنست، و هدف از قائمه آن كه منسوخ نباشد، متروك نگـردد، و نقلـش بـه طريـق     
  شاذ و نادر نباشد، جمهور صحابه و تابعين بر آن عمل كرده باشند.

كـه از  باالترين آن، همان است كه فقهاي مدينـه و كوفـه بـر آن متفـق باشـند، سـپس آن       
جمهور صحابه در آن دو قول يا سه قول منقول باشد كه بر هر يكي گروهي از اهل علم عمل 
كرده باشد، و عالمتش آنست كه مأخذش در مثل مؤطا امام مالك، جامع عبدالرزاق روايـت  

هاست استنباطي از بعضـي فقهاسـت نـه از بعضـي ديگـر كـه بـه         شده باشد، و آنچه غير از اين
  خريج، استدالل و استنباط بيان گرديده است، و از سنت قايمه نيست.صورت تفسير، ت

  فريضه عادله: –سوم 
جـويي بـراي    و مقصود از فريضة عادله، سهام مقرره وارثان است، و ابواب قضا كـه چـاره  

باشـند، پـس ايـن سـه نـوع علـم بـه         قطع نزاع بين مسلمانان است نيز به فريضه عادله ملحق مي
هاست و  ها حرام است؛ زيرا مدار دين بر آن بودن شهري از اغلب آن خالياي هستند كه  گونه

  باشند. ها باشند فضل و اضافي مي آنچه غير از اين

  نهي از اغلوطات:
ها عبارت از مسايلي هستند كه مسئول عنه در  از اغلوطات نهي فرمود، و آن �رسول خدا 
گيرند، و به اعتبار چند  مورد امتحان قرار ميها اذهان مردم  گيرد و به وسيله آن مغالطه قرار مي

  ها ممانعت گرديد: جهت از آن
  يـكي آن كه: اذيت و ذلت مسئول عنه، عجب و كبر سائل را در بر دارد.

كند حاالن كه صواب در نظر صـحابه و تـابعين    ديگر آن كه: درِ تعمق و زيربيني را باز مي
و فحوي است كه به منزله ظـاهر بودنـد، و ايـن     توقف بر ظاهر سنت بود، يا آن اشاره، اقتضاء

اي اتفـاق نيافتـاده اسـت در     كه وقت زيادي به حرج داده نشود، و اين كه تا زماني كه حادثـه 
  بارة دريافت حكم آن، به اجتهاد نپردازد، زيرا در آن، احتمال اشتباه وجود دارد.
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  ها حرام است: خوردن در قرآن براي آن كساني كه غوطه

ْلَيَتبَـوأْ  ِبَرْأِيِه، اْلُقْرآنِ  ِفي قَالَ  َمنْ «فرموده است:  �دا رسول خ كسـي كـه   « »النارِ  ِمنَ  َمْقَعَدهُ  فـَ
، يعنـي بحـث و بررسـي    »قرآن را به رأي خود تفسير كند بايد جاي خود را در دوزخ بگيـرد 

، �ل خـدا  دقيق در تفسير قرآن براي كسي كه به زبان قرآن آشنا نباشـد، و بـه آنچـه از رسـو    
صحابه و تابعين منقول است از قبيل شرح الفاظ غريب، سسبب نزول آيات، ناسـخ و منسـوخ،   

  علم و آگهي نداشته باشد حرام است.
بحث و جدال در قـرآن كفـر   «يعني  »ُكْفـرٌ  اْلُقـْرآنِ  ِفي اْلِمَراءَ «فرموده است:  �رسول خدا 

يابد  اي كه در دل خود مي به شبهه ، و آن عبارت است از اين كه حكم منصوصي را بنا»است
  رد نمايد.

َلُكمْ  َكــانَ  َمــنْ  َهلَــكَ  ِإنَمــا«فرمــود:  �رســول خــدا  ــبـْ  »بِــبَـْعضٍ  بـَْعَضــهُ  اللــهِ  ِكَتــابَ  َضــَربُوا ِبَهــَذا قـَ
همانا هالك شدند امتان قبل از شما به ارتكاب اين كه بعضي كتاب را بر بعضي ديگر زدند «

، يعنـي تـدارك و تـدافع بـه قـرآن      »مقابل بعضي ديگر قرار دادنـد)  (يعني بعضي آيات را در
اي اسـتدالل نمايـد و ديگـري آن را بـه       حرام است، و آن عبارت است از اين كه يكي به آيه

اي ديگر رد نمايد تا مذهب خود از ائمه در برابر امـام ديگـري قـرار گيـرد، هـدف       وسيله آيه
  دفاع به وسيله سنت باشد.اصلي اين نباشد كه صواب ظاهر گردد و 

  هر آيه ظاهر و باطني دارد:

َها آيَةٍ  ِلُكل «فرمود:  �مانند آن كه رسول خدا  يعني اكثـر   »َمْطلَـعٌ  َحـد  َوِلُكـل  َوَبْطٌن، َظَهرٌ  ِمنـْ
آنچه در قرآن از قبيل بيان صفات خداوند، آيـات او تعـالي، احكـام، قصـص، احتجـاج عليـه       

ها اين است كه، خود آنچـه بـه    جهنم وجود دارد، هدف از ظهر آنكفار و موعظه به جنت و 
خاطر آن، كالم سوق داده شده است احاطه شود، و منظور از بطن در آيات صفات اين است 

ها مراقبت نمود، و در آيات احكام آن كه به اشـارات،   كه در نعمات خداوند انديشيد و از آن
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…﴿از آيـه:   �نمـود، چنانكـه حضـرت علـي      ايماء، فحوي و اقتضا استدالل و اسـتنباط  çµè= ÷Η xquρ 

… çµè=≈ |ÁÏùuρ tβθèW≈ n= rO # �� öκ y−﴾)1( .  
توانـد شـش مـاه باشـد؛ زيـرا در جـاي ديگـر         بر اين استدالل نمـود كـه مـدت حمـل مـي     

=È÷,s!öθym È÷n﴿فرمايد:  مي ÏΒ% x.﴾)2(.  
وهش است و مقصود از بطن در آيات قصص، شناخت علت ثواب و مدح، يا عذاب و نك

مطلع كـل  «هاست، و هدف از  و در آيات موعظه رقت قلب، ظهور خوف و رجاء و امثال آن
آن استعدادي است كه به وسيله آن، آن حد بـه دسـت بيايـد، ماننـد آشـنايي بـه زبـان و         »حد

  عاليم، و مانند تيزي ذهن و درستي و استقامت فهم.

çµ÷Ζ﴿قوله تعالي:  ÏΒ ×M≈tƒ# u ìM≈ yϑ s3øt’Χ £èδ ‘Πé& É=≈ tG Å3ø9 $# ã� yzé&uρ ×M≈ yγÎ7≈ t±tFãΒ﴾)3( » بخشي از آيات
  .»محكم هستند كه اساس كتابند و بخشي ديگر متشابه اند

ôM﴿يعني محكم آنست كه به جز يك وجـه احتمـال ديگـري نداشـته باشـد، ماننـد:        tΒ Ìh� ãm 

öΝ à6ø‹ n= tã öΝ ä3çG≈ yγ̈Β é& öΝ ä3è?$oΨ t/ uρ öΝ à6è?≡uθyzr&uρ﴾)4( »ت بر شما نكاح مـادران شـما و   حرام شده اس
  .»دختران شما و خواهران شما

ها يكي  و متشابه آنست كه چند احتمال در آن وجود داشته باشد، حاالنكه مقصد از آن

’ øŠs9§{﴿است مانند قول خداوند:  n?tã šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9 $# Óy$uΖ ã_ $yϑŠÏù 

                                           
  .15سورة احقاف، آية  -)1(
  .233سورة بقره، آية  -)2(
  .7ة آل عمران، آية سور -)3(
  .23سورة نساء، آية  -)4(
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(# þθßϑ ÏèsÛ﴾)1( » بر كساني كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته انجام دادند گناهي گناهي نيست
  »در آنچه خورده اند

زائغان آن را بر اباحت خمر حمل نموده اند، مشروط بر اين كه منجـر بـه بغـي و فسـاد در     
روي زمين قرار نگيرد، حاالنكه موضوع آن، آن دسته از شاربين بود كه قبل از تحـريم آن را  

  نوشيده بودند.

  باشند: مال وابسته به نيت مياع

آيـد،   نيت به معني قصد و عزيمت مي »بِالنـياتِ  اَألْعَمالُ  ِإنَما«فرموده است:  �رسول خدا 
و منظــور از آن در اينجــا علــت غــائي اســت كــه انســان آن را قبــل از عمــل در ذهــن خــود   

يا تالش رضا و خشنودي دارد، مانند تالش ثواب از خدا  آورد، و آن او را بر عمل وامي درمي
خدا، يعني اعمال تأثيري در تهذيب نفس و اصالح كجـي آن ندارنـد، مگـر ايـن كـه بعـد از       
تصور هدفي انجام داده شوند كه متعلق به تهذيب نفس باشد، نه اين كه بر حسـب عـادت يـا    

قتال در  موافقت مردم يا نشاندهي به آنان يا شهرت و آوازه يا مقتضاي طبع انجام گيرند، مانند
داشـت ايـن    تواند صبر كند، و اگر جهاد با كفار وجود نمـي  اثر شجاعت كه بدون از قتال نمي

 الرُجـلُ «شـد:   �شد، و منظور از سؤالي كه از آن حضرت  در جنگ با مسلمان بكار گرفته مي
 اْلُعْليَـا، ِهـىَ  اللـهِ  َكِلَمـةُ  لَِتُكـونَ  قَاتَـلَ  َمـنْ « :قَـالَ  ؟اللـهِ  َسـِبيلِ  ِفـى َذِلكَ  فََأى  َشَجاَعًة، رِيَاًء َويـَُقاِتلُ  يـَُقاِتلُ 
دادن يــا از روي شــجاعت و  كنــد بــراي ريــا و نشــان شخصــي قتــال مــي« »اللـهِ  َســِبيلِ  ِفــى فـَْهـوَ 

مردانگي كداميك از اين دو تا در راه خداست؟ فرمود: آن كسي كه بجنگد تا كلمة خدا باال 
اش اين است كه تصـميم قلـب، روح و اعمـال، جسـم      لسفه، ف»قرار گيرد آن در راه خداست

  باشند. مي

  حكم متشابهات:

                                           
  .93سورة مائده، آية  -)1(
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نَـُهَمــا بـَــيٌن، َواْلَحــَرامَ  بـَــيٌن، اْلَحــَاللَ «فرمــود:  �رســول خــدا  ال يـَْعَلُمَهــا َكِثيــٌر ِمــَن  ُمْشــَتِبَهاتٌ  َوبـَيـْ

َرأَ  الشـبُـَهاتِ  اتـَقى َفَمنِ  ،الناسِ  هـر دو واضـح و آشـكارند     ،حـرام و حـالل  « »هِ َوِعْرِضـ ِلِدينِـهِ  اْسـَتبـْ
حالل و حرام، امور مشتبهي وجود دارد كه بسياري از مردم، آنها ميان و در  .(مشخص هستند)
گـاهي   »نمـوده اسـت  دين و ايمانش را حفاظت  ،پرهيز كند آنهااز  ،هركسرا  را نمي دانند. 

در استبراء و احتياط اسـت،  باشد، پس در چنين صورت سنت  اي چند وجوه مي در يك مسئله
يكي از وجوهات تعارض اين است كـه روايـات بـه صـراحت در آن مختلـف باشـند، ماننـد:        

شكند يا خير، بعضي به آن قايـل هسـتند و گروهـي ديگـر      كه آيا وضو از آن مي »مس ذكر«
 دانند كه بعضي آن را مجاز مي »نكاح محرم«خير، و براي هر گروهي حديثي است، و مانند: 

  باشند. گروهي ديگر خير، و روايات در اين باره مختلف مي
و يكي از وجوهات تعارض اين است كه لفظ مستعمل در آن باب، معني منضبطي نداشته 
باشد، بلكه از نظر قسمت و مثال معلوم است ولي به اعتبار حد جامع و مـانعي، معلـوم نيسـت،    

فظ بر آن ماده بـه صـورت قطـع و يقـين     پس در چنين جا، سه مواد وجود دارد: يكي آن كه ل
گردد، سوم آن كه آيا اطالق لفظ  اطالق گردد، دوم آن كه به صورت يقين بر آن اطالق نمي

  بر آن صحيح و درست است يا خير.
و يكي از آن وجوهات اين كه حكم در آن قطعاً وابسته به علتي باشد كه قطعاً مظنة هدف 

ن مشخص نيست، ولي علت مشخص است، ماننـد  است، و يك قسمتي آنست كه هدف در آ
آن كنيز خريد شده كه قبال جماع نباشد، آيا استبراي رحم آن واجب است يـا خيـر؟ در ايـن    

  مسئله و امثال آن بايد احتياط مورد تأكيد قرار گيرد.

  قرآن به پنج وجه نازل شده است:

ومحكــم، ومتشــابه، نــزل القــرآن علــى خمســة وجــوه، حــالل، وحــرام، «فرمــود:  �رســول خــدا 
ايـن   »هـا  قرآن به پنج و جه نازل شده است حالل و حرام و محكم و متشـابه و مثـل  « »وأمثـال

هـا تمـانع    باشند، امـا در آن  ها متفاوت مي چند قسم از كتاب اهللا هستند، اگرچه به اعتبار تقسيم
و ايـن  گيرد،  حقيقي وجود ن دارد، پس يك حكم گاهي حالل و گاهي ديگر حرام قرار مي
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از اصول دين است كه نبايد به وسيله عقل، در متشـابهات آيـات و احاديـث، غـور و خـوض      
نمود، و از اين قبيل، امور زيادي وجود دارد كه معلوم نيست آيا حقيقت كالم مقصـود اسـت   

ترين مجاز از آن، و اين در آن صورتي است كه امت روي آن اجماع نكرده باشند،  يا نزديك
  برطرف نشده باشد، واهللا أعلم. و شبهة از آن

  از ابواب طهارت

بايد دانست كه طهارت بر سه قسم است: طهارت از حدث، طهارت از نجاست متعلـق بـه   
هاي توليدشده از بدن مانند موي زير ناف، ناخن و  بدن يا پارچه يا مكان، و طهارت از چرك

  چرك بدن.

  طهارت از احداث:
ترين چيز در شناخت حـدث و روح   مأخوذ است، عمده اما طهارت از احداث از اصول بِرّ

شـوند و از حالـت    ها نمايان مـي  طهارت، وجدان اصحاب نفوس است كه انوار ملكيت در آن
نماينـد، و عمـده در تعيـين     حدث نفـرت و از حالـت طهـارت سـرور و خوشـي احسـاس مـي       

مجـوس و   ها و موجبات طهارت همان است كه در آيـين گذشـته يهـود و نصـاري و     صورت
ها حدث را بر دو قسم و طهـارت را نيـز    بقاياي از آيين اسماعيلي وجود  داشته است، پس آن

  به دو نوع تقسيم كرده بودند، همچنانكه قبالً ذكر كرديم.

  طهارت كبري:
دو نوع طهارت  �كردن از جنابت در ميان عرب سنت مروجي بود، پس رسول خدا  غسل

طهارت كبري را در برابر بر حدث اكبر گذاشت، زيرا وقوع  را بر دو قسم حدث توزيع نمود،
ترين عملي كـه   اين حدث كمتر و آلودگيش بيشتر است، نياز داشت كه نفس به انجام سنگين

  شود بيدار گردد. كمتر انجام داده مي

  طهارت صغري:
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 و طهارت صغري را در برابر با حدث اصغر قرار داد، زيرا وقوعش بسيار زيـاد و آلـودگي  
  به آن بسيار كمتر است و تنبيه في الجمله براي آن كافي است.

هـا را   آنچه در آن، معني حدث وجود دارد جداً بسيار هستند كه صـاحبان ذوق سـليم، آن  
هايي هسـتند   شناسند، اما آنچه مناسب است كه همه مردم به آن مخاطب قرار گيرند، همان مي

اهري دارند منضبط قرار گيرند، تـا بتـوان روي   كه به وسيله امور محسوسي كه در نفس اثر ظ
ها علناً مؤاخذه نمود. بنابراين، متعين گرديد كه حكم، روي اشتغال نفس به آنچه در معده  آن

آيد داير گردد، زيرا مقدار امر اول  آيد داير نگردد، بلكه بر آنچه از سبيلين بيرون مي پديد مي
كند، اما امر دوم، محسوس است  را برطرف نمي منضبط نيست، و هرگاه پديد بيايد وضو، آن

شـدن   شدن نفس صورت محسوس و خليفه ظاهري كه همـان آلـوده   و نيز در آن براي منقبض
آمـدن   بدن به نجاست باشد وجود دارد، و وضو بـه هنگـام فراغـت از اشـتغال نفـس بـا بيـرون       

ال يصـل  «ش: بـا فرمـايش خـوي    �گـذارد، و روي ايـن، رسـول خـدا      نجاست از بدن اثر مـي 
(در حالي كه نياز به قضاي حاجت داريد نماز نخوانيـد) هشـدار   » أحدكم وهو يدافع األخبثين

  داده است كه در خود اشتغال، معني حدث وجود دارد.

  ها وجود دارد: اموري كه معني طهارت در آن
وراد و ها معني طهارت وجود دارد بسيار اند: مانند خوشبو ماليدن، و آن ا اموري كه در آن

 ِمـنْ  َواْجَعْلنِـي التــوابِينَ  ِمـنْ  اْجَعْلنِـي اللُهـم «اذكاري كه يادآور معني پاكيزگي باشند، مانند قـول:  

 نقنـي اللهـم«. وقوله: »كنندگان و پاكيزگان قرار بده پروردگارا، مرا از جمله توبه« »اْلُمَتَطهـرِينَ 

خدايا مرا از گناهان صاف كن چنانكه لباس « »الـدنس من األبيض الثوب نقيت كما الخطايا من
و واردشدن در اماكن متبركه و مانند آن، اما آنچـه شايسـته    »سفيد را از چرك صاف كردي

است كه مردم به آن مخاطب قرار گيرنـد، همـان اسـت كـه منضـبط و در هـر زمـان و مكـان         
مـم روي آن  انجامش آسان باشد، و آن كه در سطح ظاهر اثرش محسـوس باشـد و طوايـف ا   

  عامل باشند.
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  اصل وضوء:
اصل وضو عبارت است از شستن اطراف، اما شارع صورت و دو دست را تا آرنج به ايـن  

باشد، و شستن دو  خاطر تحت ضابطه قرار داد كه اثر كمترين حصة بدن از اين، محسوس نمي
گـردد، و   يها عضو كامل محسوب نم پا را تا قوزك از اين جهت مقرر فرمود كه كمتر از آن

  مسح را وظيفه سر قرار داد؛ زيرا شستن، نوع حرج در بر دارد.
  اصل غسل آنست كه تمام بدن را فرا گيرد.

  اصل موجب وضو و موجب غسل:
كننده وضو بيرون چيزي آمدن از سبيلين است، و آنچه غير از اين باشـد بـر    و اصل واجب
  اين محمول است.

 �ا اين دو امر در نزد عرب پيش از رسـول  موجب اصلي غسل جماع و حيض است، گوي
مسّلم بودند، اما دو قسم ديگر از طهارت مأخوذ از منافع اند، زيرا مقتضاي اصلي طبيعـت انـد   

شـوند، شـارع در ايـن بـاره بـر آن رفاهيـت        هـا جـدا نمـي    كه هيچ آيين و قومي گـاهي از آن 
نانكه بر بقيه منافع منضبط هاي خالص وجود داشت اعتماد نمود چ اي كه در نزد عرب متوسطه

بر تعيـين آداب و تمييـز مشـكل و تقـدير مـبهم چيـزي        �اعتماد نموده بود، پس رسول خدا 
  اضافه ننمود.

  فضيلت وضوء

  »پاكي جز ايمان است«. »اِإليَمانِ  َشْطرُ  الطُهورُ «فرمود:  �رسول خدا 

طهـارت و خشـوع و    مقصود از ايمان در اينجا، هيأت نفساني است كه مركب است از نور
تر است، و در اين شكي نيست كه طهور  خضوع قلب، و لفظ احسان در اداي اين معني واضح

  شطر آنست.
 ِمـنْ  َتْخـُرجَ  َحتـى َجَسـِدهِ  ِمـنْ  َخطَايَـاهُ  َخَرَجـتْ  اْلُوُضـوءَ  فََأْحَسـنَ  تـََوضأَ  َمنْ «فرمود:  �رسول خدا 

شود، حتي از  كند، گناهانش از جسد او بيرون مي هركس به نحو احسن وضو« »َأْظَفـارِهِ  َتْحـتِ 
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يعني نظافت و پاكيزگي كه در ته دل اثر بگذارد نفس را مقدس  »گردد هايش بيرون مي ناخن
گردانـد، و بسـياري حـاالت پسـت و چـركين را فرامـوش        نموده او را بـه ماليكـه ملحـق مـي    

صـورت و مظنـه و عنـوان    باشد كه  گرداند، پس خاصيت او مانند خاصيت آن وضوئي مي مي
  اوست.

