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  ناشر  سخن

اثـر   �
�� �	 �������� خداي بزرگ را سپاسگزاريم كه ترجمه جلد دوم كتـاب ارزشـمند  
كه از آثار بسيار ارزشمند و مشهور علمي قـرن   /گرانماية امام شاه ولي اهللا محدث دهلوي 

رود، انجام يافـت و زمينـه بـراي خدمتگـذاري مـا بـراي چـاپ آن فـراهم          معاصر به شمار مي
  گرديد.

علم بود، يكي  ترجمة اين كتاب كه از ديرباز مورد نياز دانشمندان و دانش پژوهان و طلبه
دار آن شـود و   از آرزوهاي ديرين همة ما بود و بر آن شديم تا يكي از اسـاتيد بـزرگ عهـده   

پـور مـدير مسـوول حـوزه      موالنا محمد يوسف حسيناينك خداي را سپاسگزاريم كه جناب 
ينة معارف اسالمي، دامن همـت بـر   با درك اهميت اين گنجعلميه عين العلوم گشت سراوان 
  دار شدند. هاي زيادي كه دارند عهده زدند و ترجمة آن را با گرفتاري

ما ضمن قدرداني، از تالش و مساعي خالصانة ايشان و همة دوسـتاني كـه در ايـن كـار بـه      
اي سهمي داشته اند بويژه جناب آقاي عبـداهللا پاسـاالري كـه در بخـش ويراسـتاري آن       گونه

  فراواني را متحمل شده اند يك جهان سپاسگزاريم.زحمات 
  

  غالم سرور سربوزي

  مدير مسؤول انتشارات شيخ اإلسالم احمد جام
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  330  ....................................................................................  :است قلب احوال از غلبه،

  332  ..................................................................................................  :ياله زةيانگ غلبة

  333  ...................................................................................................  :غلبه يبرا يمثال

  334  ..........................................................  :است يقلب احوال از خداوند طاعت حيترج

  334  ...........................................................................  :است يقلب احوال از خوف غلبة

  335  ...............................................................  :ابدي يم دست ها آن به نفس كه يمقامات

  335  ...........................................................................  :متعال خداوند از خوف قتيحق

  336  .....................................................  :كند يم توبه باز شود يم مرتكب گناه به مؤمن

  336  ............................................................................................  :دارد يداع دو مؤمن

  338  ............................................................................................  :آن ثمرة و توبه مقام

  338  ...........................................................................................  :آن ثمرة و اءيح مقام

  339  ...........................................................  :است نيد يبرا يياستبرا شبهات، از زيپره

  340  ..................................................  :باشد يم ياهيس نكتة خدا ادي جز به يا مشغله هر

  340  ...........................................................................  :ستين يشرع فيتكل زاهدبودن

  341  ...................................................  :است  ياله نور فرودآوردن جهت نفس با جهاد

  342  ...........................................................................  :گردد يم منور مانيا نور با عقل

  344  ...................................................................................:است نفس احوال از بتيَغ

  344  ...................................................................  :دارد قرار نفس و عقل وسط در قلب

  344  ...........................................................  :يوانيح نفس يزهايانگ از يمانيا نور دفاع

  346  ...............................................................................  رزق تالش ابواب از
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  346  ..................................................................  :شروط با اما است مشروع رزق تالش

  346  ...........................................................................................:رزق تالش طيشرا از

  347  ..................................................................  :هستند آبادكننده مال موات يها نيزم

  347  ...............................................................  :هستند كنندهآباد يبرا ،يعاد يها نيزم

  348  .....................  :ستين زيجا گريد يكس يبرا او رسول و خدا يبرا جز به كردن منع

  348  ...........................................................................................  :يجار آب از ياريآب

  348  ............................................  :است مردم عموم حق شود ينم قطع آبش كه يمعدن

  349  ..........................................................................................................  :لقطه حكم

  350  ..................................................................................................................  :مبادله

  350  ...................................................................................................  :نيالعاقد شروط

  350  ....................................................................................................  :نيعيالمتبا اريخ

  351  .....................................................................................................  :مكاسب ميتنظ

  352  ...........................................................  :دارند ضرر عموم صالح به كه ييها كسب

  353  ......................................................................................  شده ينه آن از كه يمعامالت

  353  ......................................................................................  :است باطل و حرام قمار؛

  353  ..........................................................................................  :است باطل و حرام ربا

  355  ......................................................................................................:ربا ميتحر راز

  355  .............................................................................................................  :ربا اسرار

  356  .........................................  :ديآ يم شده رهيذخ يها يروز در و ثمن نقد دو در ربا

  358  ..........................................................  :باشند يم قمار يمعن بر مشتمل كه يمعامالت

  359  ...........................................................  :است ريدا يمعن چند بر معامله بودن مكروه

  359  .........................  :كند يم حرام زين را آن متيق كند حرام را يزيچ خداوند هرگاه

  360  .................................................:ستين حالل ديايب دست به گناه لهيوس به كه يمال

  360  ................................................................................  :است گناه زين گناه به كمك
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  361  ............................................................................  :مكاسب و معامله يبعض از ينه

  362  ......................................................................................  :ستين حالل سلف و عيب

  363  .............................................................  :برسد فروش به وصول، از پس ديبا طعام

  363  .............................................................................  :شدن پخته از بعد وهيم فروختن

  364  ..............................................................  :عيب يبرا ها كاروان استقبال از يريجلوگ

  364  .....................................................................................  :فروش فروختن از ينه بر

  365  ...........................................................:نانينش ابانيب يبرا شهر اهل فروختن از ينه

  365  ..............................................................................................  :است حرام احتكار

  366  .........................................................  :است حرام يمشتر بر كاال بيع كردن پنهان

  367  .................................................................................  :ياضاف آب فروختن از ينه

  368  ..................................................................................................................  عيب احكام

  368  ..........................................................................  :يتجار معامالت در يپوش چشم

  368  ............................................................................  :معامله در خوردن قسم تيكراه

  369  .............................................................................................  :بالدراهم ريالدنان عيب

  369  ............................................  :است باطل است شده وارد ينه آن از كه يشرط هر

  369  ..........................................................................................  :شود ينم فروخته والء

  370  .................................................................................:است ضمان به وابسته خراج

  370  .....................  :است معتبر فروشنده قول داشتند ياختالف داريخر و فروشنده هرگاه

  370  ...................................................................  :است جار يبرا و كيشر يبرا شفعه

  371  ....................................................  :است مستحب مانيپش يبرا معامله نمودن  فسخ

  371  .....................................................................................  :است زيجا نيمتع ياستثنا

  372  ...............................................................  :شود ينم قيتفر زندانفر و مادر انيم در

  372  .........................................................................  :جمعه نماز وقت به معامله از ينه

  372  ..............................................................................................  :يگذار نرخ از ينه
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  373  ...........................................................................  :آن بر گواه مقرركردن و نوشتن

  373  .........................................................................  :معلوم وزن و ليك در سلم معامله

  374  ....................................................................  :دارد ينم باز را مرهون گذاشتن رهن

  374  .........................................................................................  :است حرام يفروش كم

  375  .........................................................  :افتندي ييگدا شيپ را خود مال مردم هرگاه

  375  .......................................................................  :است مندوب تنگدست بر فيتخف

  375  .............................................................................  :است يظلم دارا، كردن درنگ

  376  ..................................................................................................  :است زيجا صلح

  376  .............................................................................................................  تعاون و تبرع

  376  .....................................................................................  :است هيهد اي صدقه تبرع

  377  ....................................................................  :دارد يم نگه استوار را يدوست ه،يهد

  378  .........................................................................................  :دهنده  هيهد بر شيستا

  378  ...................................................................................  :برد يم نيب از را نهيك هيهد

  379  ......................................................................  :شود ينم دهيبرگردان خوشبو، هيهد

  379  ................................................................  :بخشش و هبه در برگشت بودن  مكروه

  380  ............................................  :است مكروه يبعض بر فرزندان از يبعض دادنحيترج

  380  .....................................................................................  :است سنت كردن تيوص

  380  ...........................................................  :ستين درست سوم كي از شتريب به تيوص

  381  ...............................................................  :ستين درست كردن تيوص وارث يبرا

  382  ..................................................................  :است مستحب تيوص در كردن عجله

  382  .....................................................................................  :است صدقه نيبهتر وقف

  383  ........................................................................  :است قسم نيدچن بر كردن كمك

  384  ......................................................................................................................  ضيفرا

  385  ..............................................................................  :است تعاون يمتقاض حكمت،
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  385  ............................................................  :دارند يم وا محبت و يدوست به كه ياسباب

  385  .................................................................................  :است يواجب امر ارحام صله

  385  .........................................................  :باشند يم او كانينزد ت،يم مال به ترمستحق

  386  .......................................................  :شد نازل كانينزد يبرا تيوص حكم نخست

  386  ..................................................................................................  :راثيم هيآ نزول

  387  .......................................................  :باشند يم اصول ندچ بر يمبتن ثيموار ليمسا

  388  ...............................................................................  :است قسم دو بر يشاونديخو

  389  ..........................................................................  :زند يم دور يمعن چند بر توارث

  390  .............................................  :دارد يبرتر باشند يمساو كه يصورت در زن بر مرد

  391  ...............................................................  :مانده يباق ثلث كي در مسعود ابن قول

  391  ..............................................  :كنند يم ميتقس باهم باشند، هيپا كي در كه يكسان

  392  ................................................................................  :باشند يم ظاهر ها بهينص سهام

  393  ..................................................  :گريد يدختر يهمراه به و ييتنها به دختر سهم

  394  .......................................................:پدر و مادر از راث،يم به ترند مستحق فرزندان

  395  ......................................................................................  :همسر راثيم بردنفلسفه

  395  .......................................................................................................  :مادر ندانفرز

  396  ........................................................................................................  :پدر فرزندان

  397  ..................................................................................................................  :عصبه

  397  ..........................................................  :ندارد وجود يارثتو نيد اختالف هنگام به

  398  ..........................................................................................:است ارث از مانع قتل

  398  .............................................................................................  :بنوالعالت و األم بنو

  400  ..............................................................................  منزل ريتدب ابواب از

  400  ......................................................................  است وابسته آن به آنچه و يخواستگار

  400  .....................................................................  :است يضرور جوانان يبرا ازدواج
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  401  ............................................................................  :ندارد يتعارض ازدواج با يتقو

  401  .......................................................  :است امبرانيپ سنت ازدواج و باطل، تيرهبان

  402  .........................................................  :شود يم دهيبرگز خصلت چهار خاطر به زن

  403  .............................  :باشند خوب آن زنان عادات كه شود دهيبرگز لةيقب از ديبا زن

  403  ....................................................................  :دار دوست و هيزا اريبس زن دنيبرگز

  404  .............................................  :كرد رد دينبا را، نداريد و بااخالق مرد يخواستگار

  404  .........................................................................:است اسب و منزل زن، در يشوم

  405  ........................................................:يخواستگار هنگام در زن يسو به ستنينگر

  405  ...................................................................................  :گانهيب زن به ليتما معالجه

  406  ...................................  :بدهد يخواستگار اميپ يبرادر يخواستگار بر يكس دينبا

  406  ...........................................................  :نباشد خواهان را گريد زن طالق يزن چيه

  407  ..........................................................................................................  ها يبرهنگ ذكر

  407  .......................................................................  :يجنس فساد دروازه نمودن مسدود

  407  ...........................................................  :ديآ رونيب خانه از ضرورت بدون زن دينبا

  410  .....................................  :نكند انيب را رگيد يزن اوصاف شوهرش، شيپ يزن چيه

  410  .........................................................................  :است تر واجب ظهيغل عورت ستر

  411  ..................................................................  :است حرام ضرورت بدون شدن برهنه

  411  ........................................................  :است حرام يدوم و مجاز، ستنينگر نينخست

  412  ..........................................................................................  :است محرم مانند برده

  412  ...............................................................................................................نكاح صفت

  412  ............................................................  :شوند ينم داده قرار حاكم نكاح، در زنان

  413  ...........................................................................  :است شرط نكاح در ،يول بودن

  413  ................................................  :شود يم خواسته اجازه زهيدوش از و مشوره وهيب از

  414  .....................................................................  :آقاست اجازه بر موقوف برده نكاح
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  414  ........................................................................................:نكاح عقد از قبل خطبه

  416  .........................................................................  :آن به گرفتن جلسه و نكاح اعالن

  416  ..............................................................................  :آن از ينه و متعه در رخصت

  417  .........................................................................................  :ستين مهر بدون نكاح

  418  .....................................................................................  :شود يم كم و اديز هيمهر

  418  ...................................................  :كرد غلو حد از شيب هيمهر كردن نيمع در دينبا

  419  ......................  :كرد ظلم آن كاستن اي مهر، پرداخت كردن درنگ در زنان بر دينبا

  419  ........................................................  :گردد يم واجب مرگ و طالق به هيمهر كل

  421  ............................................................  :دارد وجود ياديز الحمص نكاح مهيول در

  421  .................................  :است كرده مهيول مطهرات ازواج از يبعض بر � خدا رسول

  422  .............................................................  :كند قبول گردد دعوت مهيول به يهركس

  422  ..........................................................  :شد ينم وارد آراسته خانه در � خدا رسول

  423  ............................................................................  :مفتخرانه يغذا خوردن از ينه

  423  ...................................................................................................................  محرمات

  425  .....................................................................................  :است ميتحر سبب قرابت

  426  ...........................................................................  :است ميتحر سبب يرخوارگيش

  426  ......................................................................  :است ميتحر سبب كه رضاع مقدار

  428  .......................................................  :شاونديخو دو كردن جمع حرمت در حكمت

  428  ..........................................................................  :است ميتحر اسباب از مصاهرت

  429  .........................................................................  :همسران عدد ديتحد در حكمت

  429  .........................................................................  :است ميتحر سبب ن،يد اختالف

  430  .........................................  :باشد يكس زيكن زن، هك آنست يكي ميتحر اسباب از

  431  .......................  :است حرام كافر اي باشد مسلمان شوهر چه شوهردار زن به ازدواج

  431  ..............................................  :است حرام است نكرده توبه كه يزان زن به ازدواج
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  432  ..........................................................................................................  مباشرت آداب

  432  ..................................................  :فرمود بيترغ جنس دو نيب در تناسل يبرا شرع

  432  ...........................................................  :است داده قرار حرام را يجنس شذوذ شرع

  433  ....................................................................................  :حرام نه است مكروه عزل

  434  .........................................................................  :ستين حرام اما است مكروه لهيغ

  435  .............................................................................  :باشد پنهان ديبا تيزوج عالقه

  435  .......................................................  :ضيحا زن با يجنس عمل ميتحر در حكمت

  436  ..........................................................................................................  تيزوج حقوق

  436  .................................................  :است رابطه نيدتريمف و نيبزرگتر تيزوج رابطه

  437  ...........................................................................................  :راًيخ بالنساء استوصوا

  437  .......................................................................  :باشند يم تحمل قابل زن اشتباهات

  437  .......................................................................................................  :همسر حقوق

  438  .....................................................................  :باشد عرف به موافق باهم، معاشرت

  438  .................................................................  :خواند فرا لحافش به را زن مرد هرگاه

  439  ........................  :دارد يم مبغوض را يگريد و دوست خداوند را رتيغ گونه كي

  439  ................................................................................  :هستند زنان سرپرست مردان

  440  ..................................................................................  :يخانوادگ اختالف معالجه

  440  ....................................................  :است حرام مرد و زن انيم در فساد دآوردنيپد

  441  .........................................................................  :همسران انيم در عدالت يبرقرار

  441  ..............................................  :دارند باز ازدواج از را زنان كه اءياول بر است حرام

  442  ............................................  :گردند يم ازدواج شان مال خاطر به دار مال ميتي زنان

  442  .............  :بپردازد عدالت به سپس بماند او شيپ نمود، ازدواج دوم زن با يكس اگر

  444  ............................  :انداخت يم قرعه برود سفر به خواست يم هرگاه � خدا رسول

  444  ...........................  :دارد ارياخت شوهر شيپ ماندن يباق در گردد آزاد يزيكن هرگاه
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  445  ...............................................................................................................  طالق بحث

  445  .......................................................  :است طالق خداوند شيپ حالل نيتر مبغوض

  446  .............................................  :است شده برداشته وانهيد و كودك ده،يخواب از قلم

  447  .........................................................................................................  :مكره طالق

  447  ...........................................................................  :ندارد وجود نكاح از قبل طالق

  448  ...................................................................  :شد داده قرار سه طالق كه نيا فلسفه

  449  ....................  :گريد شوهر با ازدواج از بعد مگر ستين ثالث مطلقة يسو به رجوع

  449  ..............................................................  :باشند يم معلون هردو له، محلل و محلل

  450  ....................................................  :ديگرد مقرر طهر در طالق قاعيا كه نيا فلسفه

  451  ........................................  :گردند واقع طهر كي در طالق سه هر كه است مكروه

  451  .............................................................................................  الءيا و لعان ظهار، خلع،

  451  .............................  :است مشروع دارد، وجود يشناعت آن در كه نيا وجود با خلع

  452  ...................................................................................................................  :ظهار

  453  ....................................................................................  :كفاره ديتشد در حكمت

  453  ...................................................................................................................  :الءيا

  454  ....................................................................................................................  :لعان

  456  ........................................................................................................................  عدت

  456  ........................................................................................  :عدت تقرر در حكمت

  457  ........................................................................................................  :مطلقه عدت

  458  ................................................................  :زوجها عنها يمتوف و باردار زنان عدت

  458  .......................................................  :روز ده و ماه چهار به عدت تقرر در حكمت

  459  ....................................................................................  :قروء به عدت در حكمت

  459  .......................................................................................  :زيكن و باردار زن عدت

  460  .........................................................................................  مملوكان و فرزندان تيترب
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  460  ................................................................  :است يعيطب امر انسان يبرا نسب حفظ

  461  ........................................................  :رديگ قرار مشروع قيطر به ديبا فرزند تالش

  462  ........................................................  :است يعقوق و ظلم پدر ريغ يسو به انتساب

  462  ..........................................................  :شود يم داده قرار نيام رهيغ و عدت در زن

  463  ........................................................................................................................  قهيعق

  463  .................................................................................................:است سنت قهيعق

  464  ..............................................................  :شود يم ذبح تولد از هفتم روز در قهيعق

  465  .................................  :نمود قهيعق گوسفند كي حسن امام طرف از � خدا رسول

  465  ...................................................................................:نوزاد گوش در گفتن اذان

  466  .......................  :شود ذبح گوسفند كي دختر يبرا دو پسر يبرا كه است مستحب

  466  ..........................................................................  :متعال خداوند شيپ ها نام نيبهتر

  467  .........................................................................  :متعال خداوند شيپ ها نام نيبدتر

  467  .....................................................  :است الزم فرزند اتيح يبرا نيوالد يهمكار

  467  .....................................  :دينما يم انفاق پدر و دهد يم ريش و كند يم پرورش مادر

  468  ...............................................................................  :است كامل سال دو يردهيش

  468  .........................................................................................................  :رضاع هيهد

  469  .......................................................................  :ليبخ شوهر اموال از نفقه برداشتن

  469  ...................................................................:است فرزند پرورش به سزاوارتر مادر

  470  ........................................................  :تاست پنج مسلمانان انيم در برّ و يكوكارين

  471  ...................................................................................................  :كيممال حقوق

  472  .............................................................................................:مسلمان بردة يآزاد

  473  ......................................  :گردد يم آزاد رد،يگ قرار خود از محرم مالك كه يكس

  473  ...................................................................................................  :است حرام اباق

  473  ...........................................................  :است رهيبك گناهان از پدر و مادر ينافرمان
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  475  ..........................................................................  شهرها استيس ابواب از

  475  .........................................  :رسد ينم ليتكم هيپا به فهيخل وجود بدون امت صالح

  475  .................................................................................  :چهارتاست فه،يخل حاجات

  475  ..............................................................................................  :مظالم رفع: نخست

  476  .................................................................................................  :حدود اقامه: دوم

  476  .................................................................................................  :قضاء ضبط: سوم

  476  .....................................  :استوارند ميمستق راه بر كه يكسان به امور سپردن: چهارم

  477  .....................................................................................................................  خالفت

  477  .....................................................................................  :فهيخل در مطلوب طيشرا

  477  ..............  :است گرفته نظر در زين را گريد امر چند نبوت، خالفت در ياسالم نييآ

  479  ....................................................................  :گردد يم منعقد وجه چند به خالفت

  480  ................................................  :است حالل او با قتال شد، قرار كافر فهيخل هرگاه

  480  ....................................................................  :است واجب بشينا و امام از اطاعت

  481  ............................................................  :ستين او رهاكردن زهيانگ ريام از تيكراه

  481  .................................................................  :تيرع به نسبت امام واجب فيوظا از

  482  .............................................................:است المال تيب بر او كاركنان و امام مزد

  482  ...........................................  :كنند رفتار نرمش به مردم با كه شده امر كارمندان به

  483  .............................................  :شود ينم داده مقام و پست مقام، و پست خواهان به

  483  ..................................................................  :باشند يم مزد چقدر سزاوار كارمندان

  484  ........................................................................................................................  مظالم

  484  .....................................................................................  :است يضرور مظالم دفع

  484  .........................................................................................................  :مظالم اقسام

  484  ...................................................................................  :است قتل مظالم نيبزرگتر

  484  ............................................................................................  :است قسم سه بر قتل
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  485  .............................................................................................................  :عمد قتل

  486  .....................................................................................  :قصاص در يبرابر و كفو

  487  .................................................................:شود ينم كشته كافر عوض در مسلمان

  487  ...............................................................  :شود ينم كشته فرزندش به برابر در پدر

  488  .......................................................................................................  :عمد هشب قتل

  488  ............................................................................................................  :مغلظه هيد

  489  ..............................................................................................................  :خطا قتل

  489  .......................................................................................  :ظيتغل و فيتخف مراتب

  489  ........................................  :باشد يم قاتل اهل بر عمد ريغ در تيد كه نيا حكمت

  490  .....................................................  :باشد يم ريتأخ به عمد ريغ از و يفور عمد هيد

  490  ........................................................................................  :هيد ديتشد در حكمت

  491  ......................................:شود يم آسان پرداختش گردد عيتوز مردم بر هيد هرگاه

  491  ..................................................................................  :خطا تلق در كفاره وجوب

  492  ........................................................................  :شود يم كشته حال سه در مسلمان

  493  ..................................................................................................................  :قسامه

  494  ........................................................................  :است مسلمان هيد نصف ركاف هيد

  494  ............................................................................................................  :نيجن هيد

  494  .....................................................................................  :اطراف بر يتعد و تجاوز

  497  .............................................................................  :شده گرفته دهيناد جرح و قتل

  498  .....................................................  :نباشد يتعد يكس از ها آن در كه ييها اصابت

  498  ..................................  :سدبر يضرر خودش به اي يكس به كه نيا از ماندن برحذر

499  ...............................................................................................  :مردم مال بر يتعد  

  499  .................................................................................................................  :يدزد

  499  .......................................................................................  :گرانيد مال كردن تلف



    

  37  فهرست مطالب
  

  499  .................................................................................................  :مردم مال گرفتن

  500  ......................................  :است تر مستحق آن به او افتي ناًيع را خود مال كه يكس

  501  ...................................................  :است مالكان عهده به روز هنگام ها باغ حفاظت

  502  .........................................  :گرفت دهيناد ديبا را آن خورد، يا وهيم يازمندين اگر

  503  .................................................................................................  :نوايح ريش حكم

  503  .......................................................................................................................  حدود

  503  .................................................  :است فرموده مقرر حد گناه يبعض به نسبت شرع

  504  ......................................................  :است حد مستوجب كه است يگناه چنان ازن

  504  ...................................................................................  :است حد مستوجب يدزد

  504  ............................................................................  :است حد مستوجب زين يراهزن

  505  ..................................................  :باشد داشته بازدارنده و زاجر ديبا تهمت و قذف

  505  ....................................................  :رهيغ و ضرب قطع، قتل،: است نوع چند بر حد

  505  ..........................................................................  :اسالم و گذشته عيشرا در حدود

  506  ......................................................................  :باشد يم هيد و قصاص عمد قتل در

  506  ..............................................................  :تاست هردو غرامت و عقوبت يدزد در

  506  .............................................................  :است ينوش شراب و تهمت در زدن شالق

  506  ................................................................  :باشند يم گروه دو بر افتنيسزا در مردم

  507  ..........................................................................................  :است اهگن كفاره حد،

  507  ............................................................................  :است شالق اي رجم يزان حكم

  508  ........................................................................................  :است رجم محصن حد

  508  ................................................................................  :است شالق محصن ريغ دح

  509  ................................................................  :بردگان عقوبت قرارگفتن نصف فلسفه

  510  ......................  :باشد يم بيتا او د،ينما اقرار حد، اقامه خاطر به زنا، به كه يهركس

  511  ...............................................................................  :است بهتر يزان بر يپوش پرده
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  511  ..............................................  :زند يم شالق او به شيآقا كند، زنا يزكيكن هرگاه

  512  .....................................................  :حدود در مگر است زيجا ها لغزش نمودن  اقاله

  512  .........................................................................................  :ناتوانان بر حدود اقامه

  513  .............................................................................................................  :لواط حد

  513  ..............................................................................................  ):تهمت( قذف حد

  514  ................................................................................  :است شالق هشتاد قذف حد

  515  ..........................................................................................................  :سرقت حد

  516  ..............................................................  :دارد صورت نيچند مردم، مال برداشتن

  517  ....................................................................................  :يدزد در د،ي قطع نصاب

  517  .................................................................................  :ستين قطع زان،يآو وهيم در

  518  ............................................................  :ستين قطع مختلس و منتهب انتكار،يخ بر

  518  .......................................  :شود يم گذاشته داغ روغن در دن،يبر از بعد دزد دست

  518  ..............................................................:بدزدد نصاب، از كمتر كه يكس عقوبت

  519  .............................................................................  :ممكن حد تا حد از يريجلوگ

  519  ..........................................................................................................  :محاربه حد

  521  ........................................................................  :است اجتماع و فرد مفسده شراب

  521  ............................................................................................  :است خمر مسكر هر

  522  ............  :دينوش نخواهد را آن آخرت در رد،يبم مداوم، رابش دنينوش بر يهركس

  522  ............  :نوشاند يم الخبال نةيط از را او خداوند بنوشد، يآور نشه زيچ كه يهركس

  523  ..................................................  :گردد ينم مقبول نمازش بنوشد شراب كه يكس

  523  .................................................  :گردد يم خيتوب و شود يم زده شالق خوار شراب

  524  ..................................................................:نمودند اضافه را شرابخوار حد صحابه

  524  ...........................................  :شود ينم رفتهيپذ يسفارش چيه حد، از يريجلوگ در

  525  .................................................................................  :محدود لعن و نينفر از ينه
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  525  .................................................................  :شود يم كشته برگردد نيد از يهركس

  526  ..........................................................................  :مشركان انيم در سكوت از ينه

  526  .....................................................  :باشد ريدرگ خالفت باره در كه يكس با مقاتله

  527  .........................................................................................................................  قضاء

  527  ............................................................  :است ياجتماع ضرورت و ازين كي قضاء

  527  .........................................................................  :هست ينيسنگ تيمسئول قضاوت

  528  .........................................  :باشند يم جهنم در يقاض دوتا و بهشت در يقاض كي

  529  .......................................  :نكند قضاوت است غضب و خشم عالم در كه يشخص

  529  ......................................................  :اجر كي يمخط و دارد اجر دو مجتهد يقاض

  529  ................................................  :باشد طرف دو سخنان دنيشن از بعد ديبا قضاوت

  530  ...............................................................................  :دارد وجود مقام دو قضاء در

  530  ...........................  :است افتهي رييتغ مال و شد غصب يمدع يگريد بر يكي هرگاه

  530  ......................................................................  :دارد قسم و يگواه به ازين قضاوت

  531  .............................................................................................  :الشهادة مقبول گواه

  532  ......................................................................................................  :گواهان تعداد

  533  ..........................................................................  :مانيا در ظيتغل و گواهان هيتزك

  533  ...................................................................................:آن زمان و دادن قسم مكان

  534  ............................................................................  :قسم در ترساندن فلسفه و سبب

  534  .................................................................  :است گناهكار قلباً شهادت كننده پنهان

  535  ............................................................................  :نيدروغ يادعا و نيدروغ قسم

  535  ............................................................  :گرداند ينم مباح را يگريد حق قضاوت،

  536  .........................................................  :باشند يمساو حجت در طرف هردو هرگاه

  536  ...........................................................  :حجت در يتساو هنگام به حيترج تيفيك

  537  ...................................................................................................  :احكام قواعد از
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  538  ..............................................................................  :� خدا رسول يها قضاوت از

  539  .........................................................................................................................  جهاد

  539  ..................................................  :كند امر جهاد به كه آنست ها، عتيشر نيكاملتر

  540  .......................................................................  :اند الزم باهم هردو قوت و حجت

  540  ...............................  :اوست حاصال سپس ظالم، نمودن  سركوب با كامل، رحمت

  541  .....................................................  :است انسان آن، يمجر و خدا، صلهيف اصالح،

  542  .......................................................................................................  :جهاد ليفضا

  543  ...................................................................  :خداوند شيپ نيمجاهد مقام و درجه

  544  .....................................................  :باشد ميصا و ميقا كه است يكس مانند مجاهد

  544  .....................................................................  :رسد يم ثواب هم جهاد مقدمات بر

  544  ..................................................................  :خدا شيپ اسب، ينگهدار مقام و هيپا

  545  ................................  :است كرده غذا هم او كند، كمك يغاز زاتيتجه به يكس

  546  ............................................................................................  :امتيق روز در ديشه

  546  ................................................................  :ابندي يم رزق خدا شيپ و زنده دانيشه

  548  ..........................................................................  :جنگد يم خدا راه در كه ستيك

  548  .................................................................  :است زانيآو ها اسب يشانيپ در بركت

  549  ............................................  :كند يم داخل جنت در را نفر سه ريت كي با خداوند

  549  ..............................................  :ورزند يم تخلف جهاد از ظاهر سبب به كه يكسان

  550  ...........................................................:جهاد در واجب ريغ و واجب انيم در فرق

  551  .................................................................  :جهاد رد صحابه و � رسول يها سنت

  551  ............................................................................................  :كردن انتيخ از ينه

  552  .............................................................  :شوند يم داده دعوت خصلت سه به كفار

  553  ......................................................  :بكوشد مسلمانان شوكت اظهار يبرا ديبا امام

  553  .................................................  :است واجب امام بر جهاد در آن انجام آنچه ذكر
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  553  .....................................................................................................  :قشون به توجه

  554  ................................................................................................  :قشون دادن بيترت

  554  .............................................................................  :كرد ستم و ظلم قشون به دينبا

  555  ...........................................................  :نشوند اقامه كفر نيمسرز در يشرع حدود

  555  ............................................................  :نشود كشته گريد يكس انيجنگجو جز به

  555  ......................................................................................  :است زيجا نمودن مبارزه

  556  ..........................  :ببرد كار به را خصلت چهار از يكي رانياس باره در تواند يم امام

  556  ..................................................................................  :دارالحرب تجار با مصالحه

  557  .........  :است شده واقع كه شود يم متصور يصورت همان به امتيق روز در تيمعص

  557  .................................................................................  :كند انتيخ كه يكس معاقبه

  557  ........................................................................................................  :جنگ ميغنا

  558  .......................................................................................................  :ميغنا قسمت

  559  .....................  :شود يم داده صيتخص جنگ، در كننده شركت زنان يبرا ييايعطا

  560  ..............................................................................................  :دارد سهم سه سوار

  560  ................  :داد سهم ديبا او به دهد، انجام لشكر مصلحت يبرا يكار كه يهركس

  560  ........................................................................................................  :ءيف مصرف

  561  ....................................................  :شوند نگهداشته متوقف اي شوند ميتقس ها نيزم

  562  .........................................................................................................  :هيجز مقدار

  562  ..........................................................................  :ءيف و متيغن مال اباحت فلسفه

  562  ....................................................................................  :ستيچ مصارف از هدف

  563  ...................................................................................  :باشند يم قسم دو بر مناطق

  563  ................................................  :كند يم عيتوز حكمت حسب بر را اموال عتيشر

  564  ...................................  :داد قرار مشروع را پنجم كي چهارم كي يجا به خداوند

  564  .....................................................................................  :� خدا رسل يبرا خمس
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  565  ..............................................................................  :دارند يبرم شاوندانيخو آنچه

  565  ..............................................................................................  :دارد سهم سه سوار

  566  ...............................................................  :عربال رةيجز از كتاب اهل راندن رونيب

  567  ....................................................................................  شتيمع ابواب از

  567  ...................................................  :دارند نظر اتفاق شتيمع آداب مالحظه بر مردم

  567  ...................................................................  :باشند يم مختلف باهم شتيمع آداب

  567  ....................................  :باشد يم مضر گريد يبعض و ديمف شتيمع آداب از يبعض

  567  ......................................................................  :شةيعبالم اشتغال هنگام به خدا ذكر

  569  ...................................................................................................  يدنينوش و يخوردن

  569  .........................................................................:نفس صحت و يتندرست حفاظت

  569  ......................................................  :باشند يم اخالق و بدن رييتغ سبب ها ينخورد

  571  ..............................  :است مكروه شده نازل آنجا در عذاب كه ينيسرزم در ماندن

  571  ......................................:است حرام باشند داشته ثيخب اخالق كه يواناتيح تناول

  572  ............................................................  :شود ذبح اهللا ريغ نام به كه يوانيح حرمت

  573  ..........................................................................................  :مردار خوردن حرمت

  573  ...........................................................................  :استيانب سنت نحرنمودن و ذبح

  574  ..........................................................................................  :وانيح نوع دو از ينه

  574  ........................................................................  :باشند يم مباح كه يمحل واناتيح

  575  ....................................................................  :است ياهل به هيشب كه يوحش وانيح

  576  ..................................................................  :است حرام درنده دار شين هر گوشت

  576  ......................................................  :است حرام درنده، دار چنگال مرغ هر گوشت

  576  .................................................................................  :هستند حالل ايدر يها يماه

  576  ....................................................................  :رديبم موش آن در كه يروغن حكم

  577  ............................................................  :گردد يم متأثر آن، از آنچه و مردار حكم
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  577  ...............................................................  :است حرام خوار، مدفوع وانيح خوردن

  577  ...................................................................  :باشند يم حالل خون، دو و ردارم دو

  578  ..............................................................................  :وانيح يبعض كشتن به دستور

  578  .............................................................  :است حرام قرآن نص در خوردنش آنچه

  580  ....................................................  :است حرام شده داده قرار آماج وانيح گوشت

  580  ..........................................  :است شده دهيبر زنده، وانيح از آنچه خوردن از ينه

  581  ........................................................................  :خوردن بدون مرغ، كشتن از ينه

  581  ....................................................................  :است مباح شرع يرو از شكاركردن

  581  ................................................  :شود يم خورده گوشتش كه يوانيح شكارنمودن

  582  .......................................................................................................  :شكار احكام

  582  ...................................................................  :شود يم خورده يوقت چه سگ شكار

  583  ......................................................  :ابديب دوم وزر در را آن يشكارچ كه يشكار

  583  ................................................  :شود ينم خورده شود، زده معراض به كه يشكار

  584  ..................................  :اند شده مسلمان شرك از تازه كه يكسان دست از گوشت

  584  ........................................................................................  ):ين پارة( قصب با ذبح

  584  ..........................................................................................  :ريت به يفرار شتر زدن

  585  ................................................................................................................  طعام آداب

  585  ....................................................................................................  :طعام در بركت

  587  ...................................................................  :غذا صرف از بعد و قبل دست شستن

  587  .......................................................................................  :راست دست به خوردن

  588  .................................................................  :آن از بعد و غدا از شيپ گفتن اهللا بسم

  590  ............................................................  :فتديب شما از يكي ظرف در يمگس هرگاه

  591  .....................................................................  :خورد يم غذا چگونه � خدا رسول

  591  ..............................................................................  :كافر خوردن و مؤمن خوردن
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  591  ...........................................................................:خرما خوردن تا دو تا دو از ينه

  592  .......................................................  :خرما ينگهدار و جور و جمع بر واداركردن

  592  .........................................................  :مجالس در خام ازيپ و ريس خوردن از زيپره

  592  ...................................................  :گفت حمد كند انعام خداوند كه يطعام بر ديبا

  593  ..................................................................  :است مانيا اثر در همان،يم از ييرايپذ

  593  ...................................................................................................................  مسكرات

  594  .........................................  :كنند يم حكم مسكرات قباحت به هردو، نييآ و عقل

  594  ......................................................:آنست منافع از باالتر برابر نيچند شراب فساد

  595  ...........................................  :است ملعون كند كمك ينوش  شراب بر كه يهركس

  596  ...................................................................  :است شراب و خمر حكم آور نشه هر

  597  ..................................................................................  :است حرام خمر از استفاده

  597  .................................................  :دهيرس يخرما با دهينارس يخرما ختنيآم از ينه

  598  ...........................................................................................................  دنينوش آداب

  598  ...................................................................  :زهيمشك دهانه از آب دنينوش از ينه

  598  .......................................................................  :يستادگيا حال در دنينوش از ينه

  598  ...........................  :باشد راست دست در كه داد يكس به ديبا نخست را خوره پس

  598  .......................................................  :دنينوش آب هنگام به ظرف در تنفس از ينه

  599  ....................................................................................  رهيغ و ظروف ش،يآرا لباس،

  599  ...............................  :دانست يم ناگوار � حضرت آن را ايدن لذات به شدن مطمئن

  599  ...................................................................  :تكبر يرو از ازار جر و اسبال از ينه

  600  ................................................................  :است حرام ردانم يبرا شميابر دنيپوش

  600  ........................................  :شود حاصل مراءات و فخر آن به آنچه دنيپوش از ينه

  601  ..................................................................................  :متعال خداوند نعمت اظهار

  601  ................................................................................................  :مطلوب يها لباس
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  601  .................................................................................................  :مذموم يها لباس

  602  .........................................................  :ديجد لباس افتني بر خدا شكر جاآوردن به

  602  ..........................................................................  :است حرام طال به مردان شيآرا

  603  ..................................................................  :ليسب نمودن كوتاه و شير درازكردن

  603  ..............................................................................  :شيآرا و تجمل در يرو نهايم

  604  ................................................................................  :است خصلت پنج در فطرت

  604  .................................................  :را شيخو يها يمو � حضرت آن درازگذاشتن

  604  ......................................  :گريد يقسمت رهاساختن و سر از يقسمت دنيتراش از ينه

  605  ..................................................................  :است حرام زنان يبرا شيآرا نوع چه

  605  ..........................................................  :است مباح مردان يبرا شيآرا و نتيز چه
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  قبله

  اولين قبله را بيت المقدس قرار داد: ����رسول خدا 
وارد مدينه شد، حدود شانزده يا هفده مـاه بيـت المقـدس را قبلـه      �وقتي كه رسول خدا 

  ر گرفت.قرار داد، سپس به او دستور رسيد تا روي به كعبه بياورد و امر بر همين قرا
هاي او، جزء واجبات شـد،   اش اين است كه وقتي تعظيم شعاير اهللا و خانه گويم: فلسفه مي

بويژه در آنچه اصل اركان اسالم، اساس تقرب بـه خـدا و مشـهورترين شـعاير ديـن اسـت، و       
توجه در نماز به سوي آنچه مختص به خداست، و آن هم به خاطر تالش رضاي خدا با تقرب 

تواند خاطر را جمع و جور نمايد و به صفت خشوع بيشتر وادار نمايد، و قلب را  ميبه او، بهتر 
مستحضر بدارد؛ زيرا اين شبيه به كسي است كه در جلوي پادشاهي قرار گرفته با او راز و نياز 

  كند، حكمت الهي بر آن شد كه استقبال قبله در هر شريعت، شرط در نماز قرار گيرد. مي

  كعبه را قبلة خود قرار دادند: ����حضرت اسماعيل  و ����حضرت ابراهيم 
و كسـاني كـه متـدين ديـن آنـان بودنـد، بـه كعبـه روي          ‘حضرت ابراهيم و اسماعيل 

كردند، و ايـن اسـت اصـل     با فرزندانش به بيت المقدس استقبال مي �آوردند، اسرائيل  مي
  مسلم در هر شرايع.

زرج و يهود بود، پس وقتي كه رسول استقبال بيت المقدس به خاطر تأليف قلوب اوس، خ
به مدينه تشريف آورد، و عنايتش به سوي تأليف اوس، خزرج و بسـتگانش منعطـف    �خدا 

گرديد، و آنان به حمايتش قيام كردند، و آنان آن امتي قرار گرفتند كه به خاطر افـاده مـردم،   
همه مردم نسسبت بـه  منتخب گرديدند، و مضر و بستگانش بدترين دشمنان قرار گرفتند، و از 

اجتهاد نمود، و به استقبال بيت المقدس دسـتور   �، دورتر شدند، آن حضرت �آن حضرت 
داد؛ زيرا اصل دين است كه در زمان تقرب به خدا، حالت امت بايـد مراعـات گـردد، بـويژه     
وقتي كه اين رسول به سوي آن، مبعوث شده و آنان به حمايتش قيام كرده انـد و عليـه مـردم    

هد قرار گرفته اند، و آنان در آن زمان، اوس و خزرج بودند، و نسبت به علوم يهود خاضـع  شا
اين قبيله از «فرمود:  سورة بقره مي 223در تفسير آيه  ببودند. چنانكه حضرت ابن عباس 

كردند  پرست بودند با اين قبيله يهود كه اهل كتاب بودند، باهم بودند و فكر مي انصار كه بت
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و نيـز اصـل ايـن     »كردنـد  بر ما برتري دارند، لذا در بسياري كارها از آنان اتبـاع مـي  كه يهود 
هاي برحق بر آن قرار دارند، به شـرطي كـه    است كه شرايع بايد موافق به آنچه باشند كه آيين

هـا   تـر باشـد و در دل   ها تحريف و تعمق نباشد، تاكـه اقامـه حجـت عليـه آن هـا كامـل       در آن
  ها بودند. يايد، و يهود راويان علوم آسماني و عامل بر آناطمينان بيشتري ب

  برگشت به استقبال كعبه شريف:
سپس خداوند آيات خـويش را مسـتحكم سـاخت، و پيـامبر خـود را بـر آنچـه موافـق بـه          

كرد كـه   مصلحت بود، اطالع داد، و قوانين تشريع را با القا در قلب او، جاي داد، لذا آرزو مي
كرد، شـايد جبرئيـل    دستور داده شود، و روي خود را به سوي آسمان بلند ميبه استقبال كعبه 

در  �اين دستور را و آنچه در قرآن نازل شده است، بيـاورد، و در ثـاني، چـون آن حضـرت     
ميان اميان عرب كه پايبند آيين حضرت اسماعيل بودند، مبعوث شده بود و خداونـد در علـم   

در حمايـت از ديـن او قيـام خواهنـد كـرد، و پـس از او،        ازلي خود مقدر كرده بود كه ايشان
شهداي خداوند عليه مردم در روي زمين، قرار خواهند گرفت، و آنـان جانشـينان او در امـت    

باشند، و از يهود به جز گروه كوچكي ايمان نخواهنـد آورد و كعبـه از شـعاير اهللا در نـزد      مي
ها به اسـتقبال كعبـه شـايع و     ، و روش آنعرب هست كه از دور و نزديك بر آن عقيده دارند

  مرسوم بود، لذا عدول از آن معناي نداشت.
و چون استقبال قبله شرط بود تا به وسيله آن نماز تكميل گردد و چنين شرطي نبود كه 
اصل فايده نماز بدون آن به دست نيĤيد. رسول خدا در حق كسي كه در شب تاريك با 

yϑ$﴿سورة بقره را تالوت كرد:  115واند، اين آية تحرّي به سوي غير قبله نماز خ uΖ ÷ƒr' sù (#θ—9 uθè? 

§Ν sVsù çµô_uρ «! ، و ارشاد فرمود كه: نماز آنان بنا به »به هركجا روي بياوريد آنجا خداست« ﴾#$
  ضرورت جايز است.

***  

  ةالستر
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  فلسفة ستره:
دانست چقـدر   شود مي اگر كسي كه از جلوي نمازگزار، رد مي«فرمودند:  �رسول خدا 

  .»معصيت دارد، چهل سال انتظار براي او بهتر از آن بود
باشـد،   گويم: فلسفه اين، در اين است كه نماز از شعاير اهللا است و تعظيمش واجب مي مي

هـا در   شـدن آن  گـان جهـت خـدمت آقـا و مجسـم      باش برده چون منظور از نماز شبيه به آماده
آنست كه در جلوي نمازگذار كسي عبور نكند؛ زيـرا   جلوي اوست، لذا از جمله تعظيم نماز،

شود و همين است منظور از  ادبي تلقي مي باش خدمت، بي گان آماده عبور از جلوي آقا و برده
ايسـتد او دارد بـا خـدايش مناجـات      وقتي يكي از شما در نماز مـي «كه فرمود:  �قول رسول 

  .»باشد كند و پروردگارش در ميان او و قبله اش مي مي
گيرد. بنابراين، حق دارد او  و نيز بسا اوقات عبور موجب تشويش خاطر نمازگذار قرار مي

 فَِإنـهُ  فـَْليـَُقاتِْلـهُ «فرمـوده اسـت:    �را نگذارد كه از جلوش عبـور كنـد، چنانكـه رسـول خـدا      
  .»با او بايد بجنگد كه او شيطان است« »َشْيطَانٌ 

  شكند: چه چيزي نماز را مي

زن، خر « »اَألْسَودُ  َواْلِحَمارُ  َواْلَكْلبُ  اْلَمْرَأةُ  الصَالةَ  تـَْقَطعُ «رموده است: ف �رسول خدا 
  .»شكنند و سگ سياه نماز را مي

گويم كه: مفهوم اين حديث، اين است كه از شروط صحت نماز است كـه صـحنه    من مي
، آميـزش و  از زن، خر و سگ پاك باشد، زيرا هدف از نماز مناجات و روياروي با خداسـت 

ها مظنة اين است كـه التفـات بـا ضـد مناجـات باشـد، سـگ         نشيني با آن نزديكي با زنان و هم
همچنان كه ذكر كرديم، شيطان است بويژه سگ سـياه كـه بـا آن، فسـاد مـزاج و مـرض داء       

تر است، خر هم به منزله شيطان است، زيرا بسا اوقات در جلـو مـردم اقـدام بـه      الكلب نزديك
گردد، پس مشاهده اين منظـره مغـايرت    كند، و آلت تناسليش منتشر مي جنسي مي انجام عمل

دارد با آنچه نمازگذار در پـي آنسـت، ولـي حفـاظ و فقهـاي صـحابه ماننـد: حضـرت علـي،          
حضرت عايشه، ابن عباس، ابوسعيد و غيره بر اين عمل نكرده اند؛ زيرا اين حديث را منسوخ 
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ان به نسخ مورد بحث است. اين يكـي از آن مواضـعي اسـت    پنداشته اند، اگرچه استدالل ايش
  در آن مختلف قرار گرفته است. �هاي تلقي از رسول خدا  كه راه

 يـُبَـالِ  َوالَ  فـَْلُيَصـل  الرْحـلِ  ُمـْؤِخَرةِ  ِمثْـلَ  يََديْـهِ  بـَْينَ  َأَحدُُكمْ  َوَضعَ  ِإَذا«فرمود:  �رسول خدا 
الرحل بگذارد، بايد  ةشما در جلوي خود چيزي مانند مؤخر هرگاه يكي از« »َذِلكَ  َورَاءَ  َمنْ بِ 

  .»نماز ادا كند و باكي نداشته باشد به كسي كه از جلوي او بگذرد
اي  گويم: وقتي كه در ترك مرور حـرج ظـاهري وجـود دارد، دسـتور رسـيد تـا سـتره        مي

از دور از نصب گردد و صحنة نماز به ادني توجه ممتـاز گـردد و ايـن مـرور بـه منزلـة مـرور        
  صحنه، تلقي شود.

  ها در نماز الزم است اموري كه انجام آن

  نماز در اصل، عبارت از سه چيز است:
بايد دانست كه نماز در اصل عبارت از سه چيز است: يكي آن كه قلباً بـه سـوي خداونـد    

د، خاضع باشد، دوم خدا را به زبان ياد كند، سوم نهايت تعظيم او را بـه جـوارح بـه جـا بيـاور     
هايي را اجازه فرموده است، ولي در  در غير اين سه صورت بنا به عذر، رخصت �رسول خدا 

اگـر نتوانسـتي،   «در بـاره نمـاز وتـر فرمـوده:      �اين سه چيز رخصتي نداده است، رسول خدا 
  .»اشاره بكن

  نماز دو حد دارد:
ه بـه كمتـر   خواست تا براي مردم در نماز دو حد مشروع نمايد، يكي آن ك �رسول خدا 

از آن نتواند از عهدة اداي آن برآيد، دوم آن كه حد كاملتري باشد كه فوايـد نمـاز را در بـر    
گـردد، و نيـز    ها اعادة نماز واجب مي گيرد، حد اول شامل آن چيزهايي است كه به ترك آن

شود، ولي اعادة آن حـد دوم واجـب    ها در نماز وارد مي شامل چيزهايي است كه به ترك آن
ها شديدترين مالمـت عايـد گـردد،     گردد، و نيز شامل آن چيزهايي است كه بر ترك آن ينم

  ولي نسبت به ورود نقص در آن، تركي وجود نداشته باشد.
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  گانه: فرق در ميان اصول سه
فرق در ميان اين مراتب، جداً مشكل است، و در اين باره نص صريحي وجود ندارد و نيـز  

وجود ندارد. بنابراين، بـين فقهـا اخـتالف شـديدي در ايـن بـاره       به جز در چند چيز، اجماعي 
بـه او فرمـود:    �اسـت كـه رسـول خـدا      ةوجود دارد، اصل در اين، حديث مسيء في الصلو

. ايـن كلمـه   »اي كه برگرد و نماز بخوان كه تو نماز نخوانده« »ُتَصـل  لَـمْ  فَِإنكَ  َفَصل  اْرِجعْ «
هرگـاه بـراي نمـاز بلنـد     «بـه او فرمـود:    �ود، سپس آن حضرت را دو بار يا سه بار به او فرم

شدي وضوي كامل بگير، سپس روي به قبله بياور و تكبير بگو، سپس آنقدر كه براي تو ميسر 
باشد قرآن بخوان، آنگاه به ركوع برو و در آن اطمينان حاصل كن، بـاز سـر بلنـد كـن تـا       مي

نيز اطمينـان حاصـل كـن بـاز بنشـين سـپس        راست با ايستي، سپس سجده به جا آور و در آن
مجدداً سجده به جا آور تا اطمينان حاصل كني، باز سر بردار و در جلسه اطمينان حاصل كن، 

اگـر ايـن   «و در روايت ترمذي آمده است كه،  »سپس در تمام نماز همين روش را انجام بده
  .»باشد مازت ناقص ميكارها را كردي نمازت به اتمام رسيده است و اگر چيزي كم كردي ن

كردن چيزي نقص در  فرمود كه، اين روايت براي مردم آسانتر تمام شد، زيرا كه با كم
به لفظ ركن  �نماز وارد شده است، اما كل نماز از بين نرفته است، و نيز آنچه رسول خدا 

ود: يا فرم »الكتاب نمازي نيست تحةنماز بدون فا«ياد فرموده است، مانند آن كه فرمود: 
و يا آنچه  »نماز مرد تا وقتي كه پشتش را در ركوع و سجده قايم نگه ندارد كافي نيست«

ها  ها هشداري هستند بر اين كه اين گذاري فرموده است؛ زيرا همه اين شارع نماز را به آن نام
و  »رَْكَعتَـْينِ  فـَْليَـرَْكعْ «و فرمود:  »َرَمَضانَ  قَامَ  َمنْ «باشند، مانند آن كه فرمود:  در نماز ركن مي

.θãèx#)﴿خداوند فرمود:  ö‘ $# uρ yìtΒ tÏèÏ.≡§�9$# ∩⊆⊂∪﴾)1( .»و  »و با ركوع كنندگان ركوع كنيد

/t�≈t﴿خداوند فرمود:  ÷Šr&uρ ÏŠθàf�¡9 #tβ﴿و فرمود:  »]نماز از سجود [و [نيز] پس . )2(﴾∪⊂⊇∩ #$ u ö� è% uρ 

                                           
  .43سورة بقره، آية  -)1(
  .40سورة ق، آية  -)2(
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Ì� ôfx� ø9$#﴾)1( .» (نماز صبح) و يا فرمود:  »]يبند باشپا[به قرآن خواندن فجر﴿(#θãΒθè% uρ ¬! tÏFÏΨ≈ s% 

  »] بايستيد و براى خداوند فروتنانه [به عبادت«. )2(﴾∪∇⊃⊅∩
 �اي ذكر فرموده است كه اشاره بر لزوم است، چنانكه آن حضرت  و آنچه به گونه

ت و حالل نمودن نماز تحريم نماز تكبير اس« »التْسِليم َوَتْحِليلَها التْكِبير َتْحرِيمَها«فرمود: 
و  »در هر دو ركعت التحيات است« »التِحيةَ  رَْكَعتَـْينِ  ُكل  ِفي«و فرمود:  »سالم دادن است

وقتيكه اين را انجام دادي (يعني « »َصالَُتكَ  َتمتْ  َذِلكَ  فـََعْلتَ  ِإَذا«در باره تشهد فرمود: 
آنچه مسلمانان نسبت به آن اختالفي و امثال اين، و  »التحيات را خواندي) نمازت تمام شده

ندارند كه در نماز الزم است و آن را از همديگر به طور ارث ياد گرفته اند و بر تركش 
  مالمت نموده اند.

  نماز متواتر و موروثي:
به تواتر نقل شده و امت آن را ارث برده اند، اين است كه  �خالصه: نماز از رسول خدا 

ستر عورت داشـته باشـد، قيـام در آن باشـد، روي بـه قبلـه قـرار         نمازخوان خود را پاك كند،
 تحـة و فـا  »اهللا أكبـر «گيرد، و قلب او با خدا باشد و در عمل اخالص داشـته باشـد و بگويـد    

اي از قرآن به جز در ركعات اخير فرايض با فاتحه تمام كند، سپس  الكتاب را بخواند و سوره
هايش به زانوهايش برسـند، و در   وع بتواند سر انگشتاي كه در رك ركوع به جا بياورد بگونه

آن اطمينان بيابد. باز سر را بلند بكند و در قيامش نيز اطمينان بيابد، باز با هفت عضو سجده به 
جا بياورد، دو دست، دو پا، دو زانو، و صورت، باز سرش را بردارد تا راست بنشيند باز سجده 

گيرد، سپس سر هردو ركعت بنشيند و تشـهد   عت قرار ميدوم را به جا بياورد كه اين يك رك
درود بخواند و بهتـرين دعـا را    �را بخواند، و اگر ركعت پاياني نمازش باشد، بر رسول خدا 

  بخواند و بر كساني كه بر او از ماليكه و مسلمانان نزديك هستند سالم بگويد.
                                           

  .78سورة إسراء، آية  -)1(
  .238سورة بقره، آية  -)2(
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هـا را بـدون عـذر در     اين كه ثابت نيست او چيزي از �اين است كيفيت نماز رسول خدا 
هـا، و   فرايض ترك كرده باشد، و همين است نماز صحابه و تابعين و ائمه مسـلمين بعـد از آن  

باشـد، البتـه فقهـاء در     گويند، و اين يكي از ضروريات دين مـي  همين را به طور ارث نماز مي
هـا نمـاز    ه بـدون آن باشند كـ  ها از اركان نماز مي چند چيز باهم اختالف نظر دارند كه آيا اين

 )1(باشد، يا ابعـاض  ها ناقص مي اعتباري نخواهد داشت، يا واجباتي هستند كه نماز به ترك آن
  شود و جهت جبران بايد سجده سهو ادا كند. ها مالمت مي هستند كه نمازخوان به ترك آن

  خضوع و توجه قلب:
ه سـوي او، بـه خـاطر    اصل در اين باره اين است كه خضوع قلب براي خدا، و توجه آن بـ 

اي قـرار گيـرد، لـذا رسـول      تعظيم و ترس و بيم از او، امري است مخفي كه بايد تحت ضابطه
آن را به دو چيز منضبط قرار داد: يكي آن كـه بـا بـدن و رخ خـويش، روي بـه قبلـه        �خدا 

كـه  اين از آنجاست كه در سرشت انسان است  »اهللا أكبر«بياورد، دوم آن كه به زبان بگويد: 
آيند،  هرگاه در قلبش چيزي جايگزين گردد، زبان و ساير اعضاء موافق آن، به حركت درمي

الحـديث، پـس    »إن فـي جسـد آدم مضـغة«كه فرمـود:   �و همين است منظور آن حضرت 
باشــد و بــراي  عملكــرد زبــان و اعضــاء نزديكتــرين مظنــه و جانشــين، بــراي عمــل قلــب مــي 

  نخواهد داشت. كردن آن، چيز ديگري صالحيت منضبط

  توجه به سوي قبله و فلسفة آن:
و چون خداوند از اين كه در جهتـي قـرار بگيـرد بـاالتر بـود، توجـه بـه خانـه خـويش، و          

 �بزرگترين شعاير خويش را به جاي توجه به سوي خويش، قرار داد، چنانكـه رسـول خـدا    
روي و قلـبش  بـه اهللا    در حـالي باشـد كـه بـه    «. »مقبًال إلـى اهللا بوجهـه وقلبـه«فرموده است: 

  »متوجه باشد

                                           
  اصطالحي است در فقه شوافع (مترجم). -)1(
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كند، لـذا   ترين عبارتي است كه انقياد قلب را به خاطر تعظيم، تعبير مي و چون تكبير فصيح
لفظ ديگري كه سزاوارتر باشد كه به جاي آن قرار گيرد نبود و در آن وجوهات ديگري نيـز  

  وجود داشت.
هللا به هنگام نماز واجب است تا يكـي  از آنجمله اين كه: استقبال قبله از جهت تعظيم بيت ا

  به وسيله ديگري تكميل گردد.
ديگري اين كه: مشهورترين عالمت آيين حنيفي اسـت كـه بـه وسـيله آن مـردم از آيـين       

گردد، لذا الزم است كه امثال آن، عالمت دخول در اسالم قرار گيرند، لـذا   ديگري ممتاز مي
گرديد، و همين است منظور از قول رسول خـدا  بزرگترين طاعات و مشهورترين، به آن مقيد 

  كه فرمود: �
َلتَـَنا، َواْستَـْقَبلَ  َصالَتـََنا َصلى َمنْ «  اللـهِ  ِذمـةُ  لَـهُ  الـِذى اْلُمْسـِلمُ  فَـَذِلكَ  َذبِيَحتَـنَـا، َوَأَكـلَ  ِقبـْ
 ،مـا را بخـورد  ذبيحـة  مـا رو نمايـد و    ةقبلـ  و بـه  هر كس مانند ما نماز بخواند«. »َرُسـوِلهِ  َوِذمـةُ 

  »امان داده اند  ،خدا و رسولچنين شخصي را  و .مسلمان است
  تواند تعظيمي قرار بگيرد. ديگري آن كه: قيام بدون استقبال، نمي

ديگري آن كه: هر حالتي به خـاطر ممتازشـدنش از احـوال ديگـر، بايـد بـدايت و نهـايتي        
تحـريم  «. »التْسـِليم َوَتْحِليلَهـا التْكِبيـر َتْحرِيمَهـا«فرمود:  �داشته باشد. بنابراين، رسول خدا 

  »نماز تكبير است و حالل نمودن نماز سالم دادن است

  تعظيم خداوند به وسيله جسد:
سـجده، و   -3ركـوع،   -2ايستادن در جلـو،   -1ولي تعظيم به وسيله جسد سه حالت دارد: 

اعلـي در بيـداري و    بهترين آنست كه شـامل هرسـه حالـت باشـد، و آغـاز از ادنـي بـه سـوي        
ساختن نفس براي خضوع مفيدتر است، و سـجده بـاالترين شـكل تعظـيم اسـت حتـي        متوجه

باشـند، لـذا واجـب     شود كه هدف اصلي، همان است و بقيه مقدمات آن مي چنين پنداشته مي
  است كه حق اين شكل از تعظيم، كامالً به جا آورده شود، و آنست تكرار در سجده.
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  اي نماز و دعا:تعيين اوقات بر
كردن آن پراكنـدگي را جمـع و جـور     بايست وقتي داشته باشد، زيرا معين اما ذكر اهللا، مي

آورد، و از اين كه هركسي به مقتضاي رأيش چه خـوب و چـه    ها را مطيع درمي كند و دل مي
به  ها مخاطب قرار گرفته اند دارد، و دعاهاي نفلي كه سابقين به آن بد عمل بكند دور نگه مي

ها را بدون وقت نگذاشت اگرچه به صورت  آن �ها واگذار شده بازهم آن حضرت  خود آن
  استحباب باشد.

  الكتاب يك دعاي جامعي است: تحةفا
زماني وقت مشخص گرديد پس از فاتحه سزاوارتر چيزي نيست، زيرا آن دعـاي جـامعي   

آنان نشان دهد كه چگونه خدا است كه خداوند آن را به زبان بندگان خود، نازل فرمود، تا به 
را حمد و ثنا بگويند، و به توحيد عبادت و استعانت براي او، اقرار و اعتراف نمايند، و چگونه 
راه جامع انواع خير را از او بخواهند، و از راه مغضوب عليهم و ضالين پناه بجويند، و بهتـرين  

  باشد. ترين آن مي دعا، جامع

  تالوت چيزي از قرآن:
ظيم و تالوت قرآن در آيين اسالم امر واجبـي اسـت و بـاالترين صـورت تعظـيم،      چون تع

آنست كه به آن در بزرگترين اركان اسالم و اساس قربات و مشهورترين شعائر دين تـوجهي  
اي بـراي نمـاز اسـت، لـذا تـالوت       بشود، و تالوت آن قربتي اسـت كامـل كـه تكملـه و تتمـه     

بـه   �يد؛ زيرا سوره، كالم كاملي است كه رسول خدا اي از قرآن در نماز مشروع گرد سوره
وسيله بالغت آن، منكرين نبوت را به مبارزة آن، فـرا خوانـد و نيـز بـه اعتبـار مبـدأ و منتهـاي        

خوانـدن   اي اسلوب خاصي و زيبايي دارد، و چون از شـارع  خويش، مستقل است، و هر سوره
ت، فقهاء خواندن سـه آيـه كوتـاه يـا     مقداري از بعضي سورت ها در برخي از اوقات ثابت اس

  يك آيه طويل را در حكم سوره قرار داده اند.

  ضبط ركوع:
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ايسـتند و بعضـي سـر خـم      چون افراد قيام باهم برابر نيستند، بعضي سر پايين قرار داده مـي 
آيند، نياز پديد آمد تا انحناي مقصود، از آنچه  ها قيام به حساب مي ايستند و همه اين كرده مي

آيد ممتاز قرار گيرد، پس آن به ركوع ضبط گرديد و آن عبـارت اسـت از    ام به حساب ميقي
  ها به زانوان برسد. كردن زايدي كه سر انگشت سر خم

گيرند، مگر وقتي كه قدري بر همين حالت توقف  و چون ركوع و سجده، تعظيم قرار نمي
ا در ايـن وضـع، احسـاس    بشود، و خضوعي براي خداوند انجام گيـرد و قلـب، ايـن تعظـيم ر    

  نمايد، اين ركن الزم نماز قرار گرفت.