 اْسـَتطَاعَ  َفَمـنِ  اْلُوُضوءِ  آثَارِ  ِمنْ  ُمَحجِلينَ  ُغرا اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  يُْدَعْونَ  ُأمِتى ِإن «فرمود:  �رسول خدا 

ْليَـْفَعلْ  ُغرَتهُ  يُِطيلَ  َأنْ  ِمْنُكمْ  شوند روز قيامت در حالي كه اعضـاي   همانا امت من دعوت مي« »فـَ
تواند در شستن اعضاي وضو مبالغـه   درخشد، پس هركس مي شان بر اثر وضوگرفتن ميوضوي

ُلغُ «و نيز فرمود:  »كند ُلغُ  َحْيثُ  اْلُمْؤِمنِ  ِمنَ  اْلِحْلَيةُ  تـَبـْ يعني چون طهارت در اعضاي  »اْلُوُضـوءُ  يـَبـْ
ه دهـد، چنانكـ   گردد تـنعم نفـس بـه آن، آن را زيـور آن اعضـاء قـرار مـي        پنجگانه مجسم مي

  نامند. مي »شير«و صورت مثالي شجاعت را  »وبر«صورت مثالي بزدلي را 
وضو را جز مـؤمن كسـي ديگـر    « »ُمْؤِمنٌ  ِإال اْلُوُضوءِ  َعَلى ُيَحاِفظُ  ال«فرمود:  �رسول خدا 
وقتي كه محافظت و پايبندي بر وضو امر سنگيني است، پس از كسي انجام  »حفاظت نميكند

طهارت بصيرتي داشته و بر مفيد بودنش يقـين داشـته باشـد، لـذا آن     گيرد كه نسبت به امر  مي
  عالمت و نشاني ايمان قرار داده شد.

  صفت وضوء

صفت و كيفيت وضو مطابق به آنچه حضرت عثمان، حضرت علـي، حضـرت عبـداهللا بـن     
به تواتر ثابت است، ايـن   �نقل فرموده اند، بلكه از آن حضرت  �زيد و غيره از رسول خدا 

ها در ظرف آب شست، سپس مضمضه نموده  كه هردو دست را بايد قبل از فروبردن آناست 
آب در بيني باال كشيده استنشاق نمايد، سپس صورت خود را بشويد و پـس از آن دو دسـت   
خود را تا آرنج بشويد و پس از آن سر خود را مسح نمايد و در آخر پاهاي خود را تا قوزك 

  بشويد.
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ورزند اعتباري  رستان كه با تمسك از ظاهر آيه از شستن پاها انكار ميقول آن عده از هواپ
ندارد، بلكه به نزد من انكار از جنگ بدر و احد با انكار از شستن پاها فرقي نخواهـد داشـت،   

  زيرا هردو مانند خورشيد در روز روشنند.
نجـام  نمـودن ا  آري، اگر كسي بگويد كه: احتياط در اين است كه هـردو، شسـتن و مسـح   

داده شوند يا كه ادني فرض مسح است اگرچه شستن طوري است كه تـاركش شـديداً مـورد    
گيرد، اين امري است كـه امكـان دارد علمـاء در آن توقـف داشـته باشـند تـا         مالمت قرار مي

  وضعيت كامالً روشن گردد.
بـدون مضمضـه،    �و در هيچ روايت صـحيح و صـريحي نيامـده اسـت كـه رسـول خـدا        

باشـند، و ايـن دو تـا     ها در وضوء مؤكـد مـي   ترتيب، وضوء، گرفته باشند، پس اين استنشاق و
طهارت مستقل از خصال فطرت هستند كه با وضو ضميمه شـدند، تـا بـه هنگـام وضـو انجـام       

هـاي   هـا از قبيـل تعهـد مغـابن (شـكن      گيرند، و از اين جهت هم ضميمه قرار گرفتند كـه ايـن  
  هاست. دادن بين آن قراردادن بهتر از فاصله پوست) هستند، هردو را پشت سر هم

  معاني آداب وضوء:
  گردند: آداب وضو به چند معني برمي

هاي پوست بدن است كه بدون توجـه خـاص، آب    ها توجه به چين و چروك يكي: از آن
هـاي   كـردن انگشـت   رود (مانند گودي ناف) ماننـد مضمضـه، استنشـاق، خـالل     ها نمي زير آن

  دادن انگشتر. ردن ريش و حركتك دست و پا، خالل
كردن نظافت مانند سه بار شستن اعضاي وضـو، و اسـباغ وضـو     و از آن جمله است: كامل

كه عبارت است از اطاله غره، و تحجيـل و انقـاء كـه عبـارت اسـت از ماليـدن بـدن، و مسـح         
  ها همراه با مسح سر، وضوگرفتن بر وضوي قبلي. گوش

هاسـت در امـور بسـيار مهـم، ماننـد آغـاز از دسـت         ناز آن جمله يكي: موافقت عـادت آ 
تر است، پس سزاوارتر است كه آغاز در كـاري كـه    تر و اولي راست، زيرا دست راست قوي
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شود از طرف دست راست باشد، و در هر آن كاري كه با يكي از دوسـت انجـام    با هر دو مي
  ها. آن گيرند بايد دست راست به طيبات و محاسن اختصاص يابد نه ضد مي

نمودن فعـل قلـب بـا الفـاظي كـه در اداي مـراد، صـريح باشـند و          از آن جمله است: ضبط
  نمودن ذكر زباني با قلب. ضم

  ذكر خدا همراه با وضو:

وضـويي نيسـت بـراي    « »تـََعـاَلى اللـهَ  يَـْذُكرِ  لَـمْ  ِلَمـنْ  ُوُضـوءَ  الَ «فرموده اسـت:   �رسول خدا 
وي تصحيح اين حديث آشنايان بـه علـم حـديث اتفـاق     ، ر»كند كسي كه نام خدا را ياد نمي

نكرده اند، و بر تقدير صحت حديث مذكور، ايـن از آن مـواردي اسـت كـه راه تلقـي آن از      
را نقـل   �مورد اختالف قرار گرفته است، مسلمانان هميشه وضوء رسول خدا  �رسول خدا 

ند تا اين كه زمـان اهـل حـديث    كن نمي »بسم اهللا«دهند، ولي يادي از  نموده به مردم تعليم مي
  رسيد، و اين حديث نصي است بر اين كه تسميه ركن يا شرط است.

و امكان دارد در ميان اين دو وجه چنين تطبيق داد كه منظور از آن ياد قلبـي اسـت؛ زيـرا    
شـود،   بر ظاهرش حمل مي »ال وضوء«شوند، در اين وقت صيغة  عبادات بدون نيت قبول نمي

كـل أمـر «فرموده است:  �باشد؛ زيرا رسول خدا  هللا گفتن ادبي مانند ساير آداب ميالبته بسم ا
، »كه هر كاري كه بدون نام خدا آغاز گردد ناقص اسـت « »ذي بال لم يبدأ باسم اهللا فهو أبتر

توان آن را بر مواضع زيادي مقايسه نمود، اين امكان نيز وجود دارد كه معني حديث  و نيز مي
باشد، ولي مـن ايـن چنـين تـأويالت را      وضو بدون از بسم اهللا گفتن كامل نمي چنين باشد كه

  باشند. باشد كه كامالً با الفاظ حديث مخالف مي پسندم، زيرا اين از تأويالت بعيده مي نمي
دانـد شـب دسـت او كجـا      كه او نمي« »يَـُدهُ  بَاتَـتْ  أَْينَ  َيْدِري ال فَِإنهُ «فرمود:  �رسول خدا 

  .»ه استقرار گرفت
ها ظن غالب  ماندن از آن ها، و غافل معني حديث اين است كه بعد از زمان پاكيزگي دست

هـا در آب، آب نجـس    ها نجاست و چرك رسيده باشد، و با فروبـردن آن  اين است كه به آن
  گردد، يا حد اقل مكدر شود، و همين است علت نهي از تنفس در آب خوردن.
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شيطان در خيشوم (بيني) او شب « »َخْيُشوِمهِ  َعَلى يَِبيتُ  الشْيطَانَ  فَِإن «فرمود:  �رسول خدا 
، يعني آب بيني و مواد غليظ در خيشوم جمع شده سبب كندي ذهن و فساد فكر »گذراند مي

گيرند، پس انسان براي پذيرش وساوس شيطان و بازمانـدن از تـدبر اذكـار، آمـادگي      قرار مي
  بيشتر خواهد داشت.

 –َوفي رواية–: إلخ يـَُقولُ  ثُم  ،اْلُوُضوءَ  فـَُيْبِلغُ  ،يـَتَـَوضأُ  َأَحدٍ  ِمنْ  ِمْنُكمْ  َما«فرمود:  �رسول خدا 
 ُهمابِينَ  ِمنَ  اْجَعْلِنى اللورِينَ  ِمنَ  َواْجَعْلِنى التـةِ  أَبـَْوابِ  ثََمانَِيةُ  َلهُ  فُِتَحتْ  اْلُمَتطَهَها ِمنْ  يَْدُخلُ  اْلَجنأَيـ 
نيست كسي از شما كه وضو بگيرد و در وضو مبالغه كند سپس بگويد: ...(و بنا به « »َشاءَ 

كنندگان و پاكيزگان گردان. (براي كسي كه اين دعا را  روايتي ديگر) خدايا مرا از توبه
  .»شود كه از هركدام بخواهد داخل شود بخواند) هشت در بهشت باز مي

ين كه نفس به سوي عالم غيب متوجه گردد، گردد، مگر به ا يعني روح طهارت كامل نمي
براي او ذكري مقرر فرمـود و بـر    �و فقط زحمت را در تالش آن قرار دهد، لذا رسول خدا 

  گذارد مرتب نمود. آن فايدة طهارت را كه در ريشه قلب اثر مي

  كوتاهي در وضو حرام است:

 »النـارِ  ِمـنَ  ِلَألْعَقـابِ  َويْـلٌ «كند، فرمـود:   در حق كسي كه وضو را كامل نمي �رسول خدا 
اش اين كه وقتي خداوند شستن اين اعضا  ، فلسفه»هالكت باد براي پاشنة پاها از آتش جهنم«

را الزم قرار داد، مقتضاي اين لزوم آنست كه معنـاي آن متحقـق گـردد؛ پـس هرگـاه كسـي       
ر اين، راه تهاون توان گفت كه او آن را شسته است، و نيز د بعضي اعضا را ناقص بشويد، نمي

كند كه تراكم حدث  ها سرايت مي گردد، و آتش جهنم از آنجا در پاشنه و سستي مسدود مي
و اصرار بر عدم ازالة آن چنان خصلتي است كـه آتـش جهـنم را بـه دنبـال دارد، و طهـارت،       
نجات از آن را به دنبال دارد، و نيز كفـاره خطاياسـت، پـس هرگـاه معنـي طهـارت در عضـو        

گيـرد كـه نفـس در اثـر ايـن       نگردد، و از حكم الهي سرتابي بشود، آن سبب قررا مـي  متحقق
  خصلت رنج ببرد، و آن در نفس، ايجاد فساد نمايد، واهللا أعلم.
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  موجبات وضوء

 يش هـركس كـه  وضـو   « »يـَتَـَوضـأ َحتـى َأْحـَدثَ  َمـنْ  َصـَالةُ  تـُْقبَـلُ  الَ «فرمـود:   �رسول خـدا  
 الَ «و نيز فرمود:  »شود هيچ نمازي از وي پذيرفته نمي ،ه وضو نگيرددوبارزماني كه تا بشكند 

  »الطُهورُ  الصالةِ  ِمْفَتاحُ «و نيز فرمود:  »نماز بدون پاكي پذيرفته نميشود« »طُُهورٍ  ِبَغْيرِ  َصَالةٌ  تـُْقَبلُ 
هريكي از احاديث مذكور تصريحي است بر اين كه طهـارت شـرط    »كليد نماز پاكي است«

هـا   و طهارت عبادتي است مستقل، و آن با نماز موقت گرديد؛ زيرا فايدة هريكي از آناست، 
كه يكي از شعاير اهللا است تعظيمي نيز وجود  ةبه ديگري وابسته است، و در آن براي امر صلو

  دارد.

  موجبات وضو كه صحابه بر آن اجماع دارند:
  موجبات وضو در شريعت ما سه درجه دارند:

جمهور صحابه بر آن اجماع نموده اند و روايات بر آن متفق شده و عمل  يكي آنست كه:
  گران و امثال آن. ها عبارت اند از ادرار، مدفوع، باد، مذي، خواب بر آن رواج دارد، آن

َنانِ  السهِ  وَِكاءُ «فرمود:  �رسول خدا   فَِإنـهُ «و نيز فرمود:  »هاست بندش مقعد با چشم« »اْلَعيـْ

آمـدن   يعني در خواب سنگين احتمال شل شدن اعضـا و بيـرون   »َمَفاِصُلهُ  اْستَـْرَختْ  عَ اْضَطجَ  ِإَذا
باد وجود دارد، و به گمانم با اين، سبب ديگري نيز وجود دارد، و آن اين كه خواب نفـس را  

  گيرند. گرداند و كارهاي شكننده وضو انجام مي بليد و كند ذهن مي
ذكـر خـود را شسـته وضـو     « »َويـَتَـَوضـأُ  ذََكـَرهُ  ْغِسـلُ يَـ «در بـاره مـذي فرمـود:     �رسول خدا 

شود،  تر از لذت جماع حاصل مي ، در اين شكي نيست كه با بازي با همسر لذتي پايين»بگيرد
  تر از طهارت كبري باشد. لذا شايسته است كه مستوجب طهارتي پايين

 َحتـى اْلَمْسـِجدِ  ِمـنْ  َيْخـُرَجن  الَ «در حق كسي كه شـك داشـته باشـد فرمـود:      �رسول خدا 

يعني تا يقين حاصل نكرده است تنها بـه شـك نمـاز را قطـع نكنـد،       »رِيًحا َيِجدَ  َأوْ  َصْوتًا َيْسَمعَ 
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چون حكم بر خروج از سبيلين داير است، مقتضايش اين است كه در ميان خـروج حقيقـي و   
  د.روي نشو مشتبه آن، فرق گردد، هدف از آن اين است كه شدت و زياده

درجه دوم: از موجبات وضو آنست كه فقهاي صحابه و تابعين از اسالف، در آن اختالف 
 �كـه پيـامبر    »مس ذكر«نيز متعارض باشند، مانند:  �داشته باشند، و روايات از رسول خدا 

ْلَيتَـَوضـأْ  ذََكَرهُ  َمس  َمنْ «در بارة آن فرمود:   ،»هركسي به ذكرش دست زد بايد وضو بگيـرد « »فـَ
حضرت عبداهللا بن عمر، سالم، عروه و گروهي ديگر به آن قايل هستند، امـا حضـرت علـي و    

اسـت كـه    �ها قول رسول خدا  عبداهللا بن مسعود و فقهاي كوفه آن را رد كردند، و دليل آن
روي منسـوخيت يكـي     »او نيست مگر پاره گوشت از بدنش« »هل هو إال بضعة منـه«فرمود: 

  بدست نيامده است. از اين دو حديث يقين
زدن به زن كه حضرت عمـر، ابـن عمـر، ابـن مسـعود و ابـراهيم بـه آن قايـل          و مانند دست

ρr& ãΜçG÷﴿هستند، زيرا خداوند فرموده است:  ó¡yϑ≈ s9 u !$|¡ÏiΨ9   »كرده باشيد مساسيا با زنان . )1(﴾#$
از آنجا كـه   كند، ولي كند بلكه حديث عايشه آن را رد مي و هيچ حديثي آن را تأييد نمي

انقطاع وجود دارد، مورد نظر قرار گرفته است، به نظـرم اينگونـه    لدر سند حديث عايشه 
توانند در ترجيح يكي از دو حديث بر ديگري اعتباري داشته باشـند، نـه ايـن كـه در      علل مي

  هنگام تعارض علت ترك حديثي باشند، واهللا أعلم.
دادند، لذا آيه در نزد آنان  مم را اجازه نميحضرت عمر و عبداهللا بن مسعود براي جنب تي

بر لمس محمول است، اما از عمران، عمـار و عمـرو بـن العـاص بـه روايـت صـحيح تـيمم از         
در  بجنابت ثابت است و بر اين، اجماع منعقد گرديده است، حضـرت عبـداهللا بـن عمـر     

نمود، اما چون بـراي   يكرد، حضرت ابراهيم از ابن مسعود تقليد م اين باره بر احتياط عمل مي
امام ابوحنيفه وضع دليل حضرت عبداهللا بن مسعود واضح گرديد با وجود اين كه به شدت از 

كرد قول ابن مسعود را ترك كرد، خالصه اين كـه فقهـاي بعـدي در     مذهب ابراهيم اتباع مي

                                           
  .6سورة مائده، آية  -)1(
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الً سه گروه قرار گرفتند: يكي به ظاهر متمسك شد، ديگري كـ  »و مس ذكر ةمس امرا«باره 
زدن بدون شهوت را جدا قـرار   زدن به شهوت از دست ها را ترك دادند، گروه سوم دست آن

  داد كه در اول به نقض وضو قايل شد، و در دومي به نفي آن.
ابراهيم به خروج خون روان و استفراغ به پـري دهـان بـه وضـو قايـل اسـت و امـام حسـن         

ان از اين امور به وضو قايـل نيسـتند، و در   بصري از قهقهه در نماز، به وضو قايل است و ديگر
هـا اجمـاع    ها حديثي وجود دارد كه آشنايان به علم حـديث روي تصـحيح آن   هريكي از اين

ترين مسلك در اين باره اين است كه هركسي به احتياط كار بكند ديـن و   ننموده اند، صحيح
  فتي نيست.آبروي خود را حفظ خواهد نمود، و اگر نه در شرع خالص بر او گر

نمايـد كـه در آن لـذتي     زدن بـه زن شـهوت را تهيـيج مـي     و در اين شكي نيست كه دست
زدن بـه آلـه تناسـل امـر قبيحـي اسـت.        تر از لذت جماع را در بر خواهد داشت، و دست پايين

بنابراين، از گرفتن آن به دست راست در وقت استنجا نهي شده است، پـس وقتـي كـه كسـي     
باشد، خون روان و  ضة خود گرفت صد در صد اين از كارهاي شياطين ميآله تناسل را در قب

آورند خنده قهقهه در نمـاز   كنند و نفس را تنبل بار مي استفراغ به پري دهان بدن را آلوده مي
گناهي است كه نياز به كفاره دارد، لذا اگر شـرع بـه وضـوگرفتن از آن دسـتور بدهـد جـاي       

به وضوء از آن دسـتور ندهـد يـا در وضـوگرفتن ترغيـب      تعجب نخواهد شد، و همچنين اگر 
  نمايد، بدون اين كه آن را الزم قرار بدهد بازهم در آن تعجبي نخواهد شد.

اي پديـد آيـد، ولـي     درجه سوم: از موجبات وضو آنست كه در آن از الفاظ حديث شبهه
ما «ن از خوردن فقهاي صحابه و تابعين بر ترك وضو از آن اجماع كرده اند، مانند وضوگرفت

، خلفـاي راشـدين، ابـن عبـاس، ابوطلحـه و غيـره       �كردن رسول خـدا   زيرا عمل »مسته النار
بيان فرموده است كه منسوخ است، سبب وضـو   �برخالف آن واضح و روشن است، و جابر

دهنـد، پـس در اسـتعمال آن     از آن اين است كه نفعي است كامل، و ماليكه آن را انجام نمـي 
شـود   شود، و نيز آنچـه بـه آتـش پختـه مـي      طاع از مشابهت به ماليكه حاصل مييك گونه انق



    

  539  قسم دوم: در بيان اسرار آنچه از نبي وارد شده به طور مفصل
  

 

كردن بدون ضرورت ممانعت شده است،  اندازد. بنابراين، از داغ مردم را به ياد آتش جهنم مي
  لذا مناسب نيست كه انسان قلب خود را به آن مشغول بدارد.

  وضو از خوردن گوشت شتر:
ديدتر است؛ زيرا هيچيكي از فقهاي صحابه و تابعين بـه  اما وضع گوشت شتر از اين هم ش
بودنش هم نيست. بنابراين، هيچيكي از آن دسته از علما  آن قايل نيستند، و راهي براي منسوخ

كه تخريج بر آنان غالب است به آن قايل نشده اند، فقط امام احمد و اسحق به وضوگرفتن از 
است كه در اين باره انسان به احتياط عمل نمايد،  خوردن آن قايل شده اند، به نظر من مناسب

  واهللا أعلم.
فلسفة وجوب وضو به خوردن گوشت شتر در نزد كساني كه به آن قايل هستند، اين است 
كه آن در تورات حرام قرار داده شـده بـود، و تمـام انبيـاي بنـي اسـرائيل بـر حـرمتش اتفـاق          

اح قـرار داد، وضـو از آن را بـه دو معنـي     داشتند، پس وقتي كه شرع مقـدس اسـالم آن را مبـ   
مشروع قرار داد: يكي اين كه وضوگرفتن تشكري باشد از اين انعام الهي كه بعد از تحريمش 
بر گذشتگان، آن را براي ما مباح اعالم داشت، دوم ايـن كـه وضـو عالجـي اسـت بـراي آن       

بـودن از حرمـت بـه     منتقـل يابـد، زيـرا    هايي كه از اباحت، بعد از تحريمش به دل راه مي خيال
دهد، و به نظر مـن ايـن وضـو     اباحت كه از آن وضو واجب بگردد، نفس را بيشتر اطمينان مي

  هم در بدو اسالم بوده است كه بعداً منسوخ شده است.