  ضبط سجده:
هـاي نزديـك بـه آن، در گذاشـتن سـر بـه        و چون سجده و خوابيدن به شكم و بقيه هيأت

آيد نه بقيه اوضـاع، نيـاز    باشند، و نخستين وضع، تعظيم به حساب مي زمين، با هم مشترك مي
اي امتيـاز آورد، تـا هريكـي طاعـت      ام يك فعل بيگانهپديد آمد كه بين ركوع و سجده با انج

مستقلي منظور گردد، و نفس به نتيجه هريكي جداگانـه متوجـه شـود، و آن عبـارت اسـت از      
  قومه.

شوند كه فعل اجنبي در وسط شـان قـرار گيـرد،     و چون دو سجده زماني دو، محسوب مي
  ها مشروع گرديد. اي بين آن جسله

شوند كه به امر طاعـت منافـات    اي محسوب مي طمانينه بازچيه و چون قومه و سجده بدون
  ها دستور داده شد. دارد، به طمانينه در آن

  آمدن از نماز بايد با كالم خوبي باشد: بيرون
آمدن از نماز با انجام كاري نامناسب، مانند نقض وضو و غيره كه مـانع نمـاز    و چون بيرون

ح و مستنكر و منافي به تعظيم بود، در حـالي كـه بـراي    روند، قبي و از مفسدات آن به شمار مي
يافتن نماز بايد كاري انجام گيرد، و آنچه در حال نماز بر او حرام بود مباح قرار گيرنـد،   پايان

كند، واجب شد كه نبايد از  اي نداشته باشد هريكي به ميل خودش عملي مي و اگر اين ضابطه
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كالم مردم بهتر باشـد و آنسـت السـالم، همـين اسـت      نماز خارج گردد، مگر به كالمي كه از 
  .»التْسِليم َتْحِليلَها«كه فرمود:  �منظور قول رسول خدا 

  التحيات و السالم:
داشتند كه قبل از اسالم بگويند: السالم علي اهللا قبل عباده، السـالم علـي    صحابه دوست مي

تغيير داد و سبب  »التحيات«كردن  اين را با مشروع �جبرائيل، السالم علي فالن، رسول خدا 
السالم علي « »السَالمُ  ُهوَ  اللهَ  فَِإن . اللهِ  َعَلى السَالمُ  :تـَُقوُلوا الَ «تغيير را چنين ذكر فرمود: 

يعني دعاي سالمتي بـراي كسـي مناسـب اسـت      »اهللا نگويد، زيرا خداوند خودش سالم است
اتي نباشد، و پـس از التحيـات سـالم بـر پيـامبر را      كه سالمتي از عدم و لواحق آن در حق او ذ

اي بـراي اداي   اختيار نمود، تا شان او باال برود و اقراري بـراي رسـالت او قـرار گيـرد و نحـوه     
نَـا السـالمُ «بعضي از حقوق او باشد، سپس آن را عام قرار داد و فرمود:   اللـهِ  ِعبَـادِ  َوَعلَـى َعَليـْ

و فرمود كه: هركسي اين را بگويد، به هـر   »ر ما و به بندگان صالحينسالم باد ب« »الصاِلِحينَ 
اي خواهد رسيد، آنگاه به تشهد دستور داد كه باالترين ذكر  ها و زمين بهره اي در آسمان بنده

است، باز فرمود كه پس از اين، دعايي را برگزيند كه از همه به پيش او بهتر باشد، زيرا وقت 
دعاست؛ زيرا او زير پردة بزرگي از رحمت قرار گرفته بود، و در چنـين   يافتن نماز وقت پايان

  گردد. اوقات دعا مستجاب مي

  آداب دعا:
توسل گردد تا دعا  �از آداب دعاست كه نخست ثناي خداوند بيان گردد و به رسول اهللا 

مـور  مستجاب شود، لذا روش بر اين مقرر گرديد، و تشهد، ركني قرار گرفت؛ زيرا اگر اين ا
آمدن از نماز با اعراض و روگرداني از كار نامناسبي، شباهت پيدا  گرفتند بيرون چنين قرار نمي

  كرد. مي
ها خفي المأخذ هسـتند   و در اينجا وجوهات بسياري ديگر نيز وجود دارد كه برخي از آن

ايـن  ها را ذكر نخواهيم كـرد، خالصـه    و برخي ديگر ظاهر و با اكتفا به آنچه ذكر كرديم آن
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كه اگر كسي در آنچه ما ذكر كرديم بينديشد و به قواعـد مـذكور فكـر كنـد، بـه طـور قطـع        
داند كه نماز بايد با اين كيفيت باشد و در عقل بهترين و كاملترين صورتي از ايـن متصـور    مي

  نيست، و اين غنيمت بسيار بزرگي است.

  نماز كمتر از دو ركعت وجود ندارد:
كننـده بـود،    دة چنداني در بـر نداشـت و نمـاز بسـيار زيـاد خسـته      چون نماز بسيار كم، فاي

حكمت خداوندي اقتضاء كرد كه كمتر از دو ركعت نماز، مشروع نگـردد، پـس دو ركعـت    
  .»التِحيةَ  رَْكَعتَـْينِ  ُكل  ِفي«فرمود:  �باشند. بنابراين، رسول خدا  اقل نماز مي

  در بسياري از خلق خداوند دو شق وجود دارد:
در اينجا سرّ دقيقي وجود دارد، آن اين كه سـنت خداونـد در آفـرينش افـراد و اشـخاص      

هـا دو شـق دارد كـه هريكـي بـا ديگـري ضـم         حيوانات و نباتات اين است كه هريكـي از آن 

�Æìø﴿گيرند، و همين است مصداق قول خداوند:  گردد، و آنگاه يكي قرار مي مي ¤±9 $# uρ Ì� ø? uθø9 $# uρ 

∩⊂∪﴾)1(.  
آيـد و بـر آن ديگـر     حيوان مشخص هستند كه گاهي بر يكي از آن دو تا آفتي ميدو شق 

شـود كـه دو    هاي نباتات ديگر مشاهده مي خير، مانند فلج، اما در نباتات، در هسته خرما و دان
بينيم كه دو برگ دارد و هر برگي نتيجة يكي از  رويد مي ها مي شق هست، هرگاه جوانه از آن

 ةكند، پس همين سـنت در حظيـر   انه است. سپس بر همين منوال رشد ميآن دو شق هسته و د
القدس از باب خلق به باب تشريع منتقل گرديد، زيرا تدبير، فرع آفرينش است، و از آنجا در 

  منعكس گرديد. �قلب آن حضرت 

  عدد ركعات نماز:

                                           
  .3سورة فجر، آية  -)1(
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د، پس اصل نماز يك ركعت است، و در عموم نمازها كمتر از دو ركعت مشـروع نگرديـ  
فرمايد كه:  مي لو هر ركعتي با ديگري منضم شده يك نماز قرار گرفتند، حضرت عايشه 

ها را در سفر و حضر دو ركعت فرض قرار داد، نمـاز   خداوند وقتي نمازها را فرض كرد آن«
به جز مغـرب  «، و در روايتي ديگر آمده است: »سفر به جا ماند، و در نماز حضر افزوني آمد

  .»ركعت بودكه در نخست سه 
گويم: اصل در عـدد ركعـات ايـن اسـت كـه آن واجبـي كـه هـيچ گـاهي سـاقط            من مي

شود، آن يازده ركعت است، زيرا مقتضاي حكمـت خداونـدي ايـن اسـت كـه در شـبانه        نمي
روزي جز عدد مبارك و متوسطي مشروع نگردد كه نه بسيار زايد باشد كه برگزاركردنش بر 

بسيار كم باشد كه آن هدفي را كه از نماز در نظر گرفته شـده   مكلفين سنگين تمام بشود و نه
است افاده نكند، و شما قبالً متوجه شديد كه عدد يازده از ميان اعداد، به وتر حقيقي شـباهت  

  بيشتري دارد.
هجـرت نمـود و اسـالم مسـتقر گرديـد و اهـل اسـالم بسـيار          �پس وقتي كه رسول خدا 

يش يافت شش ركعات اضافه گرديد، و نماز سفر بر همان ها در طاعات افزا گرديدند، رغبت
شكل اول به جا گذاشته شد، و اين از آنجاست كه اضافي نبايد به انـدازه اول يـا بـيش از آن    
باشد، و مناسب اين است كه به مقدار نصف اصـل باشـد، ولـي يـازده، نصـف بـدون كسـري        

شـد اعـداد ركعـات بـه شـفع       مـي نداشت، لذا دو عدد پنج و شش ماندند كه اگر پـنج اضـافه   
  رسيدند، لذا شش اضافه گرديد تا وتر درآيند. مي

اما توزيع ركعات بر اعداد، سپس بر آثار انبياي گذشته مبتني است، چنانكه در اخبار ذكر 
ها را پيش از  ها شب گردد، و نيز نماز مغرب از يك جهت آخرين نماز است، زيرا عرب مي

لذا مناسب شد كه با توجه به ضيق وقتش يك ركعت در آن، آوردند،  روزها به حساب مي
جهت وتر درآوردن ركعاتش، اضافه شود، نه بيشتر، اما وقت فجر از آنجا كه وقت خواب و 
غفلت است در عدد ركعات آن اضافه نشد، البته اين در آن اضافه گرديد كه مستحب است 

 78دد، و همين است مصداق آية قراءت در آن براي كسي كه توان داشته باشد طوالني گر
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#tβ﴿سورة اسراء:  u ö�è% uρ Ì� ôfx� ø9$# ( ¨βÎ) tβ# u ö� è% Ì�ôfx� ø9 $# šχ% x. # YŠθåκ ô¶tΒ ∩∠∇∪﴾  » و به قرآن خواندن
فجر (نماز صبح) پايبند باش. بى گمان قرآن خواندن فجر (نماز صبح) با حضور فرشتگان 

  واهللا أعلم. »است

  در آنها مندوب  اذكار نماز و هيأت

  كمال نماز از روي كم و كيف:
بايد دانست كه حد كاملتر كه كامالً فايدة نماز را در بـر داشـته باشـد، بـيش از حـد، الزم      

  است، به دو جهت: يكي به اعتبار كم، دوم به اعتبار كيف.
اي اسـت كـه انسـان خـود را بـه آن، پايبنـد        هـا و مؤاخـذه   هدف از كيف اذكـار و هيـأت  

اي نماز بخواند كه خداوند او را ببيند، و در نماز به حـديث الـنفس مشـغول     نهنمايد، و بگو مي
  هاي مكروه اجتناب ورزد، و امثال آن. نگردد، و از هيأت

هـا در آينـده    خواننـد و بحـث آن   ها را مـي  و به اعتبار كم نمازهاي نفلي است كه مردم آن
  انشاء اهللا خواهد آمد.

، و احاديث ابي هريـره، عايشـه،   لجملةست في اا �اصل در اذكار، حديث حضرت علي 
آينـد، و احاديـث عايشـه ابـن      باشند كـه در اسـتفتاح مـي    جبير بن مطعم، و ابن عمر و غيره مي

آيند و احاديث  هستند كه در مواضع مختلف مي �مسعود، ابوهريره، ثوبان و كعب بن عجره 
  ها را، ذكر خواهيم نمود. ديگران كه با تفصيل آن

ها، حديث ابي حميد ساعدي است كه آن را در جمع ده نفري اصحاب،  ر هيأتو اصل د
ذكر فرمود و همه، آن را تسليم نمودند، و حديث عايشه و وايل بن حجر است فـي الجملـه و   

  ها را ذكر خواهيم نمود. حديث ابن عمر در باب رفع اليدين و احاديث ديگر كه آن

  هاي مندوب در نماز: هيأت
  باشند: وب به چند معني ميهاي مند هيأت
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كردن نفس به همان شـكل   يكي است: تحقيق خضوع، جمع و جور نمودن اطراف، متوجه
كـردن دو قـدم،    ها به هنگام برخورد با پادشاهان از بيم و هيبت دارند، ماننـد جفـت   كه بازاري

  آوردن نگاه و عدم التفات به اين سوي و آن سوي. گذاشتن دست راست بر چپ، پايين
ز آنجمله است: محاكات ذكر اهللا، ترجيح آن بر ديگـران بـه دسـت و انگشـت موافـق بـه       ا

نمـودن بـه انگشـت     هـا، اشـاره   فهمد و به زبان بگويد، ماننـد بلنـدكردن دسـت    آنچه در دل مي
  شهادت تا بعضي امور كمك ديگري قرار گيرند.

از نمودن از خشم و از آنجمله است: برگزيدن هيأت وقار و سنگيني، عادات حسنه، و احتر
عقـالن نسـبت    هـا را بـه بـي    نمايند و آن ها را مذمت مي هايي كه اهل رأي، آن غضب، و هيأت

كردن خود مانند روباه، نشسـتن ماننـد    زدن مرغ، نشستن مانند سگ، جمع دهند، مانند نوك مي
نـد،  ده ها مانند ددها، و آن وضعي كه جباران و اهل ظلـم انجـامش مـي    كردن دست شتر، پهن

  مانند گذاشتن دست بر تهيگاه.
از آنجمله اين است كه، طاعت بايد با سكون و آرامش انجام گيرد، و اين كه بـا آرامـش   
باشد مانند جلسه استراحت، بلندكردن قدم راست و خواباندن چپ در قعدة اولي كـه بـه قيـام    

  تر و نشستن به صورت تورك در قعدة اخيره كه راحت بيشتري دارد. آسان

  عاني اذكار:م
باشند: يكي است بيداركردن نفس به خضوع كه فعل بـه خـاطر    اذكار هم به چند معني مي

  آن گذاشته است متوجه گردد، مانند: اذكار ركوع و سجده.
ها به انتقاالت امام از يك ركني به ركني ديگر  از آنجمله است: جهر به ذكر اهللا، تا مقتدي

  قاالتمتوجه گردند، مانند: تكبيرات انت
از آنجمله اين است كه، نبايد هيچ حالتي از نماز خالي از اذكار باشـد ماننـد: تكبيـرات، و    

گويد دو دست را بلند كند كه گويا از غيـر   مانند اذكار قومه و جسله. پس وقتي كه تكبير مي
ند، ها بلند ك ها يا منكب ها را تا گوش شود و در حال مناجات قرار گيرد، و دست خدا بيزار مي

هريكي از اين دو سنت است، و دست راست را بر دست چپ بگذارد و دو قدم را جفت قرار 
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گاه قرار دهد كه گويا با جمـع و جورنمـودن اعضـاء،     دهد و نگاه را به خاطر تعظيم بر سجده
خاطرات هم جمع و جور بشوند، و دعاي استفتاح را بخواند تـا قلـب حاضـر گـردد و انگيـزة      

  مناجات برخيزد.

  هاي دعا: صيغه

اللُهـم «در اين باره چندين صيغه به طور صحيح ثابت است، از آنجملـه يكـي ايـن اسـت:     
بَاِعــْد بـَْينِــْي َوبـَــْيَن َخطَايَــاَي َكَمــا بَاَعــْدَت بـَــْيَن اْلَمْشــِرِق َواْلَمْغــِرِب، اللُهــم نـَقِنــْي ِمــْن َخطَايَــاَي  

َنِس، اللُهم اْغِسْلِنْي ِمْن َخطَايَـاَي بِـالثـْلِج َواْلَمـِاء َواْلبَــَردِ َكَما يـُنَـقى الثـْوُب األَبـَْيُض مِ  َن الد« 
بار الها! بين من و خطاهاى من، همانند فاصله اى كه بين مشرق و مغرب انداختـه اى، فاصـله   «

بيانداز، و مرا از خطاهايم پاك ساز، همانند لباس سفيدى كه از آلودگى پاك مـى شـود. بـار    
  .»لها! خطاهاى مرا با برف و آب و تگرگ بشوىا

ها را پديدآوردن آرامش  شدن گناه گويم كه: شستن با يخ و تگرگ كنايه از كفاره من مي
دلش خنك شد يعني سكون و آرام يافت  »برد قلبه«گويند:  ها مي و سكون قلبي است، عرب

  يعني يقين حاصل كرد. »أتاه الثلج«گويند:  يا مي

’﴿هـا يكـي ايـن اســت:     از آن صـيغه  ÎoΤ Î) àM ôγ§_uρ }‘Îγô_uρ “Ï% ©# Ï9 t� sÜ sù ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# š⇓ö‘ F{$# uρ 

$Z�‹ ÏΖ ym ( !$tΒ uρ O$tΡ r& š∅ÏΒ šÏ. Î� ô³ßϑ ø9 $# ∩∠∪﴾)1( »خـويش را بـه سـوى     من پاكدينانه روى [دل [

≅ö﴿ »نهم كه آسمانها و زمين را آفريده است، و من از مشركان نيسـتم  كسى مى è% ¨βÎ) ’ ÎAŸξ|¹ 

’ Å5Ý¡èΣ uρ y“$u‹ øtxΧuρ †ÎA$yϑ tΒ uρ ¬! Éb> u‘ tÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω y7ƒÎ� Ÿ° … çµs9 ( y7 Ï9≡x‹ Î/ uρ ßN ö� ÏΒ é& O$tΡ r&uρ ãΑ ¨ρr& 

tÏΗ Í>ó¡çRùQ ] در راه  ام و مــرگم [همــه بگــو: بــى گمــان نمــازم و عبــادتم و زنــدگانى «. )2(﴾∪⊃∌⊆∩ #$

                                           
  .79سورة انعام، آية  -)1(
  .163، 162سورة انعام، آية  -)2(
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ام و من نخستين [كس  رد و به اين فرمان يافتهاو شريكى ندا. خداوند، پروردگار جهانيان است
  »از] مسلمانانم

  .»وأنا من المسلمين«و در روايتي ديگر آمده است: 
 َوتـََعاَلى اْسُمكَ  َوتـََباَركَ  َوِبَحْمِدكَ  اللُهم  ُسْبَحاَنكَ «ها اين است:  يكي ديگر از آن صيغه

ُركَ  ِإَلهَ  َوالَ  َجدكَ    .»(َثالَثًا) َوَأِصيالً  بُْكَرةً  اللهِ  َوَسْبَحانَ ). َثالَثًا( يًراَكبِ  َأْكبَـرُ  اللهُ  َغيـْ
خداوندا پاكي و حمد سزاوار توست، اسم تو بابركت است، شـان تـو واالسـت، و    «يعني، 

غير از تو معبودي نيست، خداوند به كبرياي خويش بزرگتر است (تكبيـر را سـه بـار بگويـد)     
  ين تسبيح را نيز سه بار بگويد).پاكي براي خداست هر صبح و شام (ا

  تعوذ از شيطان:

#﴿فرمايد:  الخ را بخواند، زيرا خداوند مي »أعوذ باهللا..«باز  sŒÎ* sù |N ù&t� s% tβ# u ö�à) ø9$# õ‹ÏètG ó™$$sù 

«! $$Î/ zÏΒ Ç≈ sÜø‹ ¤±9 $# ÉΟŠÅ_§�9$# ∩∇∪﴾)1(.  
  .»كه هرگاه قرآن خواندي از شيطان رانده شده به خدا پناه بخواه«
كند اين است كـه در تأويـل كتـاب خـدا      لسفة آن: بزرگترين ضرري كه شيطان وارد ميف

  چيزهايي را وسوسه كند كه مورد پسند نباشند يا مردم را از تدبر، در آن باز دارند.
 الشـْيطَانِ  ِمنَ  بِاللهِ  َأُعوذُ «و در تعوذ چندين صيغه وارد شده است، از آنجمله يكي است: 

  »من از شيطان رانده شده به اهللا پناه مى برم«. »الرِجيمِ 
  .»الرِجيمِ  الشْيطَانِ  ِمنَ  بِاللهِ  َأْسَتِعيذُ «و ديگري است: 
  .»َوَهْمزِهِ  َونـَْفِثهِ  نـَْفِخهِ  ِمنْ  الشْيطَانِ  ِمنَ  بِاللهِ  َأُعوذُ «و ديگري است: 

  خواندن بسم اهللا در نهان و آشكار:

                                           
  .98سورة نحل، آية  -)1(
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خواند، زيرا خداوند تقديم تبرك به نام خدا را بر قـراءت مشـروع   باز بسم اهللا را در نهان ب
باشند  قرار داده است، و نيز در اين احتياط بيشتري است، زيرا در اين باره روايات مختلف مي

به روايت صحيح ثابت  �الكتاب است يا خير؟ از رسول خدا  تحةاي از فا كه آيا بسم اهللا آيه
كـرد و بسـم اهللا الـرحمن     شروع مي »الحمد هللا رب العالمين«به است كه او قراءت در نماز را 

  خواند. الرحيم را به جهر نمي
  گويم: بعيد نيست كه در بعضي اوقات به خاطر تعليم، آن را به جهر خوانده باشد. من مي

اي  ها را به گونه داد، و آن ظاهر اين است كه اين اذكار را به طور ويژه به خواص تعليم مي
ها مالمت گردند، همين است تاويل آنچه  داد كه عوام به آن چنگ بزنند و بر ترك آنقرار ن

كه فرمود:  �فرموده است، و همين است مفهوم قول حضرت ابوهريره  /امام مالك 
 يَا ُأميوَ  بِأَِبي :فـَُقْلتُ  ،ِإْسَكاتَةً  اْلِقَراَءةِ  َوبـَْينَ  التْكِبيرِ  بـَْينَ  َيْسُكتُ  ���� اللهِ  َرُسولُ  َكانَ «

ين تكبير تحريمه ب �رسول اهللا «. »ِفْيِه؟ تـَُقولُ  َما َواْلِقَراَءةِ  التْكِبيرِ  بـَْينَ  ِإْسَكاُتكَ  اللهِ  َرُسولَ 
!  �گويد: عرض كردم: اي پيامبر گرامي مي �كرد. ابوهريره  اندكي سكوت مي ،تئو قرا

  »؟اين ميان، چه مي خوانيباد، در  تپدر و مادرم فداي

  ءت سوره فاتحه:قرا
هـا را كشـيده و بـر آخـر      اي از قرآن با ترتيل بخواند كه حـروف  سپس سوره فاتحه سو ره

ها وقف كند، و در نماز ظهر و عصر آهسته و در صبح، مغرب و عشا بـه جهـر بخوانـد، و     آيه
اگر مقتدي است بر او واجب است كه خاموش باشد و گوش كند، پس هرگاه امام قراءت را 

ها بخواند، البته اگر امام آهسته بخواند مقتـدي اختيـار    بخواند مقتدي نبايد در اسكاتبه جهر 
اي كـه در قرائـت    الكتاب را بخواند، اما بگونه تحةدارد كه بخواند يا خير، پس اگر خواند، فا

تـوان در ميـان    ترين قول به نـزد مـن اسـت، و بـدين شـكل مـي       خللي وارد نگردد، و اين اولي
  ق داد.احاديث تطبي

حكمت آن اينست كه در نص آمده است كه قراءت همراه با امام موجب تشويش قراءت 
هـا الزم   گيرد، تدبر در قراءت فوت و با تعظيم قرآن مخالف است، و بـر مقتـدي   امام قرار مي
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قرار داده نشده كه در نمازهاي سرّي قراءت بخوانند؛ زيرا هرگاه عوام بخواهند حروف قرآن 
آيـد كـه موجـب تشـويش      وده بخوانند و آن هم با دستجمعي، هياهوي پديد ميرا تصحيح نم

گيرد  گيرد، پس نهي از تشويش مسجل گرديد، و آنچه منجر به امر منهي عنه قرار مي قرار مي
هـاي   ها الزم قرار ندادند، و براي كسي كه تـوان دارد اختيـار داده شـد، و ايـن منـت      را بر آن

  رحمت خداوندي است.

  خواندن در ظهر و عصر:آهسته 
خواندن در نمازهاي ظهر و عصر، اين است كه روز مظنه سر صدا و غوغا در  فلسفة آهسته

بازار و منازل است، ولي اوقات ديگر غير از اين دو وقت، وقت سكون و خاموشي هسـتند، و  
  جهر جهت يادآوري مردم و به پندپذيري نزديكتر است.

گفتن هـر   آمين گويد، شما هم آمين گوييد، زيرا آمين هرگاه امام«فرمود:  �رسول خدا 
  .»اش آمرزيده خواهند شد هاي گذشته گفتن ماليكه موافق گردد گناه كدام كه با آمين

شوند، زيرا به آن رغبـت دارنـد، و روي دعاهـا     گويم: ماليكه به هنگام ذكر حاضر مي مي
ده شده است، و نيز در آن، اظهار عالقه ها دستور دا گويند؛ زيرا اين از مألاعلي به آن آمين مي

  به تأسي امام و اقامه سنت اقتداست.

  دو سكته:
دو سكته در روايات آمده است، يكي بين تكبير و قراءت تا كه همه مردم در ايـن هنگـام   
بتوانند تكبير تحريمه را گفته باشند و سپس به سوي قراءت گوش كننـد، و اسـكات دوم بـين    

ها بتواننـد بـا    باشد؛ بعضي گفته اند: هدف از آن اين است كه مقتدي ه ميقراءت فاتحه و سور
  آساني بدون تشويش و ترك وظيفه با آرامش قراءت بخوانند.

گويم: حديثي كه اصحاب سنن آن را روايت كرده اند در باره اسكاتي كه امام جهـت   مي
ايـن اسـكات در نـزد     دهد صريح نيست؛ زيرا ظاهر اين اسـت كـه   ها انجام مي خواندن مقتدي

گفـتن اسـت، يـا سـكته بسـيار لطيفـي        گفتن آمين قايل هستند به خاطر آمين آنان كه به آهسته
باشد، و در نزد كساني كه به جهر آمين قايل هستند  است كه براي امتياز بين فاتحه و آمين مي
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سـكته بسـيار   اين خاموشي براي آنست تا كه قرآن، به غير از قـرآن مشـتبه قـرار نگيـرد، و يـا      
لطيفي است تا كه قاري بتواند تنفس كند، و اگر به طريـق تنـزل بپـذيريم كـه بـراي خوانـدن       

باشد، پس نادر قراردادن قول اول، بر اين، داللت دارد كه سنت مستمري، نيست و  مقتدي مي
  هاست كه جمهور بر آن عمل كرده باشند؛ واهللا أعلم. نه از آن

  شود: انده ميچه مقدار قرآن در نمازها خو
شود تـا كـه طـول قـراءت قّلـت ركعـات را        در نماز فجر از شصت، تا صد آيه خوانده مي

جبران كند، و تا كه زنگار مشغوليت به امور معاش مستحكم نگردد، و فرصتي بـراي تـدبر در   
  قرآن به دست آيد.

هـا را   و امثـال آن  »واليـل إذا يغشـي  «و  »سبح اسم ربـك األعلـي  «و در نماز عشاء سوره 
از نفـرت دادن قـوم، مشـهور     �دانسـتن آن حضـرت     بخواند، داستان حضرت معاذ و مكروه

  است.
در بعضي روايات حمل ظهر بر فجر، و عصر بر عشاء آمده است. و در بعضي ديگر حمـل  

  ظهر بر عشاء و عصر بر مغرب نيز مروي است.

  سورهاي كوتاه (قصار) در مغرب:
بـر حسـب    �انـد؛ زيـرا وقـت كـم اسـت و رسـول خـدا        در مغرب سورهاي قصار را بخو

خوانـد، ولـي مـردم را دسـتور داده بـود كـه        مصلحت گاهي قراءت طويل و گاهي كوتاه مي
  تخفيف را در نظر داشته باشند تا رعايت حال ضعيف، بيمار و نيازمند مالحظه گردد.

ي بـر بعضـي   خوانـد كـه آن مبتنـ    اي مـي  در بعضي از نمازها، سورهاي ويژه �رسول خدا 
فوايد بود، بدون اين كه آن را الزم و واجب قرار دهد و بر آن تاكيد كند، لذا هركسي به اين 

  اتباع كند كه چه بهتر؛ و اگر اتباع ننمود بازهم حرجي نيست.

  در نمازهاي عيدين چه خوانده شود:
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ÏM ﴿و  ﴾ق﴿هاي  انتخاب سوره t/u� tIø% سورها بديع، باشد كه اسلوب اين  به اين خاطر مي ﴾#$
و عموم اهداف قرآن را با اختصار در بر دارند، و در اجتماعات بزرگ مردمي به چنين چيز، 

Ëx ﴿نياز هست، يا  Îm7 y™ zΟ ó™$# ﴾  و﴿ ö≅ yδ y79 s? r& ﴾ ها هم اسلوب بديعي  خواند كه در اين را مي
  بود و هم تخفيف مورد نظر بود.

خواند كه مناسب با وقت و موجب  ا مير »جمعه و منافقين«هاي  و در نماز جمعه سوره
آمدند، و در نماز فجر روز جمعه  تحذير بودند، زيرا در روز جمعه منافقين نيز در جمعيت مي

﴿ $Ο !9# ∩⊇∪  ã≅ƒÍ”∴s? É=≈ tG Å6ø9$#﴾)1(  و﴿ ö≅ yδ 4’ tAr&﴾)2( خواند تا يادآوري به قيامت و  را مي
باشند كه قيامت پيش نيايد، لذا  يمافيهاي آن باشد، زيرا همه حيوانات گوش به زنگ م

  مناسب است كه انسان هم در اين روز قدري خايف و لرزان باشد.