  مسح بر خفين:
چون مبناي وضو بر شستن آن اعضاي ظاهر بدن است كـه زودتـر چـرك و آلـودگي بـه      

گيرنـد، و   ا به هنگام پوشيدن خف در رديف اعضاي باطن قـرار مـي  آيد، و پاه ها پيش مي آن
ها در هنگام هر نماز سـنگين   پوشيدن خف در نزد آنان عادت معروفي بود، دستور به خلع آن

  ها به هنگام پوشيدن خف في الجمله ساقط شد. شد، لذا شستن آن تمام مي
كـردن چيزهـاي    در تـرك چون در باب تيسير و آساني بايد تـدبيري بكـار بـرد كـه نفـس      

  مطلوب، مطلق العنان نبايد باشد، در اين، اينجا سه چيز شرط قرار داده شد:
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يكي: مدت مسح بر خف كه براي مقيم به يك شـبانه روز و بـراي مسـافر سـه شـبانه روز      
مقرر گرديد، زيرا يك شبانه روز مقدار مناسبي است كه براي مراعات كه غالب مـردم آن را  

برند، همچنين است سه شبانه روز، پس با توجه به مكان حرج اين دو  به كار مي ها در مراعات
  بندي شدند. مدت براي مقيم و مسافر تقسيم

شرط دوم اينكه: بايد به هنگام پوشيدن خفها طهارت كامل باشـد تـا كـه در چشـم و نظـر      
ي به اعتبـار ايـن كـه    ها بر بقيه اعضاي پنهان مكلف آن دو پا گويا بر پاكي باقي مانده اند و آن

هـا بـراي    شوند، و اينگونه مقايسه شوند قياس كرده مي كمتر به گرد و غبار و چرك آلوده مي
  بيدارساختن نفس اثر به سزايي دارند.

اي از شسـتن   سوم اين كه: به جاي شستن پاها مسح بر ظاهر خفها نمايد تا كه يادگار نمونه
  باقي بماند.

اگر دين به عقل و رأي مـي بـود زيـر خفهـا بـه مسـح       «فرموده است كه  �حضرت علي 
  .»گرفت ها قرار مي تر از طرف باالي آن مناسب

گويم: چون مسح براي ابقاي نمونه غَسل است نه چيزي ديگر، و پايين خف در اثر  من مي
ها نه بر پايين، كامالً معقول و  راه رفتن به راه بيشتر گمان آلودگي دارد، پس مسح بر ظاهر آن

از همه مردم بيشتر به اسرار شرع واقفيت و آگهـي   �باشد، و حضرت علي  وافق به رأي ميم
دادن را  هايش هويداست، امـا در اينجـا خواسـت كـه راه رأي     داشت، چنانكه از كالم و خطبه

  مسدود نمايد تا كه مردم دين خود را از بين نبرند و فاسدش نكنند.

  صفت غُسل

ت عايشه و حضرت ميمونه روايت كـرده و امـت بـر آن    صفت غُسل موافق به آنچه حضر
هـا در ظـرف آب، شسـته شـوند،      ها پيش از فروبردن آن اجماع نموده اند، اين است كه دست

سپس اگر بر بدن و محل استنجا نجاستي باشد شسته شود، باز مانند وضوي نمـاز، بايـد وضـو    
ر كل بدن خود آب بريزد، و در ها را خالل كند، سپس ب بگيرد، و به فكر سرش باشد كه موي

شدن غسل؟ بعضي به فرق قايل  يك امر اختالف است كه آيا پاها را قبالً بشويد يا بعد از تمام
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شـود پاهـا را بعـد از     شده اند كه اگر گودي قرار دارد كه آب مستعمل زير پاهايش جمع مـي 
  ها را به هنگام وضو قبل از غسل بشويد. كردن بشويد، و اال آن غسل

  ها بنابر علتي است كه قبالً بيان گرديد. اما شستن دست
كردن آب گسترش  اما شستن شرمگاه، از آنجاست كه نجاست چسبيده به آن در اثر روان

پيدا نكرده بقيه بدن را آلوده نكند، آنگاه شستنش مشكل و نياز به آب زيادي خواهد داشت، 
  و نيز غَسل تنها براي طهارت از حدث باقي نماند.

  سبب وضو همرا با غُسل:
اما وضوگرفتن از آنجاست كه طهارت كبري در بر گيرنده طهارت صغري است و نيز در 

طهارت بيشتر بيدار گـردد، و نيـز وضـوگرفتن     خلةبر گيرنده چيزهاي اضافي است تا نفس با 
هاي بدن است؛ زيرا در صورت ريختن آب بـر سـر،    در غُسل از قبيل توجه به چين و چروك

  گيرد، مگر اين كه به اطراف توجه خاصي مبذول گردد. اطراف بدن را فرا نمي همه
ها تكرار بدون فايـده پـيش    اما تأخيركردن در شستن پاها به خاطر آنست كه در شستن آن

نيايد، مگر اين كه صورت ظاهري وضو نگهداري شود، باز مندوب است كه غسل بـا تكـرار   
  ها و تأكيد ستر مكمل گردد. چروك سه بار، ماليدن بدن، مالحظه چين و

  ستر در غسل واجب است:

خداونـد حيـاء و سـتر را بسـيار     « »ِسـتيرٌ  َحيِـي  اللـهَ  ِإن «فرمـوده اسـت:    �زيرا رسول خـدا  
اي كـه اگـر كسـي ناگهـان بـر او       ، پرده از چشم مردم واجب است، و بگونه»دارد دوست مي

  وارد بشود او را نبيند مستحب است.

  بر حايض به هنگام غسل واجب است: آنچه

كـه تكـة از پشـم يـا پنبـه يـا        »ِبَهـا فـََتَطهـِري ِمْسـكٍ  ِمـنْ  ِفْرَصـةً  ُخـِذي«فرمـود:   �رسول خدا 
گويم: كه حايض با بكـاربردن تكـه    شدن خون قرار ده، مي اي را بردار و بر جاي جاري پارچه

ايش در طهـارت زيـرا اسـتعمال    پارچة آلوده با مسك از چند وجه مأموريت يافت، يكـي افـز  
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كند، و در بقيه اوقات از آن جهت، مسنون قرار نگرفت كـه بـر    طيب به جاي طهارت كار مي
  شد. مردم سنگين تمام مي

  باشد. نمودن رايحه كريهه است كه عموماً حيض از آن خالي نمي و يكي ديگر: ازاله 
نـد اسـت، و خشـبويي ايـن     يكي ديگر اينكه: انقضاي حيض و آغاز طهر، زمان تالش فرز

  كند. نيرو را تحريك مي
مقدار آب غسل از يك صاع تا پنج مد است و مقدار آب وضو يك مـد اسـت؛ زيـرا آن    

  كند. براي اشخاص متوسط كفايت مي

  زير هر مويي جنابت وجود دارد:
ها را شسته پوست بـدن   زير هر مويي جنابت است، لذا موي«فرموده است:  �رسول خدا 

هركسي كه جاي مويي از جنابت را ترك كند كه آن را نشسـته  «و نيز فرمود:  »كنيد را پاك
اش مانند همان است كـه در بحـث اسـتيعاب     فلسفه »باشد با او چنين و چنان كرده خواهد شد

شدن معني غسل است، و ماندن بر جنابـت و اصـرار بـر     وضو ذكر كرديم كه اين براي متحقق
گـردد كـه خلـل، از     ناراحتي از طرف آن عضوي ظاهر مـي  آن مستوجب آتش جهنم است و

  آنجا آمده است.

  موجبات غسل

 لَـمْ  َوِإنْ  اْلُغْسـلُ  َوَجـبَ  فـََقـدْ  َجَهـدَها، ثُـم  اْألَْربَـِع، ُشـَعِبَها بـَـْينَ  َجلَـسَ  إَذا«فرمـود:   �رسول خـدا  

شود،  سل واجب ميآورد، غ )1(هرگاه كسي در وسط پاهاي زن قرار گرفته بر او فشار« »يـُْنـِزلْ 
گويم روايات در اين باره كه آيا اكسال (يعني جماع بدون انـزال)   من مي »اگرچه انزال نشود

  به اعتبار قضاي شهوت (يعني جماع با انزال) در حكم جماع است يا خير.
آنچه از روي روايت، صحيح است و جمهور فقها بر آن قرار گرفتـه انـد، ايـن اسـت كـه      

شود، اگر چه انزال نشوند، لـذا علمـاء    شار آورد، بر هر دو غسل واجب ميهرگاه مرد بر زن ف
                                           

  شدن عضو تناسل مرد در عضو زن است. فشارآوردن كنايه از داخل -)1(
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اخـتالف نظـر دارنـد،     »اْلَمـاءِ  ِمـنَ  اْلَمـاءَ  ِإنَمـا«در باره تطبيق بـين ايـن حـديث فـوق و حـديث      
در بـاره احـتالم    »اْلَمـاءِ  ِمـنَ  اْلَمـاءَ  ِإنَمـا«فرمايد كه حـديث   مي بحضرت عبداهللا بن عباس 

نمايد، حضرت ابي بن كعب  ما سبب ورود حديث اين توجيه ابن عباس را انكار ميباشد، ا مي
  گويد: اين حديث در بدو اسالم بود، سپس از آن نهي وارد شد. مي

از حضرت عثمان، حضرت علي، حضرت طلحه، حضرت زبير، ابي بن كعب و ابو ايـوب  
اره كسـي اسـت كـه بـا همسـرش عمـل       در ب »اْلَمـاءِ  ِمنَ  اْلَماءَ  ِإنَما«مروي است كه حديث  �

گوينـد: آن شـخص بعـد از شسـتن ذكـر خـويش ماننـد         جنسي انجام دهد، اما انزال نشود، مي
مرفوع قرار داده اند، به نظر من بعيد نيسـت   �وضوي نماز فقط وضو بگيرد، اين را به پيغمبر 

  .گردد كه اين بر مباشره فاحشه حمل بشود؛ زيرا اجماع بر اين هم اطالق مي

  وجود رطوبت در احتالم موجب غسل است:
يابـد، ولـي    در باره شخصي سؤال شد كه بعد از بيـداري رطوبـت را مـي    �از رسول خدا 

و نسبت به كسي كه احـتالم   »غسل كند«فرمود: �احتالم به يادش نمانده است، آن حضرت 
  .»بر او غسلي نيست«يابد سؤال شد فرمود:  ياد دارد ولي رطوبت نمي

از آن جهت حكم غسل را بر يافتن رطوبت داير كـرد نـه    �گويم كه: رسول خدا  من مي
آيد، و آن تأثيري ندارد، و گاهي  بر ياد احتالم كه خواب گاهي در اثر حديث نفس پديد مي

باشد، لذا جز رطوبـت چيـز    باشد كه آن بدون يافتن رطوبت نمي به صورت قضاي شهوت مي
توانـد   بگيرد، و نيز وجود رطوبت امر ظاهري است كـه مـي  تواند مدار حكم قرار  ديگري نمي

  شود. منضبط قرار گيرد، اما خواب بسا اوقات فراموش مي

  مدت طهر و حيض:
در اين شك و ترديدي نيسـت كـه طـول مـدت طهـر و حـيض و كوتـاهي آن وابسـته بـه          

ضـابطه  توان ايـن طـول و قصـر مـدت را از روي      اختالف مزاج و غذا و امثال آنست، لذا نمي
تر، اين است كه آن را بايد بـر عـادت زنـان     مقرر نمود كه خالف آن نتواند باشد، لذا صحيح
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آيـد و اگـر آن را    دانـد آن حـيض بـه حسـاب مـي      ارجاع داد، پس اگر زن آن را حـيض مـي  
  شود. دهد استحاضه محسوب مي استحاضه قرار مي

  راء و تقريب است.منشأ اختالف صحابه و تابعين در اين باره وابسته به استق

  حكم استحاضه:
حضرت حمنه در باره استحاضه استفتا نمود، و به استعمال پنبه و لجام دسـتور داده شـد، و   
به اختيارنمودن يكي از دو امر اختيار داده شد، (يكي اين كه از هر ماهي شش يا هفت روز را 

عصر را تعجيل نمـوده غسـل   حيض قرار داده در بقيه اوقات نماز بخواند، دوم ظهر را تأخير و 
بكند و جمع صوري بين نمازها انجام دهد، و همچنين در باره مغرب و عشـائ، و بـراي نمـاز    

  .)اي انجام دهد صبح غسل جداگانه
ديد كه استحاضـه از   �گويم كه: اصل در اين باره اين است كه وقتي رسول خدا  من مي

آيد كه تا مدت طـوالني   ردد الزم ميامور صحت و تندرستي نيست و اگر با آن نماز ترك گ
ها معروف بود حمل نمايد، پـس   فروگذاشت شود، لذا خواست كه آن را بر امري كه بين آن

  در اينجا دو وجه ظاهر شد:
يكي آنكه: آن عرقي است يعني مرض مخفي است و حيض نيست، مانند خون بيني است، 

چگونه به طهر و حيض مبتال بـود، آن  پس آن را بر حال تندرستي ارجاع داد كه در هر ماهي 
را معمول قرار بدهد، پس در اين صورت الزم است كه او حيض را از غير حيض تمييز بدهد، 

تر را مانند سياهي حيض به حساب بياورد، و يـا بـه عـادت،     يا به شناخت رنگ كه رنگ قوي
  آن را مشخص نمايد.

حيض است، مناسب است كه او به دوم آنكه: آن حيض فاسدي است، لذا از اين وجه كه 
غسل، در وقت هر نماز، امر گردد، و اگر آن مشكل باشد پس به هردو وقـت امـر شـود، و از    

گيرد، اما فلسفه بكار بردن پنبه و لجام آنست كـه   اين جهت كه فاسد است مانع نماز قرار نمي
نـد، جمهـور فقهـاء    خون به مقرش برگردد از آنجا تجاوز نموده به بدن و لباس زن سرايت نك

  بر امر اول فتوي داده اند، مگر اين كه مشكل بشود.
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  چه چيزي براي جنب و محدث مباح، و چه چيزي مباح نيست
وقتي كه تعظيم شعاير اهللا واجب اسـت، نمـاز، كعبـه و قـرآن از جملـه شـعاير اهللا هسـتند،        

به فعـل مسـتقلي، بـه     باالترين تعظيم آن است كه انسان بدون از طهارت كامل و هشدار نفس
  ها نزديك نشود. ها نزديك نگردد واجب شد كه به جز شخص پاك به آن آن

  براي قراءت قرآن غسل شرط است:
اما براي خواندن قرآن طهارت شرط نگرديد، زيرا اشتراط طهارت در هر قراءت به حفـظ  

گذاشـته شـود و    گيرد، حاالنكه الزم است كه اين در، باز قرآن و يادگرفتن آن مخل قرار مي
مردم به سوي آن ترغيب داده شوند، و به كسي كه تصميم به حفظ قرآن دارد تخفيـف قايـل   
شد، و الزم شد كه وضع در باره حدث اكبر با تأكيد بيشتري مالحظه شود، لذا خـود قـراءت   

  هم در حال حدث اكبر مجاز قرار نگرفت.

  شود: جنب وارد مسجد نمي
در مسجد ممنوع شد، زيرا مساجد براي اداي نماز و ذكر و همچنين ورود جنب و حايض 

  گيرند. اي از كعبه قرار مي ها هم از جمله شعاير اسالم، نمونه ساخته شده اند، پس آن
طهارت شرط قرار نگرفت، زيرا هر چيزي تعظيمي دارد كـه   �در همنشيني با رسول خدا 

ت و حدث براي خود او ماننـد  انساني بود كه جناب �مناسب به آن است، و خود آن حضرت 
  گرفت. آمد، لذا اشتراط طهارت در اين باره قلب موضوع قرار مي ساير بشر پيش مي

  .»شوند در اتاقي كه عكس، سگ و جنب باشد ماليكه وارد نمي«فرمود:  �رسول خدا 
هـا ضـد آن طهـارت و متنفـر از      ها نفرت دارنـد، و ايـن   منظور اين است كه ماليكه از اين

  ستي هستند كه ماليكه در آن قرار دارند.پر بت

  مناسب نيست كه طهارت صغري ترك بشود:
استنجا و وضو بگيـرد آنگـاه   «در باره كسي كه در شب جنب باشد فرمود:  �رسول خدا 

بخوابد، يعني چون جنابت به هيأت ماليكه منافات دارد، لذا امر پسنديده در حق مـؤمن، ايـن   
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خويش از قبيل خواب و خوردن، لگام گسيخته گذاشـته نشـود    است كه او در انجام مايحتاج
شدن طهارت كبري، حد اقـل   ها را در حال جنابت انجام دهد، بلكه در صورت مشكل كه آن

هـا را بـر دو    طهارت صغري را بايد انجام دهد؛ زيرا امر هردو طهارت يكي است اما شارع آن
  بندي فرمود. حدث تقسيم

  بحث تيمم

  ط حرج است:سبب تيمم، اسقا
چون سنت الهي در اجراي احكام شرع بر بندگان اين است كه در هر امري كـه بـاالتر از   

ها باشد به تسهيل قايل باشد، و بهترين نوع سهولت و آسـاني ايـن اسـت كـه امـر       حد توان آن
تري تبديل گردد كه نفوس به آن اطمينان يابند، و به سبب ترك آنچه بـه   سنگين به امر سبك

  نهايت التزام ورزيده بودند، پريشان و متردد نگردند، و به ترك طهارت الفت نورزند. يآن، ب

  تيمم به جاي غسل و وضو:
بنابراين، وضو و غسل در حال سفر و مرض به تيمم تبديل گرديدند، و شبيه طهارت بـه او  

بقيه اديان دست داد، و اين قضا، يكي از آن امور عظامي است كه آيين اسالم به وسيله آن از 
خاك « »الماء نجد لم إذا طهورا لنا تربتها جعلت«فرمود:  �ممتاز گرديد، چنانكه رسول خدا 

  .»اي قرار گرفت كننده زمين، به هنگام نيافتن آب، براي ما وسيله پاك

  زمين به تيمم اختصاص يافت:
سـت، پـس   خداوند از آن جهت زمين را به اين امر اختصاص داد كه تقريباً مفقودشدني ني

آن سزاوارتر است كه ضيق به وسيله آن برطرف گردد، ثانياً خاك از بعض جهت يـك نـوع   
اي است، چنانكه كارد، شمشير و خف به جاي آب بـه وسـيله خـاك پـاك      كننده وسيله پاك

شـدن صـورت بـه خـاك، بـا       گردند، و نيز در آن يك گونه تذلل و پستي است كه آلـوده  مي
ا در ميان غسـل و وضـو در حـق تـيمم فرقـي مالحظـه نگرديـد، و        طلب عفو مناسبت دارد، ام
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غلطيدن در خاك به جاي غسل قرار نگرفت، زيرا آنچه معنايش در سطح ظاهر معقول نباشـد  
گيرد، و مقدار، در آن قابل توجه نيست؛ زيرا در ايـن بـاب بـر     قرار مي صيةبه منزله مؤثر بالخا

، بـه خـاك يـك نـوع حـرج وجـود دارد كـه        گردد، و در غلطيـدن  همين چيز دل مطمئن مي
  تواند رافع حرج قرار بگيرد. نمي

سردي مضر هم، در حكم سفر است، به دليل حديث عمرو بن العاص، سفر قيد احتـرازي  
نمايد،  نيست، بلكه آن صورتي است كه براي عدم وجدان آب كه عموماً به ذهن مبادرت مي

باشند و دستور به چيزي  حل چرك و گرد و غبار ميدر تيمم به مسح پاها امر نشد، زيرا پاها م
  شود كه از قبل نباشد تا به وسيله آن تنبه حاصل بگردد. داده مي

  صفت تيمم:
اخـتالف پديـد    �كيفيت تيمم يكي از آن مواردي است كه در تلقي آن از آن حضـرت  

دد بـر ايـن   آمده است، بيشتر فقهاي تابعين و غيره پيش از اين كه روش محدثين تـدوين بگـر  
  قايل بودند كه تيمم دو ضربه است يكي براي صورت و دوم براي دو دست تا آرنج.

 َكـانَ  ِإنَمـا«ترين حديث در اين باب حـديث عمـار اسـت كـه در آن آمـده اسـت:        صحيح
ُفخَ  ثُم  اَألْرضَ  بَِيَدْيكَ  َتْضِربَ  َأنْ  َيْكِفيكَ  اينقدر براي تـو  « »وََكفْيـكَ  كَ َوْجهَ  ِبِهَما َتْمَسحَ  ثُم  ِفْيِهَما تـَنـْ

ها را بتكاني، سپس آن ها برا روي خود  كافي بود كه با هر دو دستت بر زمين بزني، سپس آن
 َضـْربَةٌ : َضـْربـََتانِ  التــَيممُ «و از حضرت ابن عمر مروي اسـت كـه     »و هر دو كف دستت بكشي

تيمم دو بار زدن است، يكي بر روي و ديگري بـراي دو  « »ْينِ اْلِمـْرفـَقَ  ِإلَـى ِلْلَيَدْينِ  َوَضْربَةٌ , ِلْلَوْجهِ 
و صحابه به هردو شكل نقل شده اسـت، صـورت    �و عملكرد رسول خدا  »دست تا آرنجها

كند كه صورت اول ادني تـيمم   به آن راهنمايي مي »َيْكِفيـكَ  ِإنَما«تطبيق روشن است كه لفظ 
  است و صورت دوم سنت است.

ها در تيمم را حمل نمود، و بعيد نيست كه تأويل فعل  وان اختالف آنت و بدين صورت مي
اين باشد كه او به عمار تعليم داد كه مشروع در تيمم رساندن آن غبـاري اسـت كـه     �پيامبر 
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، نه ايـن كـه در خـاك غلطيـد، و نخواسـت كـه قـدر        بةها رسيده است، در حال ضر به دست
رود كـه قـول آن    ان بفرمايد، و نيز احتمال هم ميممسوح از اعضاي تيمم و عدد ضربات را بي

به عمار، محمول بر همين معني باشد، و منظور از آن در برابر غلطيـدن در خـاك    �حضرت 
حصر بر همين كيفيت باشد، و در اينگونه مسايل بايد مردم روشي را اختيار نمايند كـه بداننـد   

  از عهدة آن بطور كامل برآمده اند.

  تيمم از جنابت:
زدن  براي جنب به تيمم قايل نبودند و آيـه را بـر دسـت    بحضرت عمر، و ابن مسعود 

شكند، ولي حديث عمران و عمار برخالف آن گواهي  به زن حمل نمودند كه از آن وضو مي
ام كه تصريح بر اين باشد كه براي هـر نمـاز فرضـي     دهند، در هيچ حديث صحيحي نديده مي

هـا از تخريجـات    تيمم جايز نيسـت، بلكـه ايـن    )1(ن كه براي آبقجداگانه بايد تيمم كرد، يا اي
  باشند. مي

 يـَتَـَيمَم، َأنْ  َيْكِفيهِ  َكانَ  إنَما«در باره كسي كه زخم داشته باشد، فرمود:  �رسول خدا 

َها يَْمَسحَ  ثُم  ِخْرَقًة، ُجْرِحهِ  َعَلى َويـَْعِصبَ  كافيست كه تيمم  براي او« »َجَسِدهِ  َسائِرَ  َويـَْغِسلَ  َعَليـْ
گويم  مي »اي بپيچد و بر آن مسح كند و ساير بدن خود را بشويد كند و بر زخم آن پارچه

كه: در اين حديث اشاره به اين است كه همانگونه كه تيمم بدل از تمام بدن است در اينجا 
ه باشد، و در آن امر ب صيةبدل از عضو هم هست، زيرا آن مانند چيزي است كه مؤثر بالخا

  مسح آمده است همانطور كه در باره مسح علي الخفين ذكر كرديم.
 »ِسِنينَ  َعْشرَ  اْلَماءَ  َيِجدِ  َلمْ  َوِإنْ  اْلُمْسِلمِ  َوُضوءُ  الطيبَ  الصِعيدَ  ِإن «فرمود:  �رسول خدا 

، منظور از آن سد باب تعمق »خاك پاك وضوي مسلمان است، اگرچه تا ده سال آب نيابد«
پردازند، و از دستور رخصت خداوندي  ا در اينگونه موارد متعمقين به تعمق مياست، زير

  كنند. سرپيچي مي

                                           
  اي كه از خدمت آقا بگريزد. آبق برده -)1(
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  آداب رفتن به توالت

  در آن چندين معني مورد توجه است:

  تعظيم قبله: -1

 فَـالَ  اْلغَـاِئطَ  أَتـَْيـُتمُ  ِإَذا«فرموده اسـت:   �يكي تعظيم قبله است: كه در اين مورد رسول خدا 

لَـةَ  ُلواَتْسـتَـْقبِ  هرگاه به توالت رفتيد روي به قبلـه و همچنـين پشـت بـه آن،     « »َتْسـَتْدِبُروَها َوالَ  اْلِقبـْ
  .»ننشينيد

و در آن حكمت ديگري هم هست، و آن اين كه چون تعظيم خداوند، امري است مخفي 
هـايي   مقام ظاهري داشته باشد، و در شرايع قبلي رفتن به عبادت خانـه  بايستي قايم در قلب، مي

مقام تعظيم خداونـدي   شدند قايم كه براي خدا ساخته و از شعايراهللا و شعاير دين قرار داده مي
شد، شريعت ما اسـتقبال قبلـه و تكبيـر را بـه جـاي آن قـرار داد، پـس وقتـي كـه           قرار داده مي

 قـرار  مقام توجه قلب به سوي تعظيم اهللا، و جمع خاطر در ذكر اهللا خداوند استقبال قبله را قايم
انـدازد.   بودنش اين است كـه ايـن هيـأت مـردم را بـه يـاد خداونـد مـي          مقام داد، و سبب قايم

اي تعظيمـي   از اين حكم چنين استنباط نمود كه هيأت اسـتقبال، ويـژه   �بنابراين، رسول خدا 
قرار گيرد بدين شكل كه براي وضعيتي كه كامالً مخالف و مباين نماز اسـت بكـار نـرود، در    

راجـع بـه قبلـه منقـول اسـت و بـين ايـن دو گونـه          �ت، استقبال و استدبار آن حضرت روايا
روايات چنين تطبيق داده اند كه روايات نهي را بر تحريم آن در صحرا و ثبوت را بـر امـاكن   
  حمل نموده اند، و گروهي نهي را بر كراهيت حمل نموده اند كه اين قول آخر ظاهرتر است.

  استنجا: -2
ه است: تحقق معني نظافت، لذا از استنجا به كمتر از سه سـنگ نهـي وارد شـده    از آن جمل

نمودن؛ زيرا در اغلب اوقات محل خروج مدفوع به كمتـر از سـه بـار     است، يعني سه بار مسح
گردد، و نيز مستحب است كه بعد از بكارگرفتن سـنگ بايـد بـه آب اسـتنجا      كامالً پاك نمي

  نمود.
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  شود: به ضرر مردم تمام ميگرفتن از آنچه  دوري -3
شود، مانـد قضـاي حاجـت     گرفتن از آنچه به ضرر مردم تمام مي از آن جمله است: دوري

شـان، و در آب ايسـتاده، و    كـردن  ها، و جاي نشسـتن و بـاهم صـحبت    در سايه مردم، و راه آن
گيـرد   استنجا به استخوان كه غذاي جن است، و همچنين از تمام آنچه مورد استفاده قرار مـي 

از قضـاي حاجـت در   « »الالِعنَــْينِ  اتـُقـوا«با اين قول خويش:  �احتراز بايد نمود، رسول خدا 
، چنين نشان داد كه فلسفة آن احتـراز نمـودن از لعـن و مالمـت     »سايه و راه مردم پرهيز كنيد

از از ها ناراحتي و اذيت و آزاري برسد هست، و نيز احتر مردم و همچنين پرهيز از آنچه به آن
آن هم باشد كه به خود شخص ضرري وارد بشود، مانند ادرار در سـوراخ، زيـرا امكـان دارد    

  سوراخ مار يا گزنده ديگري باشد كه با ادرار بيرون آمده اذيت برساند.

  اختيارنمودن عادات خوب: -4
از آن جمله است: اختيارنمودن عادات و خصال خوب، پس با دست راست استنجا ننمايد 

هـا   كَرِ خود را با آن گرفته ادرار نكند، و همچنين با مدفوع حيوان استنجا ننمايد، و سـنگ و ذَ
  را تاق استعمال كند.

  مالحظه ستر و پرده: -5
كـردن دور بـرود تـا     از آن جمله است: مالحظه پرده، لذا مناسب است كه به هنگام مدفوع

و يـا برهنگـي او را كسـي مشـاهده     صداي باد از او شنيده نشود و بوي بد به مشام كسي نرسد 
ها، خـود   ننمايد، و لباس را تا به زمين نزديك نشده باال نزند، و به امثال مجتمع نخل و درخت

را پنهان نمايد تا كه قسمت پايين بدنش ديده نشود، حتي اگر كسي چنين چيزهايي را نيافـت  
نشسـتگاه مـردم بـازي     ها بنشيند، زيرا شـيطان بـه   مقداري خاك و ريگ جمع نموده پشت آن

  كند، چرا كه در سرشت و جبلت او افكار فاسد و اعمال زشت وجود دارند. مي

  گرفتن از اصابت نجاست به او: دوري -6
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نمودن از اين كه به بدن يا لباسش نجاست برسد، چنانكـه رسـول    از آن جمله است: دوري
ْليَـْرتَـد  يـَُبولَ  نْ أَ  َأَحدُُكمْ  َأرَادَ  ِإَذا«فرمايد:  در اين باره مي �خدا  هرگاه كسـي بخواهـد   « »لِبَـْولِـهِ  فـَ

  .»ادرار كند بايد براي ادرارش موضع مناسبي در نظر بگيرد

  گرفتن از وسوسه: دوري -7

 يـَبُـوَلن  الَ فَـ«فرمايـد:   مـي  �نمودن وسوسه، چنانكه رسـول خـدا    از آن جمله است: برطرف

هيچيكي در حمـامش ادرار ننمايـد، زيـرا عمـوم     « »ِمْنـهُ  اْلَوْسـَواسِ  مةَ َعا فَِإن  ُمْسَتَحمهِ  ِفى َأَحدُُكمْ 
  .»وا ايستاده ادرار نكن« »قَائًِما تـَُبلْ  الَ «فرمود:  �، و نيز رسول خدا »وسوسه از آنجاست

رود ترشـحاتي از   يعني ادرارنمودن او ايستاده از آن جهت مكـروه اسـت كـه احتمـال مـي     
و ثانياً اين كيفيت به وقار و محاسـن عـادات، منافـات دارد كـه آن      ادرار به ادراركننده برسد،

  عبارت از انكشاف شرمگاه است.

  گرفتن از جنات خبيث: پناه -8

ْليَـُقـلْ  اْلَخـَالءَ  َأَحـدُُكمُ  أَتَـى فَـِإَذا ُمْحَتَضـَرٌة، اْلُحُشـوشَ  َهـِذهِ  ِإن «فرمـوده اسـت:    �رسول خدا   فـَ

مستحب است كه به هنگام  »ُغْفَراَنكَ : قَالَ  ،اْلَخَالءِ  ِمنَ  َخَرجَ  ِإَذاوَ  َواْلَخَباِئثِ  ثِ اْلُخبُ  ِمنَ  بِاللهِ  َأُعوذُ 
هـاي مـرد و زن، زيـرا توالتهـا محـل حضـور        برم از جن ورود به توالت بگويد، به خدا پناه مي

شوند، زيرا با نجاست محبـت دارنـد، و بـه وقـت      ها هستند كه شياطين در آنجا حاضر مي جن
شـود و ثانيـاً    زيرا آن وقتي است كه ذكر خدا در آن ترك مـي  »ُغْفَراَنكَ «آمدن بگويد:  ونبير

  جاي آميزش شياطين است.

  استبراء از ادرار: -9

الحـديث. در ايـن    »بـَـْولِ  ِمـنْ  َيْسـَتْبِرئُ  َال  َفَكـانَ  َأَحـُدُهَما َأمـا«فرمـوده اسـت:    �رسول خـدا  
جب است و آن عبارت است از ايـن كـه بعـد از ادرار    حديث اشاره به آن است كه استبراء وا
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قدري توقف نموده بر مجاري ادرار فشار بياورد تا گمان غالب حاصـل شـود كـه در سـوراخ     
  ذَكَر و مجاري ادرار قطراتي باقي نمانده است.

و نيز در اين حديث آمده است كه آلودگي به نجاست و كاري كه منجر به فسـاد بـين دو   
قبر را به دنبال خواهد داشت، اما شگافتن شاخه درخت خرمـا و فروبـردن    طرف باشد، عذاب

ها مقيـد بـود    در حق آن �هر شگافي از آن در هر قبري، بنابرآنست كه شفاعت آن حضرت 
  نه مطلق؛ زيرا در اثر كفر شايسته شفاعت مطلق نبودند.

  خصال فطرت و آنچه وابسته به آنست

  باشند: ده خصلت از فطرت مي
باشند: گرفتن سبيل، زيـادكردن ريـش،    ده چيز از فطرت مي«فرمـود:   �خدا رسول 

زدن، باالكشيدن آب در بينـي و بخـش آن، گـرفتن نـاخن، شسـتن چـين و        مسواك

گويد:  ها، كندن موي زير بغل، تراشيدن موي عورت و استنجا به آب. راوي مي چروك

  .»كردن باشد دهم را فراموش كردم، مگر آن كه آب در دهان
هـاي حنيفـي    منقـول و در ميـان امـت    �ها از حضرت ابراهيم  گويم: اين طهارت من مي
اي قرار گرفته اند كه موت و  هايشان جاي گرفته در اعتقادشان بگونه باشند، در دل متداول مي
هـا   ها استوار است. بنابراين، به فطرت ناميده شده اند و اين ها در هر قرن روي همين حيات آن
باشند، و هر دين و آيين يك نوع شـعاري دارد كـه اهـل آن ديـن بـه       ابراهيمي مي شعار آيين

گردند، تـا كـه فرمـانبرداري و     ها مؤاخذه مي شوند، و روي آن وسيله همان شعارها شناخته مي
ها محسوس و علني باشد، و مناسب است كه آن چيزي شعار قرار گيرد كـه كثيـر    نافرماني آن

هـا را   علناً واقـع بگـردد، و در آن فوايـد زيـادي باشـد كـه اذهـان، آن        الوجود باشد، و بار بار
  بپذيرند.

  نمودن موهاي اضافي سر و اهتمام به ريش: ازاله
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كننـد،   هاي روييده در بدن انسان در بند شدن خاطرات مانند واقعات كـار مـي   بعضي موي
هـاي   شكان در باره دانههمچنين پراكندگي سر و ريش، لذا مردم بايد در اين رابطه به آنچه پز

گوينـد روي بياورنـد كـه چگونـه در قلـب انـدوه        ريز بـدن و خـارش از امـراض پوسـت مـي     
  برند. آورند و سرور و نشاط را از بين مي مي

  ها: كردن سبيل زيادكردن ريش و كوتاه
كنـد و آن   ريش آن يگانه وجه امتيازي است كه بـزرگ و كوچـك را از همـه جـدا مـي     

نمـودن آن   هاست، لذا بايد اضافه بشوند، تراشـيدن و كوتـاه   و كمال شكل آن مردان )1(زيبايي
آيد، سران و بزرگـان بـه عـوام النـاس      عادت مجوسيان است، و در آن تغيير خلق اهللا الزم مي

چسـبد و   هاي طوالني داشـته باشـد غـذا و نوشـيدني بـه آن مـي       پيوندند، هركسي كه سبيل مي
در  �شود و آن هم از عادات مجوس است، رسول خـدا   ها جمع مي ميكروب و وسخ در آن
بـه روش مشـركان   « »اللَحـى َوَأْعُفـوا الشـَواِربَ  ُقصـوا، اْلُمْشـرِِكينَ  َخـاِلُفوا«اين باره فرموده است: 
  .»ها را كوتاه نموده ريش را زياد كنيد مخالفت ورزيده سبيل

  هاي مضمضه و استنشاق: مزيت
شـود، پوسـته سـر آلـه      زدن، آب بيني و بدبوي ازاله مـي  واكدر مضمضه و استنشاق و مس

شـود، و نيـز مـانع اسـتبراء قـرار       تناسلي، عضو زايدي است كه در آن چرك و وسخ جمع مي
گرداند، در تورات آمـده اسـت كـه ختنـه عالمتـي       گيرد، و لذت عمل جنسي را ناقص مي مي

دت بادشاهان است كـه جهـت امتيـاز    است از جانب خداوند بر ابراهيم و فرزندان او، يعني عا
دهند، پس همچنين ختنه عالمـت   ها داغ مي بعضي حيوان يا برده از بقيه، روي سر و گردن آن

رود كـه تغييـرات و تدليسـاتي پديـد آيـد،       ها قرار داده شد، زيرا در بقية شعارها امكان مي آن
كار برود، انتقـاص المـاء   آيد، مگر اين كه مشقت زيادي ب ولي در ختنه هيچگونه تغييري نمي

  كنايه از استنجا به آب است.

                                           
  شود. از اين جهت در فارسي به آن محاسن گفته مي -)1(
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  هاي رسوالن است: چهارچيز از سنت

 َوالتـَعطـرُ  – اْلِختَـانَ  َويـَـْرِوي – اْلَحيَـاءُ  :اْلُمْرَسـِلينَ  ُسـَننِ  ِمـنْ  َأْربَـعٌ «فرموده اسـت:   �رسول خدا 

د، حيـا (و در روايتـي ختـان) و    هستن †هاي پيامبران  چهار چيز از سنت« »َوالنَكـاحُ  َوالسَواكُ 
هـا از قبيـل طهـارت     گويم: همـه ايـن   ، من مي»نمودن زدن و ازدواج استعمال خوشبو، مسواك

ها آلـوده   باشند، زيرا حيا عبارت از ترك وقاحت، بد دهني و فحاشي است كه نفس به آن مي
د، و بـر  آور گردد، استعمال عطر و خوشبويي سرور و شـادي در نفـس پديـد مـي     و مكدر مي

دارد، ازدواج باطن مردم را از اين كه به زنان رغبـت پيـدا بكنـد و يـا وسوسـه       پاكيزگي وامي
  دارد. زنان را به دل راه بدهد پاك نگاه مي

  سنت مسواك:

م اگر بر امت« »َصالةٍ  ُكل  ِعْندَ  السَواكَ َألَمْرتـُُهْم بِ  ُأمِتي َعَلى َأُشق  َأنْ  َلْوال«فرمود:  �رسول خدا 
دادم، (يعني از خوف،  زدن با هر نماز دستور مي كردم آنان را با مسواك سنگيني احساس نمي

، و بـدين اسـلوب   »دادم) بود مسواك را مانند وضـو شـرط نمـاز قـرار مـي      احساس تنگي نمي
در  �ها داليل روشني هستند كه اجتهـاد رسـول خـدا     احاديث زيادي وارد شده است، و اين

باشند، و دفع تنگنا و حرج از  ارد، و حدود شرعي وابسته به اهداف ميحدود شرعي دخالت د
  باشند. آن اصولي است كه مبناي احكام شرع مي

أع أع كأنــه «فرمــود:  كــه مــي �زدن آن حضــرت  گفــتن راوي در بيــان كيفيــت مســواك

و  زدن مبالغه نموده به منتهـاي دهـان برسـد    دال بر اين است كه انسان بايد در مسواك »يتهـوع
هاي دهان را از بين  زدن بيماري نمودن در مسواك  هاي گلو و سينه را بيرون آورد، مبالغه بلغم
  كند. بو مي برد و صدا را صاف و دهان را خوش مي

  غسل مسنون:

َعةِ  ُكـل  ِفـى يـَْغَتِسـلَ  َأنْ  ُمْسـِلمٍ  ُكـل  َعلَـى َحـق «فرمـود:   �رسول خدا   ِفيـهِ  ِسـلُ تَ يـَغْ  ،يـَْوًمـا أَيـامٍ  َسـبـْ

الزم است كه بر هر مسلمان كه در هر هفته يك روزي غسل نموده سر و بدن « »َوَجَسَدهُ  رَْأَسهُ 
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كردن در هر هفته، سنت مستقلي اسـت كـه    ، اين حديث داللت دارد كه غسل»خود را بشويد
جهت ازاله چرك و وسخ از بدن مشروع گرديده است، و نيز هشداري است بـراي نفـس بـه    

اي هسـتند   و پاكيزگي، و آن به نماز جمعه موقت گرديد؛ زيرا اين دو تا بگونهصفت طهارت 
  گردد، و نيز در اين تعظيمي براي نماز جمعه است. كه هريكي به وسيله ديگري تكميل مي

  كرد: از چهار چيز غسل مي ����رسول خدا 
و  زدن كرد: از جنابت، روز جمعه، از حجامـت (رگ  از چهار چيز غسل مي �رسول خدا 

  دادن ميت. كشيدن) و از غسل خون
شـود   كرد كه عموماً در آن خون زياد بر بدن پخش مي در حجامت از آن جهت غسل مي

اي جداگانه مشكل است، و نيز مكيدن خون با وسيله، خون را از هـر طـرف    و شستن هر نقطه
از جريـان   كردن مانع باشد، و غسل ماندن خون در هر عضو مفيد نمي كند، لذا ناقص جذب مي

  گيرد. آن قرار مي
شـود، بـاري بـه هنگـام      دهنده پخش مي دادن ميت ترشحاتي از او بر بدن غسل اما در غسل

كندن كسي نشسته بودم ديدم كه از ماليكـه مـأمور بـه قـبض ارواح، مشـقت عجيبـي در        جان
بـر  آورد، از آن فهميدم كـه الزم اسـت نفـس از تغييـر حالـت قبلـي        ارواح حاضرين پديد مي

  حالت ديگري كه مخالف حالت اول است متنبه گردد.
به كسي كه خواست مسلمان باشد، فرمود: بـه آب و بـرگ كنـار آب تنـي      �رسول خدا 

اش اين است كـه   هاي حالت كفر را از خود دور كن، فلسفه كن و به ديگري گفت كه: موي
  .آمدن از چيزي، به ظاهر متجسم گردد، واهللا أعلم در نزد او بيرون

  ها احكام آب

  نهي از ادرارنمودن در آب ايستاده:

اِئمِ  اْلَمــاءِ  ِفــي َأَحــدُُكمْ  يـَبُــوَلن  الَ «فرمــود:  �رســول خــدا  ــِذي الــدَيْجــِري، َال  ال  ِفيــهِ  يـَْغَتِســلُ  ثُــم« 
  .»كند اي جريان ندارد ادرار نكند، سپس در آن غسل مي هيچيكي از شما در آب ايستاده«
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كـردن در   نهي از هر دو تاست، ادراركردن در آن، غسـل  �ن حضرت گويم: منظور آ مي
ثَاِن، َعْورَتِِهَمــا َعــنْ  َكاِشــَفْينِ  اْلغَــاِئطَ  َيْضــرِبَانِ  الــرُجالنِ  َيْخــُرجِ  الَ «آن، ماننــد حــديث:  يـََتَحــد  ــهَ  فَــِإنالل 

ه قضـاي حاجـت بـاهم    فرمود: دو نفر از شما بـه اراد  �آن حضرت « »َذلِـكَ  َعلَـى يَْمُقتُ  تـََعاَلى
، و »شـود  نروند كه خود را برهنه نموده باهم صحبت كنند، زيرا خداوند بـر ايـن نـاراض مـي    

آنچه گفته شد كه منظور نهي از هردوتاست آن را روايـت نهـي از ادرار در آب بـه صـورت     
كند، حكمش اين  كردن در آن، نيز به صورت تنهايي واضح مي تنهايي و روايت نهي از غسل

شود يا منجر به تغيير  كه هردو از دو امر خالي نيستند، يا اين كه آب به استعمال متغير مي است
ها نيز به او اقتدا  كند آن گيرد، به اينطور كه وقتي مردم او را ببينند كه چنين كاري مي قرار مي

گذشـت،  گيرد كـه ذكـرش قـبالً     آور قرار مي نمايند، و آن نيز به منزله همان دو كار نفرين مي
البته اگر آب دريامانند، يا جاري است از اين حكم مستثني است، بـازهم در هـر حـال پرهيـز     

  بهتر است.