  آنچه در هنگام تالوت بعضي آيات، سنت است:

ËxÎm7 ﴿هرگاه قاري سوره  y™ zΟ ó™$# y7 În/ u‘ ’ n?ôã F{$# ∩⊇∪﴾)3( » نام پروردگار برترت را به پاكى
  .»عليسبحان ربي األ«را خواند بگويد:  »ياد كن

øŠs9§{ ﴿و هرگاه  r& ª! $# È/ s3ômr' Î/ tÉΚ Å3≈ ptø: را  »آيا خداوند احكم الحاكمين نيست؟« )4(﴾∪∇∩ #$
  .»بلي وأنا علي ذلك من الشاهدين«خواند، بايد بگويد: 

øŠs9§{ ﴿و هرگاه  r& y7Ï9≡sŒ A‘ Ï‰≈ s) Î/ #’ n?tã βr& }‘Å↵øtä† 4’ tAöθpRùQ آيا اين [خدا] بر آنكه « )5(﴾∪⊂⊇∩ #$
  .»بلي«را خواند، بگويد:  »دگان را زنده كند توانا نيست؟مر

                                           
  .2 -1سوره سجده، آيه  -1

  .1سوره انسان، آيه،  -2

  .1سوره اعلى، آيه  -3

  .8سوره تين، آيه  -4

  .40سوره قيامه، آيه  -5
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'Äd“r ﴿و اگر  Î7 sù ¤]ƒÏ‰ tn …çνy‰ ÷èt/ šχθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩∈⊃∪﴾)1( » پس بعد از آن (قرآن) به كدام سخن
و بر كسي مخفي نيست كه در اين صورت  »آمنا باهللا«را خواند، بگويد:  »آورند؟ ايمان مى

  جود دارد.مالحظه ادب و شتاب به سوي خير، و

  رفع يدين هنگام رفتن به ركوع:
ها بردارد، و همچنـين   ها را تا برابر دوش يا گوش خواهد به ركوع برود دست وقتي كه مي

  دارد، و اين كار را در هنگام رفتن به سجده انجام ندهد. وقتي كه سر را از ركوع برمي
باشند كه با برداشتن  مي ها به خاطر تعظيم اش اين است كه برداشتن دست گويم: فلسفه مي

شود، تا اشتغاالت به دنيا را كه با نماز منافـات دارنـد، تـرك     ها به نفس، هشداري داده مي آن
گانه، مشروع گرديد  داده در حالت مناجات قرار گيرد، پس در آغاز هر فعلي از تعظيمات سه
ايي اسـت كـه آن   هـ  كه تا كه نفس به نتيجه كـار مسـتقالً متوجـه گـردد، و ايـن از آن هيـأت      

هـا سـنت    داد، و همـة ايـن   داد و گـاهي ديگـر تـركش مـي     گاهي آن را انجام مي �حضرت 
باشند، و به هر روش گروهي از صحابه و تابعين قايل بودنـد، و ايـن يكـي از آن مواضـعي      مي

است كه دو گروه اهل مدينه و اهل كوفه در آن اختالف نظـر دارنـد، و هـر گروهـي سـند و      
  .مداركي دارد

باشـند، و نظيـر    هـا سـنت مـي    و حق در نزد من در امثال چنين موارد اين است كه همة ايـن 
تر اسـت از   آنست، خواندن يك ركعت و سه ركعت در وتر، و رفع يدين در نزد من پسنديده

تر هستند، ولي نبايد مـردم در چنـين مـواردي، فتنـه      ترك آن؛ زيرا احاديث رفع بيشتر و ثابت
 قـَْوِمـكِ  ِحـْدثَانُ  لَـْوالَ «كـه فرمـود:    �نـد، و همـين اسـت منظـور رسـول خـدا       عوام را برانگيز

بـود كعبـه را    كه اگر قوم تو (اي عايشه) جديد العهد بـه كفـر نمـي   « »اْلَكْعَبة نـََقْضتُ  بِاْلُكْفرِ 
فكر كرده اسـت كـه سـنت     �، و بعيد نيست كه حضرت عبداهللا بن مسعود »كردم منهدم مي

فع اليدين است، زيرا دريافته بود كه مبناي نمـاز بـر سـكون و آرامـش     مقرر در آخر، ترك ر
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اعضاء است، و بر او واضح نشده بود كه بلندكردن، از افعال تعظيمي است، و از اينجاست كه 
گيرد، و متوجه نشده بر اين كه بارها هشدار، بر ترك ما سـوي اهللا، در   در آغاز نماز انجام مي

  داند. نماز، خداوند بهتر مي هر فعل اصل مطلوبي است در

  باشد: رفع يدين در هنگام سجده نمي
گـويم: مشـروعيت برخاسـتن بـه خـاطر       باشد، من مي فرمود كه، در سجده رفع اليدين نمي

فرق بين ركوع و سجده بود، پس رفع اليـدين در وقـت برخاسـتن رفـع اليـدين بـراي سـجده        
رفتني تكبيـر بگويـد؛ زيـرا ايـن      هر باال و پايينباشد، لذا نبايد آن تكرار گردد، و به هنگام  مي

  ها تسميع را بگويند تا به انتقاالت متوجه گردند. همه به خاطر تنبيه مذكور است و مقتدي

  هيأت ركوع و اذكار آن:
هـا   و از هيأت هاي ركوع اين است كه دو كف دست را روي زانوهـا بگـذارد و انگشـت   

هـا را دور   گيـرد، آرنـج   كه كسـي چيـزي را در قبضـه مـي    پايين از زانو قرار گيرند، مانند آن 
  نگهدارد، سر خود را با سرين راست كرده نه سر را پايين بگيرد و نه باال قرار دهد.

  باشند: و اذكار آن به قرار زير مي
تو را بار الها! تو پاك و منزّهى و « »ِلي اْغِفرْ  اللُهم  َوِبَحْمِدك، رَبـَنا اللُهم  ُسْبَحاَنك«

سوره  3و خواندن اين، براساس آيه  »ستايش مى نمايم. الهى! از تو طلب مغفرت مى كنم

ôx﴿نصر  Îm7 |¡sù Ï‰ôϑ pt¿2 y7 În/ u‘ çνö�Ï� øótG ó™$# uρ﴾ » پس پروردگارت را با ستايش [او] به پاكى ياد كن و
  شود. عمل مي »از او آمرزش بخواه

ــي:   ــه يك ــا  قُــدوسٌ  ُســبوحٌ «از آنجمل ــت  « »َوالــروحِ  اْلَمَالِئَكــةِ  َرب وَ رَبـَن ــزّه اس ــاك و من پ
  است. »فرشتگان و جبرائيلما و پروردگار پروردگار 

  تا سه بار.  »پروردگار بزرگم پاك و منزّه است« »اْلَعِظيمِ  رَبيَ  ُسْبَحانَ «و يكي است: 
 َسـْمِعى لَـكَ  َخَشـعَ  ،َلْمتُ َأْسـ َولَـكَ  آَمْنـتُ  َوبِـكَ  ،رََكْعـتُ  لَـكَ  اللُهـم «و از آنجمله اسـت:  

پروردگارا! براى تو ركوع كردم، به تو ايمـان آوردم، و  «. »َوَعَصِبى َوَعْظِمى َوُمخى َوَبَصِرى
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به تو تسليم شدم. گوش، چشم، مخ، استخوان، پى و رگم و تمام اعضاى بدنم براى تو خشوع 
  »و فروتنى نمودند

ركوع بلند كرده راست بايستد، تا هر مهره از  هاي برخاستن اين است كه سر از و از هيأت
  ها را بلند كند. فقرات پشت، در جايش قرار گيرد، و اينك دست

اهللا شـنيد و قبـول كـرد    «. »َحِمَدهُ  ِلَمنْ  اللهُ  َسِمعَ «و از ذكرهاي برخاستن اين كه بگويد: 
  »ستايش كسى را كه او را ستايش نمود

. »ِفيهِ  اً ُمَبارَك طَيباً  َكِثيراً  َحْمداً  اْلَحْمدُ  َلكَ  رَبـَنا اللُهم « و يكي ديگر اين است:
  »پروردگارا! حمد و ستايش هاى زياد، خوب و مبارك از آنِ تو است«

 ِمــنْ  ِشــْئتَ  َمــا َوِمــْلءَ  اَألْرِض، َوِمــْلءَ  الســَمَواتِ  ِمــْلءَ «و در روايتــي ايــن اضــافي هســت: 
ان ها و زمين و ميان آن ها و هـر چـه تـو بخـواهى را پـر      الهى! حمدى كه آسم«. »بـَْعـدُ  َشـْيءٍ 

  »كند، از آنِ تو است
 َلكَ  وَُكلَنا ،اْلَعْبدُ  قَالَ  َما َأَحق  َواْلَمْجدِ  الثـَناءِ  َأْهلَ «و در روايت ديگري نيز آمده است: 

َفعُ  َوالَ  ،َمنَـْعتَ  ِلَما ُمْعِطىَ  َوالَ  ،َأْعطَْيتَ  ِلَما َماِنعَ  الَ  اللُهم  ،َعْبدٌ  . »اْلَجد  ِمْنكَ  اْلَجد  َذا يـَنـْ
تو اهل ستايش و عظمت هستى. الهى تو شايسته ى ستايش بندگان هستى. همگى ما «

بندگانت هستيم، آن چه تو بفرمائى هيچ كس جلوى آن را نمى گيرد، و آنچه جلوى آن را 
ا ثروتش از عذاب تو بگيرى كسى قدرت ندارد آن را عطا نمايد. الهى! صاحب ثروت، او ر

  »و ثروت از آنِ تو است» تمامى شكوه«نجات نمى دهد و 
ْرِني اللُهم «و از آنجمله است:  ْلجِ  َطهاْلَبارِد َواْلَماء َواْلبَـَرد بِالثـ , ُهمْرِني الل ِمنْ  َطه 

با پاك گرداني بار الها! مرا «. »الدَنسِ  ِمنْ  اْألَبـَْيضُ  الثـْوبُ  يـُنَـقى َكَما َواْلَخطَايَا الذنُوب
و مرا از خطاهايم پاك ساز، همانند لباس سفيدى  بار الها! ،بشوى سردبرف و تگرگ و آب 

  . »كه از آلودگى پاك مى شود

  قنوت الصبح:
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در باره خواندن دعاي قنـوت در نمـاز صـبح احاديـث مختلفـي روايـت شـده و بنـابراين،         
ند، و به نظر من خواندن و تـرك آن هـردو برابـر انـد،     باش مذاهب صحابه و تابعين مختلف مي

نخواندن آن مگر در حادثة بزرگي يا كلمات كوتاهي به صورت خفا قبل از ركوع در نزد من 
، اول بود و سپس )1(تر است؛ زيرا احاديث گواه اند بر اين كه دعا عليه رِعل و ذكوان پسنديده

كنـد كـه قنـوت     ارد، ولي به ايـن اشـاره مـي   ترك گرديد، اگرچه اين بر نسخ مطلق داللت ند
گوييم كه وظيفة راتبـي نيسـت، و همـين اسـت منظـور از قـول        سنت مستمري نيست، يا ما مي

 �اي است، رسول خـدا   يعني مواظبت بر آن امر تازه »ُمْحـَدثٌ  بـُنَـى  َأىْ «صحابي كه فرمود: 
و عليه كفـار بعـد از ركـوع يـا     آمدي براي مسلمانان  و خلفاي او به هنگام وقوع حادثه و پيش

  كردند، و آن را بدين شكل كه به هنگام حادثه نخوانند ترك ندادند. قبل از آن دعا مي

  هيأت سجده و اذكار آن:
هـا را ماننـد    ها به زمين بگذارد و دست از هيأت سجده اين است كه زانوها را قبل از دست

ها نمايان گردد، و  اي كه سفيدي بغل گونه ها را از پهلوها دور بدارد، به سگ پهن نكند، و آن
  سر انگشت پاها را به سوي قبله برگرداند.

منزّه است پروردگار بـزرگ و  « »اَألْعَلى رَبيَ  ُسْبَحانَ «و از اذكار سجده يكي اين است: 
  تا سه بار.  »برتر من

بار الها! تو پاك و «. »ِلى اْغِفرْ  م اللهُ  َوِبَحْمِدَك، رَبـَنا اللُهم  ُسْبَحاَنكَ «و ديگر اين است: 
  »منزّهى و تو را ستايش مى نمايم. الهى! از تو طلب مغفرت مى كنم

 َوْجِهىَ  َسَجدَ  َأْسَلْمُت، َوَلكَ  آَمْنُت، َوِبكَ  َسَجْدُت، َلكَ  اللُهم «و نيز اين هم هست: 
الهى! براى تو «. »اْلَخاِلِقينَ  َأْحَسنُ  اللهُ  َتَباَركَ فَـ  َوَبَصَرُه، َسْمَعهُ  َشق وَ  َصورَُه،وَ  َخَلَقهُ  لِلِذى

سجده كردم، و به تو ايمان آوردم، و در مقابل فرمان تو تسليم شدم، چهره ام براى 

                                           
  از بني سليم. اسم دو قبيله است -)1(
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پروردگارى كه آن را خلق نمود، و صورت بخشيد، و آن را زيبا آفريد، و عضو شنوايى و 
  »ت پروردگارى كه بهترين سازندگان استبينائى در آن قرار داد، سجده كرد. با بركت اس

پــاك و منــزّه اســت «. »َوالــروحِ  اْلَمَالِئَكــةِ  َرب رَبـنَـا وَ  قُــدوسٌ  ُسـبوحٌ «و از آنجملــه اســت: 
  »فرشتگان و جبرائيل ما و پروردگار پروردگار

. »َوِسرهُ  َوَعالَنَِيَتهُ  َوآِخَرهُ  َلهُ َوَأو  َوِجلهُ  ِدقهُ  ُكلهُ  َذنِْبى ِلى اْغِفرْ  اللُهم «و از آنجمله است: 
  »بار الها! همه ى گناهان مرا، اعم از كوچك و بزرگ، اول و آخر، آشكار و نهان، ببخشاى«

 ُعُقوبَِتَك، ِمنْ  َوِبُمَعافَاِتكَ  َسَخِطَك، ِمنْ  ِبِرَضاكَ  َأُعوذُ  ِإنى اللُهم «و از آنجمله است: 
بار الها! من از «. »نـَْفِسكَ  َعَلى َأثـْنَـْيتَ  َكَما َأْنتَ  َعَلْيكَ  ثـََناءً  ُأْحِصى الَ  ِمْنَك، ِبكَ  َوَأُعوذُ 

عذاب «خشمت به خشنودى تو پناه مى برم. الهى! از عذابت به عفو تو پناه مى برم. الهى! از 
تو، به تو پناه مى برم. پروردگارا! آنچنان كه حق ستايش تو است، نمى توانم آنرا  »خشم

  »ورم، بدون ترديد تو آنچنانى كه خود فرموده اىبجاى آ
ـَرةِ  نـَْفِسـكَ  َعلَـى فَـَأِعني «فرمود:  �و جز اين نيست كه آن حضرت  كـه   »السـُجودِ  ِبَكثـْ

؛ زيرا سـجده، تعظيمـي نهـايي اسـت، و آن معـراج      »مرا بر خود به كثرت سجده كمك كن«
يابد، و هـركس كـه خـود را زيـر      يمؤمن است، و هنگامي كه ملكيت از قيد حيواني رهايي م

  پردة الهي قرار دهد به مفيض خير كمك كرده است.
امت من در روز قيامت در اثر سجده، سفيد پيشاني و در اثر «فرموده است:  �رسول خدا 

  .»وضوء سفيد دست و پاست
گويم كه: مبناي عالم مثال بر آن مناسـبتي اسـت كـه ارواح بـا اجسـاد دارنـد، چنانكـه         مي

داران از خوردن و شـرب و جمـاع بـه مهـرزدن روي دهـان و شـرمگاه ظـاهر         گيري روزهجلو
  گرديده است.

  هيأت بين دو سجده و اذكار آن:
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و از هيأت بين دو سجده اين است كه پاي چپ را گسترانيده رويش بنشيند و پاي راسـت  
  را بلند كند، و دو كف راست را بر دو زانوي خود بگذارد.

 َواْرزُْقِني َوَعاِفِني، َواْهِدِني، َواْرَحْمِني، ِلي، اْغِفرْ  اللُهم «است كه بگويد: و از اذكار اين 

  ».بار الها! مرا ببخش. به من رحم كن، مرا هدايت كن، و به من عافيت و رزق عطا كن«. »

  ها: قعده بعد از سجده
كنـد و در   و از هيأت قعده اين است كه بر پاي چپ خود بنشيند و پـاي راسـت را نصـب   

قعده آخر آمده است كه، پاي چپ را مقدم نموده بر مقعد خود بنشيند و پاي راست را نصب 
كند، و دو دست خود را روي دو زانوي خود بگذارد، و در روايت ديگر آمده اسـت كـه بـا    
دست چپ زانوي خود را بگيرد و عقد پنجاه و سـه را منعقـد كـرده بـا انگشـت سـبابه اشـاره        

هاي خنصر و بنصر را بسته با وسـطي و ابهـام    روايتي ديگر آمده است كه انگشت نمايد، و در
  حلقه كند.

فلسفه بلندكردن انگشت سبابه، اشاره به توحيد است تا كـه قـول و فعـل كمـك همـديگر      
قرار گيرند، و معني متصور، مجسم گردد، هركسي كه گفته است كـه مـذهب امـام ابوحنيفـه     

كند، هكذا قـال   ه است، و هيچ روايت يا درايتي آن را تأييد نميترك اشاره است اشتباه كرد
ابن همام البته امام محمد بحث اشاره را در اصل (مبسوط) ذكر ننموده و در مؤطا آن را ذكـر  

ليسـت اإلشـارة فـي ظـاهر «كرده اسـت، مـن بعضـي را يـافتم كـه در ميـان ايـن دو عبـارت:         
كردند، و مفاسد جهل و تعصـب بـيش    نمي تمييز »ظاهر المذهب إنها ليست«و  »المذهب

  از شمار است.

  هاي تشهد: صيغه
ها تشهد ابـن مسـعود اسـت، بـاز      ترين آن در باره تشهد چند صيغه وارد شده است: صحيح

ها ماننـد فـرق بـين احـرف قـرآن اسـت كـه هـر          ؛ و فرق بين آنبتشهد ابن عباس و عمر 
  كداميك به جاي خود، كافي و شافي است.
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 آلِ  َوَعَلى ُمَحمدٍ  َعَلى َصل  اللُهم «هاي درود، درود ابراهيمي است:  رين صيغهت و صحيح
 َعَلى بَاِركْ  اللُهم  َمِجيٌد، َحِميدٌ  ِإنكَ  ِإبـَْراِهيمَ  آلِ  َوَعَلى ِإبـَْراِهيمَ  َعَلى َصلْيتَ  َكَما ُمَحمدٍ 
. »،َمِجيدٌ  َحِميدٌ  ِإنكَ  ِإبـَْراِهيمَ  آلِ  َوَعَلى ِإبـَْراِهيمَ  ىَعلَ  بَارَْكتَ  َكَما ُمَحمدٍ  آلِ  َوَعَلى ُمَحمدٍ 

و آل محمد درود بفرست همچنان كه بر ابراهيم ؛ و آل ابراهيم درود  �بار إلها! بر محمد «
فرستادى، همانا تو ستوده و باعظمت هستى. بار الها! بر محمد و آل محمد بركت نازل فرما 

. »آل ابراهيم بركت نازل كردى، همانا تو ستوده و باعظمت هستى همچنان كه بر ابراهيم ؛ و
اللُهم َصل َعَلى ُمَحمٍد َوَعَلى َأْزَواِجِه َوُذريِتِه َكَما َصلْيَت َعَلى آِل ِإبـَْراِهْيَم، َوبَاِرْك َعَلى «و 

بار إلها! » «ِل ِإبـَْراِهْيَم، ِإنَك َحِمْيٌد َمِجْيدٌ ُمَحمٍد َوَعَلى َأْزَواِجِه َوُذريِتِه، َكَما بَارَْكَت َعَلى آ
و همسران و فرزندانش درود فرست همچنان كه بر ابراهيم ؛ درود فرستادى، و بر  �بر محمد 

محمد و همسران و فرزندانش بركت نازل گردان همچنان كه بر آل ابراهيم ؛ بركت نازل 
  »فرمودى، همانا تو ستوده و باعظمت هستى

  هاي دعا در تشهد: هصيغ

 ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  ِإني اللُهم «در باره دعاهاي تشهد چندين صيغه وارد شده است از آنجمله: 
َنةِ  ِمنْ  ِبكَ  َوَأُعوذُ  اْلَقْبِر، َعَذابِ  ِمنْ  ِبكَ  َوَأُعوذُ  َجَهنَم، َعَذابِ   َوَأُعوذُ  الدجاِل، اْلَمِسيحِ  ِفتـْ

َنةِ  ِمنْ  ِبكَ  ى مسيح  پروردگارا! از عذاب قبر و عذاب دوزخ، و فتنه«. »َواْلَمَماتِ  ْحَيااْلمَ  ِفتـْ
  »به تو پناه مى برم ى زندگى و مرگ، فتنهو  ،دجال

 الذنُوبَ  يـَْغِفرُ  َوالَ  َكِثيًرا، ظُْلًما نـَْفِسى ظََلْمتُ  ِإنى اللُهم «و نيز چنين وارد شده است: 
 كَ  َواْرَحْمِنى ِعْنِدَك، ِمنْ  ْغِفَرةً مَ  ِلى فَاْغِفرْ  َأْنَت، ِإالِحيمُ  اْلَغُفورُ  َأْنتَ  ِإنالهى! من بر «. »الر

نفس خود بسيار ظلم كردم، همانا غير از تو كسى ديگر گناهان مرا نمى بخشد، پس از جانب 
  »خود مرا مورد آمرزش قرار بده، و بر من رحم كن، همانا تو بخشنده و مهربان هستى

 َوَما ،َأْسَرْرتُ  َوَما ،َأخْرتُ  َوَما ،َقدْمتُ  َما ِلى اْغِفرْ  اللُهم «شده است:  و نيز وارد
مُ  َأْنتَ  ،ِمنى ِبهِ  َأْعَلمُ  َأْنتَ  َوَما ،َأْسَرْفتُ  َوَما ،َأْعَلْنتُ  رُ  َوَأْنتَ  ،اْلُمَقدِإَلهَ  الَ  ،اْلُمَؤخ  ِإال 
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ببخشاى. الهى! گناهان مخفى و آشكار مرا بيامرز، و الهى! گناهان قبلى و بعدى مرا «. »َأْنتَ 
دانى ببخش، همانا تقديم و تأخير كننده  زياده روى هاى مرا و آنچه را كه تو از من بهتر مى

  »نيست »بحق«توئى، بجز تو معبودى 

  اذكار ما بعد نماز:

 السَالمُ  َوِمْنكَ  السَالمُ  ْنتَ أَ  اللُهم «(سه بار) و  »اللهَ  َأْستَـْغِفرُ «و از اذكار بعد نماز است: 
 اْلَحْمدُ  َوَلهُ  اْلُمْلكُ  َلهُ  َلُه، َشرِيكَ  ال َوْحَدهُ  اللهُ  ِإال ِإَلهَ  ال، َواِإلْكَرامِ  اْلَجَاللِ  َذا يَا تـََبارَْكتَ 

َفعُ  َوال َمنَـْعَت، اِلمَ  ُمْعِطيَ  َوال َأْعطَْيَت، ِلَما َماِنعَ  ال اللُهم  ،َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكل  َعَلى َوُهوَ   َذا يـَنـْ
 ِمْنكَ  اْلَجد  ِإَلهَ  الَ  ،اْلَجد  هُ  ِإالنـَْعُبدُ  َوالَ  الل  اهُ  ِإالْعَمةُ  َلهُ  ِإيَناءُ  َوَلهُ  اْلَفْضلُ  َوَلهُ  النـاْلَحَسنُ  الثـ 

ينَ  َلهُ  ُمْخِلِصينَ  اللهُ  ِإال  ِإَلهَ  الَ  َنةِ  ِمنْ  ِبكَ  َوَأُعوذُ  ،اْلَكاِفُرونَ  َكرِهَ  َوَلوْ  الد نـَْيا ِفتـْ َوَعَذابِ  الد 
الهى تو سالمى، و سالمتى از جانب تو است، تو بسيار بابركتى، اى صاحب عظمت «. »اْلَقْبرِ 

بجز اهللا، وجود ندارد. شريكى ندارد، پادشاهى از آنِ اوست،  »بحق«معبودى . و بزرگى
است، الهى! آن چه تـو بـدهى، هيچ كس ى اوست، و او بر هر چيزى توانا  ستايش شايسته

مانع آن نمى گردد، و آنچه تو منع كنى، هيچ كس نمى تواند آنرا بدهد. توانگر، او را 
هيچ معبودى  ثروت از آنِ تو است »تمامى شكوه و«ثروتش از عذاب تو نجات نمى دهد، و 

ز آنِ اوست، كنيم، نعمت و فضل ا نيست. جز او كسى ديگر را عبادت نمى »بحق«جز او 
ى ما با اخالص او را بندگى  ستايش نيكو مخصوص اوست، معبودى بجز او وجود ندارد، همه

و سي و سه بار  »الله ُسْبَحانَ «سي و سه بار    »مى كنيم هر چند كافران دوست نداشته باشند
سي و سه بار آمده  و در روايتي ديگر از هريكي »َأْكَبر اللهُ «وسي و چهار بار  »ِلله اْلَحْمدُ «

رُ  بَِيِدهِ  اْلَحْمدُ  َوَلهُ  اْلُمْلكُ  َلهُ  ،َلهُ  َشرِيكَ  الَ  َوْحَدهُ  اللهُ  ِإال  ِإَلهَ  الِ «كه با يك بار گفتن   اْلَخيـْ
بجز اهللا يگانه، ديگر معبودى نيست، شريكى «، »َقِديرٌ  َشْىءٍ  ُكل  َعَلى َوُهوَ  َويُِميتُ  ُيْحِيى

به دست اوست همه خوبيها او زنده  اوست، ستايش شايسته اوست ندارد، پادشاهى از آنِ
شود، و در روايت ديگري  صد تمام مي  »ميراند و او به هرچيز قادر و تواناست  ميگرداند و مي
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را  »الله ِإال  ِإَلهَ  الِ «آمده است كه از هريكي بيست و پنج بار بگويد و بيست و پنج بار ديگر 
و ده بار  »الله ُسْبَحانَ «ديگر آمده است كه بعد از هر نماز ده بار  بخواند، و در روايتي

بگويد، و در روايت ديگري آمده است كه هريكي را  »َأْكَبر اللهُ «و ده بار  »ِلله اْلَحْمدُ «
صد بار بخواند، همه دعاها به منزله احرف قرآن هستند كه هركسي كدام يكي را خواند، به 

  ايل خواهد آمد.ثواب موعود آن، ن
بهترين اين است كه اين دعاها را پيش از سنن رواتب بخواند، زيرا در بعضي اذكار چنين 

 ،يـَْنَصِرفَ  َأنْ  قـَْبلَ  قَالَ  َمنْ «چيزي آمده است كه دال بر نص آنست، چنانكه آمده است: 
هر كه قبل از اينكه از نماز « .»الخ) اللهُ  ِإال  ِإَلهَ  الَ ( َوالصْبحِ  اْلَمْغِربِ  َصَالةِ  ِمنْ  رِْجَلهُ  َويـَْثِنىَ 

َكاَن «گويد:  و چنانكه راوي مي ») بگويد...تا آخرشاللَّه إِالَّ إَِله الَمغرب و صبح برگردد (
وقتيكه از نماز سالم «. »الخ) اللهُ  ِإال ِإَلهَ  ال(: اَألْعَلى ِبَصْوتِهِ  يـَُقولُ  َصالتِهِ  ِمنْ  َسلمَ  ِإَذا

  »صداي بلند الإله إال اهللا ميگفتميداد به 
شـدم، و   يافتن نماز با گفتن اهللا اكبر متوجـه مـي   فرمايد كه: من به پايان مي بابن عباس 

 ُدبُـرِ «در بعضي روايات چنين چيز وجود دارد كه بر اين امر به ظاهر داللت دارند، مانند قوله: 
 عقب هر نماز«. »َصالةٍ  ُكل«  

 يـَُقـولُ  َمـا ِمْقـَدارَ  ِإال  يـَْقعُـدْ كـاَن ِإَذا َسـلَم لَـْم «كـه   له اما در اين قول حضـرت عايشـ  
) ُهمـَالمُ  َأنْـتَ  اللي (اللهم أنـت السـالم)    وقتيكه سالم ميداد نمي نشست مگر به اندازه« »)الس

نشسـت، مگـر بـه مقـدار      چندين احتمال دارد، از آنجمله اين كه: او به شكل نماز نمي »گفتن
» ُهمـَالمُ  َأنْـتَ  اللگرفـت و اذكـار    بلكه به طرف راست يا چپ يا روبروي مردم قرار مي »الس

  خواند، تا كسي نپندارد كه اذكار جزء نماز هستند. را مي
كرد به جز ايـن كلمـات تـا بـه      و از جمله وجوهات اين كه، گاه گاهي اذكار را ترك مي

اين است كه ايـن اذكـار    »كان«ضاي لفظ ها از فرايض نيستند، و مقت مردم نشان بدهد كه اين
  خواند، نه يك بار دو بار و نه به طور مداوم. را به كثرت مي
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  محل سنن رواتب:
اي  ها را در خانه بخواند، فلسفة آن اين است كه فاصله در سنن رواتب اين است كه آن

كه معتد به  بين فرض و نفل تحقق گردد، و آن فاصله از جنس نمازها نباشد، و به قدري باشد
كه  �قرار گيرد، تا هركس آن را به اولين بار درك كند، و همين است منظور حضرت عمر 

 َلمْ  فَِإنهُ  اْجِلسْ «براي كسي كه خواست بعد از نماز فرض دو ركعت نفل بخواند، فرمود: 
بنشين، دليل هالكت اهل كتاب « »َفْصلٌ  َصَلَواتِِهمْ  بـَْينَ  َيُكنْ  َلمْ  َأنهُ  ِإال  اْلِكَتابِ  َأْهلُ  يـَْهِلكْ 

روي اين قول او، آن حضرت  »اي وجود نداشته است اين بوده كه بين نمازهاي شان فاصله
ي  خداوند تو را به حق رسانده است (گفته« »اْلَخطابِ  اْبنَ  يَا ِبكَ  اللهُ  َأَصابَ «فرمود:  �

كه فرمود:  �و همين است منظور آن حضرت » تو صحيح است) اي فرزند خطاب
  واهللا أعلم. »بخوانيدمنزل را در  بخشي از نمازها« »بـُُيوِتُكمِ  ِفي اْجَعُلوَها«

  آنچه در نماز جايز نيست:
بايد دانست كه مبناي نماز بر اين است كه اعضاء خاشع و قلب حاضر و زبان از غيـر ذكـر   

اي  اشـد، و هـر كلمـه   اهللا و قراءت قرآن بند گردد، پس هر هيأتي كه با خشوع منافات داشته ب
كه ذكر اهللا نباشـد بـا نمـاز منـافي اسـت، و نمـاز بـدون تـرك آن و خـودداري از آن كامـل           

باشند، و هر نقص موجب بطالن كلي نماز نيست، و  شود، ولي اين چيزها باهم متفاوت مي نمي
كـالً  آورد ولـي آن را   كند و آن كه نقـص در نمـاز مـي    تمييز بين آن كه نماز را كالً باطل مي

باشـد، فقهـا در ايـن بـارة      گرداند، امر تشريعي است كه وابسـته بـه نـص شـارع مـي      باطل نمي
دادن احاديث صحيح روي آن، امـري اسـت خيلـي مشـكل،      هاي زيادي دارند، و تطبيق بحث
  ترين مذهب به حديث در اين بارة همان است كه وسعت بيشتري در بر داشته باشد. موافق

د نيست كه عمل كثيري كه به آن مجلس تبديل گـردد و گفتـار   در اين هيچ شك و تردي
  زيادي كه جداً زياد باشد نقص در بر دارند.