  حكم آب مستعمل:
برند، بلكه آن متروك  اما آب مستعمل را هيچكسي از طوايف مردم در طهارت بكار نمي

ن در اين آن را بر حسب عرف گذشته بجا گذاشت، ولي با وجود اي �است، لذا رسول خدا 
  شكي نيست كه پاك است.

هرگاه مقدار آب بـه  « »اْلَخَبثَ  َيْحِملْ  َلمْ  قـُلتَـْينِ  اْلَماءُ  بـََلغَ  إَذا«فرموده است:  �رسول خدا 
  .»گردد دو قله برسد نجس نمي

پذيرد، مراد از آن نجاست عرفي و عادي نيسـت، پـس    منظور اين كه خبث معنوي را نمي
ه وقوع نجاست در آن، تغيير بخورد و نجاست، نجاسـت فاحشـي   هرگاه يكي از اوصاف آن ب

  باشد چه از روي كم و چه از روي كيف آن از مورد بحث ما نيست.

  قلتين حد فاصل بين كثير و قليل قرار گرفت:
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و قلتين بنا به ضرورت حد فاصل بين كثير و قليل قـرار داده شـد، نـه ايـن كـه آن از روي      
ده شده است، و همچنين است حكم ساير مقادير شـرعي، زيـرا   تحكم و تخمين فاصل قرار دا

آب، دو محل دارد يكي معدن زميني دوم ظروف، معدن مانند چـاه و چشـمه، آب رودخانـه    
باشـد، ظـروف ماننـد مشـك، سـبوي، حـوض، تشـت و غيـره، از نجـس           هم به آن ملحق مـي 

گرفـت،   مت قرار ميگرفتند، و كشيدن آب از آن سبب زح قراردادن معدن در حرج قرار مي
ها حرجي نيست، و بـراي معـدن    شوند، لذا در ريختن آب آن ها هر روز پر كرده مي اما ظرف

زدن درنـدگان در   توان آن را از وقـوع مـدفوع حيـواني و دهـان     سرپوشي وجود ندارد، و نمي
ها چنـدان حرجـي وجـود     ها و نگهداري آن گذاشتن روي ظرف پرده قرار داد، و در سرپوش

  ها از حيواناتي كه رفت و آمد زياد دارند مشكل است. د، البته نگهداري آنندار
چون آب معدن بسيار زياد است كه نجاسات زيـادي هـم در آن تـأثيري نـدارد بـرخالف      

هـايي   ظروف، لذا واجب شد كه حكم معدن از حكم ظروف جدا باشد، و در معدن رخصـت 
ل معدن و ظـروف باشـد غيـر از قلتـين     باشد كه در ظروف نيست، و چنين چيزي كه حد فاص

باشـد و آنچـه از قلتـين كمتـر باشـد بـه آن        نيست، زيرا آب چاه و چشمه كمتر از قلتـين نمـي  
  گويند. گويند، بلكه به آن گودي مي حوض و تاالب نمي

  ها: انواع قله
و هرگاه به قدر دو قله در سرزمين همواري قرار بگيرد اغلب هفت وجب در هفت وجـب  

هـا از آن   ، و آن حوض كوچكي است، و بزرگترين ظرف قلـه اسـت و در عـرف آن   باشد مي
اي گاهي به مقـدار يـك قلـه و     ها هم، يكنواخت نبودند، يك قله باالتر ظرفي نبود، و همه قله

اي كه دو قله  شد، اما چنين قله گرفت، يكي يك و ربع و يكي يك و دو ثلث مي نيم قرار مي
رسـند و معـدن هـم از آن     حدي اسـت كـه ظـروف بـه آن نمـي     باشد وجود نداشت، پس اين 

  باشند، لذا حد فاصلي بين كثير و قليل قرار داده شد. تر نمي پايين

  بعضي فقها قايل به قلتين نيستند:
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و كساني كه به قلتين قايل نيستند، مانند مالكيه، مجبورند در حفظ حد آب كثيـر قايـل بـه    
ها از افتادن  است و نيز مجبور شدند تا در باره آب چاه چنين چيزي باشند كه نزديك به قلتين

مدفوع شتر و غيره چشم بپوشند، از اينجا مناسب است دريافت كه نزول حدود شـرعي بنـا بـه    
  دانست. جويي نمود، و عقل به جز از آن را مجاز نمي توان از آن چاره ضرورتي است كه نمي

  »:َشيء ينَجسه اَل َطهور اْلماء«كه  ����معني قول رسول خدا 

آب پـاك اسـت و چيـزي آن را    « »َشـْيء يـَُنجسـهُ  َال  َطُهـور اْلَمـاء«: �اين گفته رسول خدا 
اش:  و گفتـه  »شـود  آب جنب نمـي « »َيْجنُـبُ  َال  اْلَمـاءَ «اش كه  و نيز اين گفته »كند نجس نمي

أن البدن ال ينجس واألرض ال «كه  ها كه در اخبار وارد شده اند و امثال آن »يـَْنُجسُ  الَ  اْلُمْؤِمنَ «
  .»شوند همانا بدن و زمين نجس نمي« »تنجس

گردد به عدم نجاست خصوصي كه قرينه حالي يا مقالي بر آن  ها برمي معاني همه اين
اين است كه معادن به برخورد نجاست كه  »يـَْنُجسُ  ال اْلَماءُ «داللت داشته باشند، لذا معني 

شود، و يكي از اوصافش تغيير نخورد، و آن نجاست پخش و  ها در آورده نجاست از آن
گردد، و به زمين آب باران و  شود پاك مي گردند، و بدن شسته مي پراكنده نباشد نجس نمي

شود، آيا چنين امكان دارد  كنند، پس پاك مي رسند و پاها آن را پايمال مي شعاع خورشيد مي
سات قرار بگيرد، چگونه حالنكه عادت بشر مقر نجا »بضاعه«كه كسي گمان ببرد كه چاه 

آب شرب  �اين است كه از چنين چيز اجتناب ورزند، پس چگونه از آن، براي رسول خدا 
افتاد بدون اين كه كسي قصد انداختن  شد، بلكه در آن گاه وقتي چنين چيز مي آورده مي

كنيم، باز  مشاهده مي هاي زمان خويش ها را در آن داشته باشد، چنانكه ما امروز در چاه آن
شدند، پس وقتي كه اسالم آمد نسبت به طهارت شرعي باالتر  آن نجاسات بيرون كشيده مي

يعني  »َشْيء يـَُنجسهُ  َال  َطُهور اْلَماء«فرمود:  �ها بود سؤال كردند، رسول خدا  از آنچه نزد آن
يل يا تحريفي از كند، اين تأو عالوه بر آنچه نزد شماست نجاست ديگري آن را نجس نمي

≅﴿ظاهر نيست، بلكه همين است كالم عرب، پس منظور از قول خداوندي:  è% Hω ß‰ É r̀& ’ Îû !$tΒ 
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zÇrρé& ¥’ n<Î) $�Β §� ptèΧ 4’ n?tã 5ΟÏã$sÛ﴾)1( » بگو: در آنچه بر من وحي شده است حرامي را بر
  .»يابم اي كه بخورد نمي خورنده

ه از پزشكي نسبت به چيزي سؤال شود و او آنست كه در آنچه شما اختالف داريد، هرگا
گردد كه منظورش نفي جواز به اعتبار  بگويد كه: استعمالش درست نيست، معلوم مي

شود كه او  تندرستي بدن است و اگر از فقيهي سؤال گردد و بگويد: جايز نيست معلوم مي

ôM﴿نفي جواز شرعي را در نظر گرفته است، مثالً خداوند فرموده است:  tΒ Ìh� ãm öΝà6ø‹ n= tã 

öΝ ä3çG≈yγ̈Β é&﴾)2( »نكاح مادرانتان بر شما حرام شده است«.  

ôM﴿و نيز فرموده است:  tΒ Ìh� ãm ãΝ ä3ø‹n= tæ èπtG øŠyϑ ø9 گوشت حيوان مرده بر شما حرام شده « )3(﴾#$
  .»است

هويداست كه منظور از اول حرمـت نكـاح اسـت و منظـور از دومـي حرمـت خـوردن، و        
نفي جـواز شـرعي اسـت نـه نفـي       »بِـَوِلي  ِإال ِنَكـاحَ  ال«از قولش  �ا همچنين منظور رسول خد

  وجود خارجي، و امثال اين زياد است و اين تأويل نيست.

  حيوان مرده در آب:
شود، امري است كـه   اما وضوگرفتن از آب مقيد كه بدون قيد اسم آب بر آن اطالق نمي

ان بـه آن نجاسـت را زايـل نمـود، بلكـه      تـو  نمايد. آري، مي شرع آن را به نظر سحطي دفع مي
راجح هم همين است، علماء در باره جزئيات مردن حيوان در چاه بحث نموده اند، و در بـاره  

منقـول نيسـت، و آثـار منقـول از صـحابه و       �ده در ده، و آب جاري حديثي از رسول خـدا  
موش و اثر ابراهيم نخعي و تابعين مانند اثر ابن الزبير در باره زنجي و اثر حضرت علي در باره 

                                           
  .145عام، آية سورة ان -)1(
  .23سورة نساء، آية  -)2(
  .3سورة مائده، آية  -)3(
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ها گواهي بدهند، و نه  شعبي در باره گربه، از آن چيزهايي نيستند كه محدثين روي صحت آن
ها اتفاق دارند، و بالفرض هم اگر صحيح باشند، امكان دارد  جمهور اهل قرون اولي روي آن

همچنـان  ها جهت تطييب قلوب و نظيف نگهداشتن آب باشند، نه از جهت وجوب شرعي  آن
  است. )1(كه در كتب مالكيه آمده است، و بدون نفي اين احتمال، قول ديگر خرط القتاد

خالصه اين كه در اين باب چيزي معتبر به كه واجب العمل باشد وجـود نـدارد و حـديث    
تر است، و اين محال است كه خداوند در اين مسايل براي  ها بدون شبه ثابت قلتين از همه اين

گيرند و وقوعش بسيار است كه عامـه مـردم بـه آن     فه بر آنچه از منافع بكار ميبندگانش اضا
به آن، به صراحت نص نفرموده باشـد، و   �مبتال هستند، مشروع گرداند، و سپس رسول خدا 

ها به شهرت نرسيده باشد، و حتي حديثي هم در اين باره وارد نشده باشد،  بين صحابه و بعدي
  واهللا أعلم.

  اساتتطهير النج

  تعريف نجاست:
نجاست هرآن چيزي است كه اهل طبايع آن را گنديده قرار داده از آن پرهيز كنند و اگر 

  به لباس برسد لباس را از آن بشويند مانند مدفوع انسان، ادرار و خون.
هـا مشـهور اسـت مسـتنبط      كردن نجاسات از آنان گرفته شـده و از آنچـه بـين آن    اما پاك

حيوان نجـس اسـت، بـه دليـل حـديث ابـن مسـعود، در نجاسـت ادرار         گرديده است، مدفوع 
دهند، البتـه   اي وجود ندارد، طبايع سالم آن را مستقذر قرار مي حيوان ماكول اللحم هيچ شبهه

به خاطر ضرورت استشفاء اجازه به نوشيدن آن داده شده است، و حكم به طهارت يـا خفـت   
خمر را نيز به آن ملحق فرموده است و همـين   باشد، شارع نجاست آن، به خاطر دفع حرج مي

≅Ó§ô_Í‘ ôÏiΒ È﴿است منظور از اين آيه:  yϑ tã Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9    »پليد و از عمل شيطان است«. )2(﴾#$

                                           
  دوركردن خار از درخت به دست. ضرب المثل است براي كار سخت و مشكل. -)1(
  .90سورة مائده، آية  -)2(
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زيرا آن را حرام معرفي نموده روي تحريمش تاكيد نمود، پس مقتضاي حكمت اين است 
هـا مجسـم گـردد، و تـا      در نـزد آن  كه آن هم مانند ادرار و مدفوع قرار بگيرد، تا كه قـبح آن 

  ها را از آن لگام كند. نفوس آن

  نجاست سگ:

ْليَـْغِسـْلهُ  َأَحدُِكمْ  ِإنَاءِ  ِفى اْلَكْلبُ  َشِربَ  ِإَذا«فرمود:  �رسول خدا  و در روايـت   »َمـراتٍ  َسـْبعَ  فـَ
ظـرف را  هرگاه سگي در ظرف آب شـما دهـان زد آن   « »بِالتـَرابِ  ُأوَالُهن «ديگر آمده است: 
  .»اولين بار آن را خاك بماليد«و در روايت ديگر آمده است كه  »تا هفت بار بشوييد

خورده سگ را به نجاسات ملحق فرموده است، بلكـه آن   پس �گويم كه: رسول خدا  مي
را از شديدترين نجاسات قرار داده است، زيرا سگ حيوان ملعـوني اسـت كـه ماليكـه از آن     

آميـزش بـه آن بـدون عـذر، هـرروز يـك قيـراط از ثـواب مـردم           نفرت دارنـد، نگهـداري و  
اش اين است كه آن در طبعش با شياطين شباهت دارد، زيرا عـادتش بـازي و    كاهد، فلسفه مي

پـذيرد، و   كردن مردم است، و از شيطان الهـام مـي   خشم است، و غلطيدن در نجاسات و اذيت
دهند، و راهي  و تنبلي از خود نشان مي مردم را ديد كه در اين باره سستي �چون رسول خدا 

به نهي از آن نبود؛ زيرا به خاطر حراست كشت و گلة گوسفندان، شكار و حفظ از دشمن بـه  
آن نياز هست، آن را بـا دسـتور بـه اكيـدترين طهـارت، معالجـه نمـود، اگرچـه در ايـن نـوع           

ز علما اين حكـم را  طهارت، مشقت هست اما آن به منزلة كفاره است در ردع و منع، بعضي ا
عمل شرعي قرار نداده اند، بلكه آن را بر يك نوع تاكيد حمل نموده اند و گروهي ديگـر بـه   

  ظاهر حديث را مالحظه نموده اند، بهر حال احتياط بهتر است.

  تطهير آنچه ادرار بر آن واقع شده است:

گويم: آب بسـيار، ادرار بـر    من مي »َمـاءٍ  ِمـنْ  َسْجالً  بـَْوِلهِ  َعَلى َهرِيُقوا«فرمود:  �رسول خدا 
كند، و اين مأخوذ است از آنچه در نزد همه مردم مقرر است كه باران زيـاد   زمين را پاك مي
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بـرد و ادرار راكـأن لـم     كند، و اين كه كثرت آب بوي ناگوار را از بين مـي  زمين را پاك مي
  دهد. يكن قرار مي

  تطهير لباس:

ْلتَـْقُرْصـهُ  اْلَحْيَضـةِ  مـن الـدم ِإْحَداُكن  ثـَْوبَ  َأَصابَ  إذا«فرمود:  �رسول خدا   بمـاء لِتَـْنَضـْحهُ  ثـم فـَ

وقتي لباس كسي از شما به خون حيض آلوده شود بايد آن را بتراشد و سپس « »فيه لُِتَصلى ثم
شـدن عـين نجاسـت و اثـر آن، پـاكيزگي       ، يعني با زايل»بر آن آب بپاشد و با آن نماز بخواند

، و بقيه خصوصيات، صورتي مناسب، از زوال عين و اثر آن هستند، و تنبيه بـر  شود حاصل مي
  آن هستند نه شرط.

  مني انسان نجس است:
اما مني انسان، ظاهرتر اين است كه آن نجس است، زيرا آنچه در تعريـف نجاسـت ذكـر    

كند، به شـرطي كـه جرمـي داشـته      كرديم در مني وجود دارد، كندن، خشك آن را پاك مي
  شد.با

بـول پسـر دختـر را    « »اْلغُـَالمِ  بـَـْولِ  ِمـنْ  َويـَُرش  اْلَجارِيَِة، بـَْولِ  ِمنْ  يـُْغَسلُ «فرمود:  �رسول خدا 
گويم كه اين امري بـود كـه در زمـان     من مي »شسته ميشود و بول پسر بچه را آب زده ميشود

را بـر فـرق    آن را به جا گذاشت، چند امور مردم �جاهليت مقرر گرديده بود و آن حضرت 
  دارد: ادرار دختر و پسر وامي

گيرد، لـذا بـه حـال آن     شود كه شستنش سنگين قرار مي يكي آنكه: ادرار پسر پراكنده مي
  اش آسان است. ريزد كه ازاله تخفيف مناسب است، و ادرار دختر يك جا مي

  تر و بدبوتر از ادرار پسر است. دوم اينكه: ادرار دختر غليظ
مرغوب و دختران قدري نامرغوب بودند، اهل مدينه و ابراهيم نخعي به  سوم اينكه: پسران

كردند، و امام محمد در اين باره سخن فرموده است كه دو معني دارد،  ظاهر حديث عمل مي
  لذا به آنچه بين مردم مشهور است نبايد فريب خورد.
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  ها: تطهير پوست

وقتيكه پوست آش داده شود بي گمان « »َطُهرَ  فـََقدْ  اِإلَهابُ  ُدِبغَ  ِإَذا«فرمود:  �رسول خدا 
بكارگرفتن پوست حيوان دباغي داده شده بـين مـردم مـروج و مسـّلم بـود،       »پاك شده است

  برد. اش اين است كه دباعي بدبويي را از بين مي فلسفه

  طهارت نعل:

از  وقتيكه يكي« »طهـور لـه التراب فإن األذى بنعله أحدكم وطىء إذا«فرمود:  �رسول خدا 
گويم كه  من مي »شما به كفشش نجاست را پايمال كند پس براي او خاك پاك كننده است

شوند، زيرا جسم سفتي دارند كـه   دار به ماليدن بر خاك پاك مي نعل و خف از نجاست جرم
كند و ظاهر اين است كه اين حكم در نجاست تر و خشك  ها نفوذ نمي نجاست در داخل آن

  يكسان است.

  طوافين و طوافات است:گربه از 

هـاي نـر و مـاده     گربـه « »َوالطوافَـاتِ  الطـواِفينَ  ِمـنَ  ِإنـَها«در باره گربه فرمود:  �رسول خدا 
  .»گردند هميشه در اطراف شما مي

خورد، امـا در ايـن بـاره     زند و موش را مي منظور اين كه اگرچه گربه به نجاسات دهن مي
ة آن حكم داده شود؛ زيرا دفع حرج، اصلي از اصـول شـرع   خورد نياز هست كه به پاكي پس

اي كه جگر تـر   را واداشت تا بر هر حيوان زنده �است، و موافق به قول ديگري آن حضرت 
  اي دارد بايد رحم كرد و آن را به مرد و زن سايل تشبيه داد، واهللا أعلم. و تازه

  ةابواب صلو

  شان نماز از همه عبادات باالتر است:
تر و شـهرتش در   دانست كه نماز از همه عبادات شان بزرگتري دارد، براهينش روشنبايد 

ميان مردم بيشتر و اثرش در نفوس مفيدتر است، از اين جهت شارع بـه بيـان فضـلش و تعيـين     
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اوقاتش و توضيح شروط، اركان، آداب، رخصت و نوافلش اهتمام بيشتري قايل شـده اسـت،   
تمام بكار نرفته است از بزرگترين شعاير دين قرار داده شده و در در بقيه انواع طاعات چنين اه

اديان سابق يهود، نصاري و مجوس نيز مسـلم بـود، و از بقايـاي آيـين اسـماعيلي اسـت، الزم       
ها متفق  است كه در توقيت و بقيه متعلقاتش همان اموري را اتخاذ نمود كه در نزد جمهور آن

  عليه بوده اند.
ها محرف شده مانند كراهيت نمازخواندن با خف و نعال و امثـال آن   د آنالبته آنچه در نز

هـا قـرار گيـرد،     در نزد يهود را بايد شديداً ترك داد، و سنت مسلمانان بايد غيـر از سـنت آن  
هچنين مجوس هم در دين خود تحريف آوردند و به عبادت خورشيد پرداختند، لـذا واجـب   

ها نهـي   متاز گردد، پس مردم از نمازخواندن در اوقات آنها م شد كه آيين اسالم از آيين آن
  گرديدند.