  آنچه با نماز منافات دارد:
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 ِفيَها َيْصُلحُ  الَ  الصَالةَ  َهِذهِ  ِإنْ «كه فرمود:  �از قسم دوم است اين قول رسول خدا 
در اين نمازها «كه  »اْلُقْرآنِ  َوِقَراَءةُ  َوالتْكِبيرُ  ْسِبيحُ الت  ِهيَ  ِإنَما الناِس، َكَالمِ  ِمنْ  َشْىءٌ 

، تعليل »گفتار مردم صالح نيست؛ زيرا آن عبارت از تسبيح، تكبير و قرائت قرآن است
و فرمودنش  »َلُشْغالً  الصَالةِ  ِفى ِإن «براي جواب سالم به اين كه  �كردن آن حضرت  بيان

 »فـََواِحَدةً  فَاِعال ُكْنتَ  ِإنْ «را در جاي سجده برابر كند كه در باره كسي كه خواست خاك 
نمودن او از خصر، يعني گذاشتن دست بر تهيگاه  ، و نهي»اگر مجبوري، پس يك بار«كه 
، »مانند اين هيأت اهل جهنم است كه حيران و مدهوش مي«يعني  »النارِ  َأْهلِ  رَاَحةُ  فَِإنهُ «كه 

اين نوعي « »اْلَعْبدِ  َصَالةِ  ِمنْ  الشْيطَانُ  َيْخَتِلُسهُ  اْخِتَالسٌ فَِإنُه «كه  و نهي ايشان از التفات،
  آورد و با كمال آن منافي است. يعني در نماز، نقص مي »شيطان، از نماز بنده استسرقت 

 َما فـَْلَيْكِظمْ في الصالة  َأَحدُُكمْ  تـَثَاَءبَ  ِإَذا«كه فرمود:  �و نيز قول آن حضرت 
هرگاه يكي از شما در نماز خميازه نمود تا حد «يعني  »ِفيهِ  ِفى يَْدُخلُ  الشْيطَانَ  فَِإن  طَاعَ اْستَ 

، يعني خميازه مظنة اين است »شود توان دهان را بند كند، زيرا شيطان در دهان او داخل مي
 كند، و او را از آن رود و حواس نمازخوان را پريشاهن مي كه مگسي، چيزي در دهان مي

  دارد. هدفي كه در پي آنست باز مي
 الرْحَمةَ  فَِإن  ، اْلَحَصى يَْمَسحْ  َفَال  الصَالةِ  ِفي َأَحدُُكمْ  قَامَ  إَذا«و نيز قول او كه فرمود: 

هرگاه يكي از شما براي نماز برخاست، سنگريزها را نمالد زيرا رحمت «كه  »تـَُواِجُههُ 
  .»خداوند با رحمت خدا مواجه است

 يـَْلَتِفـتْ  لَـمْ  َمـا َصـالَتِهِ  ِفـى َوُهـوَ  اْلَعْبـدِ  َعلَـى ُمْقـِبالً  ثـَنَـاُؤهُ  َجـل  اللـهُ  يـَـَزالُ  الَ «فرمود:  و نيز
هميشه خداوند متوجه بنده است وقتي كه او در نماز باشد تا «يعني  »َعْنـهُ  أْعـِرضُ  اْلتَـَفتَ  فَِإَذا

التفـات نمـود خداونـد از او اعـراض     زماني كه به اين سوي و آن سوي التفات نكند و هرگاه 
  نمودن خداوند به بنده در نماز. ، و همچنين اجابت »نمايد مي
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ها در  اي است به اين كه جود حق تعالي عام و فايض است و نفس گويم كه: اين اشاره مي
باشند، و اگر اعراض كند او  استفاده از آن به اعتبار استعداد طبيعي يا كسبي، باهم متفاوت مي

  گيرد. گرداند، بلكه با اعراض خويش سزاوار عذاب قرار مي ا محروم مير
ــود:   ــول او كــه فرم ــز ق  َواْلَقــْىءُ  َواْلَحــْيضُ  الصــَالةِ  ِفــى َوالتثَــاُؤبُ  َوالنـَعــاسُ  اْلُعطَــاسُ «و ني

زدن و خميازه در نماز، حـيض، اسـتفراغ و خـون     عطسه، چرت«كه  »الشـْيطَانِ  ِمـنَ  َوالرَعافُ 
  ها با معني و مبناي نماز منافات دارند. ، يعني اين»باشند ي، از شيطان ميبين

داد و  چيزهـايي را در نمـاز جهـت بيـان شـرع انجـام مـي        �اما قسم اول: پس رسول خدا 
تر باشند نماز را باطـل   ها پايين گذاشت، پس همه اين امور و آنچه از اين چيزهايي را به جا مي

  كنند. نمي

  كند: اسد نميآنچه نماز را ف

ويرحمـك اهللا، ويـا (تا سـه بـار)    اللـهِ  بَِلْعَنةِ  َأْلَعُنكَ ها اين كه گفتار كم، مثل  حاصل بررسي
ــر دوش، و   ،ثكــل أمــاه، ومــا شــأنكم تنظــرون إلــى، والــبطش اليســير ــد برداشــتن صــبيه ب مانن

هاي  مدن از پلهآ رفتن كوتاه، مانند پايين زدن به كسي، بازكردن در، راه آوردن آن، دست پايين
رفتن از جاي امام تا صف، جلورفتن به درب  منبر به زمين تا بتواند سجده به جا آورد، به عقب

نمودن فهماينده، كشتن مـار و كـژدم، مالحظـه     مقابل تا بازش كند، گريه از ترس خدا، اشاره
  كنند. به راست و چپ بدون پيچيدن گردن، نماز را فاسد نمي

كند،  يا پارچه، بدون عمل نمازخوان و علم او، نماز را فاسد نمي چسبيدن نجاست به جسد
  الحال. حقيقةواهللا أعلم به 

  سجدة سهو

  سجدة سهو سنت است:
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در باره كسي كه در نمازش تقصيري بياورد سنت قـرار داده اسـت كـه دو     �رسول خدا 
يكي شبه قضـاء،  سجده به جا بياورد تا جبران نقصان گردد، پس در اين، دو چيز وجود دارد: 

  دوم شبه كفاره.

  شود: مواضعي كه در آن سجده سهو به جا آورده مي
فرمـود:   �مواضعي كه در آن نص وارد شده است چهارتاست: اول آن كـه آن حضـرت   

 َعلَـى يَـْبنِ َولْ  الشـك  فـَْلَيطْـَرحِ  َأْربـًَعا َأمْ  َثالَثًا َصلى َكمْ  يَْدرِ  فـََلمْ  َصالَتِهِ  ِفى َأَحدُُكمْ  َشك  ِإَذا«
َقنَ  َمــا  َصــالَتَهُ  لَــهُ  َشــَفْعنَ  َخْمًســا َصــلى َكــانَ  فَــِإنْ  ُيَســلمَ  َأنْ  قـَْبــلَ  َســْجَدتـَْينِ  َيْســُجدُ  ثُــم  اْســتَـيـْ

هرگـاه يكـي از شـما در بـاره     «يعنـي   »لِلشـْيطَانِ  تـَْرِغيًمـا َكانـَتَـا َألْرَبعٍ  ِإْتَماًما َصلى َكانَ  َوِإنْ 
داشت و ندانست كه آيا سه ركعت به جا آورده است يا چهار، شك را  نماز، شك و ترديدي

كنار بگذارد و بر يقين بنا نمايد، سپس او دو سجده بـراي سـهو بـه جـا آورد، پـس اگـر پـنج        
ها  آورد و اگر چهار ركعت خوانده كه اين ها را جفت درمي ركعت خوانده كه اين سجده آن

آيد، و همچنين است شـك   ي خير بيشتري به دست مي، يعن»مالند پوزة شيطان را به خاك مي
  در ركوع و سجده.

ظهر را پنج ركعت خواند و پس از سـالم سـجده سـهو بـه جـا       �دوم اينكه: آن حضرت 
  ركعت است. ةركن مانند زياد ةآورد، و زياد

در دو ركعت سالم گفت وقتي كه به او گفته شد بقيه ركعات  �سوم آنكه: آن حضرت 
جده سهو بجا آورد؛ و نيز مروي است كه او سالم گفـت در صـورتي كـه يـك     را خواند و س

ركعت مانده بود، مانند گذشته، و در حكم اين است كه كاري سهواً انجام دهد كه اگر عمداً 
  شد. داد نمازش باطل مي انجام مي

بر دو ركعت به جاي اينكه بنشيند برخاست و پس از اين كه  �چهارم اينكه: آن حضرت 
ز را به پايان رسانيد سجده سهو را قبل از سالم به جـا آورد، و در حكـم ايـن اسـت تـرك      نما

  تشهد در قعده.
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شدن بـه   هرگاه امام در دو ركعت برخاست پس اگر قبل از راست«فرمود:  �رسول خدا 
  .»سوي قيام به ياد افتاد بنشيند، و اگر راست ايستاد ننشيند و سجده سهو به جا بياورد

م: زيرا وقتي او برخاست موضع قعود فوت شد، پس اگر برگردد من به بطـالن  گوي من مي
شـدن نزديـك    نمازش قايل نيستم، و در حديث دليلي وجود دارد بر اين كه هركس به راست

  باشد ولي تا هنوز راست نشده است، پس بنشيند، برخالف آنچه در ميان عوام مشهور است.

  سجدة تالوت

  سجده تالوت سنت است:
اي را بخواند كه در آن امر به سجده آمـده اسـت،    براي كسي كه چنين آيه �ول خدا رس

كننده بيان شده است، يا عقاب كسي بيان شده است كه به خاطر تعظـيم كـالم    يا ثواب سجده
رب و مسارعت به خير، از سجده انكار نمايد، و مواضع سجده ماليكه بـراي حضـرت آدم از   

  بحث در باره سجده براي خداست. باشند، زيرا اين قبيل نمي

  آيات سجده تالوت:
 �باشـند، حضـرت عمـر     ها وارد شده، چهارده يا پانزده آيه مي آياتي كه نص در باره آن

روي منبر اعالم فرمود كه اين سجده مستحب است، واجب نيست، و كسي از شـنوندگان آن  
  را انكار ننمود، بلكه آن را تأييد كردند.

با خواندن سوره نجم سجده به جا آورد و همراه با او  �كه رسول خدا تأويل اين حديث 
در نزد من اين است كه در آن وقـت،   –مسلمانان، مشركان، جن و انس سجده به جا آوردند 

اي داشته باشد، سپس  حق كامالً واضح شد، و كسي نتوانست كه به جز خضوع و تسليم چاره
كه به كفرماندني بود كفر را اعالم داشت و آن كـه  وقتي كه به حالت طبيعي برگشتند، كسي 

مسلمان مانده بود اسالم را اعالم نمود، يك پيرمرد قريشي كه بنا به وقوع ختم الهي بر قلبش، 
اي نداشت جز اين كه مشت خاك بـردارد و   زير اين پوشش الهي نتوانست بيايد، بازهم چاره

  جنگ بدر كشته شد. بر پيشانيش بمالد، پس عذابش تعجيل گرديد و در
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  از اذكار سجدة تالوت:
  از جمله اذكار سجده تالوت يكي اين است:

  .»َوقـُوتِهِ  ِبَحْوِلهِ  َوَبَصَرهُ  َسْمَعهُ  َوَشق  َخَلَقهُ  لِلِذي َوْجِهي َسَجدَ «
  .»رخم براي كسي سجده نمود كه چشم و گوش او را با حول و قوت خويش باز كرد«

  ت:و از آنجمله اين هم هس
اللهم اكتب لي بها عندك أجراً، وضع بها عني وزراً، وجعلها لي عندك ذخراً وتقبلهـا «

  .»من كما تقبلتها من عبدك داود
خدايا بنويس براي من در عوض آن پيش خودت مزدي، و ساقط كـن از مـن گنـاهي و    «

يرفتي از اي، و بپذير آن را از مـن همـانطور كـه پـذ     قرار ده آن را براي من نزد خودت ذخيره
  ».�ات داؤود  بنده

  النوافل

  شرع به انجام نوافل ترغيب نموده است:
هاي مالحظه شده در شرع، يكي اينست كـه چيزهـاي الزم و آنچـه     چون از جمله رحمت

آيد، براي مردم بيان گردند، تا كه هركسي سهم  فايده كامل طاعات به وسيله آن به دست مي
تفاقات مشغول و متوجه است، به واجبات متمسـك گـردد، و   خود را بردارد، و تا آن كه به ار

فارغ كه متوجه تهذيب نفس و اصالح آخرت خويش است كامل آن را ادا نمايـد؛ بنـابراين،   
ها  شوند، و آن نمودن نمازهايي پرداخت كه به صورت نفلي خوانده مي عنايت تشريعي، به بيان

هـا ترغيـب و تشـويق     بودند، و بر انجـام آن  ها را به اوقات و اسباب موقت نمود كه مناسب آن
ها را ابراز داشت، و به نمازهاي نفلي غير موقت اجمـاالً ترغيـب فرمـود، مگـر      نمود، فوايد آن

  اين كه مانعي وجود داشته باشد، مانند اوقات منهي عنها.

  رواتب الفرايض:



    

    حجت اهللا البالغه      88 
    

 

چـون اشـتغال بـه    ها اين است كه  باشند، اصل در آن ها، رواتب فرايض مي از آنجمله سنت
امور دنيا، مردم را از يـاد خـدا فرامـوش كـرده از تـدبر اذكـار و دريافـت نتيجـه طاعـات بـاز           

و دهشت براي ملكيت ايجاد  ةماندن بر هيأت حيواني را پديد آورده قسو دارد، زيرا هميشه مي
ود، تـا  ها چنان صيقلي مشروع گردد كه قبل از فرايض به كار ر كند، الزم شد كه براي آن مي

هنگامي كه در فرايض داخل شود قلبش صفا يافته همتش جمع گردد، بسا اوقات انسان چنين 
خواند كه فايدة آن را دريابد، و به اين اشاره شده اسـت، در ايـن حـديث كـه آن      نمازي نمي

چـه بسـيار   « »كم من مصـٍل لـيس مـن صـالته إال نصـفها، ثلثهـا، ربعهـا«فرمود:  �حضرت 
، لذا واجـب شـد   »برد از نمازش به نصف يا ثلث يا ربع بيشتر استفاده نمي نمازخوان هست كه

  ها نمازهاي سنت أداء گردد. كه به خاطر تكميل هدف، بعد از آن

  نوافل مؤكد:
مؤكدترين، ده يـا دوازده ركعـت هسـتند كـه بـر اوقـات توزيـع گرديـده انـد، و ايـن، از           

ها يازده ركعت بودند، اما اين  د، و آنآنجاست كه خواست به تعداد ركعات اصلي اضافه بشو
  ها بايد جفت باشند لذا يكي از اين دو عدد را برگزيد. اضافي

اين اشاره به آنست كه او خـود را بـراي    »اْلَجنةِ  ِفي بـَْيتٌ  َلهُ  بنيَ «فرمود:  �آن حضرت 
  بهره بسيار بزرگي از رحمت الهي، آماده نموده است.

  نوافل فجر:

رٌ  اْلَفْجرِ  رَْكَعَتا«: فرمود �رسول خدا  نـَْيا ِمنَ  َخيـْ دو ركعت سنت فجـر از  « »ِفيَهـا َوَمـا الد
گويم كه: بهتري ايـن دو ركعـت از تمـام دنيـا، از      ، من مي»دنيا و آنچه در آن هست بهتر اند

هـا، خسـتگي و كـوفتگي خـالي      هـاي آن از كـدورت   آنجاست كه دنيا فـاني اسـت، و نعمـت   
  باشد، و كدورت به دنبال ندارد. دو ركعت جاويدان و باقي مينيستند، ولي ثواب اين 

هركسي كه نماز فجر را با جماعت بخواند، سپس در جا نشسته تـا  «فرمود:  �رسول خدا 
برآمدن خورشيد به ذكر اهللا مشغول باشد، باز دو ركعت نماز بخواند، اجرش مانند اجر كسـي  
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ويم: اين همان اعتكـافي اسـت كـه رسـول     گ من مي »است كه حج و عمره به جا آورده باشد
  در هر روز سنت قرار داده است و بحث فوايد اعتكاف قبالً بيان گرديد. �خدا 

  نوافل ظهر:

كـه   »السـَماءِ  َأبـْـَوابُ  َلُهـن  تـُْفـَتحُ «در باره چهار ركعت قبل از ظهر فرمود:  �رسول خدا 
  .»گردند ها درهاي آسمان باز مي براي آن«

شـوند   اين وقت (بعد از زوال) ساعتي است كه در آن درهاي آسمان باز مي«: و نيز فرمود
  .»خواهم در آن عمل نيكي از من، به باال صعود كند و مي

گويم كـه: مـا    . من مي»خواند هيچ چيزي نيست مگر در اين وقت تسبيح مي«و نيز فرمود: 
اتي در اين اوقات دارد، و در قبالً ذكر كرديم كه ذات خداوند كه از اوقات باالتر است، تجلي

  شود، پس به اين فصل، مراجعه گردد. بعضي اوقات روحانيت منتشر مي

  نوافل جمعه:
خواند چهار ركعت بخواند، و اگر در منزل  اگر كسي بعد از نماز جمعه در مسجد نفلي مي

ع خواند دو ركعت بخواند، تا اين كـه مثـل همـان نمـاز، در وقـت و مكـان آن، در اجتمـا        مي
رساند كه او از جماعت اعراض نمـوده   بزرگي انجام نگيرد؛ زيرا اين در گمان مردم چنين مي

از ايـن   �آورد، در صورتي كه رسـول خـدا    هاي ديگري مثل اين پيش مي است، و نيز گمان
كه نمازي به نماز ديگري وصل گردد، نهي فرمود، مگر اين كه در وسـط، كالمـي باشـد، يـا     

  رج شود.شخص از آن مكان خا

  نوافل عصر:
مروي است كه چهار ركعت قبل از عصر و شش ركعت بعد از مغرب خوانده شد، و بعـد  
از فجر چنين چيزي مسنون نيست، زيرا سنت بعد از آن نشستن در محـل نمـاز اسـت تـا نمـاز      

آيد، و نماز بعد از نماز فجر مشابهتي با مجـوس در بـر دارد، و    اشراق، پس هدف به دست مي
  ن بعد از عصر هم همين مشابهت وجود دارد.همچني
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  نماز شب:
هاي  از آنجمله است نماز شب: بايد دانست كه وقت آخر شب وقتي است كه دل از شعل

روند، و  خوابند و مردم به خواب مي گردد، صداها فرو مي كن، صفايافته و جمع مي پريشان
ترين وقت طاعت همان است كه اين وقتي است كه از ريا و طلب نيكنامي به دور است، و به

 بِاللْيلِ  َوَصلوا«فرموده است:  �در آن فراغ و توجه قلب به دست بيايد، چنانكه آن حضرت 
∞βÎ) sπy¨﴿سورة مزمل فرموده است:  7 – 6و خداوند در آية  »نَِيامٌ  َوالناسُ  Ï©$tΡ È≅ ø‹©9 $# }‘Ïδ ‘‰x©r& 

$\↔ôÛuρ ãΠuθø% r&uρ ¸ξ‹ Ï% ∩∉∪ ¨βÎ) y7s9 ’ Îû Í‘$pκ ¨]9$# $[sö7 y™ WξƒÈθsÛ ∩∠∪﴾ » بدون ترديد اوقات شب
  .»ترند و مناسب به سخن اند، و براي تو در روز رفت و آمد زيادي هست كننده سركوب

گـردد، و در ايـن وقـت خداونـد بـه بنـده        و نيز اين وقتي است كه رحمت الهي نـازل مـي  
يداري، خاصيت عجيبـي، در تضـعيف   نزديك مي شود، اين را ما قبالً ذكر كرديم، و نيز در ب

بهيميت، وجود دارد، و آن به منزله ترياك است. بنابراين، عادت مردم مروج است كه هرگاه 
تواننـد در ايـن بـاره بـدون از      اي را رام كنند و به او شكار تعلـيم بدهنـد، نمـي    بخواهند درنده

 ِإن «فرمـوده اسـت:   كـه   �بيداري و گرسنگي پيروز شوند، و همين است منظور رسول خدا 
. بنابراين، توجـه بـه نمـاز    »اين بيداري، مشقت و سنگيني است«كه  »َوثَِقـلٌ  َجْهـدٌ  السَهرَ  َهَذا

  فضايل آن را بيان نموده آداب و اذكار آن را منضبط فرمود. �تهجد بيشتر بود، رسول خدا 

  زند: رفته گره مي شيطان بر سر شخص به خواب

 »ُعَقـدٍ  ثَـالثَ  نَـامَ  ُهـوَ  ِإَذا َأَحـدُِكمْ  رَْأسِ  قَاِفَيةِ  َعَلى الشْيطَانُ  ِقدُ يـَعْ «فرمود:  �رسول خدا 
گـويم كـه: شـيطان     . من مـي »زند شيطان روي كاسه هريك از شما وقتي خوابيد سه گره مي«

كنـد كـه شـب دراز اسـت، و ايـن       كنـد و او را وسوسـه مـي    بخش مي خواب را براي او لذت
و شديد است كه بدون تدبير شديدي كه خـواب را دفـع نمـوده و در    وسوسة او بسيار محكم 

شود. بنابراين، سنت است كه به محض بيدارشدن،  توجه را به سوي خدا بگشايد، برطرف نمي
هايش دور كند، سپس وضوء بگيرد و مسواك بزنـد، بـاز    خدا را ياد كند و خواب را از چشم
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كار طـوالني شـود، مـن ايـن سـه تـا گـره را        دو ركعت نماز بخواند، سپس مشغول آداب و اذ
هـا از ناحيـه شـيطان     زدن و تأثير آن را مشاهده كـردم و دانسـتم كـه ايـن     تجربه نمودم، و گره

نـَْيا ِفى َكاِسَيةٍ  ُرب «فرمود:  �هستند و به ياد حديث افتادم كه رسول خدا  أي بأصـناف  الـد)
. ايـن سـزاي موافـق    »ه در روز قيامت برهنه استبسياري پوشند« »اآلِخـَرةِ  ِفـى َعارِيَةٍ  اللباس)

  است به آنچه نفس او از فضايل نفساني، خالي است.
گـويم: ايـن دليلـي اسـت واضـح بـر        الحديث، من مي »أُنْـِزلَ  َمـاَذا«فرمود:  �رسول خدا 

  ها محسوس گردد. ها بر زمين قبل از اين كه وجود آن شدن معاني و فرودآمدن آن مجسم

  وس براي تالش نزول رحمت الهي به شب:گيري نف آماده

نـَْيا السَماءِ  ِإَلى َوَجل  َعز  اللهُ  يـَْنِزلُ «فرمود:  �رسول خدا  فرود «... الحديث، »الد
شدن  . علماء فرموده اند كه: اين كنايه است از آماده»آيد پروردگار ما به آسمان دنيا مي

شدن صداهاي بازدارنده حضور قلبي،  امها براي طلب نزول رحمت خداوند از جهت آر نفس
هاي پريشان كن، و دوري از ريا، و به نظر من عالوه بر اين كنايه  شدن قلب از اشتغال و پاك

است از چيز جديدي كه بتوان از آن به نزول تعبير كرد، و ما به چيزكي از اين قبالً اشاره 
 ِفي اْلَعْبدِ  ِمنَ  الرب  َيُكونُ  َما أقْـَربَ «فرمود:  �نموديم، و بنابراين دو حكمت، آن حضرت 

  .»شود پروردگار به بنده در نصف آخر شب نزديكتر مي«كه  »اآلِخرُ  اللْيلِ  َجْوفُ 
ًرا اللهَ  َيْسَألُ  ُمْسِلمٌ  رَُجلٌ  يـَُواِفُقَها الَ  َلَساَعةً  اللْيلِ  ِفى ِإن «و نيز فرمود:   »َأْعطَاهُ  ِإال  َخيـْ

هست كه اگر بنده مسلمان آن را گير آورده در آن، از خداوند چيزي در شب ساعتي «كه 
  .»دهد بخواهد، به او مي
َلُكْم، الصاِلِحينَ  َدْأبُ  فَِإنهُ  اللْيِل، بِِقَيامِ  َعَلْيُكمْ «و نيز فرمود:   ِإَلى َلُكمْ  قـُْربَةٌ  َوُهوَ  قـَبـْ

َهاةٌ  ِللسيَئاِت، َوَمْكَفَرةٌ  رَبُكْم، نماز شب را الزم بگيريد كه روش نيكان «، »اِإلْثمِ  نِ عَ  َوَمنـْ
. ما »هاست زمان گذشته و وسيله قرب به سوي پروردگار و كفاره گناهان و بازدارنده از گناه

  اسرار تكبير و نهي از اثم و غيره را قبالً ذكر كرديم در آنجا مراجعه گردد.
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َقِلبْ  َلمْ  النـَعاسُ  يُْدرَِكهُ  َحتى اللهَ  يَْذُكرُ  طَاِهًرا ِفَراِشهِ  ِإَلى َأَوى َمنْ «و نيز فرمود:   َساَعةً  يـَنـْ
نـَْيا َخْيرِ  ِمنْ  َشْيًئا اللهَ  َيْسَألُ  اللْيلِ  ِمنَ  َواآلِخَرةِ  الد  هركسي كه در حال « »َأْعطَاهُ  ِإال

ساعتي  پاكيزگي بر رخت خواب قرار گرفته به ياد خدا مشغول باشد تا خوابش بيايد، در هيچ
شود كه از خدا چيزي از خير دنيا يا آخرت بخواهد، مگر اين كه خداوند  از شب منقلب نمي

  .»به او عنايت خواهد فرمود
گويم: معني اين است كه بر حالت احسان كه جـامع تشـبه بـه ماليكـه و انتظـار بـه        من مي

بنـدگان خـدا   جبروت است باشد، و تمام شب را بر همين حالت بگذراند، و نفسش در جمـع  
  به سوي او متوجه باشد.

  از سنن تهجد و اذكار آن:
هاي تهجد است كه هرگاه از خواب بيدار شود پيش از وضو خدا را ياد  از جمله سنت

 َأْنتَ  اْلَحْمدُ  َلكَ  اللُهم «هاي مختلفي آمده است: از آن جمله است:  كند، و در اين باره صيغه
 ِفيِهن، َوَمنْ  َواَألْرضِ  السَمَواتِ  ُمْلكُ  َلكَ  اْلَحْمُد، َوَلكَ  ِفيِهن  َوَمنْ  َواَألْرضِ  السَمَواتِ  قـَيمُ 
 اْلَحق، َوَوْعُدكَ  اْلَحق، َأْنتَ  اْلَحْمدُ  َوَلكَ  َواَألْرِض، السَمَواتِ  نُورُ  َأْنتَ  اْلَحْمدُ  َوَلكَ 

 َحق، ���� َوُمَحمدٌ  َحق، َوالنِبيونَ  َحق، َوالنارُ  َحق، َواْلَجنةُ  َحق، َوقـَْوُلكَ  َحق، َوِلَقاُؤكَ 
 َوِبكَ  َأنـَْبُت، َوِإلَْيكَ  تـَوَكْلُت، َوَعَلْيكَ  آَمْنتُ  َوِبكَ  َأْسَلْمُت، َلكَ  اللُهم  َحق، َوالساَعةُ 

 َأْعَلْنُت، َوَما َأْسَرْرتُ  َماوَ  َأخْرُت، َوَما َقدْمتُ  َما ِلى فَاْغِفرْ  َحاَكْمُت، َوِإلَْيكَ  َخاَصْمُت،
مُ  َأْنتَ  ُر، َوَأْنتَ  اْلُمَقدِإَلهَ  الَ  اْلُمَؤخ  ُركَ  ِإَلهَ  الَ وَ   ،َأْنتَ  ِإال   . »َغيـْ
بار الها! حمد از آنِ تو است، تو سرپرست آسمان ها و زمينى، و آنچه كه در بين «

زمين و آنچه كه در بين آنهاست،  آنهاست. [و حمد از آنِ تو است، تو پروردگار آسمان ها و
هستى]. [و حمد از آنِ تو است، تو پادشاه آسمان ها و زمين هستى]. [و حمد از آنِ توست] 

، و روز قيامت حقّ هستند] �[تو حّقى، وعده، گفتار، لقاء، بهشت، آتش، پيامبران، محمد 
وردم، و به سوى تو برگشتم، [پروردگارا!من تسليم توأم، و بر تو توكّل نمودم، و به تو ايمان آ
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و بخاطر تو دشمنى ورزيدم، و حاكميت از آنِ تو است، و گناهانى را كه پيش از مرگ 
فرستاده ام و آنچه را كه بعد از مرگ، خواهند آمد، و آنچه را كه پنهان نموده ام، و آنچه را 

 »بحق«بجز تو كه آشكار ساخته ام، ببخشاى، تقديم و تأخير بدست تو است، و هيچ معبودى 
  »وجود ندارد

از آنجمله است: اين كه تا ده بار تكبير بگويد، و تا ده بـار الحمـد هللا بگويـد، و تـا ده بـار      
سبحان اهللا و بحمده بگويد، و تا ده بار سبحان الملك القدوس بگويد، و تا ده بـار اسـتغفر اهللا   

نـَْيا ِضـيقِ  ِمـنْ  بِـكَ  َأعُـوذُ  ِإنـى اللُهـم «بگويد، و تا ده بار ال إله إال اهللا بگويد، سپس  َوِضـيقِ  الـد 
  را تا ده بار بخواند. »اْلِقَياَمةِ  يـَْومِ 

ال إله إال أنت سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك لذنبي، وأسألك «از آنجمله است: 
رحمتك، اللهم زدني علماً، وال تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك 

جز تو هيچ معبودي نيست خدايا! تو پاك و منزهي، ترا ستايش ميكنم، از « .»أنت الوهاب
گناه خود به تو پناه مي برم، و رحمت تو را ميخواهم، خدايا! علم برايم افزون كن، و قلبم را 
بعد ازينكه هدايت نمودي كج مگردان، و از نزد خويش رحمتي بخشش فرما، بيشك تو زياد 

  »ي بخشنده

āχ﴿اين كه بخواند: از آنجمله است  Î) ’Îû È,ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ É#≈ n=ÏF÷z$# uρ È≅ øŠ©9$# 

Í‘$pκ ¨]9$# uρ ;M≈ tƒUψ ’ Í< 'ρT[{ É=≈ t6ø9 F{$# ∩⊇⊃∪﴾)1( .» به راستى در آفرينش آسمانها و زمين و آمد و شد
سپس مسواك بزند، و وضو بگيرد، و يازده ركعت  »هاست شب و روز براى خردمندان نشانه

  باشد. ها وتر هم مي نماز يا سيزده ركعت بخواند كه از جمع آن

  در شب: ����از اذكار آن حضرت 

                                           
  .190سورة آل عمران، آية  -)1(
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ها را در اركان نماز،  آن �از آداب نماز شب اين است كه بر اذكاري كه آن حضرت 
مسنون قرار داده است، مواظبت بشود، و اين كه بعد از هردو ركعت سالم بگويد، سپس 

ويد: يا رب يا رب در حالي كه در دعا فرياد و زاري كند. و در ها را بلند كرده بگ دست
 نُورًا، َسْمِعى َوِفى نُورًا، َبَصِرى َوِفى نُورًا، قـَْلِبى ِفى اْجَعلْ  اللُهم «بود:  �دعاي آن حضرت 

 نُورًا، َوَخْلِفى نُورًا، ىَوَأَمامِ  نُورًا، َوَتْحِتى نُورًا، َوفـَْوِقى نُورًا، َيَساِرى َوَعنْ  نُورًا، يَِميِنى َوَعنْ 
الهى! در قلب، زبان، گوش و چشم من نور قرار ده، و باال، و پايين، «. »نُورًا ِلى َواْجَعلْ 

  »راست، چپ، مقابل، پشت و درون مرا منور گردان، و نور را براى من بيفزاى

  اصل در نمازهاي شب وتر است:
باشـند، اصـل    آن وجوهات سنت ميآن را چند وجه خوانده است كه همة  �رسول خدا 

كـه   �اين است كه نماز شب همان نماز وتر است، و همين است منظور از قول رسـول خـدا   
، رسـول خـدا   »إن اهللا أمدكم بصالة هي الوتر، فصلوها ما بين العشاء إلى الفجـر«فرمود: 

هدف از آن را به صورت وتر مشروع قرار داد؛ زيرا وتر عدد مباركي است، و همين است  �
َر، ُيِحب  ِوتـْرٌ  اللهَ  ِإن «كه فرمود:  �قول آن حضرت  خداوند « »اْلُقْرآنِ  َأْهلَ  يَا فََأْوتُِروا اْلِوتـْ

ديد كه  �اما چون پيامبر  »تاق است و تاق را دوست دارد پس اهل قرآن تاق را اختيار كنيد
نجام آن را ندارد. بنابراين، در قيام براي نماز شب مشقتي هست كه به جز موفقين كسي توان ا

تشريع آن را عام قرار نداد، و اجازه داد كه وتر را در اول شب بخوانند، ولي با وجود اين، در 
َمْن َخاَف َأْن َال يـَُقوَم ِمـْن آِخـِر اللْيـِل «تأخير آن به آخر شب، ترغيب فرمود، چنانكه فرمود: 

ُقوَم آِخَرُه فـَْلُيوتِْر آِخَر اللْيِل، فَِإن َصَالَة آِخَر اللْيـِل َمْشـُهوَدٌة، فـَْلُيوتِْر َأوَلُه، َوَمْن َطِمَع َأْن يَـ 
اگر كسي بيم داشت آخر شب بيدار نشود، اول شب وتر بخواند، و هـر كـه   «،»َوَذلِـَك َأْفَضـلُ 

اميدوار بود آخر شب بيدار گردد، پس آخر شب وتر بخواند؛ زيرا نماز آخر شب (با حضـور  
حق اين اسـت كـه نمـاز وتـر سـنت و از مؤكـدترين         »باشد، و بهتر است ه) مشهود ميمالئك



    

  95  قبله
  

 

بيـان   �هاست، چنانكه حضرت علي، حضرت ابن عمر و حضـرت عبـاده بـن الصـامت      سنت
  فرموده اند.

ـرٌ  ِهـيَ  ِبَصـَالةٍ  َأَمـدُكمْ  اللـهَ  إن «فرموده است:  �و رسول خدا   »الـنـَعمِ  ُحْمـرِ  ِمـنْ  َلُكـمْ  َخيـْ

  .»همانا خداوند شما را به نمازي نوازش كرده كه از شترهاي سرخ موي براي تان بهتر است«

  محسنان نياز به مزيد احسان دارند:
شـان نمـازي    ها بـاالتر و از تـوان   گويم: اين اشاره به آنست كه خداوند متعال بر آن من مي

ا را در حضر به بـاقي  ه فرض ننمود، پس نخست بر آن يازده ركعت فرض قرار داد، سپس آن
دانسـت كـه    ها وتر را براي محسنين اضافه نمود، زيرا مـي  ركعات كامل گردانيد، سپس بر آن

مستعدين احسان، نياز به مقدار بيشتري دارند، پس اضافي را به مقدار اصل يازده ركعت قـرار  
ــود:         ــي فرم ــه اعراب ــاره ب ــن ب ــعود در اي ــن مس ــداهللا ب ــرت عب ــه حض لــيس لــك «داد، چنانك

  .»وألصحابك

  از اذكار وتر:
به حضرت امام حسن بن علي  �باشند كه رسول خدا  و از اذكار وتر كلمات زير مي

 ِفيَمنْ  َوتـََولِني َعافـَْيَت، ِفيَمنْ  َوَعاِفِني َهَدْيَت، ِفيَمنْ  اْهِدِني اللُهم «تعليم داده است:  ب
ِإنُه  َعَلْيَك، يـُْقَضى َوال تـَْقِضي ِإنكَ  َقَضْيَت، َما َشر  يَوِقنِ  َأْعطَْيَت، ِفيَما ِلي َوبَاِركْ  تـََولْيَت،

الهى! مرا در زمره كسانى «. »َوتـََعالَْيتَ  رَبـَنا تـََبارَْكتَ  َال يَِذل َمْن َوالَْيَت َوَال يَِعز َمْن َعاَدْيتَ 
عافيت عطا  ه اى، و مرا جز كسانى قرار ده كه به آن هادقرار ده كه آنها را هدايت كر

فرمودى. الهى! مرا جزو كسانى قرار ده كه تو ياور آنانى، و هر چه كه به من عنايت فرموده 
اى، مباركش بگردان، و مرا از قضاى بد، حفاظت كن، توئى كه حكم مى كنى، احدى بر تو 

كه تو او را حمايت كنى، ذليل و خوار نمى شود، و كسى كه تو با يحاكميت ندارد، همانا كس
  »و دشمنى كنى هرگز عزت نمى يابد. پروردگارا! تو بابركت و بلندمرتبه هستىا



    

    حجت اهللا البالغه      96 
    

 

 َوَأُعوذُ  َسَخِطكَ  ِمنْ  ِبِرَضاكَ  َأُعوذُ  ِإنى اللُهم «و از آنجمله است كه در آخرش بگويد: 
 َعَلى َأثـْنَـْيتَ  َماكَ  َأْنتَ  َعَلْيكَ  ثـََناءً  ُأْحِصى الَ  ِمْنكَ  ِبكَ  َوَأُعوذُ  ُعُقوبَِتكَ  ِمنْ  ِبُمَعافَاِتكَ 

رم، از خشمت ب الهى! از خشم تو به خشنوديت، و از عذاب تو به عفوت، پناه مى«. »نـَْفِسكَ 
توانم تو را آنطور كه شايسته اى، مدح كنم، تو آنچنانى كه  به تو پناه مى برم. الهى! من نمى

  »خود را مدح كرده اى
(تا سه  »اْلُقُدوسِ  اْلَمِلكِ  ُسْبَحانَ « و از آنجمله است اين كه وقتي سالم گفت، بگويد:

خواند،  وقتي نماز وتر را سه ركعت مي �بار) كه در مرتبه سوم صدا بلند كند، و رسول خدا 

ËxÎm7﴿در ركعت اول  y™ zΟ ó™$# y7 În/u‘ ’ n?ôã F{$# ∩⊇∪﴾  و در ركعت دوم﴿ö≅ è% $pκ š‰r' ‾≈ tƒ šχρã� Ï�≈x6ø9 $# 

≅ö﴿و در ركعت سوم  ﴾∪⊆∩ è% uθèδ ª!$# î‰ ymr& ∩⊇∪﴾ خواند. و معوذتين را مي  

  باشد: از جمله نوافل، قيام ماه رمضان نيز مي
از آنجمله قيام ماه رمضان است، فلسفه مشروعيتش اين كه هدف از رمضان اين است كـه  

بـه   �ها شباهت پيدا كنند، پس اين را رسول خدا  مسلمانان در جمع ماليكه بپيوندند، و به آن
ود: يكي درجه عامه مسلمان كه آن، با گرفتن روزه و به جاآوردن فرايض دو درجه تقسيم نم

هاي رمضان به دست  آيد. و دوم درجه محسنين كه آن با گرفتن روزه و قيام شب به دست مي
 �آيد، و تنزيه زبان همراه با اعتكاف، و كمر بستن در ده شب آخر، و اين را رسول خـدا   مي

واند به درجة عليا نايل گردد، و بايـد هريكـي بـه قـدر تـوانش      ت بيان فرمود كه، همه امت نمي
  زحمت بكشد.

 يُْكتَـبَ  َأنْ  َخِشـيتُ  َحتـى َصـِنيِعُكمْ  ِمـنْ  رََأيْـتُ  الـِذى ِبُكـمُ  زَالَ  َمـا«فرمود:  �رسول خدا 
يـن كـه   روش شـما هميشـه مـورد نظـرم بـود، تـا ا      «. »بِـهِ  ُقْمـُتمْ  َما َعَلْيُكمْ  ُكِتبَ  َوَلوْ . َعَلْيُكمْ 

شـد، شـما آن را برقـرار     احساس خطر نمـودم كـه بـر شـما فـرض نگـردد، و اگـر فـرض مـي         
  .»داشتيد نمي
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بايد دانست كه زمان عبادت بستگي به آن چيـزي دارد كـه نفـوس بـه آن اطمينـان يابنـد،       
احساس خطر نمود كه اگر اوايل امت به آن عادت كنند، و نفوس ايشان به آن  �رسول خدا 
باشـيم،   ند، و به هنگام كوتاهي احساس كنند كه ما در برابر با حكم خدا مقصر مـي اطمينان ياب

ها فرض كرده شود، و قرآن به آن نازل گردد، بـر   و اين از شعاير دين قرار گيرد، سپس بر آن
شود، و اين را زماني احساس نمود كـه دريافـت كـه رحمـت      اواخر اين امت سنگين تمام مي

را به تشبه بالملكوت، مكلف گرداند، و بعيد نيست كه قرآن به ادني  ها خواهد آن تشريعي مي
شان بر آن، نازل گـردد،   جستن شان به آن، و تمسك يافتن نفوس شان و اطمينان شهرتي در ميان

را صادق گردانيـد، پـس در نفـوس مـؤمنين بعـد از آن       �و خداوند اين فراست آن حضرت 
  سبند.القا گرديد كه بر انجام آن بچ �حضرت 

  قيام رمضان، دري از آمرزش است:

 »َذنِْبــهِ  ِمــنْ  تـََقــدمَ  َمــا لَــهُ  ُغِفــرَ  َواْحِتَســابًا ِإيَمانًــا رََمَضــانَ  قَــامَ  َمــنْ «فرمــود:  �رســول خــدا 
هركسي كه از روي ايمان و طلـب ثـواب قيـام رمضـان را بـه جـا آورد، گناهـان گذشـته او         «

نسان با تمسك به اين درجه، نفحـات رب را كـه   ، اين از آنجاست كه ا»آمرزيده خواهند شد
  متقاضي ظهور ملكيت و كفارة سيئات بودند، در وجود جاي داد.

  برخورد صحابه با قيام رمضان:
صحابه و بعد از ايشان در باره قيام رمضـان سـه چيـز را اضـافه نمودنـد: يكـي: اجتمـاع در        

در بر داشـت. دوم: آن را در اول   مساجد را، زيرا اين، براي خاص و عام، سهولت و آساني را
و آن  »َمْشـُهوَدةٌ  اللْيـلِ  آِخـرِ  َصـَالةَ «شب ادا نمودند، با وجود اين كـه گفتـه شـده بـود كـه:      

فضيلت بيشتري داشت، همچنانكه حضرت عمر بر آن هشدار داد، اما به جاآوردن آن در اول 
كـه عـدد آن را بـه بيسـت     شب به خاطر همان آساني بود كه به آن اشـاره گرديـد. سـوم: آن    

بـراي محسـنين يـازده ركعـت در تمـام       �ركعت باال بردند، زيرا وقتي ديدند كه رسول خدا 
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سال مشروع قـرار داد، پـس آنـان فيصـله كردنـد كـه نبايـد بهـرة مسـلماني در رمضـان وقتـي            
  خواهد در بحر تشبه بالماليكه وارد بشود، كمتر از دو برابر باشد. مي

  فل صالحان است:نماز چاشت از نوا
اش اين كه حكمت الهي متقاضي اين شد كـه هريـك    از آنجمله است نماز چاشت: فلسفه

ربع نهاري، نبايـد از اداي نمـاز در آن، خـالي باشـد، زيـرا نمـاز، مـردم را بـه يـاد ذكـر خـدا            
اندازد، چرا كه يك چهارم روز سه ساعت است، و اين نخستين كثرتي است بـراي مقـدار    مي

ر نزد مردم به هنگام تجزيه و تحليل روز، چه عرب باشند و چه عجم. بنابراين، نماز مستعمل د
  نيز بود. �چاشت از سنت صالحين قبل از پيغمبر 

و نيز اول النهار هنگام تالش رزق، سعي و كوشش در زندگي اسـت، پـس در ايـن وقـت     
است، مانند آن كـه   نمازي مسنون گرديد تا ترياكي براي سم غفلت قرار گيرد كه پيش آمده

 اللـهُ  ِإال ِإلَـهُ  ال«شود، سنت قرار داد كـه بخوانـد:    براي كسي كه وارد بازار مي �رسول خدا 
  »...هيچ معبودى بجز خداى يكتا وجود ندارد، او شريكى ندارد«الخ.  »َلهُ  َشرِيكَ  ال َوْحَدهُ 

  نماز چاشت سه درجه دارد:
باشد، و در اين دو ركعت آمـده اسـت    عت مينماز چاشت سه درجه دارد، اقل آن دو رك

كننـد، ايـن از آنجاسـت     اي كه روي هر بند، از بني آدم واجب است، كفايت مي كه از صدقه
گذاشتن هر مفصل بر صحتي كـه مناسـب آن اسـت، نعمـت بسـيار بزرگـي اسـت، و         كه باقي

ه بـه وسـيله   اي اسـت كـ   مستلزم تشكر به اداي حسنات براي خداست، و نماز بزرگترين حسنه
  گيرد. تمام اعضاي ظاهر و نيروهاي باطني، انجام مي

 آَدَم، اْبنَ  يَا«ها از خداوند چنين آمده است:  درجه دوم: چهار ركعت است، و در باره اين
اي فرزند آدم! اول روز چهار ركعت ». «آِخَرهُ  َأْكِفكَ  النـَهارِ  َأولِ  ِمنْ  رََكَعاتٍ  َأْرَبعَ  ِلي ارَْكعْ 

گويم كه: معنايش اين است كه  . من مي»من اداء كن، آخر روز براي تو كافي هستمبراي 



    

  99  قبله
  

 

اين درجه، نصابي مناسب براي تهذيب نفس است، اگرچه تا پايان روز عمل ديگري مثل آن 
  انجام نداده باشد.

  سوم آن كه: بيش از اين باشد، مانند هشت ركعت و دوازده ركعت.
  هاي شتر بنشينند. ها گرم شده و بچه ه ريگو كاملترين وقت آن زماني است ك

  نماز استخاره:
از آنجمله است نماز استخاره: اهل جاهليت عادت داشـتند كـه هرگـاه نيـازي از سـفر، يـا       

 �گرفتند، رسول خدا  آمد، به وسيله تيرها، فال مي نكاح، يا خريد و فروش، برايشان پيش مي
اصـل و اساسـي، مسـتند نبـود، بلكـه يـك امـر         از آن نهي فرمود؛ زيرا اين روش آنان بر هيچ

گفتند، خداوند به ما دستور داده است، يـا   اتفاقي بود، و نيز يك افترا عليه خداوند بود كه مي
ما را نهي فرموده است، پس به جاي آن استخاره را گذاشت؛ زيرا انسان هرگاه در تالش علم 

خـويش را بـر او منكشـف بگردانـد، و     از پروردگارش قرار بگيرد، و از او بخواهد تا رضـاي  
شدن سرّ الهي از او تاخير نخواهد كـرد، و نيـز    قلبش بر وقوف به دربار او اصرار ورزد، فايض

از بزرگترين فوايد آن، اينست كه انسان از مراد خويش فنـا شـود، و حيـوانيتش تـابع ملكيـت      
كنـد، بـه منزلـه ماليكـه     قرار گيرد، و خود را به خدا بسپارد، پس هركسي كه چنـين كـاري ب  

ها بيايد، در انجـام   باشند، پس هرگاه الهامي براي آن باشد كه در انتظار الهام خداوندي مي مي
  كوشند. آن بنا به انگيزه الهي، نه نفساني، مي

آوردن مشابهت بـه ماليكـه،    نمودن، در امور، براي به دست و در نزد من به كثرت استخاره
  ترياك مجربي است.

  ستخاره و دعاي آن:آداب ا
اي مقرر فرمود، پس دو ركعت نماز  براي آداب و دعاي استخاره ظابطه �رسول خدا 

ْقِدُركَ  ِبِعْلِمكَ  َأْسَتِخيُركَ  ِإنى اللُهم «مشروع كرد، و اين دعا را تعليم داد:   ِبُقْدرَِتكَ  َوْأَستـْ
 اْلغُُيوبِ  َعالمُ  َوَأْنتَ  َأْعَلمُ  َوالَ  َوتـَْعَلمُ  َأْقِدرُ  َوالَ  تـَْقِدرُ  فَِإنكَ  اْلَعِظيمِ  َفْضِلكَ  ِمنْ  َوَأْسأَُلكَ 
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 ُهمتـَْعَلمُ  ُكْنتَ  ِإنْ  الل  رٌ  اَألْمرَ  َهَذا َأن  ِفى قَالَ  َأوْ  َأْمِرى َوَعاِقَبةِ  َوَمَعاِشى ِديِنى ِفى ِلى َخيـْ
 اَألْمرَ  َهَذا َأن  تـَْعَلمُ  ُكْنتَ  َوِإنْ  ِفيهِ  ِلى بَاِركْ  ثُم  ِلى َوَيسْرهُ  ِلى فَاْقُدْرهُ  -  َوآِجِلهِ  َأْمِرى َعاِجلِ 

 ى فَاْصرِْفهُ  - َوآِجِلهِ  َأْمِرى َعاِجلِ  ِفى قَالَ  َأوْ  َأْمِرى َوَعاِقَبةِ  َوَمَعاِشى ِديِنى ِفى ِلى َشرَعن 
رَ  ِلى َواْقُدرْ  َعْنهُ  َواْصرِْفِنى ى  ترجمه. »َحاَجَتهُ  َوُيَسمى: َقالَ  .بِهِ  َرضِنى ثُم  َكانَ  َحْيثُ  اْلَخيـْ

ى قدرتت از تو توانايى  اى اهللا! به وسيله ى علمت از تو طلب خير مى كنم، و بوسيله«دعا: 
دانى  خواهم، از تو فضل بسيارت را مسألت مى نمايم، زيرا تو توانايى و من ناتوان، و تو مى مى

الهى! اگر در علم تو اين كار ـ حاجت خود را ى امور پنهان هستى.  دانم، و تو داننده و من نمى
ى كارم ـ آن  گويد: در حال و آينده نام مى برد ـ باعث خير من در دين و آخرت است ـ يا مى

را برايم مقدور و آسان بگردان، و در آن بركت عنايت فرما، و چنانچه در علم تو اين كار 
ى كارم ـ پس آن را از  در حال و آيندهبرايم در دنيا و آخرت باعث بدى است ـ يا مى گويد: 

من، و مرا از آن، منصرف بگردان، و خير را براى من هر كجا كه هست مقدر نما، و آنگاه مرا 
  »با آن خشنود بگردان

  نماز حاجت:
از آن جمله است نماز حاجت: و اصل در آن، اين است كه تالش و طلب از طرف مردم، 

امدادي از طرف غير اهللا ببينند، و اين در امر توحيد مظنه اين است كه يك گونه كمك و 
باشد، پس براي آنان نماز حاجت و دعا مشروع گرديد، تا از خود، اين شر  استعانت، مخل مي

ها كمكي قرار گيرد، در آن احساني كه در پي آن قرار  را دفع نمايند و وقوع حاجت براي آن
ز خوانده به خداوند ثنا گويند، و به رسول او گرفته اند، لذا مسنون گرديد تا دو ركعت نما

 اْلَعْرشِ  َرب  اللهِ  ُسْبَحانَ  ،اْلَكرِيمُ  اْلَحِليمُ  اللهُ  ِإال  ِإَلهَ  الَ « درود بفرستند، سپس بگويند:
 َواْلَغِنيَمةَ  ِفَرِتكَ َمغْ  َوَعَزاِئمَ  ،َرْحَمِتكَ  ُموِجَباتِ  َأْسأَُلكَ  ،اْلَعاَلِمينَ  َرب  ِللهِ  اْلَحْمدُ وَ  ،اْلَعِظيمِ 

 َوالَ  ،فـَرْجَتهُ  ِإال  َهما َوالَ  ،َغَفْرَتهُ  ِإال  َذنـًْبا ِلى َتدَعْ  الَ  ،ِإْثمٍ  ُكل  ِمنْ  َوالسَالَمةَ  ،ِبر  ُكل  ِمنْ 
ي به جز اهللا حليم و كريم خدا»  «الراِحِمينَ  َأْرَحمَ  يَا َقَضْيتَـَها ِإال  ِرًضا َلكَ  ِهىَ  َحاَجةً 
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ديگري وجود ندارد، پاك است پروردگار عرش بزرگ، و همه ثنا و صفت براي 
اهللا پروردگار عالميان است، بار الها! موجبات رحمتت، و بخشش بزرگ، و 

ي  خواهم، خداوندا! همه غنيمت از هر نيكي و سالمت از هر گناه را از تو مي
را بر آورده ساز، اي  گناهانم را بيامرز، و اندوه من را بگشاي، و نيازهاي من

  .»ها كننده رحم ترين رحيم

  نماز توبه:
از آنجمله است نماز توبه: و اصل در آن، اين است كه رجوع به سوي خدا، بـويژه بعـد از   

كننـده بـدي و    ارتكاب گناه، پيش از اين كه زنگار گناه در قلب راسخ بگردد، كفاره و ازالـه 
  خرابي است.

  الوضوء:تحية نماز 
فرمـود:   �به حضرت بالل  �الوضوء: در اين باره رسول خدا  تحيةه است نماز از آنجمل

هايت را در جلوي خـودم   صداي كفش«كه  »إني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة«
گويم: رازش اين كه مواظبت بر طهارت و نماز پشت سر آن، برنامه  . من مي»در جنت شنيدم

  گردد. ، كسي به آن موفق نميخوبي است از احسان كه به جز صاحب شانس
بـه چـه چيـز در جنـت از مـن سـبقت       « »اْلَجنـةِ  إلَـى َسـبَـْقَتِني بِـمَ «فرمـود:   �رسول خـدا  

منظور اين كه سبقت در اين واقعه، تجسـمي اسـت از سـبقت در احسـان، فلسـفه در       »نمودي
هـاي احسـان    تقدم بالل، بر امام المحسنين اين است كه كامالن در برابـر هـر كمـالي از شـعبه    

كند، و از آنجا بر قلب او آشنايي به آن كمـال، ذوق   ها را روشن مي تقربي دارند كه وضع آن
گرداند، نظير آن از امور مألوف اين اسـت كـه، زيـد شـاعر و محاسـب،       و وجداني فايض مي
اي از شـعر قـرار دارد، و در ايـن     رسد كه او شاعري اسـت و در چـه پايـه    گاهي به فكرش مي

رسد كه او محاسـب اسـت    ماند، و بسا اوقات به ذهنش مي ذهنش از حساب غافل ميصورت 
از همـه مـردم بـه     †ماند، انبيـاء   در تر و تازگي آن سرگرم شده از شعر و شاعري غافل مي
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تقرب ايمان عمومي آشناتر هستند؛ زيرا خداوند خواسته است كه آنان حقيقت آن را به ذوق 
هـا در ايـن مرتبـه     سنت خويش را در آنچه نوبت به نوبـت بـراي آن  بيان نمايند، و براي مردم 

بردن حسي و غيره  در لذت †آيد، مسنون قررا دهند، اين است فلسفه ظهور انبياء  پيش مي
تقـرب ايمـاني خـويش را بـا جلـو قرارگـرفتن        �در صورت عموم مؤمنان، پس رسول خـدا  

  سان راسخ است.حضرت بالل مشاهده فرمود و دريافت كه قدم او در اح

  نماز تسبيح:
اش ايـن اسـت، آن نمـازي اسـت داراي حـظ بسـيار        التسبيح: فلسفه ةاز آنجمله است صال

آن را همـراه بـا اذكـارش بـراي      �بزرگي از ذكر به منزله نماز تام و كامل كـه رسـول خـدا    
بـه  محسنان مسنون قرار داده است، پس اين نماز براي كسي كه آن را بخواند كافي اسـت، و  

  براي فضل آن ده خصلت ذكر فرمود. �اين خاطر رسول خدا 

  نماز خسوف و كسوف:
ها، ايـن اسـت    از آنجمله است نماز آيات: مانند كسوف، خسوف و تاريكي، اصل در اين

گردنـد، و بـه سـوي خداونـد روي      هـا منقـاد مـي    كه هرگاه آيات، ظاهر گردند نفوس بـر آن 
شوند، پس چنين حالتي بـراي مـؤمن غنيمـت بـه حسـاب       ياي جدا م آورند و از دنيا بگونه مي
آيد، و مناسب است در چنين وقت به خدا التجا نموده و به دعـا، نمـاز و بقيـه اعمـال خيـر       مي

  بپردازد.
پردازد. بنابراين،  و نيز اين وقتي است كه خداوند در عالم مثال به قضاي حوادث مي

در چنين اوقات احساس  �انكه رسول خدا نمايند، چن عارفان در اين وقت احساس فزع مي
كند، پس مناسب براي  كرد، و اين اوقاتي هستند كه روحانيت به زمين سرايت مي فزع مي

محسن، اين است كه در اين اوقات به سوي خداوند تقرب بجويد، و همين است منظور 
 »َلهُ  َخَشعَ  َخْلِقهِ  ِمنْ  ءٍ ِلَشىْ  اللهُ  َتَجلى فَِإَذا«فرمايد:  كه در باره كسوف مي �رسول خدا 

، »شود هرگاه خداوند براي چيزي از خلق خويش تجلي نمايد، براي او تعالي خاشع مي«كه 
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اي را  كنند، پس حق مؤمن اين است كه وقتي آيه و نيز كفار براي ماه و خورشيد، سجده مي
سجده كند، همين ها ببيند به سوي خدا تضرع نموده او را  دال بر عدم استحقاق عبادت آن

Ÿω (#ρß‰àfó¡n@ Ä§ôϑ﴿سورة فصلت:  37است مصداق آية  ¤±= Ï9 Ÿωuρ Ì�yϑ s) ù= Ï9 (#ρß‰ß∨ ó™$# uρ ¬! “Ï% ©!$# 

�∅ßγs) n= yz﴾ »ها  نه به خورشيد سجده كنيد و نه به ماه، بلكه به آن خداي سجده كنيد كه اين
  براي منكرين آن، باشد. كننده ، تا كه اين شعاري براي دين و جوابي قانع»را خلق كرده است

ثابت است كه در هر ركعت دو قيام و دو ركوع به جا  �به روايت صحيح از رسول خدا 
ها هم مانند سجده  افتند، زيرا اين آورده است، همچنانكه مردم در وقت ابتهال به سجده مي

با  اين نماز را �باشند، لذا مناسب است كه تكرار گردند، و اين كه آن حضرت  خضوع مي
 »َجاِمَعةٌ  الصالةَ  ِإن «جماعت خوانده است و دستور داده است تا براي آن ندا داده شود كه 

و قراءت را در آن به جهر خوانده است، پس هركسي به اين اتباع نمايد كه بسيار كار خوبي 
است، و هركس كه نماز معتادي را بخواند كه در شرع رواج دارد او هم بر قول رسول خدا 

ُقوا ،َوَصلوا وََكبـُروا، اللهَ  فَاْدُعوا َذِلكَ  رََأيـُْتمْ  فَِإَذا«عمل كرده است كه فرمود:  � َوَتَصد« 
  .»هرگاه چنين امري را مشاهده كرديد به دعا، تكبير، نماز و صدقه بپردازيد«كه 

  نماز استسقاء (طلب باران):
بـراي امـت خـويش بـه چنـدين      چنـدين بـار    �از آنجمله است نماز استسقاء: رسول خدا 

صورت نماز استسقا خوانده و از خداوند استسقا نموده است، ولي آن وجهي كه آن را بـراي  
امت خويش مسنون قرار داده است اين است كه مردم را برداشته به سوي عيدگاه بيرون آمده 

نمـاز   است، در حالي كه كيفيت تبذل، تواضع و تضرع را داشته است، و بـه مـردم دو ركعـت   
خوانده قراءت را به جهر ادا نموده است، سپس خطبه خوانده و آنگه رو بـه قبلـه نمـوده دعـا     

ها را در دعا باال برده اسـت، و عبـايش را بـرعكس كـرده اسـت، و ايـن از        كرده است، دست
شان نسبت بـه چيـزي بـا نهايـت      كردن آنجاست كه اجتماع مسلمانان در مكان واحد، و رغبت

ها و انجام كارهـاي خيـر، اثـر بسـيار بزرگـي در اسـتجابت دعـا         خواستن آن شهمت، و آمرز
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ها، حكايت از تضـرع تـام و    دارند، و نماز نزديكترين وضع بنده با خداست، و برداشتن دست
گردد، چرخاندن عبا حاكي  كامل و ابتهال عظيم است كه بدين شكل نفس به خشوع متنبه مي

  كند. فرياد طلب، به پيش پادشاهان مي از دگرگوني حاالت است، آنچنانكه
 اْسقِ  اللُهم «خواند اين بود:  كه به هنگام استسقا مي �يكي از دعاهاي آن حضرت 

هايت را آب  خدايا! بندگان، حيوان« »اْلَميتَ  بـََلَدكَ  َوَأْحىِ  رَْحَمَتكَ  َواْنُشرْ  َوبَِهيَمَتكَ  ِعَباَدكَ 
 اللُهم «. و نيز اين هم هست: »ات را زنده بگردان بده و رحمتت را پخش كن و شهر مرده

رَ  نَاِفًعا َمرِيًعا ُمِغيثًا َغْيثًا اْسِقَنا رَ  َعاِجالً  َضار  َغيـْ كننده،  خدايا! باران سيراب« »آِجلٍ  َغيـْ
  .»كننده، مفيد و غير ضرر زننده، زود نه دير، عنايت بفرما عاقبت به خير، سرسبز و شاداب

  نماز عيدين كه بيانش به زودي خواهد آمد.از آنجمله است: 

  سجدة شكر:
و از آنچه مناسب نوافل است سجده شكر است كه هرگاه امر سرورآور، يا دفـع مصـيبت   
بشود، يا يكي را از اين دو امر اتفاق افتد، سجده شكر به جا آورد، زيرا تشكر در اصـل، كـار   

ردد، تا به آن بتـوان چنـگ زد، و   قلب است، ولي الزم است كه در ظاهر به صورتي مجسم گ
  كننده، معالجه گردد. نيز انعام يك گونه غرور و شادي دارد كه بايد با تذلل در مقابل انعام

هـا را بـراي مسـتعدين احسـان و      آن �ها آن نمازهـايي هسـتند كـه رسـول خـدا       پس اين
مازهاي فرضي كنندگان امت خويش، فوق العاده مسنون قرار داده است، عالوه بر آن ن سبقت

  كه بر خاص و عام الزمي واجب شده بود.

  نهي از نمازخواندن در اوقات پنجگانه:
خواهد، بخواند، اما در  باز: چون نماز بهترين چيزي است، پس هركسي هر مقدار بيشتر مي

پنج وقت نبايد نماز خواند، سه وقت مؤكدتر از دوتاي ديگر جهت نخواندن نماز در آن 
كند تا باال بيايد.  هنگامي كه خورشيد شروع به طلوع مي -1ها عبارتند:  آنباشد،  اوقات مي

كند به غروب  وقتي كه خورشيد شروع مي -3گردد.  شود تا زوال مي وقتي كه استواء مي -2
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ها اوقات نماز مجوس هستند كه آنان در دين تحريف نموده به  تا غروب كرده باشد؛ زيرا اين
ها غلبه كرده است، چنانكه رسول  پرداخته اند، و شيطان بر آن جاي خدا به عبادت خورشيد

در اين وقت «كه  »َشْيطَانٍ  قـَْرَنىْ  بـَْينَ  َتْطُلعُ  ِحينَ  َتْطُلعُ  فَِإنـَها«فرموده است:  �خدا 
، و اين وقت كفار به خورشيد سجده »كند خورشيد در وسط دو شاخ شيطان طلوع مي

از آيين كفر در بزرگترين طاعات، از نظر وقت، ممتاز كنند، الزم شد كه آيين اسالم  مي
  گردد.