و بنابر گستردگي احكام نماز و كثرت اصولي كه نمـاز بـر آن مبتنـي اسـت، اصـول را در      
ذكر نشد آنچنان كه در بقيه كتب ذكر كرديم، بلكه اصل هر فصلي را در  ةآغاز كتاب الصال

  همان فصل ذكر خواهيم نمود.

  ندان براي خواندن نماز:دستور به فرز

َها َواْضرِبُوُهمْ  ِسِنينَ  َسْبعِ  أَبـَْناءُ  َوُهمْ  بِالصَالةِ  َأْوَالدَُكمْ  ُمُروا«فرمود:  �رسول خدا   أَبـَْناءُ  َوُهمْ  َعَليـْ

نَـُهمْ  َوفـَرُقوا ِسِنينَ  َعْشرِ  تان را در هفت سالگي به نماز دستور بدهيد  فرزندان« »اْلَمَضاِجعِ  ِفى بـَيـْ
. »ها را بزنيد و در خوابگاه (پسر و دختر را) از هم جدا كنيد سالگي بر ترك نماز آن در ده و

گويم كه بلوغ بچه به دو صورت است: يكي در صالحيت و شايستگي صحت و سقم  من مي
نفساني است كه آن تنها وابسته به عقل است، و عالمت ظهور عقل به هفت سالگي است، 

سالگي  شود، و عالمت اتمام آن به ده از حالي به حالي منتقل مي پس فرزند هفت سال حتماً
تواند  باشد كه نفع و ضرر خود را مي ساله به شرط سالمتي مزاج، عاقل مي است، پس فرزند ده

كند. دوم بلوغ در صالحيت جهاد و  تشخيص بدهد، و در تجارت و امثال آن مهارت پيدا مي
يله آن بلوغ بايد از مرداني قرار گيرد كه بتواند مشقت حدود است و مؤاخذه بر آن، و به وس
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را تحمل نمايد و وضع او در سياست مدني و ديني اعتباري داشته باشد، و بر استوارماندن بر 
صراط مستقيم اجبار گردد، و بر كمال عقل و كمال جسم و جثه او بتوان اعتماد نمود، آن 

عاليم اين بلوغ احتالم و روييدن موي عورت  آيد، و از سالگي به دست مي اغلب در پانزده
  است.

اي است بين بنده و موالي او، و  و نماز هم دو اعتبار دارد: يكي از آن جهت كه آن وسيله
وسيله نجات و رهايي است از سقوط في أسفل السافلين. بنابراين، با بلوغ اول به اقامة آن 

  شود. دستور داده مي
اي است بين بنده و موالي  ير اسالم است مردم بر آن وسيلهو از اين جهت كه يكي از شعا

او، و وسيله نجات و رهايي است از سقوط في أسفل السافلين. بنابراين، با بلوغ اول به اقامة آن 
  شود. دستور داده مي

و از اين جهت كه يكي از شعاير اسالم است مردم بر آن مؤاخذه شده تحت فشار قرار 
  اهند و چه نخواهند، حكم نماز مانند حكم بقية امور شعايري است.شوند چه بخو داده مي

سالگي برزخي است در ميان دو حد و جامع دو جهت است به آن از هردو  چون سن ده
جهت نصيبي داده شد، و به جداساختن خوابگاه پسر و دختر از اين جهت دستور رسيد كه 

بي منجر به شهوت عمل جنسي قرار خوا اين روزها روز مراهقي هستند، بعيد نيست كه هم
  گيرد، لذا الزم است كه دروازه فساد از نخست مسدود قرار گردد.

  ةفضل الصال

≈βÎ) ÏM¨﴿خداوند فرموده است:  uΖ|¡ptø: $# t÷Ïδ õ‹ãƒ ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9 ها را از بين  ها بدي نيكي« )1(﴾#$
  .»برند مي

كاب به گناه شركت كرده در باره كسي كه در نماز جماعت بعد از ارت �و رسول خدا 
 �، و نيز آن حضرت »خداوند گناه تو را آمرزيد« »َذنـَْبكَ  َلكَ  َغَفرَ  َقدْ  اللهَ  فَِإن «بود، فرمود: 

                                           
  .114سورة هود، آية  -)1(
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. الَ  :قَاُلوا َشْىء؟ َدرَنِهِ  ِمنْ  يـُْبِقى َهلْ  َخْمًسا، يـَْومٍ  ُكل  ِفيهِ  يـَْغَتِسلُ  َأَحدُِكْم، بَِبابِ  نـََهًرا َأن  َلوْ «فرمود: 

اگر جويي به دروازه منزل يكي از « »اْلَخطَايَا ِبَها اللهُ  يَْمُحو اْلَخْمِس، الصَلَواتِ  ِمْثلُ  َفَذِلكَ  :قَالَ 
ماند؟ عرض  تني كند، آيا بر او چركي باقي مي شما باشد كه هرروز در آن پنج بار آب

ها گناهان را  له آنكردند: خير، فرمود: همين است مثال نمازهاي پنجگانه كه خداوند به وسي
 رََمَضانَ  ِإَلى َورََمَضانُ  اْلُجُمَعةِ  ِإَلى َواْلُجُمَعةُ  اْلَخْمسُ  الصَلَواتُ «، و نيز فرمود: »فرمايد محو مي

نَـهُ  َمالَ  ُمَكفَراتٌ  اي ديگر و رمضان  نمازهاي پنجگانه و جمعه تا جمعه« »اْلَكَبائِرُ  اْجتُِنَبتِ  ِإَذا نَ بـَيـْ
هاي كبيره پرهيز  نمايند به شرطي كه از گناه هاي مابين را كفاره مي گناه تا رمضاني ديگر

  .»شود

  منافع نماز:
گويم كه: نماز از يك جهت نظافت و پاكيزگي و از طرف ديگر خشوع و خضوع  من مي

سازد، و ايـن از   و فروتني را در بر دارد، نفس را تزكيه نموده به سوي عالم ملكوت متوجه مي
دهـد و از آن دوري   ست كه هرگاه به صفتي متصف شود ضد آن را ترك مـي ويژگي نفس ا

گيرد، پس هركسي كه نمازهـا را بـه همـانطوري     جويد، و آن صفت كأن لم يكن قرار مي مي
ها را در اوقاتش بجا  ها را درست انجام دهد و آن كه مشروع گرديده اند ادا نمايد، وضوي آن

آن را درست انجام دهد، و هدفش از كالبـد روح، و از  بياورد، ركوع، خشوع اذكار و هيأت 
خورد و خداوند خطايـا را از او   صورت معني باشد، الزماً در لجة بزرگي از رحمت غوطه مي

  گرداند. محو مي

  نماز از بزرگترين شعاير اسالم است:

بين مسلمان و كافر تـرك   فرق« »الصَالةِ  تـَْركُ  اْلُكْفرِ  َوبـَْينَ  اْلَعْبدِ  بـَْينَ «فرمود:  �رسول خدا 
. چون نماز يكي از شعاير اسالم و عالمتي از عاليم آن است، مناسب است با فقـد  »نماز است

ها بسيار قوي اسـت، و   نماز به فقد اسالم حكم داده بشود، زيرا مناسبت و مالبست در ميان آن
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از نماز نداشته باشد  اي گرداند، و كسي كه بهره نيز نماز معني سپردن خود به خدا را محقق مي
  پس او جايي براي خود در اسالم مهيا نكرده، مگر به صورتي كه قابل اعتماد نباشد.

  اوقات نماز

  الزم است نمازها، اوقات مشخصي داشته باشند:
شدن در رشـتة   خوردن در عمق شهود و منسلك چون فايدة نماز كه عبارت است از غوطه

آيد، و اين نيز امكان ندارد كه بـه چنـين    آن بدست نميماليكه، بدون مداومت و مالزمت بر 
چيزي مأموريت داده شوند كه با آن، منافع ضروري از دسـت برونـد و مـردم كـالً از احكـام      
طبيعت خارج گردند، حكمت الهي الزم دانست كه به محافظت نماز و نگهـداري از آن بعـد   

گيـري   انتظار داشـته و بـراي آن آمـاده   از مدتي مأموريت داده شود تا اين كه قبل از اداي آن 
گيـرد، و در   نمايند، اما رنگ آن و پرتوافكني نورش بعد از اداي آن در حكم نمـاز قـرار مـي   

اوقات فراغت از نماز، ذكر اهللا مد نظر قرار گرفته دل به اطاعت خداوند معلق باشد، پس مثال 
شد، و به ارتفاعاتي باال رفتـه و  باشد كه با ميخي بسته با وضع مسلمان مانند وضع يك اسب مي

باز به سوي ميخ برگردد، و تاريكي گناهان و غفلت در ته دل داخل نشود، اين است تـداومي  
  كه بتوان آن را انجام داد، در صورتي كه انجام تداوم حقيقي ممتنع گردد.

  يابد: ها روحانيت انتشار مي ساعاتي كه در آن
كه اوقات نماز تعيين گردند، و هيچ وقتي سزاوارتر  باز وقتي سرانجام بر اين قرار گرفت

يابد و ماليكه از آسمان فرود  ها انتشار مي از اين چهار وقت نيست كه روحانيت در آن
ها  گردند، و دعاها در آن ها به بارگاه خداوندي عرضه مي آيند، و اعمال مردم در آن مي

باشند، امر  تلقي از مألاعلي مي گردند، و اين در نزد جمهور كساني كه اهل مستجاب مي
توان همه را مكلف قرار داد، چنانكه اين امر بر كسي  شب نمي مسلّمي است، اما در وقت نيم

مخفي نيست. پس اوقات نماز در اصل سه تا قرار گرفتند، فجر، قبل از غروب و غسق الليل، 

ÉΟ﴿فرمايد:  چنانكه خداوند مي Ï% r& nο4θn= ¢Á9 $# Ï8θä9 à$ Î! Ä§ôϑ ¤±9 $# 4’ n< Î) È,|¡xî È≅ ø‹ ©9$# tβ# uö� è% uρ Ì� ôfx� ø9$# ( ¨βÎ) 
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tβ# u ö�è% Ì� ôfx� ø9$# šχ% x. #YŠθåκ ô¶tΒ ∩∠∇∪﴾)1( » برپادار نماز را از تغييرخوردن خورشيد تا تاريكي
شك خواندن قرآن در صبح مشهود است كه ماليكه  شب و خواندن قرآن در صبح، بي

  .»شوند حاضر مي

≅È,|¡xî È﴿كلمة  ø‹ ©9 را به اين خاطر بكار برد كه نماز شام تا آن زمان حكماً ممتد اسـت،   ﴾#$
اي در وسط نيست. بنابراين، جمع بين الصالتين ظهـر و عصـر، مغـرب و عشـاء بـه       زيرا فاصله

  هنگام ضرورت جايز است، پس اين يك قانون كلي است.

  فاصله زياد در ميان دو نماز جايز نيست:
ميان دو نماز زياد باشد، زيرا در اين صورت محافظت، فوت و جايز نيست كه فاصله در 

شود، و همچنين فاصله، بسيار كم هم  شود و آنچه را قبالً كسب كرده است فراموش مي مي
نباشد كه براي تالش معاش فارغ نشوند، و درست نيست كه در اين باره حدي مقرر كنند، 

بتوانند آن را درك كنند، و آن بيشتر مگر اين كه ظاهر و محسوس باشد تا هر خاص و عام 
رود، و نبايد آن  گيري اوقات در نزد عرب و عجم بكار مي باشد كه در اندازه همان جزئي مي

فاصله خيلي زياد باشد و مناسب نيست كه آن از يك چهارم روز اضافه باشد، زيرا آن سه 
سلم كه اهالي اقاليم ساعت است، و تجزيه و تحليل شب و روز بر دوازه ساعت امري است م

گران و غيره عادت دارند كه  صالحه روي آن اجماع نموده اند، كشاورزان، تاجران، صنعت
كنند؛ زيرا اين وقت تالش و  براي كار و بار خويش خود را از صبح تا نيم روز فارغ مي

uΖ$﴿كسب رزق است، چنانكه در اين باره خداوند فرموده است:  ù= yèy_uρ u‘$pκ ¨]9$# $V©$yètΒ ∩⊇⊇∪﴾)2( 

θäótG#)﴿و نيز فرموده است:  »] معاش گردانديم و روز را [زمان كسب« ö;tG Ï9 ÏΒ ÿÏ&Î# ôÒsù﴾)3( .» تا
  »] بجوييد از فضل او [روزى

                                           
  .78سورة اسراء، آية  -)1(
  .11سورة نبأ، آية  -)2(
  .66سورة اسراء، آية  -)3(
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  ترغيب در نماز چاشت بدون ايجاب:
گيري براي نماز، از  خواهد، و فراغت و آماده هاي زياد، مدت طوالني مي و اشتغال به شغل

شود. بنابراين، شارع نماز چاشت را فرض قرار نداده است، امـا در   ، سنگين تمام ميهمه مردم
آن بسيار ترغيب نموده است، پس واجب است كه نماز شام به دو نماز تقسيم شود كه فاصـله  

باشـند، و غسـق    ها دو نماز ظهـر و عصـر مـي    ها در حدود يك چهارم روز باشد، و اين بين آن
تقسيم بشود، مانند آن كه مغرب و عشاء باشند، و واجب است كـه اجـازه    الليل نيز به دو نماز

اي نباشد  نرسد تا نمازهاي دوگانه را باهم جمع بخوانند، مگر به وقت ضرورت كه از آن چاره
رود، و ايـن اصـلي    و اگر نه مصلحتي كه در تعيين اوقات در نظر گرفته شده است از بـين مـي  

  است ديگر.

  اي نماز، زماني است كه نفس فارغ باشد:سزاوارترين وقت اد
چون جمهور اهالي مناطق صالح و مزاجهـاي معتـدل كـه هـدف در احكـام شـرع، بـه راه        

هاست از صبح تا تاريكي شب بيدار و بـراي بـرآوردن نيازهـاي خـويش در      آوردن آن راست
وقتـي اسـت    ترين وقتي كه در آن بايد نماز ادا شـود،  حال تردد و رفت و آمد هستند، شايسته

كه دل و نفس از الوان اشتغال بالمعاش فارغ باشند، چرا كه اشـتغال بالمعـاش مـردم را از يـاد     
دهد، تا نماز با قلبي فـارغ، ادا شـود، و در قلـب جـايگزين      خدا در غفلت و فراموشي قرار مي

#tβ﴿گردد و تأثير بيشتري داشـته باشـد، و منظـور از قـول خداونـدي:       u ö� è% uρ Ì� ôfx� ø9 $# ( ¨βÎ) tβ# u ö� è% 

Ì� ôfx� ø9 $# šχ% x. # YŠθåκ ô¶tΒ ∩∠∇∪﴾)1( »گمـان   خواندن فجر (نماز صـبح) پايبنـد باشـيد، بـي     به قرآن
  . هم همين است.»خواندن فجر (نماز صبح) با حضور فرشتگان است قرآن

  نماز قبل از خواب:

                                           
  .78سورة اسراء، آية  -)1(
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براي گذشته قرار اي  و نيز شايسته است كه هنگام شروع به خواب نماز اداء بشود، تا كفاره
هركسي نماز عشاء را با جماعت بخواند، مانند آن است «فرمود:  �گيرد، چنانكه رسول خدا 

كه نصف اول شب را زنده نگهداشـته اسـت، و هركسـي نمـاز عشـاء و صـبح را بـا جماعـت         
، اوقـات مشـغوليت ماننـد وقـت     »بخواند مانند آنست كه كل شـب را زنـده نگهداشـته اسـت    

ت كه بتوانند با سهولت بكار و بار دنيا برسـند، امـا مناسـب نيسـت كـه همـه       چاشت براي آنس
گردنـد كـه    ها در ميان دو امر، مختار مـي  مردم به آن مخاطب قرار بگيرند؛ زيرا اين وقت، آن

  آيا اين را ترك كنند يا آن را، و اين اصلي است ديگر.

  تعيين اوقات نمازها:
هاي منقول انبياي مقربين گذشته است، زيرا  به سنتتر در باب تعيين اوقات رجوع  شايسته

اي است  آن يك نوع هشداري است براي اداي طاعات و ترغيبي است به رقابت قوم و انگيزه
 ِمـنْ  األَنِْبيَـاءِ  َوقْـتُ  َهـَذا«فرمـود:   �براي ابقاي ياد خيري از نيكان، چنانكه حضـرت جبرئيـل   

  .»قـَْبِلكَ 
َلُكمْ  َأَحدٌ  ُيَصلَها َوَلمْ «باره عشاء آمده است:  نبايد گفت كه در حديث معاذ در كسـي  « »قـَبـْ
، زيرا اين حديث را گروهي روايت كرده اند، بعضـي  »پيش از شما اين نماز را نخوانده است

، و بعضـي  »كه مردم نماز خوانده خوابيـده انـد  « »إن الناس صّلوا ورقـدوا«ها گفته است:  از آن
و امثـال   »خواند مگر در مدينـه  كسي آن را نمي« »حد إال بالمدينةوال يصليها أ«ديگر فرموده: 

  آن، پس ظاهر اين است كه اين از قبيل روايت بالمعني است و اين اصلي ديگر است.

  در تعيين اوقات راز عميقي وجود دارد:
 �خالصه اين كه در تعيين اوقات راز عميقـي از چنـدين جهـت وجـود دارد، جبرئيـل      

نماز خواند و اوقات را به او تعليم داد، و بنابر آنچـه مـا ذكـر كـرديم      �مبر مجسم شده با پيغ
وجه مشروعيت جمع بين الصالتين في الجمله ظاهر گرديد، و سبب وجوب نماز تهجد و نماز 
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هـا بـراي بقيـه مـردم، و      بـودن آن  چاشت بر پيغمبر و پيامبران گذشته بنا به آنچه گفته اند، نفل
  ها، نيز ظاهر گرديد، واهللا أعلم. در اوقات آن سبب تأكيد اداي نماز

  نمازها، چهار وقت دارند:
كردن مردم كه همه در يك وقـت نمـاز بخواننـد كـه هيچگونـه تقـديم و        چون در مكلف

  تأخيري نباشد حرج بزرگي وجود دارد، در اوقات تا حدي وسعت بكار رفته است.
اوقات ديگـري صـالحيت نداشـت،    و چون براي تشريع به جز مظنات ظاهر در نزد عرب، 

  براي اوايل و اواخر اوقات، حدود منضبط و محسوسي تعيين گرديد.

  وقت مختار در نماز:
بنابر تزاحم اسباب براي نمازها، چهار وقت بدست آمـد: يكـي وقـت مختـار، و آن وقتـي      
است كه در آن نماز بدون كراهيت خوانده شود، عمده در اين باب دو حـديث اسـت، يكـي    

يث جبرئيل، زيرا او با پيغمبر دو روز پشت سر هم نماز خواند، دوم حديث بريـده كـه در   حد
در پاسخ به كسي كه از او اوقات نماز را سؤال كرده بود دو  �آن آمده است كه رسول خدا 

روز نماز خواند، پس آنچه در اين دو حديث با تفسير آمده است نسبت به آنچه مبهم گذاشته 
گيرد، و آنچه مورد اختالف شد، بايد به حديث بريـده مراجعـه نمـود     ر مياست توضيحي قرا

كه او مدني و متأخر است و اولي مكي و متقدم است، و از آخر پيروي خواهد شد، و ايـن از  
آنجاست كه آخر وقت مغرب قبل از غيبوبت شفق است، و بعيد نيست كه جبرئيـل مغـرب را   

خوانده باشـد؛ زيـرا وقـتش كوتـاه اسـت، پـس راوي        در روز دوم قدري به تأخير بسيار كمي
گويد كه: مغرب را در هردو روز در يك وقت خوانده است، و اين يك وقت گفـتن، يـا    مي

  نهايت فاصلة كوتاهي است، واهللا أعلم. در اثر اشتباه اجتهاد اوست و يا به اعتبار بي
رشيد تغييـر بيايـد و   بسياري از احاديث داللت دارند كه آخر وقت عصر آنست كه در خو

روي همين فقهاء اتفاق نموده اند، شايد مثلين بيان آخر وقت مختار است كه نمازخوانـدن در  
گوييم كه: شايد نظر شرع نخست بر اين بوده است كه منظور از  باشد، يا ما مي آن مستحب مي

س مـدت  اشتقاق عصر اين است كه فاصله ميان دو نماز به انـدازه يـك چهـارم روز باشـد، پـ     
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نهايي اين قرار داده شد كه سايه هرچيز دو برابرش باشد، سـپس در اثـر احتياجـات و اشـتغال     
واضح شد كه بر اين مدت افزوده شود و نيز شناخت اين حد نياز به مقـداري انديشـه و تأمـل    
دارد و حفظ و نگهداري است براي سايه اصلي، و جز اين نيست كه در چنين موارد مردم بـه  

القا نمود  �گيرند، پس خداوند در قلب آن حضرت  وس و ظاهري مخاطب قرار ميامر محس
  كه مدت را، تغيير قرص خورشيد يا روشني آن قرار دهد، واهللا أعلم.

  اوقات مستحب در نماز:
وقت مستحب كه پسنديده است كه در آن نماز خوانده شود اوايـل اوقـات هسـتند، مگـر     

ست، همچنان كه ما نسبت به وضع طبيعي ذكر كرديم، وقت عشاء كه مستحب در آن تأخير ا
شـد   اگر بر امت من سنگين تمـام نمـي  «كه فرمود:  �و همين است منظور از قول رسول خدا 

و نيـز در تصـفيه بـاطن از مشـغله هـاي       »دادم تا عشا را به تاخير اندازند ها را دستور مي من آن
د از عشاء، بسيار مفيد است، اما گاهي تـأخير  نمودن مادة سمر بع كننده ذكر اهللا و قطع فراموش

  گيرد، و آن عكس هدف است. شدن اجتماع و نفرت مردم قرار مي سبب كم
خواند و اگر دير  نماز عشاء را زود مي �آمدند آن حضرت  بنابراين، هرگاه مردم زياد مي

كه رسول خدا كرد، و نيز در ظهر تابستان تأخير مستحب است، چنان آمدند آن را تأخير مي مي
هرگاه گرما شديد باشد نماز ظهر را در سردي بخوانيد؛ زيرا شدت گرما از «فرموده است:  �

، معنايش اين كه معدن بهشت و جهنم معدن آن كيفيات مناسب و متنافري »تپش جهنم است
گردنـد، و همـين اسـت تأويـل اخبـاري كـه متعلـق بـه هنـدبا           است كه در اين عالم فايض مي

  غيره وارد شده اند. (كاسني) و

  اسفار در نماز صبح:

نمـاز فجـر را روشـن كـرده     «كه  »ِلَألْجـرِ  َأْعظَـمُ  فَِإنهُ  بِاْلَفْجِر، َأْسِفُروا«فرمود:  �رسول خدا 
، اين خطاب بـه كسـاني اسـت كـه خطـر كـاهش بسـياري در        »بخوانيد كه ثواب زيادي دارد

هـا   ه ضعيفان و كودكان و غيـره در آن جماعت دارند، يا براي مقتديان مساجد بزرگ است ك
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گيرد، نماز را  هركسي از شما امام نماز قرار مي«فرمود:  �شوند، چنانكه رسول خدا  جمع مي
منظور اين است كه نماز را طوالني  »باشند سبك بخواند كه در ميان آنان مقتديان ضعيفي مي

آن «بو برزه آمده است كـه،  بخوانيد كه آخرش در وقت اسفرار قرار گيرد، زيرا در حديث ا
شناخت و حـدود   شد كه هركس همنشين خود را مي زماني از نماز صبح فارغ مي �حضرت 

  پس منافاتي بين اين حديث و حديث غلس نيست. »خواند شصت تا صد آيه مي

  وقت ضرورت:
وقت ضرورت: و آن همان است كه تأخير تا آن وقت بدون ضرورت جايز نباشد، و همين 

 الشْمسُ  َتْطُلعَ  َأنْ  قـَْبلَ  الصْبحِ  ِمنَ  رَْكَعةً  َأْدَركَ  َمنْ «كه فرمود:  �ور از قول رسول خدا است منظ

كسي كه « »اْلَعْصرَ  َأْدَركَ  فـََقدْ  الشْمسُ  تـَْغُربَ  َأنْ  قـَْبلَ  اْلَعْصرِ  ِمنَ  رَْكَعةً  َأْدَركَ  َوَمنْ  الصْبَح، َأْدَركَ  فـََقدْ 
رشيد را دريابد به تحقيق كه نماز صبح را دريافته است و كسي يك ركعت قبل از طلوع خو

كه يك ركعت از نماز عصر را ادا كند قبل از غروب خورشيد به تحقيق كه وقت عصر را 
 ِإَذا َحتى الشْمسَ  يـَْرُقبُ  اْلُمَناِفقِ  َصَالةِ  تِْلكَ «كه فرمود:  �و قول رسول  »دريافته است

كشد تا خورشيد زرد شود (آنگاه نماز  ق است كه انتظار مياين نماز مناف« »اْصَفرتْ 
كردن نماز ظهر و عصر،  در باره جمع بو از اين قبيل است حديث ابن عباس  »خواند مي

مغرب و عشاء، و عذر مانند سفر، مرض و باران، و وقت ضرورت در عشاء تا طلوع صبح 
  صادق است، واهللا أعلم.

  وقت قضاء:
فرمود:  �است كه مردم به يادش افتد، چنانكه رسول خدا  وقت قضاخواندن، وقتي

هركسي كه نماز را فراموش كرد يا از آن به خواب رفت، آن را زماني بخواند كه بيادش «
  .»بيايد
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گويم: خالصه اين كه نبايد نفس، آزاد رها شود كه آن را ترك دهد و فايده نماز  مي
اء نماز تفويت شده را در حكم فوت شده ترك شده را تا حدي جبران نموده دريابد، علم

  اي داشته باشد. قرار داده اند؛ زيرا آن سزاوارتر است كه كفاره
به ابوذر توصيه نمود كه هرگاه أمراء نماز را كشتند: (از وقتش  �رسول خدا 

ها يافتي آن را مجدداً همراه  تو در وقت، نماز را بخوان، و اگر باز آن را با آن) «تأخيركردند
  .»باشد ا آنان بخوان كه براي تو نفلي ميب

در اينجـا دو چيـز را در نظـر گرفـت، يكـي وسـيله ارتبـاط         �گويم كه: رسـول خـدا    مي
قرارگرفتن نماز، در ميان بنده و خداوند، دوم شعاير اهللا قرارگرفتن آن كه بر تـركش مالمـت   

  شود. مي
 »النُجــومُ  َتْشــَتِبكَ  َأنْ  ِإلَــى اْلَمْغــِربَ  يـُــَؤخُروا لَــمْ  َمــا ِبَخْيــرٍ  ُأمتِــى تـَــَزالُ  الَ «فرمــود:  �رســول خــدا 

هـا   گيرد، مگر وقتي كه نماز مغرب را تا باهم آميختن سـتاره  امت من هميشه در خير قرار مي«
  باشد. ، اين اشاره است كه تهاون در حدود شرعي سبب تحريف دين مي»به تاخير بيندازد

  محافظت بر نماز:

θÝà#)﴿د: فرمايــ خداونــد مــي Ï�≈ ym ’ n?tã ÏN≡uθn= ¢Á9 $# Íο4θn= ¢Á9 $# uρ 4‘sÜ ó™âθø9 بــر همــة نمازهــا « )1(﴾#$
  وسطي، نماز عصر است. ة. منظور از صال»بويژه نماز وسطي مواظبت كنيد

هركسي كه دو نماز سرد (صـبح و عصـر) را بخوانـد وارد بهشـت     «فرمود:  �رسول خدا 
  .»شود مي

  .»ا ترك كند اعمالش برباد خواهند شدهركسي نماز عصر ر«و نيز فرمود: 
، و نيـز  »كسي كه نماز عصرش فوت بشود گويا اهل و مـالش از بـين رفـت   «و نيز فرمود: 

هـا چـه    دانسـتند كـه در آن   تر نيست، و اگـر مـي   بر منافق از نماز صبح و عشاء سنگين«فرمود: 
ويم: ايـن نمازهـاي   گـ  . مـي »رفتنـد  خيـز راه مـي   آمدند، اگرچه بر سينه هست، براي ادايش مي

                                           
  .238سورة بقره، آية  -)1(
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گانه را به خاطر ترغيب و ترهيب، با اهتمام بيشتري اختصاص داد، زيرا كـه مظنـه تهـاون و     سه
تكاسل بودند؛ زيرا وقت صبح و عشاء وقـت خـواب هسـتند كـه هيچكسـي بـه هنگـام لـذت         

شود، مگر اين كه ايمـان و   خواب نرم و گرم خويش، به خاطر خدا، بلند نمي خواب، از رخت
شـدن بـازار و اشـتغال بـه معاملـه اسـت، و        داشته باشد، اما وقت نماز عصر هنگـام گـرم   تقوي

  شوند. كشاورزان در اين وقت خسته حال مي
و در  »نشينان بر نـام نمـاز مغـرب شـما، بـر شـما غلبـه نكننـد         باديه «فرمود:  �رسول خدا 

ر كتـاب و سـنت   گويم: نامگـذاري آنچـه د   مي »بر نام نماز عشا«حديث ديگري آمده است: 
اي كه سبب ترك نام اولي باشد، مكروه است، زيـرا ايـن    نامگذاري شده به نام ديگري بگونه

  كند. ها گنگ مي دينش را بر مردم مشتبه درآورده كتاب را بر آن

  اذان

  اذان چگونه مشروع گرديد:
ر چون صحابه پي بردند كه نماز با جماعت امر مطلوب و مؤكدي است، و اجتماع به خاط

آن در يك زمان و مكان، بدون از اعالم و هشدار، ممكن نيست، نسبت به وسيله اعـالم بـاهم   
آن را بنا به مشابهت مجوس، رد  �صحبت كردند، از آتش يادآوري نمودند كه رسول خدا 

نمود، قرن را ياد كردند كه بنا به مشابهت با يهود رد شد، از ناقوس اسم بردند در اثر مشابهت 
  �مردود قرار گرفت، جلسه بدون تعيين، پايـان يافـت، عبـداهللا بـن زيـد بـن عبـد         به نصاري

رؤيـا «در ميان گذاشـت فرمـود:    �كيفيت اذان و اقامه را به خواب ديد، آن را با آن حضرت 

  .»خواب بر حقي است« »حق
اين قصه دليل روشني است بر اين كه احكام به خاطر مصالح مردم، مشروع گشـته انـد، و   

هـايي كـه در    اي، و مخالفـت ملـت   ها دخالتي دارد، و تيسير اصـلي اسـت ريشـه    هاد در آناجت
آيد امر مطلوبي است، و اين كـه   گمراهي استمرار دارند، در آنچه از شعاير دين به حساب مي

يابـد، ولـي    گاهي غير از پيامبر هم به وسيله خواب يا نفث في الروع بر مقصود حق، اطالع مي
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آن  �شود، مگر اين كه رسول خدا  گردند و شبهه از آن برطرف نمي لف نميمردم به آن مك
  را تثبيت بفرمايد.

حكمت الهي متقاضي اين شد كه اذان اعالم و هشدار محضي نباشد، بلكه همراه با ايـن از  
اي كه ندا به اعالم براي كساني باشد كه از مساجد دور هسـتند، و   شعاير دين هم باشد، بگونه

المــي بــه عظمــت ديــن باشــد، و پــذيرش آن از طــرف ملــت نشــاني مطيــع و          در آن اع
شان براي دين خدا باشد، لذا واجب است كه از ذكـر اهللا، شـهادتين و دعـوت     فرمانبرداربودن

  به سوي نماز مركب باشد، تا نسبت به آنچه هدف از آنست، تصريحي باشد.

  طرق اذان:
يقه حضرت بالل است، اذان در عهد آن ترين طريقش، طر اذان طرق مختلفي دارد: صحيح

  گفتند. را دو بار مي ةدو بار دو بار و اقامه يك بار بود، اما قد قامت الصال �حضرت 
به او اذان را تعليم داد كه آن نوزده كلمه  �سپس طريقه ابومحذوره است كه رسول خدا 

ستند كه هريكي به جاي و اقامه هفده كلمه بود، و به نظر بنده طرق اذان مانند حروف قرآن ه
  خود كافي و شافي است.

رٌ  الصالةُ : قـُْلتَ  الصْبِح، َصالةُ  َكانَ  فَِإنْ «فرمود:  �رسول خدا  ـرٌ  الصالةُ , النـْومِ  ِمنَ  َخيـْ  ِمـنَ  َخيـْ
  .»النـْومِ 

گويم: چون صبح وقت خواب و غفلت است و نياز به هشدار بيشـتري الزم اسـت،    من مي
  لفظ اضافه شود. مستحب است كه اين

  اقامه:

گفـتن را   حكمتش اين كه چون او زحمت اذان »يُِقـيمُ  فـَُهـوَ  َأذنَ  َمنْ «فرمود:  �رسول خدا 
به دوش كشيده است، الزم است كه برادران ديگر با او در آنچه منـافع مبـاح اوسـت مـزاحم     

كسـي بـر   « »َأِخيـهِ  ْطبَـةِ خِ  َعلَـى الرُجـلُ  َيْخطُـبِ  ال«فرمـود:   �نگردند، مانند آنچـه رسـول خـدا    
  .»خواستگاري برادرش پيام خواستگاري را نفرستند
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  فضايل اذان:
گردند كه آن از شعاير اسالم است، و به وسيله آن كشور، كشـور   فضايل اذان به اين برمي

شـنيد دسـت از    اذان را مـي  �شود، و به همين جهت هركجا رسول خدا  اسالمي محسوب مي
هاي نبوت است؛ زيـرا   اي از شعبه پرداخت، و آن شعبه إال به غارت ميداشت، و  غارت باز مي

دارد، باالترين چيزي كه موجب رضاي خدا و خشـم   بر بزرگترين اركان و ريشة قربات وامي
اهللا باشد از آن وجود ندارد، و همين است منظور از قول  كلمةشيطان در خير متعدي و اعالي 

يك فقيـه و دانشـمند   « »َعاِبدٍ  أَْلفِ  ِمنْ  الشْيطَانِ  َعَلى َأَشد  َواِحدٌ  َفِقيهٌ «كه فرمود:  �رسول خدا 
 َأْدبـَـرَ  ِللصـَالةِ  نُـوِديَ  ِإَذا«و از ايـن كـه فرمـود:     »تـر اسـت   دين از هزار عابد بـر شـيطان سـخت   

ج گريـزد و از او بـاد خـار    هرگاه بـراي نمـاز اذان داده شـود شـيطان مـي     « »ُضَراطٌ  َلهُ  الشْيطَانُ 
  .»شود مي

  فضيلت مؤذنان:
و نيز فرمـود:   »باشند گويان از همه مردم درازتر مي هاي اذان گردن«فرمود:  �رسول خدا 

شوند، و جن و انـس بـراي او گـواهي     تا جايي كه صداي مؤذن برسد گناهانش آمرزيده مي«
قه ارواح بـا  گويم كه: امر مجازات و پاداش بر مناسبت معاني با صور، و عال ، من مي»دهند مي

شـان مـؤذن از جهـت گـردن و صـدايش باشـد، و        باشد، پس الزم است كـه بلنـدي   جسم، مي
  گردد. همانقدر كه دعوت او به سوي حق وسعت دارد، رحمت خداوند بر او وسيع مي

هركسي هفت سال پشت سر هم به نيت طلـب ثـواب اذان بگويـد    «فرمود:  �رسول خدا 
، زيرا اين بيانگر تصديق قلبي اوست، و مواظبـت بـر   »اهد شدنامه او از جهنم نوشته خو براءت

آن از كسي متصور است كه خود را كالً به خدا بسپارد و نيز او خود را قابل قرار داده تـا كـه   
  زير پرده رحمت بزرگ الهي قرار گيرد.

 َهَذا ِدىَعبْ  ِإَلى اْنظُُروا«خداوند در باره چوپاني كه روي قلة كوهي قرار گرفته است فرمود: 

به اين بندة من بنگريد كه از من « »اْلَجنةَ  َوَأْدَخْلُتهُ  َلهُ  َغَفْرتُ  َقدْ  ِمني َيَخافُ  الصَالةَ  َويُِقيمُ  يـَُؤذنُ 
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 »گويد به تحقيق كه او را بخشيدم و به بهشت او را داخل كردم ترسد اذان و اقامت مي مي
ها  اعمال، وابسته به انگيزهايي است كه اعمال از آن دليلي است بر اين كه »ِمني َيَخافُ «كلمه 

ها هستند، پس ترس او از خدا و  برخاسته اند، و اين اعمال، اجسام و آن دواعي، ارواح آن
  اخالص او براي خداوند سبب آمرزش قرار گرفته است.

  پاسخ اذان:
ذيرفتـه انـد،   و چون اذان از شعاير دين و عالمت اين است كه اين قـوم هـدايت الهـي را پ   

هـا خواسـته شـده اسـت،      دستور رسيد تا به آن پاسخ داده شود تا تصريح بشود بر آنچـه از آن 
شود، و بر دعوت به توحيد، به حول  ها پاسخ داده مي پس به ذكر و شهادتين، به اعاده خود آن

او  دهد، تا كه اگر توهم عجب، بر اقدام به طاعت، پديد آيـد دفـع گـردد كـه     پاسخ مي ةو قو
اين كار را از ته دل فقط به خاطر خدا با توفيق الهي انجـام داده اسـت، و هركسـي كـه چنـين      
بكند به جنت خواهد رفت؛ زيرا اين عين انقياد و سپردشدن به خداست، و باز به دعـا در حـق   

  دستور رسيده تا كه معني پذيرش دين و اختيارنمودن حب او به پايه تكميل برسد. �پيامبر 

  ن در ميان اذان و اقامه:دعاكرد
گويم: اين از آنجاسـت   مي »گردد دعا در ميان اذان و اقامه رد نمي«فرمود:  �رسول خدا 

  كه رحمت الهي عام، و فرمانبرداري داعي، تحقق يافته است.
گويد بخوريد و بنوشيد تا كـه ابـن ام مكتـوم     بالل به شب اذان مي«فرمود:  �رسول خدا 

كه: مستحب است براي امام كه هرگاه مصلحت ببيند دو مـؤذن مقـرر    گويم . مي»اذان بگويد
ها شناخته شود، و بـه مـردم توضـيح دهـد كـه فـالن مـؤذن در شـب اذان          نمايد كه صداي آن

گويد، لذا شما بخوريد و بنوشيد تا فالن مؤذن ديگر اذان بگويـد، تـا اذان اول بـراي نمـاز      مي
  روندگان كه بيدار شوند. اي خوابتهجدخوان و سحري باشد كه برگردند و بر

هرگاه براي نماز اقامه كرده شد به سرعت به نماز نياييـد، بلكـه بـه    «فرمود:  �رسول خدا 
  كردن نبايد تعمق بشود. اين اشاره به اين است كه در عبادت »آرام بياييد
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  مساجد

  مساجد از شعاير اهللا هستند:
هـا بـه ايـن     ر كشـيدن بـراي نمـاز در آن   هـا و انتظـا   بـودن آن  فضيلت بناي مساجد و مـالزم 

فرموده است:  �آيند، چنانكه رسول خدا  ها از شعاير االسالم به حساب مي گردد كه آن برمي
، آن محـل  »هرگاه مسجدي را ديديد يا صداي مؤذني را شنيديد كسـي را بـه قتـل نرسـانيد    «

، و از يـك  گـذاران و محـل نـزول رحمـت الهـي اسـت       برگزاري نماز، جاي اعتكاف عبادت
هركسـي  «كه فرمـود:   �جهت با كعبه شباهت دارد، و همين است منظور از قول رسول خدا 

با پاكيزگي از منزل خود بيرون آمده براي نماز فرض برود، مزد او ماننـد مـزد حـاجي محـرم     
است، و هركسي كه براي نماز چاشت بيرون آيد و به جز از آن هدف ديگـري نداشـته باشـد    

هاي بهشت گذشتيد بخوريد،  هرگاه به باغ«، و نيز فرمود: »كننده است جر عمرهاجرش مانند ا
  .»هاي جنت كدام هستند؟ فرمود: مساجد عرض كردند: باغ

  توجه به سوي مساجد موجب رفع درجات است:
ها در اوقات نماز با ترك شغل و اهل، معرّف اخالص در دين و انقياد  و توجه به سوي آن

هرگاه كسي به «كه فرمود:  �قلب است، و همين است منظور رسول خدا  به پروردگار از ته
دارد، مگـر   خوبي وضو گرفته به سوي مسجد فقط به خاطر نماز بيرون آيد، هيچ گامي برنمي

شود، وقتي نماز بخواند هميشـه فرشـتگان تـا     اين كه براي او درجة بلند و گناهي آمرزيده مي
، »اْرَحْمـهُ  اللُهـم  َعَلْيـِه، َصـل  اللُهـم «گويند:)  فرستند (و مي مي زماني كه در نماز است بر او درود

  ، و بناي مسجد كمك به اعالي كلمة حق است.»و هميشه مرد منتظر براي نماز، در نماز است
هركسي كه صبح و شام به سوي مسجد برود خداوند مهماني او را «فرمود:  �رسول خدا 

اين اشاره به آنست كه هـر صـبح و شـامي تمكنـي اسـت بـراي        ،»در بهشت مهيا خواهد كرد
  شدن حيوانيت براي مكليت. رام

  تعمير مساجد:



    

    حجت اهللا البالغه      580 
    

 

هركسي مسجدي بسازد خداوند براي او در بهشت منزلـي خواهـد   «فرمود:  �رسول خدا 
وضوشدن  باشد، اما ثواب انتظار، با بي اش اين كه مجازات به صورت عمل مي ، فلسفه»ساخت

مانـد، و فضـيلت مسـجد نبـوي و مسـجد       را در اين صورت آماده براي نماز نمـي شكند، زي مي
  الحرام به چند برابر، به چند معني است:

اي هستند كه نگهبان آن مساجد و دعاگوي كساني هستند كه  يكي آنكه: در آنجا ماليكه
  شوند. در آن مساجد وارد مي