ـُزغَ  َحتـىصـْبِح الْ  بـَْعـدَ  ةَ َصـالَ  الَ «فرمـود:   �اما نسبت به دو وقـت ديگـر، رسـول خـدا       تـَبـْ
بعد از نمـاز صـبح نمـاز ديگـري     «كه  »الشْمسُ  تـَْغُربَ  َحتى اْلَعْصرِ  بـَْعدَ  ةَ َصالَ  َوالَ  الشْمسُ 

يد طلوع كند، و همچنين بعد از عصر هم تا آفتاب غروب نكرده است، نمازي نيست تا خورش
  .»نيست

از اين جهت از نمازخواندن در اين دو وقت، نهي فرمود كه  �گويم: آن حضرت  من مي
كند.  نماز در اين دو وقت، دري را براي نمازخواندن در اوقات سه گانه ياد شده قبل، باز مي

خواند، زيرا او اطمينان داشت  گاه گاهي در اين دو وقت نماز مي � بنابراين، خود رسول خدا
روز روز جمعه نيز در روايات آمده  از اين كه عليه او مكروهي هجوم بياورد، استثناي نيم

است، و جواز نماز در اوقات سه گانه در مسجد الحرام از حديث ذيل استنباط گرديده است: 
 ِبَهَذا طَافَ  َأَحًدا يَْمنَـَعن  َفال َشْيًئا، الناسِ  َأْمرِ  ِمنْ  ِمْنُكمْ  َوِليَ  َمنْ  َمَناٍف، َعْبدِ  بَِني يَا«

اي فرزندان عبد مناف هركسي از شما « »نـََهارٍ  َأوْ  لَْيلٍ  ِمنْ  َشاءَ  َساَعةٍ  َأي  َوَصلى اْلبَـْيتِ 
يا نماز چيزكي از امور مردم را به دست گرفت، هيچكس را كه به اين خانه بخواهد طواف 

، پس فلسفه در اين باره اين است كه »در هر ساعتي از شب و روز انجام دهد جلوگيري نكند
ها با مانع  باشند، پس اين ها مي روز جمعه و مسجد الحرام زمان ظهور شعاير دين و مكان آن

  معارض شدند. ةمن الصلو

  روي در عمل ميانه
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  آمدن نفوس است: مرض طاعات، به ستوه
آمدن نفس است، زيرا هرگـاه نفـس بـه     كه بدترين مرض در طاعات، به ستوه بايد دانست

هـا از معنـي عبـادت     گردد، پس همه ايـن زحمـت   ستوه در بيايد براي صفت خشوع بيدار نمي
 ِشـرًة، شـيءٍ  ِلُكـل  إن «كـه فرمـود:    �مانند، همين است مصداق قـول رسـول خـدا     خالي مي

 ةٍ  ولُكلـَرةً  ِشـر . بنابر اين است »رچيز حرص شديدي دارد و هر حرص سستي دارده«كه  »فـَتـْ
شدن رسم، به عمل بر آن، و پديدآمدن سستي در آن، چندين  كه اجر نيكي در هنكام مندرس

آيـد.   برابر خواهد شد؛ زيرا در اين صورت آن بدون تنبه شـديد و عـزم پختـه بـه دسـت نمـي      
وده است، همانگونه كـه پزشـك بـراي دواهـا     اي مقرر فرم بنابراين، شارع براي طاعات اندازه

  كند كه نبايد از آن اضافه و كم باشد. مقداري مقرر مي

  گردند: حقوقي كه بر انسان عايد مي
رفـتن   آوردن صفت احسان است، اما بـه وجهـي كـه منجـر بـه از بـين       و نيز هدف به دست

مـين اسـت منظـور از    ارتفاقات الزم نباشد، و نه اين كه حقي از حقوق فروگذاشت شود، و ه
نَـْيـكَ  ِإن «قول حضرت سلمان فارسي كه فرمود:   »َحقـا َعَلْيـكَ  ِلَزْوِجـكَ  َوِإن  َحقـا، َعَلْيـكَ  ِلَعيـْ

او را بر ايـن   �، و رسول خدا »هايت بر تو حقي دارند و همسرت بر تو حقي دارد چشم«كه 
وج النسـاء فمـن رغـب عـن أنـا أصـوم وافطـر، وأقـوم وأرقـد، وأتـز «گفتار تصديق فرمود كـه  

خـوابم و بـا زنـان     كنم و مي كنم، و قيام مي گيرم و افطار مي من روزه مي« »سنتي فليس مني
  .»گرداند او از من نيست كنم، پس هركسي كه از سنت من رو مي ازدواج مي

  كردن نفس است: هدف از به جاآوري طاعات، راست
كردن كجي آنسـت، نـه    نفس و برطرفنگهداشتن  و نيز هدف از طاعات، استوار و راست

باشـد، و همـين    كامالً فراگيري آن، زيرا اين در حق عموم مردم مانند امر متعذر و محـال مـي  
اسـتقيموا، ولـن تحصـوا، وائتـوا مـن األعمـال بمـا «كـه فرمـود:    �است هدف رسـول خـدا   

، »توان شما باشندراست باشيد، و فرا نگيريد، و اعمالي را به جا بياوريد كه در حد « »تطيقون
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آيـد، تـا نفـس بـه      و استقامت با به جاآوري مقدار معيني كه نفس را متنبه كند، به دسـت مـي  
هاي حيواني رنج ببرد، و بـه كيفيـت انقيـاد حيـواني بـراي       لذايذ ملكي متلذذ شده و از خسيسه
را شـيرين  ها  گردد و آن ها را به كثرت انجام دهد معتاد مي ملكي، متوجه گردد، پس اگر اين

  گردد. ها متنبه نمي يابد، پس به نتيجة آن مي

  يكي از اهداف شرع مسدود نمودن باب تعمق است:
و نيز از اهداف بسيار بزرگ در تشريع، اين است كه باب تعمق در دين مسدود گردد، تا 

ها از  آن را به دندان مستحكم نگيرند كه پشت سر آنان كساني بيايند و گمان برند كه اين
ها بيايد،  باشند كه بر ما فرض شده اند، سپس گروهي ديگر پشت سر آن اعات آسماني ميط

پس اين پندار به حد يقين قرار گيرد، و آنچه قبالً در حد احتمال بود اكنون به حد اطمينان 

›§ºπ﴿فرمايد:  برسد، چنانكه خداوند مي ÏΡ$t6÷δ u‘ uρ $yδθãã y‰ tG ö/ $# $tΒ $yγ≈ uΖ ö;tG x. óΟ ÎγøŠn= tæ﴾)1( .» تىو رهباني
و نيز هركسي در دل خود  »كه خود آن را پديد آوردند. [ما] آن را بر آنان مقرر نكرده بوديم

بپندارد، اگرچه برخالف آن به زبان اقرار نمايد كه خداوند به جز اين طاعات شاقه راضي 
مي به نخواهد شد، و اگر او در اين باره كوتاهي نمايد بين او و تهذيب نفسش حجاب عظي

وقوع خواهد پيوست، و او در حق خداوند كوتاهي نموده است، پس او موافق به پندارش 
شود كه از كوتاهي كه در بارگاه الهي طبق عقيده  مؤاخذه خواهد شد، و از او خواسته مي

خويش انجام داده است، بايد بيرون آيد، و اگر كوتاهي كند علوم خود او، عليه او مضر و 
گيرند، و طاعات او بنا به سستي كه در نفس خود داشته است، پذيرفته  تاريك قرار مي

ينَ  ِإن «كه فرمود:  �شوند، و همين است منظور رسول خدا  نمي َوَلنْ  ُيْسٌر، الد  ينَ  ُيَشاد الد 
برد، مگر اين كه  دين آسان است و هيچكسي در دين شدت به كار نمي«كه  »َغَلَبهُ  ِإال  َأَحدٌ 

  .»او غالب خواهد آمددين بر 

                                           
  .27سورة حديد، آية  -)1(
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  روي در عمل به صورت متداوم: ميانه
روي را  بـر امـت خـويش تأكيـد نمـود كـه در عمـل، ميانـه         �بنابراين معاني، رسول خدا 

برگزينند، و به جاي نرسد كه منجر به خستگي و اشتباه در دين يا فروگذاشتن در عمل باشـد،  
  .و آن معاني را به صورت صريح يا اشاره بيان فرمود

ترين عمل  پسنديده« »َقل  َوِإنْ  َأْدَوُمَها اللهِ  ِإَلى اَألْعَمالِ  َأَحب «فرمود:  �آن حضرت 
  .»هاست، هرچند كم باشد به دربار خداوند، با دوامترين آن

ها، نشاني آنست كه او در اين  گويم: اين از آنجاست كه تداوم و مواظبت بر آن من مي
آيند، مگر بعد  ها پديد نمي شود و آثار آن از طاعت متأثر نمي اعمال رغبت دارد، و نيز نفس

ها و وجود اوقاتي كه با فراغت نفس متصادف باشند،  از موت، و مواظبت و اطمينان به آن
شود، و مقدار آن  شدن علوم از مألاعلي در خواب مي مانند آن فراغتي كه سبب منعكس

خواهي وجود ندارد، و  جز تداوم و زياده آوردن اين، مشخص نيست، پس راهي براي به دست
وعود نفسك كثرة االستغفار، فإن هللا ساعة ال يرد فيها «همين است قول لقمان كه فرمود: 

نفس خود را به كثرت استغفار عادت ده، زيرا خداوند وقتي دارد كه در آن «كه  »سائالً 
  .»گرداند سايل را محروم بر نمي

 »َتَملوا َحتى َيَمل  الَ  اللهَ  َفِإن  ُتِطيُقونَ  َما اَألْعَمالِ  نَ مِ  ُخُذوا«فرمود:  �رسول خدا 

شود تا شما به ستوه  تان باشند، زيرا خداوند ملول نمي چنان اعمالي را انجام دهيد كه در توان«
ايستد، مگر وقتي كه شما به ستوه رسيده از عمل  ، يعني از دادن پاداش باز نمي»درنياييد

  باشيد، پس اطالق المالل بنا به مشاكله است.دستبردار 
 »نـَْفَسهُ  فـََيُسب  َيْستَـْغِفرُ  َيْذَهبُ  َلَعلهُ  نَاِعٌس، َوُهوَ  َصلى ِإَذا َأَحدَُكمْ  ِإن «و نيز فرمود: 

زدن نماز بخواند، شايد بخواهد استغفار كند، و به خود  هرگاه يكي از شما در حال چرت«كه 
  .»راه بگويد بد و بي

تواند بين طاعت و غير طاعت تمييز بدهـد،   گويم: يعني او بنا به ماللي كه دارد نمي من مي
  تواند به حقيقت طاعت پي ببرد. پس از كجا مي
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ُدوا«فرمود:  �نيز آن حضرت  يعني راه سداد را برگزينيـد، و آن همـان راه وسـط     »َفَسـد
يعني شما چنين نپنداريد كـه شـما    »واَوقَـارِبُ «است كه مراعات و مواظبت بر آن ممكن باشد، 

توانيد به خدا برسيد، مگر اين كـه اعمـال شـاقه انجـام دهيـد،       بسيار دور قرار گرفته ايد و نمي
 َوالرْوَحـِة، بِاْلغُـْدَوةِ  َواْسـَتِعيُنوا«يعني اميد و نشاط را در قلب خـود پديـد آوريـد،     »َوَأْبِشـُروا«

ْلَجـةِ  ِمـنَ  َوَشْىءٍ  يعنـي ايـن اوقـات    »گيريد به صبح و شام و مقـداري از شـب  كمك ب« »الد ،
هـا بيـان    اوقات نزول رحمت و صفاي لوح قلب از احاديـث نفـس هسـتند، و مقـداري از ايـن     

  كرديم.
 َصــَالةِ  بـَــْينَ  ِفيَمــا فـََقــَرَأهُ  ِمْنــهُ  َشــْىءٍ  َعــنْ  َأوْ  ِحْزبِــهِ  َعــنْ  نَــامَ  َمــنْ «فرمــود:  �نيــز نبــي اكــرم 

اگر كسي از كل يا بعض اورادش بـه  « »اللْيلِ  ِمنَ  قـََرَأهُ  َكأَنَما َلهُ  ُكِتبَ  الظْهرِ  ةِ َوَصالَ  اْلَفْجرِ 
شود كه گويا آن  خواب رفت، پس آن را بين نماز صبح و ظهر خواند براي او چنين نوشته مي

  .»را به شب خوانده است
ه نفس بـه تـرك   گويم: سبب اصلي در به جاآوري قضا، دو چيز است: يكي اين ك من مي

طاعت آزاد گذاشته نشود تا به آن معتاد گردد، و سپس پايبندشدن به آن برايش مشـكل قـرار   
  گيرد.

دوم اين كه: از عهده طاعت برون آيد، و به دلش اين خيال نيايد كـه او در حـق خداونـد    
  كوتاهي كرده است، پس بر آن نادانسته مؤاخذه گردد.

  نماز معذوران

  :رخصت به وقت عذرها
هايي بيان گردد، تـا   ها رخصت و چون از تمام تشريع اين هم است كه به هنگام معذوريت

مكلفان به حسب توان خويش بتوانند طاعت و بندگي انجام دهنـد، و ايـن مقـدار مفـوض بـه      
هـا نيسـت كـه نشـايد راه      باشد تا حد متوسط را در نظر بگيرد، و سپرد خـود آن  رأي شارع مي
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هـا و عـذرها    توجـه فرمـود تـا بـراي رخصـت      �پيش گيرند، رسـول خـدا   افراط يا تفريط را 
  اي مقرر بفرمايد. ضابطه

هاست كه به اصلِ طاعت بايد توجه كرد، موافق به آنچه دستور حكمت  از اصول رخصت
برّ و نيكي است و روي آن در هر حال استوار ماند، و بايد ديد كه دراين باره شارع چه حدود 

هـا بـه    وده است، تا به سهولت بتوان به نيكي تمسك جسـت، پـس در آن  و ضوابطي مقرر فرم
  اعتبار اسقاط و تبديل به مقتضاي ضرورت تصرف نمايد.

باشد، و در آنچنان حرج و مشقتي وجود دارد كه نياز به بيان  از جمله عذرها يكي سفر مي
  هايي مشروع قرار داد. رخصت �نيست، لذا رسول خدا 

  قصر در نماز سفر:
آنجمله است قصر: پس اصل عددهاي ركعات را به جاي گذاشـت كـه يـازده ركعـت      از

بودند، و آنچه به شرط طمانينه و حضر اضافه شده بود را سـاقط كـرد، و چـون در ايـن عـدد      
شائبه عزيمت وجود داشت مناسب نبود تـا آن را بـه قـدر ضـرورت و نيـاز مقـدر كنـد، و در        

بيـان نمـود كـه     �گرفته شود. بنابراين، رسـول خـدا    دادن به آن تضييق كامل به كار رخصت
 اللـهُ  َتَصـدقَ  َصـَدَقةٌ «شرط خوف در آيه براي بيان فايده است و مفهومي ندارد، لـذا فرمـود:   

اي است كـه خداونـد بـر شـما تصـدق       اين يك نوع صدقه«كه  »َصَدقـََتهُ  فَاقْـبَـُلوا َعَلْيُكمْ  ِبَها
شـوند.   در صـدقه صـاحبان مـروت بـه تضـييق قايـل نمـي        ، و»نموده است پس آن را بپذيريد

در سفر بر قصر، مواظبت فرمود، اگرچه در برخي از اوقـات بـه اتمـام     �بنابراين، رسول خدا 
  باشد. نيز اجازه فرمود، پس اين قصر سنت مؤكده مي

و اختالفي در اين نيست كه جواز اتمام در روايات آمده اسـت، و در ايـن كـه نمـاز سـفر      
بدون قصر است؛ زيرا امكان دارد كه واجب اصلي همان دو ركعت باشد، ولي با وجـود  تمام 

اين، اتمام به طريق اولي كافي قرار گيرد، مانند مريض و مسـافر كـه نمـاز جمعـه را بخواننـد،      
ها ساقط گردد، يا مانند كسي كه بر عهدة او بنت مخاض واجب شده  پس نماز ظهر از ذمه آن

ال خويش را تصدق نمايد. بنابراين، از حق اوست كـه هرگـاه بـر او اسـم     بود، پس او كل امو
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مسافر اطالق گرديد، جايز است كه در نماز قصر بخواند، تا زماني كه اين اسم از او برطـرف  
شود كه آيا به حرج و مشقت مواجه شده است يا خير، و نيز بـه ايـن    گردد، و به اين نگاه نمي

اتمام از او فوت شده است يا خير، زيرا اين وظيفه ابتـدايي آن   شود كه قدرت بر هم نگاه نمي
كـه فرمـود:    �كسي است كه وضعش چنين باشد، و همين است مصداق قول حضرت عمـر  

» هِ  َرُسولُ  َسنَفرِ  َصَالةَ  ���� اللرُ  َتَمامٌ  َوُهَما رَْكَعتَـْينِ  الس نمـاز   �رسول خـدا  «كه  »َقْصـرٍ  َغيـْ
  .»ها تمام هستند قصر نيستند اد و اينسفر را دو ركعت رواج د

  حد سفر:
هـا را مـدار حكـم قـرار      بايد دانست كه سفر و اقامت، زنا و سرقت و ساير آنچه شـارع آن 

برنـد، و معـاني    شان به كار مي ها را در موارد مظان داده است، اموري هستند كه اهل عرف آن
آيد، مهم در اين  تهاد و تأمل به دست نميها بدون اج دانند، و حد جامع و مانع آن ها را مي آن

گـوييم   دانيم، پس مـي  ها در سفر را مي هايي از آن باره شناخت راه اجتهاد است، پس ما نمونه
دانند كه خروج از مكه بـه مدينـه    بندي و مثال معلوم است، تمام اهل زبان مي كه: آن به تقسيم

و قـول صـحابه ظـاهر شـده اسـت كـه        و از مدينه به خيبر صد در صد سفري هست، و از فعل
بـرد باشـد    )1(خروج از مكه به جده و به طايف و به عسفان و تمام آنچـه مقصـد در آن چهـار   

  آيد. سفر به حساب مي

  آمدن از وطن چندين صورت دارد: بيرون
آمدن از وطن چندين صورت و قسم دارد، ماننـد رفـت و آمـد بـه      دانند كه بيرون و نيز مي

دانند كه اسم هيچ  ، و سرگرداني كه مقصد و سفري در نظر نداشته باشد، و ميمزارع و بساتين
هـا   شود، و راه اجتهاد ايـن اسـت كـه آن مثـال     كدامي بر ديگري در عرف و شرع اطالق نمي

ها اسم سفر اطالق شده است، و اين كه اوصـافي كـه    بررسي شوند كه در عرف و شرع بر آن
گردد، مورد آزمايش قررا گيرند، لذا اعم را به جـاي   تاز ميها يكي از ديگري مم به وسيله آن

                                           
  باشد. مايل مي 3باشد و يك فرسخ  فرصخ مي 16برد برابر  4فرصخ و  4البرد =  -)1(
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جنس، و اخص را به جاي فصل بايد قرار داد، پس ما دانستيم كه انتقـال از وطـن جـزء ذاتـي     
گويند، و اين كه انتقال به  سفر است، زيرا به كسي كه در محل اقامتش مقيم باشد، مسافر نمي

ر نه آن سرگرداني است نه سـفر، و ايـن كـه آن    باشد، و اگ جاي مشخص، جزء ذاتي سفر مي
اي باشد كه عدم برگشت به محـل اقامـت در آن روز و اوايـل شـبش جـزء       موضع بايد بگونه

باشـد، و الزم اسـت    ذاتي آن باشد، و اگر نه آن مانند رفت و آمد به سوي مزارع و بساتين مي
، ولـي چهـار بـرد امـر     كه سفر مسافت يك روز كامل باشد، و همين است قول حضرت سالم

شود  يقيني است، و آنچه از اين كمتر باشد مشكوك است، و اين اسم سفر، زماني متحقق مي
هاي روستا به اراده مقصد كه چهار برد باشد، بيرون آيد، و ايـن اسـم    كه از ديوار شهر و خانه

  نيت كند. گردد كه بر اقامت مدت مناسب و زياد در شهر يا روستايي از او زماني زايل مي

  جمع بين دو نماز:
خواندن نماز ظهر و عصر، مغرب و عشاء، و اصل در اين بـاره همـان    از آنجمله است جمع

است كه ما قبالً اشاره نموديم كه اوقات اصلي سه تا هسـتند: فجـر، ظهـر، مغـرب، و عصـر از      
قررا نگيـرد،  ظهر و عشاء از مغرب مشتق شده اند، تا كه مدت طوالني در ميان دو ذكر فاصله 

ها جمـع تقـديم و تـاخير را     براي آن �و تا نوم به صورت غفلت پيش نيايد، پس رسول خدا 
  مشروع قرار داد، ولي بر آن مواظبت ننمود و تاكيد هم نكرد مانند آنچه در قصر انجام داد.

  ترك سنن:
ه در سـفر بـ   �و ابوبكر و عمر و عثمـان   �ها كه رسول خدا  از آنجمله است ترك سنت

  خواندند. هاي صبح و نماز وتر، نفل نمي جز سنت

  نمازخواندن روي سواري:
رود كه در نماز اشاره بكند، و  از آنجمله است خواندن نماز بر سواري: به هر جهتي كه مي

  باشد نه در فرايض. هاي فجر و وتر مي اين در نوافل و سنت

  شود: نماز خوف به چند وجه خوانده مي
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نماز خوف را به چند صورت خوانده  �باشد، رسول خدا  خوف مي از جمله عذرها يكي
است، از آنجمله اين كه قوم را بر دو صف ترتيب داد و به آنان نماز خواند، پس وقتي كـه او  
به سجده رفت يك صفي همراه با او دو سجده به جا آورد، و صف ديگـر در حراسـت قـرار    

ديگر كه در حراسـت قـرار گرفتـه بـود،      گرفت، پس وقتي كه به ركعت دوم برخاستند صفي
ها ملحق شد، و در ركعت دوم، صف دوم نخست همراه بـا او   سجده به جا آورد، سپس به آن

سجده كردند و صف اول در حراست قرار گرفـت، و وقتـي او در قعـده نشسـت، صـف اول      
از، سجده به جا آوردند، تشهد و سالم با هردو صف انجـام گرفـت، ولـي ايـن كيفيـت از نمـ      

  شود كه دشمن در جهت قبله قرار گرفته باشد. زماني متحقق مي
شود كـه   از آنجمله است كه دو بار با هر گروهي يك بار نماز خواند، و اين هم زماني مي

هـا پريشـان كـن باشـد، و همـه بـه        دشمن در جهت غير قبله باشد، و توزيع دو ركعـت بـر آن  
  ه نمايند.صورت دستجمعي نتوانند كيفيت نماز را احاط

از آنجمله است: اين كه گروهي در جهت دشمن قرار گرفته با گروهي ديگر يك ركعت 
ها برخاستند اين گروه به جهت دشمن رفت، و گروهـي ديگـر كـه     نماز خواند، پس وقتي آن

هـا ركعـت دوم را خوانـد،     اقتدا نمود و بـا ايـن    �در جهت دشمن بود آمد و به آن حضرت 
پيوستند،  �نشست، اين بلند شد و ركعت دوم را خوانده به آن حضرت  پس وقتي او به قعده

پيوندد كه دشمن در جهت قبلـه   و با هردو گروه سالم گفت، و اين كيفيت زماني به وقوع مي
  نباشد، و توزيع دو ركعت بر آنان پريشان كن نباشد.

ر برابـر دشـمن   از آنجمله است: اين كه با يك گروه نماز را اقامه نموده گروهـي ديگـر د  
هـا بـه سـوي دشـمن رفتنـد و بجـاي        قرار گرفت، پس يك ركعت با اين گروه خوانـد و ايـن  

كساني قرار گرفتند كه نماز نخوانده بودند، و آنها آمده با آنها ركعت دوم را خوانـد، سـپس   
  هر گروهي جداگانه نماز خود را به اتمام رسانيد.

ممكن باشد نماز خـودش را چـه در حـال     از آنجمله اين است كه هر گروهي با وضع كه
سواري يا پياده بخواند، به هر جهتي كه بتوانند چه بـه قبلـه يـا غيـر قبلـه، چنانكـه در روايـات        
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آمده است، و اين زماني است كه خـوف بسـيار شـديد باشـد، يـا       �حضرت عبداهللا بن عمر 
  جنگ تن به تن پيش بيايد.

مروي است عمل بـر آن جـايز اسـت، و     �خالصه اين كه هر صورتي كه از آن حضرت 
  تر و موافق به مصلحت باشد. هريكي صورتي را اختيار نمايد كه براي او آسان

  نماز بيمار:

 فَـِإنْ  قَائًِمـا، َصـل وَ «فرموده است:  �يكي از عذرها بيماريست: و در اين باره رسول خدا 
نمــاز در حــال قيــام بخــوان، اگــر «كــه  »َجْنــبٍ  ىفـََعلَــ َتْســَتِطعْ  لَــمْ  فَــِإنْ  فـََقاِعــًدا، َتْســَتِطعْ  لَــمْ 

  .»نتوانستي پس نشسته و بازهم اگر نتوانستي بر پهلو نماز بخوان
 ِنْصـفُ  فـَلَـهُ  قَاِعـًدا َصـلى َوَمـنْ  َأْفَضـُل، فـَُهـوَ  قَائًِمـا َصـلى َمـنْ «و در باره نماز نفل فرمـود:  

تاده بخواند بـاالتر اسـت و هركسـي نشسـته     هركسي كه نماز (نفل) را ايس«يعني  »اْلَقـائِمِ  َأْجرِ 
  .»بخواند براي او نصف اجر ايستاده است

گويم: چون شايسته است كه نماز بيشتر خوانده بشود، و در اصـل، نمـاز ايسـتاده و     من مي
مـاال «شود، چنانكه بيان كرديم، و بـه هنگـام تشـريع قيـام واجـب گرديـد،        نشسته خوانده مي

لذا رحمت متقاضي شد تا اجازه داده شود نماز نفـل نشسـته خوانـده     »يدركه كله ال يترك كلـه
  شان بيان گردد. شود، و تفاوت دو درجه براي

  نمازهاي ديگر براي معذورين:
ذكر نمازهاي ديگري از قبيل: نماز طالب، نماز باران و نماز وحل (گلي و الي) وارد شده 

ند كـه مجبـوري و ضـرورت    است، صحابه كرام در هيچ حدود و ضوابطي رخصـت نخواسـت  
ها نباشد، مگر اين كه  دامنگيرشان باشد و از آن چاره نداشته باشند و شائبه انكار سستي در آن

 َمـا ِمْنـهُ  فَـْأتُوا بِـَأْمرٍ  َأَمـْرُتُكمْ  فَـِإَذا«فرمـود:   �ها اجازه داد، و رسول خـدا   به آن �رسول خدا 
، ايـن قـول آن   »ن، تـا حـد تـوان عمـل كنيـد     هرگاه شما را دستوري بـدهم بـر آ  « »اْسـَتطَْعُتمْ 
  قولي كامل است، واهللا أعلم. �حضرت 
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  جماعت

تر از اين نيست كه مقداري طاعات به  بايد دانست كه هيچ چيزي براي زدودن رسوم، نافع
صورت عموم رواج يافته و به طور علني ادا گردنـد، و در آن شـهري و بيابـاني مسـاوي قـرار      

و افتخار باشد، تا جايي كه جزء ارتفاقات الزم قرار گيرنـد كـه قابـل     گيرند، و در آن مباهات
ترك و فروگذاشت نباشند، تا براي عبادت خدا تأييد گردند، و سنت قرار گرفته به سوي حق 

  ها را به سوي حق جلب نمايد. دعوت دهند، و آنچه از آن ترس ضرر داشتند آن

  :ةفضل الصال

شأن و بزرگترين برهاني را نداشت، پس واجب گرديد كه و هيچ عبادتي از نماز باالترين 
  ها رواج يافته شايع گردد، و براي آن اجتماع و توافق حاصل شود. در ميان آن

هـا اقتـدا بشـود، دوم     گيرد، يكي علماء تا بـه آن  و نيز آيين اسالم دو نوع مردم را در بر مي
رغيب داشته باشند، سـوم مـردم   آوردن احسان خويش، نياز به دعوت و ت كساني كه در بدست

ضعيف البنيه را در بر دارد كه اگر براي اداي طاعت در جلـو عمـوم مكلـف نگردنـد سسـت      
ها اين اسـت كـه بـه اطاعـت خـدا در       شوند، لذا مفيد و موافق به مصلحت در حق همه اين مي

متـاز  كننـده، راغـب از زاهـد، م    دهنده از تـرك  جلوي عموم مردم مكلف گردند، تا كه انجام
هـا ماننـد نقـره     گردد، و به عالم اقتدا و به جاهل تعليم داده شود، و طاعت خداوند در ميان آن

ها، منكر قرار گرفته معـروف   گردد، پس منكر از آن گداخته شده باشد كه بر مردم عرضه مي
  شناخته شود و غش و خالص آن به نمايش گذاشته شود.

  خاصيت جماعت:
اغب به سوي خدا، خايف و اميدوار به او كه خود را بـه او تعـالي   و نيز اجتماع مسلمانان ر

شدن رحمت دارد، همچنان كه در بـاب   سپرده اند خاصيت عجيبي در نزول بركات و نزديك
  استسقاء و حج ذكر كرديم.
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اهللا باال برود و ديني باالتر از  كلمةو نيز هدف خداوند از بلندكردن اين امت، اين است كه 
جود نداشته باشد، و اين به جز در اين صورت متصور نيسـت كـه خـاص و عـام،     دين اسالم و

شهري و بياباني، كوچك و بزرگ ايشـان، بـراي بزرگتـرين شـعاير و مشـهورترين بنـدگي و       
  طاعت او گرد هم جمع شوند.

  دهد: شرع مقدس اسالم بر جمع و اجتماع دستور مي
رديده است كه نماز جمعـه و جماعـت   بنابراين معاني، توجه خاص تشريع به اين مبذول گ

  برگزار گردند، و در اين، به انجام، ترغيب، و از ترك، ترغيب شديد، به كار گرفته شود.
اشاعت بر دو گونه است: يكي اشاعت در محل اسـت. دوم اشـاعت در شـهر. اشـاعت در     

اني باشد، و اشاعت در شهر فقـط يـك بـار بعـد از مـدت زمـ       محل در وقت هر نماز متيسر مي
باشد، و در اين باره رسول خـدا   شود، لذا اشاعت اولي در جماعت مي اي، متيسر مي مانند هفته

و در روايـت   »نماز جماعت بر نماز تنها بيست و هفت درجـه برتـري دارد  «فرموده است:  �
  آمده است. »بيست و پنج درجه«ديگر: 

هات ترجيح جماعت بـر  به صراحت يا به اشاره، فرموده است كه از وجو �و رسول خدا 
نماز تنها، اين است كه وقتي يكي وضو بگيرد و آن را به نحو احسن انجام دهد، سپس فقط به 

هـايي   گيرد، و قـدم  رفتن او، در حكم نماز قرار مي خاطر نماز بلند شده راهي مسجد شود، راه
حـال او  باشـند، و دعاهـاي مسـلمانان پشـت سـر، شـامل        دارد كفـارة گناهـان او مـي    كه برمـي 

شوند، و در انتظاركشيدن نماز، معني رباط، (مرزداري) اعتكاف و غيره وجود دارد، باز او  مي
 �به يكي از اين دو امر، اهتمام نورزيد، مگر براي يك نكته بليغي كـه در نظـر آن حضـرت    

مجسم گرديده بود، و ما آن را قبالً ذكر كرديم، به آن مراجعه شود، و در حقي كـه باطـل در   
  آيد، به هيچ وجه گزافي وجود ندارد. وش و حول او نميح

  عقوبت تارك جماعت:
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باشـند كـه    هيچ سه فرد در روستا يا بيابـاني نمـي  «فرموده است:  �در اين باره رسول خدا 
گويم اين  ، مي»گردد ها مسلط مي كنند، مگر اين كه شيطان بر آن نماز جماعت را برگزار نمي

  گشايد. عت باب سستي و تهاون را مياشاره به آنست كه ترك جما

  جماعت سنت مؤكده است:

 »فـَُيْحَطبَ  ِبَحَطبٍ  آُمرَ  َأنْ  َهَمْمتُ  َلَقدْ  بَِيِدهِ  نـَْفِسى َوالِذى«فرمود:  �رسول خدا 
  .»به خدا قسم خواستم كه دستور دهم تا هيزم جمع گردد..«الحديث، كه 

، مالمـت الزم اسـت؛ زيـرا از    گويم: جماعت سنت مؤكده است كـه بـر تـرك آن    من مي
ديد كه در اين باره، بعضـي از خـود سسـتي نشـان      �باشد، و چون رسول خدا  شعاير دين مي

دهند، متوجه شد كه اين در اثر ضعف نيت در اسالم است، لذا در انكار از آن، شـدت بـه    مي
  ها را ترسانيد. كار برد، و آن

  د:شو به هنگام حرج اجازه به ترك جماعت داده مي
باز چون ضعيفان، بيماران و ذوي الحاجات، به خاطر حضور براي جماعت در مضيقه قرار 

گيرند، مقتضاي حكمت، بر اين شد كه در چنين وقت، به ترك آن، اجـازه داده شـود، تـا     مي
  كه عدالت بين االفراط و التفريط، برقرار گردد.