  آيد. اهللا به حساب مي كلمةالي ديگري اينكه: تعمير آن مواضع تعظيم شعاير اهللا و اع
  كند. ها مردم را به حال ائمه دين، يادآوري مي ديگري اينكه: واردشدن در آن

  شود: ها كوچ كرده مي مساجدي كه به سوي آن

 ىاْألَْقَصـ َوَمْسـِجدِ  اْلَحـَرامِ  َمْسـِجدِ  :َمَسـاِجدَ  َثَالثَةِ  ِإَلى ِإال  الرَحالُ  ُتَشد  َال «فرمود:  �رسول خدا 

بار سفر (به قصد عبادت) نبنديد، مگر به قصـد سـه مسـجد: مسـجد الحـرام،      « »َهَذا َوَمْسِجِدي
  ، »مسجد األقصي و اين مسجد من (مسجد نبوي)

كردند  گرفتند كه زيارتش مي گويم كه: اهل جاهليت مواضع بزرگي را در نظر مي من مي
ي وجـود داشـت كـه بـر كسـي      جستند، و در آن چنان تحريـف و فسـاد   ها تبرك مي و از آن

جلو فساد را گرفت تا كه غير شعاير به شعاير نپيوندند،  �مخفي نمانده است، پس رسول خدا 
اي براي عبادت غير اهللا قرار نگيرند، در نظر من حق اين است كه قبر، محل عبادت  و تا وسيله

  ند، واهللا أعلم.ولي از اولياء اهللا و كوه طور همه در يك رديف و در حكم نهي داخل هست

  آداب المساجد:
  آداب مساجد به چند معني است:

يكي: تعظيم مسجد است، و خود را بر اين مجبور قرار دهد كه در مسجد خياالت پراگنده 
در ذهنش نيايد، و به وقت ورود در آن، لگام گسيخته نباشد، همين است منظور از قول رسول 
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مسـجدي شـد دو ركعـت نمـاز، قبـل از نشسـتن       وقتي يكي از شـما وارد  «كه فرمود:  �خدا 
  .»بخواند

آور است، همـين اسـت منظـور از     نگهداشتن آن از نجاسات و چيزهاي نفرت يكي: نظيف
امر فرمود به بناي مسجد، و ايـن كـه نظيـف و معطـر نگهداشـته       �قول راوي كه رسول خدا 

سـت و كفـارة آن   آب دهان انـداختن در مسـجد گنـاهي ا   «فرمود:  �شود، و نيز رسول خدا 
  .»باشد كردنش مي دفن

انـداختن مثـل    گذاران و سر و صـدا راه  كردن عبادت نمودن از پريشان و يكي ديگر: دوري
  .»مواظب نيزه باش« »بِِنَصاِلَها كْ َأْمسِ «: �بازارها، و همين است هدف از قول رسول خدا 

  شده در مسجد: كردن گم حرمت طلب
كنـد،   اي را در مسـجد طلـب مـي    شده يد كه كسي گمهرگاه شنيد«: �و قول رسول خدا 

، و قول رسول خدا »بگوييد خدا آن را به تو برنگرداند؛ زيرا مساجد براي اين ساخته نشده اند
كنـد، بگوييـد كـه:     هرگاه ديديد كسي را كه در مسـجد خريـد و فـروش مـي    «كه فرمود:  �

اندن شـعر در مسـاجد نهـي    از خو �و رسول خدا  »خداوند تجارت تو را سودبخش نگرداند
  فرمود، و نيز از اين كه در مساجد قصاص شود يا حدي به اجرا درآورده شود نهي فرمود.

شده با صداي بلنـد، شـور و غوغـاكردني اسـت كـه       گويم كه: ممنوعيت طلب گم من مي
كند، و مستحب است كه بـا دعـاكردن بـر ايـن عمـل او،       نمازخوانان و معتكفان را پريشان مي

علت آن را چنين بيان فرمـود كـه، مسـاجد بـراي چنـين كارهـا        �ر نمايد، و رسول خدا انكا
ساخته نشده اند، يعني براي ذكر و نماز بنا شده اند. اما ممنوعيت خريد و فروش براي آنسـت  
كه مسجد بازار قرار نگيرد كه مردم در آن معامله انجام دهند، پس وقعت و احترامش از بـين  

آيد، اما ممنوعيت خوانـدن اشـعار    يشاني بر نمازخوانان و معتكفين پيش ميخواهد رفت، و پر
براي همان است كه قبالً ذكر كرديم، و نيز در شعرخواندن روگرداني از ذكـر و واداركـردن   
بر اعراض از آن است، اما ممنوعيت قصاص و اجراي حد بنابراين است كه احتمال آلودگي، 

رود، البتـه اشـعاري كـه مشـتمل بـر       كردن اهل مسجد مي نگريه و زاري، شور و شغب، پريشا
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باشـند،   آوردن كفار باشند از اين حكم ممنوعيت، مستثني مـي  ذكر اهللا، مدح رسول و به خشم
خـدايا او را توسـط   « »اْلُقـُدسِ  بِـُروحِ  أَيـْدهُ  اللُهـم «در باره حسـان فرمـود:    �چنانكه رسول خدا 

  .»جبرئيل ياري فرما

  شوند: ب وارد مسجد نميحايض و جن

شـدن   اكيـداً مـن داخـل   « »ُجنُـبٍ  َوالَ  ِلَحـاِئضٍ  اْلَمْسـِجدَ  ُأِحـل  الَ  إنـي«فرمـود:   �رسول خدا 
  .»دانم مسجد را براي حائض و جنب حالل نمي

گويم: سببش تعظيم مسجد است؛ زيرا باالترين تعظيم اين اسـت كـه انسـان بـدون      من مي
وضو از آن، حرج بزرگي وجـود   ، اما در جلوگيري شخص بيطهارت در آن نبايد وارد شود

دارد، ولي در جلوگيري جنب و حايض حرجي نيست، و نيـز جنـب و حـايض از همـه مـردم      
  دورتر از نماز هستند، و مساجد براي نماز ساخته شده اند.

  هركسي كه سير و پياز بخورد به مسجد نزديك نشود:
خت بدبو بخـورد، نبايـد بـه مسـجد مـا نزديـك       هركسي از اين در«فرمود:  �رسول خدا 

  .»گردند شوند ناراحت مي شود، زيرا ماليكه از آنچه مردم ناراحت مي
هـا باشـد، و معنـي     منظور از درخت بدبو، پياز يا سير يا هرچيز بدبويي است كـه ماننـد آن  

را آنـان  كننـد؛ زيـ   دانند و از آن نفرت مـي  شدن ماليكه اين است كه آن را ناگوار مي ناراحت
  دهند. ها را ناگوار قرار مي دارند، و اضداد آن محاسن اخالق و پاكيزگي را دوست مي

  دعاي دخول و خروج مسجد:

 لِـى افْــَتحْ  اللُهـم «فرمود: (هرگاه يكي از شما وارد مسجد بشود، بايد بگويد:  �رسول خدا 
آيـد،   پس وقتي كـه بيـرون مـي   » خدايا دروازهاي رحمتت را برايم بكشاي«، »رَْحَمِتكَ  أَبـَْوابَ 

  ).»خدايا من فضل و بخشش تو را مسئلت دارم« »َفْضِلكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإنى اللُهم «بگويد: 
شونده، آنست كه  فلسفه اختصاص دعاي رحمت به واردشونده و دعاي فضل به خارج

اليت و هاي نفساني و اخروي است، مانند و منظور از رحمت در كتاب خداوندي نعمت
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àM﴿نبوت، چنانكه خداوند فرموده است:  uΗ ÷qu‘ uρ y7 În/u‘ ×� ö� yz $£ϑ ÏiΒ tβθãèyϑ øgs† ∩⊂⊄∪﴾)1( » و رحمت
  .»كنند پروردگار تو بهتر است از آنچه آنان جمع مي

›øŠs9 öΝà6ø§{﴿فرمايد:  هاي دنيوي است، چنانكه خداوند مي و مقصود از فضل، نعمت n= tã 

îy$oΨ ã_ βr& (#θäótG ö;s? WξôÒsù ÏiΒ öΝ à6În/§‘﴾)2( » بر شما گناهي نيست كه فضل و بخشش خدا را

#﴿، و نيز فرمود: »كنيد طلب مي sŒÎ* sù ÏM uŠÅÒè% äο4θn= ¢Á9 $# (#ρã� Ï±tFΡ $$sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#θäótG ö/ $#uρ ÏΒ È≅ ôÒsù 

«!   .»هنگامي كه نماز ادا شد در زمين پراكنده شويد و بخشش خدا را طلب كنيد« )3(﴾#$
شود خواهان قرب خداست، و خروج از مسجد زمان تالش  كسي كه وارد مسجد ميو هر

  رزق است.

  تحية المسجد:
شود بايد پيش از نشستن دو  هرگاه يكي از شما در مسجد وارد مي«فرمود:  �رسول خدا 

  .»ركعت نماز بخواند
شده  گويم: مشروعيت آن از آنجاست كه واردشدن در مكاني كه براي نماز ساخته من مي

بدون نمازخواندن خسارت و حسرتي است، و در اين صورت رغبت به سوي نماز، بـه وسـيله   
  شود، و در آن تعظيم بجاآوري براي مسجد هم هست. امر محسوسي، نگهداري مي

  شود: ها نماز خوانده نمي اماكني كه در آن
  .»تمام روي زمين مسجد است، مگر قبرستان و حمام«فرمود:  �رسول خدا 

                                           
  .32سورة زخرف، آية  -)1(
  .198سورة بقره، آية  -)2(
  .10سورة جمعه، آية  -)3(
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ها عبارت اند از، آشغالداني،  از نمازخواندن در هفت جا نهي فرمود: و آن �سول خدا و ر
قبرستان، كشتارگاه، وسـط راه، داخـل حمـام، جـاي نشسـتن شـتر و بـاالي بـام بيـت اهللا، و از          

  نمازخواندن در بابل نهي فرمود كه اين سرزمين لعنت شده است.

  حكمت از نهي:
ها محل نجاسات هسـتند، و   شتارگاه از آنجاست كه اينحكمت از نهي در آشغالداني و ك

باشد و نهي از نمازخواندن در قبرستان به خاطر دوري  مناسب براي نماز، طهارت و نظافت مي
ها سجده نشـود   از اين است كه قبور علما و اوليا مسجد قرار داده شوند، و براي آنان مانند بت

هـا تقـرب الـي اهللا مـورد نظـر       نماز در اين مكان كه اين شرك جلي و علني است، يا به وسيله
 اْليَـُهـود اللـه َلَعـنَ «كـه فرمـود:    �باشد كه اين نيز شرك است، و منظور از قـول رسـول اهللا    مي

لعنــت كنــد خداونــد يهــود و نصــاري را كــه قبــور « »َمَســاِجد أَنِْبيَـائِِهمْ  قـُبُــور ِاتَخـُذوا, َوالنَصـاَرى
در  �، نيز همين است، و نظير اين، نهي رسول خدا »گاه قرار دادندپيامبران خويش را مسجد

هنگام طلوع خورشيد و استوا و غروب از نمازخوانـدن اسـت، زيـرا كفـار در ايـن اوقـات بـه        
  كنند. خورشيد سجده مي

و نهي از نماز در حمام از آنجاست كه محل برهنگي عورت است و نيز گمانگـاه ازدحـام   
دارنـد. و نهـي از نمـاز در جـاي      م را از مناجات با حضور قلب باز مـي است، و اين چيزها مرد

نشاندن شترها از آنجاست كه شتر به اعتبـار بزرگـي جسـه، شـدت بطـش و كثـرت جـرأتش        
دارد، بـه   نزديك است كه انسان را اذيت كند، لذا اين احتمال نيز او را از حضور قلب باز مـي 

  خالف محل گوسفندان.
شود، و نيـز راه   وسط راه از آنجاست كه دل به مروركنندگان مشغول ميو نهي از نماز در 

آيد، و بازهم جاي عبور و مرور درندگان است، چنانكه به صراحت در نهـي از   ها درمي بر آن
  فرودآمدن در راه آمده است.
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و نهي از نماز باالي بام بيت اهللا از آنجاست كه بدون ضرورت رفتن بر بام بيت اهللا مكـروه  
برد، و نيز نسبت به استقبال در اين وقت شك و ترديد وجـود   ست، و احترام آن را از بين ميا

  دارد.
و نيز نهي از نماز در سرزمين ملعون به مانند خسف و سنگساركردن، اهانت آنسـت، و بـه   

فرمـود:   �خاطر دوري از مظان غضب و خشم، و بيمناكي از آن است، چنانكه آن حضـرت  
  .»كننده باشيد داخل نشويد در آن مگر اين كه گريه« »باكين وال تدخلوه إال«

  لباس نمازخوان

  پوشيدن بدن به خاطر نماز:
هـا ممتـاز    بايد دانست كه لباس چنين چيزي است كه به وسـيله آن انسـان از سـاير حيـوان    

اي از معني طهارت وجود دارد، در اين تعظيمي بـراي نمـاز و تحقـق     گردد، و در آن شعبه مي
ب مناجات با خداست، و آن واجب اصلي است كـه جهـت تكميـل معنـي نمـاز در نمـاز       آدا

  شرط قرار داده شده است، و آن را شارع بر دو حد مقرر فرموده است.

  ستر واجب  و ستر مندوب:
يكي آن كه الزم و ضرروي است كه شرط صحت نماز است، دوم حدي است كه مـردم  

باشد و اين  اول پوشيدن شرمگاه (دو سوراخ) داخل مي با آن فرا خوانده شده اند، پس در حد
از همه مؤكدتر است و پوشش دور آن با اين ملحق است و در زن پوشيدن همة بدنش داخـل  

نماز زن بالغ بدون « »ِبِخَمـارٍ  ِإال  َحـاِئضٍ  َصَالةُ  تـُْقَبلُ  الَ «فرموده است:  �است؛ زيرا رسول خدا 
سـت نيسـت، زيـرا ران و كـل بـدن زن محـل شـهوت        يعنـي صـحيح و در   »چادر قبول نيست

  ها حكم شرمگاه (دو سوراخ) است. باشند، لذا حكم اين مي
ال يصلين أحدكم في الثواب الواحد لـيس «فرموده است:  �و نسبت به حد دوم آن حضرت 

هيچيكي از شما در يك « »إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه«و نيز فرمود:  »على عاتقه منه شيء
اگر گشـاد باشـد دو طـرف آن را    «، و فرمود: »س كه بر گردنش چيزي نباشد نماز نخواندلبا
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اش اين كه تمام هيأت و كمال آرايش عـرب و عجـم بلكـه تمـام صـاحبان       ، فلسفه»برگرداند
مزاج معتدل با اختالف اوضاع، در پوشيدن قبا، قميص، حله و غيره اين است كه پشـت، شـانه   

از خواندن نماز در يك لباس سؤال گرديـد فرمـود:    �رسول خدا  و گردن پوشيده شوند، از
وقتـي  «سؤال گرديـد، فرمـود:    �و نيز از حضرت عمر  »ها دو لباس دارد آيا هريكي از آن«

  .»كه خداوند به شما وسعت داده است شما هم وسعت را بكار گيريد
و در حديث حد اول سؤال شد  �گويم: ظاهر حديث اين است كه از رسول خدا  من مي

رود كـه سـؤال از    دوم از حضرت عمر نسبت به حد دوم سؤال شده است، و نيـز احتمـال مـي   
در حد دوم باشد كه مندوب اسـت، امـا بـه دو لبـاس دسـتور نـداد، زيـرا در هنگـام          �پيامبر 

تشريع، اگر چه در حد دوم باشد امر به پوشيدن دو لباس سنگين است، و شايد آن كسـي كـه   
نباشد، برايش سنگين تمام بشود، پـس نمـازش در اثـر كوتـاهي كـه در خـود        واجد دو لباس

پـي بـرده بـود كـه زمـان زمـان        �احساس نموده است به پايه تكميل نرسد، و حضرت عمـر  
تشريع نيست، بلكه آن، تمام شده است، و نيز به اين پي برده بود كـه كمـال آرايـش در نمـاز     

  واهللا أعلم. مستحب است، پس موافق به آن دستور داد،

  ها: سبب كراهيت بعضي انواع لباس
هـاي سـرش از پشـت بسـته باشـند،       خواند و موي در باره كسي كه نماز مي �رسول خدا 

جز اين نيست كه اين مانند كسي اسـت  « »َمْكتُـوفٌ  َوُهـوَ  ُيَصلى الِذى َمَثلُ  َهَذا َمَثلُ  ِإنَما«فرمود: 
  .»ش به پشت شانه بسته باشندهاي كه نماز بخواند در حالي كه دست

در اينجا بر اين هشدار داد كه سبب كراهيت، پديدآمـدن   �گويم كه: رسول خدا  من مي
  خلل در تجمل و تمام هيأت و آرايش مؤدبانه است.

كه  »َصَالِتي َعنْ  آنفاً  أَْلَهْتِني ِإنـَها«در باره خميصة كه نگارش داشت، فرمود:  �رسول خدا 
فرمـود:   ل، و در بـاره پـرده عايشـه    »كنون مرا در نماز به غفلـت انـداخت  [خميصه] ا  اين«
ات را از جلو ما بردار؛  پرده« »َصالَِتى ِفى ِلى تـَْعِرضُ  َتَصاِويُرهُ  َزالُ يَـ  الَ  فَِإنهُ  َهَذا ِقَراَمكِ  َعنا َأِميِطى«
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 َهـَذا يـَْنَبِغـي ال«، و در بـاره فـرّوج حريـر فرمـود:     »زيرا تصاوير آن در نماز بر من عرض شدند

  .»اين مناسب به شان پرهيزگاران نيست« »ِلْلُمتِقينَ 
گويم كه: مناسب براي شخص نمازخوان اين است كه هرآنچه كه او را از نماز در  من مي
اندازد از خود دور نگهدارد، چه آن از روي حسن هيأت باشد، و چه از روي عجب  غفلت مي

  رآورده شود.نفس، تا كه هدف نماز كامالً ب

  خواندن نماز در نعل:
پنداشتند كه در اين ترك تعظيم وجود  يهود نمازخواندن در نعال و خف را مكروه مي

آورند، چنانكه خداوند فرموده است:  دارد؛ زيرا مردم در جلو بزرگان كفش از پا درمي

﴿ôìn= ÷z$$sù y7 ø‹ n= ÷ètΡ ( y7 ¨Ρ Î) ÏŠ# uθø9 $$Î/ Ä £̈‰ s)ßϑ ø9 $# “YθèÛ ∩⊇⊄∪﴾)1( »هايت را كه تو در  بيرون آر نعل
  .»جاي داري »طوي«وادي مقدس 

آينـد،   و در اينجا وجه ديگري هم هست كه خُف و نعل از تمام آرايش مرد به حساب مي
قياس اول را گذاشته قياس دوم را ابراز داشت تا با يهـود مخالفـت بشـود،     �پس رسول خدا 

با يهود « »نَِعـاِلِهمْ  َوال ِخَفاِفِهمْ  ِفي ُيَصلونَ  ال فَِإنـُهمْ  ودَ اْليَـهُ  َخاِلُفوا«فرمود:  �چنانكه آن حضرت 
، صــحيح ايــن اســت كــه »خواننــد مخالفــت ورزيــد، زيــرا آنــان در نعــال و خــف نمــاز نمــي

  نمازخواندن در نعال و پا برهنه هردو برابر است.
اند كه، چادر از سدل در نماز نهي فرمود: بعضي سدل را چنين تفسير كرده  �رسول خدا 

اي بر خود بپيچد كه هردو دستش در زير آن قرار گيرند، و به زودي خواهد آمد كه  را بگونه
پوشيدن لباس به صورت اشتمال صما بدترين لباس است كه مخالف به طبيعت انسان و عادت 

شـدن   شوند، و نيـز در آن احتمـال كشـف و برهنـه     اوست كه هر دو دست آويزان گذاشته مي
كند كه دو دسـت خـود را بيـرون درآورد تـا      وجود دارد؛ زيرا بسا اوقات نياز پيدا ميعورت 

                                           
  .12سورة طه، آية  -)1(
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گفته اند كه: سـدل عبـارت اسـت از گذاشـتن      )1(گردد، بعضي چيزي را بگيرد، پس برهنه مي
پارچه بر سر و دوش كه هردو كنارة آن آويزان باشند، و اين در تجمـل و تمـام هيـأت مخـل     

نبـودن را مناسـب نداننـد، و اوضـاع      هيأت آنست كه عرف و عادت باشد، و هدف از تمام مي
باشد،  باشند، اما در هر لباسي تمام هيأت به سيرت آن مردم معروف مي لباس مردم مختلف مي

  مبناي را بر عرف آن زمان گذاشته است. �و رسول خدا 
جلد اول به كمك و حسن توفيـق خداونـدي بـه پايـان رسـيد، و پشـت سـرش جلـد دوم         

  باشد. مي »قبله«خواهد آمد كه آغازش از 
هـ ش  1380مهرماه  11هـ ق موافق به  1422رجب  15اهللا در تاريخ  حجةترجمه جلد اول 

  به پايان رسيد و از خداوند اميدوارم كه به ترجمة جلد دوم موفقم بگرداند، آمين.
  

  پايان    
  پور سيد محمد يوسف حسن

  سراوان –خادم حوزة علميه عين العلوم گشت 
 

  

                                           
  منظور از بعضي احناف هستند. -)1(