  ها شب، سردي و باران است: يكي از حرج
، سردي و باران است، در چنين وقت مستحب است كه مؤذن بگويـد:  از انواع حرج: شب

  .»خبردار باشيد در منازل نماز بخوانيد«كه  »الرَحالِ  ِفى َصلوا َأالَ «

  ها حاجتي است كه توقف از آن مشكل قرار گيرد: از جمله حرج
، زيرا از آنجمله حاجتي است كه توقف از آن، مشكل باشد، مانند اين كه شام حاضر باشد

رود، و مانند تدافع اخبثين، زيـرا   بسا اوقات نفس به آن اشتها دارد، و بسا اوقات غذا از بين مي
 َصـَالةَ  الَ «رود، اختالفي در ميـان ايـن حـديث:     با اشتغال نفس به آن، فايده نماز از دست مي



    

    حجت اهللا البالغه      118 
    

 

تـوان   زيـرا مـي  وجود نـدارد،   »غيـره وال لطعـام الصالة تؤخروا ال«و حديث  »طََعامٍ  ِبَحْضَرةِ 
هريكي را بر صورت يا معني حمل نمود كه مراد از حديث دوم نفي وجوب در حضور طعام 
است تا باب تعمق مسدود گردد، و تأخيرنكردن نماز براي طعام وظيفه كسي است كه از شـر  

باشد، يـا تـأخير    تعمق در امان باشد، مانند آن كه افطار صائم و عدم آن، مبني بر دو حالت مي
شدن غذا وجود داشته  از براي كسي است كه اشتهايش براي غذا شديد باشد، يا خطر ضايعنم

  باشد، اين مأخوذ از حال علّت است. باشد، و عدم تأخير در غير اين صورت مي

  باشد: خوف فتنه نيز از حرج مي
يكي از مواضع حرج آنست كه خوف فتنه باشد، مانند ايـن كـه زن خوشـبو كنـد و عطـر      

آنچـه   »يَْمنَـْعَهـا فَـالَ  َأَحـدُِكمْ  اْمـَرَأةُ  اْسـَتْأَذَنتِ  ِإَذا«بنـابراين، اختالفـي در ايـن حـديث:     بمالد. 
جمهور صحابه از ظهور زنان در جماعت منع نموده اند ندارد، زيرا منهي، آن غيرتي است كه 

از خوف باشد، نه آن كه در اثر خوف فتنه باشد، و غيرت جايز، آنست كه  نفةدر اثر تكبر و ا
 لالحديث، و در حديث عايشه  »الغيـرة غيرتـان«فرمود:  �فتنه باشد، چنانكه رسول خدا 

  الحديث. »إن النساء أحدثن«آمده است: 

  هاست: خوف و مرض هم از جمله حرج
از آنجمله است: خوف، و مرض، امر در اين دو ظاهر و روشن است، منظور گفتن رسول 

آيا اذان نماز را « »فََأِجبْ  :قَالَ  ،نـََعمْ  :قَالَ  ؟ةِ بِالصالَ  نَداءَ ال َأَتْسَمعُ «به كور كه  �خدا 
اين است كه سؤال او در باره عزيمت  »شنوي؟ گفت: آري. فرمود: پس اجابت كن  مي
  باشد، لذا به او رخصت نداد. مي

  سزاوارتر براي امامت نماز:
ع، و توصيه امام كه نماز را با قوم تر براي امامت، و كيفيت اجتما باز نياز براي بيان شايسته

كوتاه بخواند، و توصيه مقتديان كه بر اتباع امام پايبند باشند، پديد آمد، داستان حضرت معاذ 
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كردن نماز مشهور است، پس اين مطالب با اكيدترين وجه، بيان گرديدند،  در باره طوالني �
 َسَواءً  اْلِقَراَءةِ  ِفى َكانُوا فَِإنْ  اللهِ  ِلِكَتابِ  ُهمْ َأقْـَرؤُ  اْلَقْومَ  يـَُؤم «فرمود:  �چنانكه رسول خدا 

 َسَواءً  اْلِهْجَرةِ  ِفى َكانُوا فَِإنْ  ،ِهْجَرةً  فََأْقَدُمُهمْ  َسَواءً  السنةِ  ِفى َكانُوا فَِإنْ ، بِالسنةِ  فََأْعَلُمُهمْ 
امام قوم، كسي باشد كه بيشتر «يعني  »ُسْلطَانِهِ  ىفِ  الرُجلَ  الرُجلُ  يـَُؤمن  َوالَ  ،ِسنا فََأْقَدُمُهمْ 

قاري قرآن باشد، و اگر در قراءت برابرند، پس آشناتر به سنت، امام بشود، و اگر در آشنايي 
به سنت هم باهم برابرند، پس كسي كه جلوتر هجرت كرده امام باشد، و اگر در هجرت هم 

باشد، و نبايد كسي براساس قدرت و  باهم برابرند، پس كسي امام باشد كه سنش بزرگتر
  .»پستش امام انتخاب شود

  تقديم اقرأ لكتاب اهللا:
براي علم حدي معـين   �بودن به كتاب خدا، اين است كه آن حضرت  علت تقديم قاري

كتـاب اهللا بـود، زيـرا     فةكرد، همچنان كه ما بيان كرديم، نخستين چيزي كه در آنجا بود، معر
ن كتاب اهللا اسـت، و نيـز آن از شـعاير اهللا اسـت، پـس واجـب اسـت        ريشه و اساس علم، هما

صاحب آن، مقدم قرار داده شود، و شانش باال برده شود، تا كه اين وسيله رغبـت و منافسـت   
قرار گيرد، و تنها سببش اين نيست كه نمازخوانان نياز به قراءت دارند، بلكه اصل واداركردن 

شوند، و سبب ويژگي نماز  ، و فضايل با رقابت درك ميآنان بر رقابت سالم با همديگر است
  باشد، فليتدبر. به اعتبار منافست، نياز آن به قراءت، مي

  تقديم آشناتر به سنت:
سپس بعد از آن معرفت سنت است، زيرا آن پشت سر كتـاب اهللا اسـت، و بـه وسـيله آن،     

  ميان امت او.در  �آيين اسالم قايم مانده است، و همين است ميراث رسول خدا 
امر هجرت را  �معتبر است، زيرا آن حضت  �و پس از آن هجرت به سوي رسول خدا 

بسيار مهم گرفت، و به آن ترغيب نمود، و شان آن را باال برد، و اين تقديم آشـنا بـه سـنت از    
  باشد. شان آن مي تتمه ترغيب و باالگرفتن



    

    حجت اهللا البالغه      120 
    

 

يافتـه، در تمـام اديـان، تعظـيم      باز تقـديم بـه اعتبـار سـنّ و سـال اسـت، زيـرا سـنت رواج        
  اي بيشتر و حلم بزرگتري دارند. ساالن است كه تجربه بزرگ

  هركس در محدودة مسئوليت خويش امام باشد:
بودن براي ذي سلطان در محل تسلطش، به اين خاطر، نهي شده  و جز اين نيست كه از امام

تـا كـه او بـر تسـلطش بـاقي      شود، پس اين مشروع گرديـد   است كه اين بر او سنگين تمام مي
  بماند.

  تخفيف در نماز با جماعت:

 َوالضـِعيفُ  السـِقيمُ  ِفـيِهمْ  فَـِإن  فـَْلُيَخفـفْ  لِلنـاسِ  َأَحدُُكمْ  َصلى إَذا«فرمود:  �رسول خدا 
بـراي مـردم   هرگـاه يكـي از شـما    «كه  »َشـاءَ  َمـا فـَْلُيَطولْ  لِنَـْفِسهِ  َأَحدُُكمْ  َصلى َوِإَذا َواْلَكِبيرُ 
خواند، تخفيف بكار برد، زيرا در ميان آنان بيمار، ضـعيف و پيـر وجـود دارد، و اگـر      نماز مي

گـويم كـه: فايـدة     . مـن مـي  »خواهد آن را طـوالني كنـد   خواند هر مقدار كه مي تنها نماز مي
شود، و تنفر خالف موضوع نماز است، و آنچـه بـه آن    دعوت به حق، بدون آساني، تمام نمي

به آن تصريح نمـوده   �گردند سزاوار تخفيف است، چنانكه آن حضرت  ور مكلف ميجمه
  »كنيد مردم را متنفر مي ،بعضي از شما«. »ُمنَـفرِينَ  ِمْنُكمْ  ِإن «است: 

  اإلمام: بعةمتا

 فَارَْكُعوا، رََكعَ  فَِإَذا َعَلْيِه، َتْخَتِلُفوا َفالَ  ِبهِ  لِيـُْؤَتم  اِإلَمامُ  ُجِعلَ  ِإنَما«فرمود:  �آن حضرت 
 َوِإَذا فَاْسُجُدوا، ،َسَجدَ  َوِإَذا ،اْلَحْمدُ  َلكَ  رَبـَنا :فـَُقوُلوا ،َحِمَدهُ  ِلَمنْ  اللهُ  َسِمعَ  :قَالَ  َوِإَذا

فـََقْوُلوا: » َوَال الضالْينَ «: َوِإَذا قَاَل: ِرَوايَةِ  َوِفى. َأْجَمُعونَ  ُجُلوًسا َفَصلوا ،َجاِلًسا َصلى
امام براي اين امام قرار داده شده است تا به او اقتدا شود، پس خالف او كاري «، »ِمْينآ

نكنيد، وقتي او به ركوع رفت شما هم به ركوع برويد، و وقتي كه گفت: سمع اهللا لمن حمده، 
شما بگوييد: اللهم ربنا لك الحمد، و وقتي كه سجده كرد شما هم سجده كنيد، و اگر نشسته 
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د، همه شما دستجمعي نشسته نماز بخوانيد. و در روايت ديگري آمده است كه نماز خوان

Ÿωuρ tÏj9!$āÒ9﴿هرگاه گفت:    .»شما بگوييد: آمين ﴾∪∠∩ #$
براي خـود انجـام داد، آنگـاه     �گويم كه: آغاز جماعت آنست كه حضرت معاذ  من مي

او بـدين خـاطر    آن را برقرار گذاشت، و تصويبش كرد، و جز اين نيسـت كـه   �رسول خدا 
كوشيد تا نمازهاي همه مردم يكي قرار بگيرند، و ديگر آن كه آن فقط اجتماع در يك مكان 

  است نه در نماز.

  نماز امام در حال نشستن:

اگر نشسته نماز خوانـد، همـه   « »ُجُلوًسـا َفَصلوا َجاِلًسا َصلى ِإَذا«كه  �قول رسول خدا 
در آخر عمر  �نسوخ است، به دليل اين كه رسول خدا م »شما دستجمعي نشسته نماز بخوانيد

مبارك، نشسته نماز خواند، و مردم پشست سر او ايستاده بودند، فلسـفة ايـن منسـوخيت، ايـن     
ها، شباهت داشـت كـه آنـان بـيش از      ها، با فعل عجمي است كه نشستن امام و ايستادن مقتدي

بعضي روايات حديث آمده است، پس  حد براي پادشاهان خود تعظيم قايل بودند، چنانكه در
ها در بسياري از شرايع، بـه ظهـور    وقتي كه اصول اسالمي استقرار يافت، و مخالفت با عجمي

پيوست، قياس ديگري ترجيح يافت، و آن اين كه قيام، ركن نماز اسـت، لـذا نبايـد بـدون از     
  عذر ترك گردد، و مقتدي عذري نداشت.

  ترتيب صفوف مقتديان:

ــود:  �رســول خــدا   َثالَثًــا يـَلُــونـَُهمْ  الــِذينَ  ثُــم  َوالنـَهــى، اَألْحــَالمِ  ُأولُــو ِمــْنُكمْ  لَِيِليَـنــى«فرم
بايد به من صاحبان عقل و بلوغ نزديك شوند، باز كسـاني كـه   « »اَألْسـَواقِ  َوَهْيَشـاتِ  َوِإياُكمْ 
را از سـر صـداهاي   ها نزديك هستند (اين را سـه بـار تكـرار كـرد) و دور داريـد خـود        به آن

گويم كه: اين بدين خاطر است تا تعظيم بزرگتـران جـايگزين گـردد، يـا در      . من مي»بازارها
عادت سروران منافست پديد آيد، يا بر سروران تقـديم ديگـران گـران تمـام نشـود، و از سـر       
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قـومي  صداها به خاطر تاديب نهي فرمود، تا مردم بتوانند در قرآن بيشـتر تـدبر كننـد، و تـا بـه      
  كنند. مشابه گردند كه دارند با پادشاه در گوشي صحبت مي

آيـا شـما چنـان    « »رَبـَهـا ِعْنـدَ  اْلَمالَِئَكـةُ  َتُصـف  َكَمـا َتُصـفونَ  َأالَ «فرمـود:   �رسول خـدا  
گـويم: هـر    ، مـن مـي  »بندنـد  بنديد كه ماليكه پيش پروردگـار خـويش صـف مـي     صف نمي

موافق به مقتضاي ترتيب عقلـي در اسـتعدادات مختلفـي     اي مقام مشخصي دارد، و آنان فرشته
فرمـود:   �اي وجود داشته باشد. رسـول خـدا    پديد آمده اند، پس امكان ندارد در آنجا فرجه

بيـنم   من شيطان را مـي «يعني  »اْلَحـَذفُ  َكأَنـَهـا الصف  َخَللِ  ِمنْ  يَْدُخلُ  الشْيطَانَ  َألَرى ِإنى«
  .»شود د بزغاله وارد ميها مانن كه در خالل صف

هاي ذكر، سبب جمع خاطر،  گويم كه: ما تجربه كرده ايم كه جمع و جور در حلق من مي
دريافت لذت، شيريني در ذكر و مسدودكردن خطرات است، و رهـاكردن آن، نقـص بـه بـار     

 �شود، و رسول خـدا   آورد، و به هراندازه در اين معاني، نقص پيش بيايد شيطان وارد مي مي
شـيطان را بـه ايـن صـورت      �او را بدين شكل مجسم ديد، و جز اين نيست كه آن حضـرت  

ديد، زيرا دخول بزغاله نزديكترين چيزي است كه عادتاً در تنگناي با شكل سياه كه مشعر بـه  
  گردد. آورد، پس شيطان به اين شكل متمثل مي باشد، هجوم مي اش مي قبح سريره

  ها: كردن صف راست

راست كنيـد  « »ُوُجـوِهُكمْ  بـَـْينَ  اللهُ  لَُيَخاِلَفن  َأوْ  ُصُفوَفُكمْ  لَُتَسون «فرمود:  �رسول خدا 
 َيْخَشـى َأَمـا«، و نيز فرمود: »كند هاي خود را، يا خداوند در ميان شما مخالفت ايجاد مي صف
ترسد آن كه سـرش   آيا نمي« »ِحَمـارٍ  ْأسَ رَ  رَْأَسهُ  اللهُ  ُيَحولَ  َأنْ  اِإلَمامِ  قـَْبلَ  رَْأَسهُ  يـَْرَفعُ  الِذى

گـويم:   . مـن مـي  »دارد از اين كه خداوند سر او را سر خـري قـرار بدهـد    را پيش از امام برمي
ها كوتاهي كردند، پس  ها و اتباع دستور داد، آن كردن صف ها را به راست آن �رسول خدا 

ها را ترسانيد كه اگـر بـر    د و آنروي آن تأكيد نمود بازهم باز نيامدند، پس شديداً تهديد كر
ها را لعنت خواهد كرد، زيرا دور قراردادن تدلِّيات الهي،  مخالفت اصرار ورزيدند خداوند آن
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آورد، يـا اخـتالف در    باشد، و هرگاه لعن به كسي احاطه كند مسخ پديـد مـي   موجب لعن مي
ي است ضرب المثل در آورد، نكته در خصوص خر، از آنجاست كه اين حيوان ميان به بار مي

احمقي، ناداني و اهانت، همچنين بر اين نافرماني، احمقي و حيوانيت، غلبه و تسلط پيدا كرده 
است، خصوصيت مخالفت فيما بـين، از آنجاسـت كـه آنـان در سـپردن خـويش بـراي خـدا،         

، شـوند  ادبي بوده اند، سـزا داده مـي   ادبي كرده اند، پس در همان عضوي كه مرتكب به بي بي
كردن صورت، يا به اعتبار صورت، به تقدم و تأخر اختالف ورزيدند، پـس   همچنانكه در داغ

  به اختالف از روي معني و مناقشه سزا داده شدند.

  نماز مسبوق:

 َشـْيًئا تـَعُـدوَها َوالَ  ،فَاْسُجُدوا ُسُجودٌ  َوَنْحنُ  الصَالةِ  ِإَلى ِجْئُتمْ  ِإَذا«فرمود:  �رسول خدا 
هرگـاه بـراي نمـاز آمديـد و مـا در حـال سـجده        «كه  »الصـَالةَ  َأْدَركَ  فـََقدْ  الرْكَعةَ  ْدَركَ أَ  َوَمنْ 

بوديم شما هم سجده كنيد، امـا آن را بـه حسـاب نياوريـد، و هـركس ركـوع را دريافـت، او        
  .»ركعت را دريافته است

دريافتـه  گويم: زيرا ركوع با قيام شباهت بيشـتري دارد، پـس كسـي كـه ركـوع را       من مي
است گويا او قيام را درك نموده است، و نيز سجده، ريشه و اصل نماز اسـت، قيـام و ركـوع    

  باشند. مقدمات آن مي
هرگاه شما دو تا در منازل نماز خوانديد و سپس به مسجد آمديـد  «فرمود:  �رسول خدا 

گـويم   مـي  ،»آيـد  پس همراه اهل مسجد نماز بخوانيد، زيرا اين نفلي براي شما به حساب مـي 
ام  كه: اين به آن خاطر است كه تارك نماز خود را معذور نگيرد كه من در خانه نماز خوانده

  تا انكاري بر او پيش نيايد، و تا وحدت مسلمانان به ظاهر هم از هم نپاشد.

  جمعه

  اجتماع هفتگي براي نماز:
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روز اهـل شـهر    اصل در اين باره اين است كه وقتي اشاعت نماز در شهر بدينگونه كه هـر 
يكجا براي نماز جمع شوند، امر بسيار مشكلي است، الزم شد كه براي آن وقتي مقـرر گـردد   

گـذرد، و زيـاد ديـر هـم نباشـد كـه هـدف از دسـت          ها سخت مـي  كه زود نيايد كه بر سر آن
رود، و هفته در ميان عرب و عجم و بيشتر اديان رواج داشت و براي اين وقت، صـالحيت   مي

لذا واجب شد كه اين روز براي اجتماع جمعه مقرر گردد، سپس صـاحبان اديـان    هم داشت،
در تعيين آن روز كه كي مقرر شود باهم اختالف نمودند، يهـود روز شـنبه را اختيـار نمـود و     
نصاري روز يكشنبه را، زيرا مرجحاتي پيش خود داشـتند، امـا خداونـد ايـن امـت را بـه علـم        

، القا كرد، تا ايـن  �ت آن را، در قلوب اصحاب رسول خدا بزرگي مختص قرار داد كه نخس
برگـزار كردنـد، سـپس     �آوري آن حضـرت   كه نماز جمعـه را در مدينـه پـيش از تشـريف    

اي پـيش آن   منكشف كرد، بدينگونه كـه جبرئيـل آيينـه    �خداوند آن را بر خود رسول خدا 
مثـال را، در ميـان    آورد كه در آن نكتة سياهي وجود داشت، پس هـدف بـه ايـن    �حضرت 

  به آن پي برد. �گذاشت و آن حضرت 

  روز جمعه بهترين روزهاي هفته است:
ترين اوقات براي اداي طاعات، آن وقتـي اسـت كـه     حاصل اين علم، اين است كه شايسته

ــه ســوي بنــدگان نزديــك مــي  ــد در آن ب شــود، و دعاهــاي بنــدگان در آن مســتجاب   خداون
شـك خداونـد وقتـي دارد كـه بـه دوران هفتـه دور        گيرند، بي گردند، زيرا سزاوارتر قرار مي
گـردد، و ايـن همـان وقتـي اسـت كـه        زند و خداوند در آن، به سوي بندگان نزديـك مـي   مي

فرمايد، و نزديكترين پندار بـراي   تجلي مي »الكثيب جنة«خداوند در آن براي بندگانش در 
رگي به وقوع پيوسته است، چنانكـه آن  اين وقت، روز جمعه است؛ زيرا در آن، امور بسيار بز

بهترين روزي كه در آن خورشيد طلوع كـرده اسـت، روز جمعـه    «فرموده است:  �حضرت 
آفريده شـده اسـت، و در همـين روز بـه جنـت وارد       �باشد، در اين روز، حضرت آدم  مي

پـا  گشته است، و باز در همين روز از جنت اخراج شده است، و روز قايمت در همـين روز بر 
شوند، مانند كسي كه صداي  يعني پريشان مي »كشند ها در همين روز جيغ مي شود، حيوان مي
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رسـد، و از   ها از عالم پست (اجتماع پائين) ترشحاتي مـي  ترسناكي را بشنود، زيرا بر نفوس آن
آيد، چنانكـه آن   ها در وقت پريشاني، ترشحاتي نسبت به نزول قضاء، پديد مي عالم باال بر آن

الحـديث،   »كسلسـلة علـى صـفوان حتـى إذا فـزع عـن قلـوِبهم«فرموده اسـت:   �رت حض
طوريكه صداي آنها مانند صداي زنجيري است كه بر سنگي بيفتد. و پس از آنكه اضطراب «

اين نعمت را همانگونه كه پروردگارش به او دستور  �رسول خدا  »دلهايشان برطرف گردد..
يعنـي بـه    »اْلِقَياَمـةِ  يـَـْومَ  السابُِقونَ  اآلِخُرونَ  َنْحنُ «فرمايد:  يداده، بيان فرموده است، چنانكه م

 َوُأوتِينَـاهُ  قـَْبِلنَـا، ِمـنْ  اْلِكتَـابَ  ُأوتُـوا َأنـُهمْ  بـَْيدَ «شدن براي حساب،  اعتبار دخول جنت يا عرضه
كـه   غير از اين خصـلت كـه يهـود و نصـاري در آن از مـا متقـدم هسـتند       «يعني  »بـَْعـِدِهمْ  ِمنْ 

 »َعلَـْيِهمْ  فُـِرضَ  الـِذى يـَـْوُمُهمُ  َهـَذا ثُم «، »ها كتاب داده شد، و به مابعد داده شد نخست به آن
هـا روز شـنبه و    باشـد و در حـق آن   يعني فرد منتشري كه مصداقش در حق ما روز جمعـه مـي  

چنـان كـه پـيش خـدا بـود،      يعني براي همان روز، هم »لَـهُ  اللـهُ  فـََهَدانَا ِفيهِ  فَاْختَـَلُفوا«يكشنبه 
خالصه اين كه اين فضيلتي است كه خداوند به اين امت، اختصـاص فرمـوده اسـت، و اصـل     
آنچه مناسب تشريع بود از يهود و نصاري هم فوت نشد، همه شرايع آسماني نسبت به قـوانين  

  گردند. روند، اگرچه بعضي به فضيلت بيشتري نايل مي تشريع به خطا نمي

  گردد: عتي هست كه در آن دعا مستجاب ميدر روز جمعه سا

 ُمْسِلمٌ  يـَُواِفُقَها ال«شان اين ساعت را مهم گرفت، و آن را باال برده فرمود:  �رسول خدا 
ًرا ِفيَها اللهَ  َيْسَألُ  يابد آن را مسلماني كه در آن خيـري از خـدا    نمي«كه  »ِإياهُ  َأْعطَاهُ  ِإال  َخيـْ

كردن آن سـاعت،   ، باز در مشخص»د به او آن خير را خواهد دادبخواهد، مگر اين كه خداون
روايات مختلف هستند، بعضي گفته كه: آن از زماني است كه امام روي منبر بنشيند تا نماز به 

شوند، و مؤمنـان در آن بـه سـوي     پايان برسد، زيرا اين ساعتي است كه درهاي آسمان باز مي
  گردند. زمين در آن جمع مي كنند، پس بركات آسمان و خدا رغبت مي
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بعضي گفته كه: بعد از نماز عصر است تا غروب آفتاب، زيرا آن وقت نـزول قضاسـت، و   
هاي الهي آمده است كه در همين ساعت حضرت آدم آفريده شده اسـت، و   در بعضي كتاب

  كنند. ها نزديكترين پندارند و دقيقاً آن ساعت مشخص نمي به نظر بنده همه اين

  ب مؤكد است:جمعه واج

 لَيَـْنَتِهـَين «فرمـود:   �سپس براي بيان وجوب و تأكيدش نياز پديد آمـد، پـس نبـي كـريم     
 ِمــــــنَ  لََيُكــــــوَنن  ثُــــــم  قـُلُــــــوِبِهْم، َعلَــــــى اللــــــهُ  لََيْخــــــِتَمن  َأوْ  اْلُجُمَعــــــاتِ  َوْدِعِهــــــمُ  َعــــــنْ  َأقْـــــــَوامٌ 

هايشـان مهـر    ند، و اال خداوند بر دلها از رهاكردن نماز جمعه بپرهيز ملت« »اْلغَـاِفِليَنَ◌َ◌َ◌◌َ 
گويم: اين اشاره بـر ايـن اسـت كـه      . من مي»خواهد زد، سپس از غافالن قرار خواهند گرفت

  گردد. كند، و بدين شكل شيطان متسلط مي ترك نماز جمعه درِ سستي و تهاون را باز مي

  گردد: نماز جمعه از چه كساني ساقط مي

، َأوْ  اْمـَرَأةٍ  ِإال  ُمْسـِلمٍ  ُكـل  َعلَـى ُجُمَعـةُ الْ  َتِجـبُ «فرمود:  �رسول خدا  َمْملُـوكٍ  َأوْ  َصـِبى« 
، و نيـز  »نماز جمعه بر هر مسلمان فرض است، به استثناي سه كس: زن، كـودك و بـرده  «كه 

نماز جمعه بر كسي فرض است كه « »النـَداء َسِمعَ  َمنْ  َعَلى اْلُجْمَعة«فرمود:  �آن حضرت 
گويم: اين رعايت عدالت بين افراط و تفريط است، و تسهيلي است  ، من مي»ودشن اذان را مي

باشـد،   ها سبب زحمت و مشقت مـي  براي معذورين، و كساني كه رسيدن به نماز جمعه بر آن
  گيرد، (مانند زنان). ها باعث فتنه قرار مي يا حضور در نماز جمعه در حق آن

  حب است:در روز جمعه به كاربردن انواع نظافت مست
زدن، عطـرزدن و   نمـودن، مسـواك   اي است به استحباب حصول نظافت با غسل و نيز اشاره

 خلـة باشند، پـس در اثـر پديدآمـدن     ها از مكمالت طهارت مي پوشيدن لباس تمييز، زيرا اين
 لَـْوال«كه فرمـود:   �گردد، و همين است منظور از قول رسول خدا  نظافت تنبه، متضاعف مي

هـا را   كـردم آن  اگر احساس زحمت بر امت نمي«كه  »بِالسَواكِ  َألَمْرتـُُهمْ  أُمِتي َعَلى َأُشق  َأنْ 
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، و نيز الزم اسـت كـه آنـان در يـك روز غسـل كننـد، و بـوي        »كردم زدن امر مي به مسواك
باشند، و چون هر روز برايشان ايـن امـر    ها از محاسن ارتفاقات بشر، مي خوش بمالند، زيرا اين

هـا را وادار   يست، دستور رسيد كه آن را در روز جمعه انجـام دهنـد، زيـرا توقيـت، آن    ميسر ن
 َأنْ  ُمْسـِلمٍ  ُكـل  َعلَـى َحـق «فرمود:  �گردد، چنانكه آن حضرت  كند و نماز هم مكمل مي مي

َعةِ  ُكل  ِفى يـَْغَتِسلَ  ه است بر هـر مسـلمان   شايست«كه  »َوَجَسَدهُ  رَْأَسهُ  ِفيهِ  يـَْغِسلُ  يـَْوًما َأيامٍ  َسبـْ
، و نيـز از آنجـا   »كه در هر هفته، يك روز غسل بكند و سر و بدن خود را در آن روز بشـويد 

شدند، بوي نامناسبي شبيه به بـوي گوسـفند بـه     كه مردم كارگر بودند، وقتي يك جا جمع مي
، زدوده هـا  ها دستور داده شد كه غسل كنند، تا موجبات تنفر از آن رسيد، پس به آن مشام مي

  بيان فرموده اند. لو عايشه  بشود، و داعيه اجتماع قرار گيرد، چنانكه ابن عباس 

  شدن به امام مستحب است: ماندن و نزديك در روز جمعه خاموش
شدن به امام، ترك لغويات و اول وقت آمدن،  ماندن، نزديك و نيز الزم شد كه به خاموش

آمدن و سوارنشده نيـز امـر    نزديكتر گردند، و به پيادهامر شوند، تا كه به شنيدن موعظه و تدبر 
شدند، زيرا اين به تذلل به سوي پروردگار و تواضع نزديكتر است، و نيز اين امر از آنجاسـت  

يابنـد   شوند، پس كساني كـه سـواري نمـي    كه در روز جمعه تنگدست و توانگر همه جمع مي
  دد.كشند، لذا مستحب شد كه اين در مسدود گر خجالت مي

  مستحب است كه قبل از خطبه دو ركعت نماز خوانده شود:
و نيز نياز پديد آمد تا دو ركعت نماز، قبل از خطبه خوانده شـود، همچنانكـه مـا در سـنن     

آيد و امام در خطبه قرار گرفته است بايد دو  رواتب قبالً بيان كرديم، پس وقتي كه مقتدي مي
مراعـات و ادب جمعـه هـم بـه قـدر تـوان مراعـات        ركعت نماز مختصر بخواند تا سنت راتبه 

گردند، و نبايد در اين مسئله به سر و صداي اهالي شهر فريب خورد، زيرا حديث صـحيح، و  
  واجب االتباع است.

  نهي از تخطي رقاب و تفريق در مسجد:
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و نيز الزم شد كه از تخطي و تفريق نهي شود، و نيز از بلندكردن كسي و نشستن به جايش 
كنند نهي شود، زيرا در اين صورت فساد ذات البين كه تخم كينه اسـت   انكه جاهالن ميآنچن

  آيد. پديد مي

  ثواب نماز جمعه:
ثواب كسي را كه نماز جمعه را با آداب كامـل ادا كـرده باشـد بيـان      �سپس رسول خدا 

قـدار  هاي او از اين جمعه تا جمعـه ديگـر، آمرزيـده خواهنـد شـد، زيـرا ايـن م        نمود كه گناه
مناسبي است براي واردشدن در بحر نور و دعاي مؤمنان و بركت همنشيني بـا آنـان و بركـت    

  موعظه و ذكر و غيره.

  مستحب است كه اول وقت زود به مسجد رفت:
گردد، بـه ضـرب المثلـي     رفتن، و ثوابي را كه بر آن مرتب مي درجات اول �رسول خدا 

ها اوقات بسيار كمي هستند از زمـان وجـوب    اين بدنه، بقره، كبش و مرغ خانگي بيان فرمود،
  جمعه تا هنگام برگزاركردن خطبه.

بايد دانست كه هر نمازي كه مردم از دور و نزديك براي برگزاري آن جمـع گردنـد، دو   
ركعت بايد باشد تا بر مردم سنگين قرار نگيرد، زيرا در ميـان آنـان ضـعيف، بيمـار و نيازمنـد      

  وجود خواهد داشت.

  اندن قراءت در نماز جمعه:جهرخو
قراءت در نماز جمعه را بايد به جهر خواند، تا بهتر بتوانند در آن بينديشـند، و نيـز در ايـن    
باالگرفتن شأن قرآن است، و در آن بايد خطبه ايراد شود تا كه بـراي جـاهالن تعلـيم و بـراي     

  كاران يادآوري بشود. فراموش

  دو خطبه در جمعه:
ها نشسـتن باشـد، تـا هـدف بـا       دو خطبه سنت قرار داد كه بين آن در جمعه �رسول خدا 

  نمودن خطيب، بدست بيايد، و نيز موجب نشاط خطيب و مردم قرار گيرد. استراحت
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و تشـهد انجـام    �سنت خطبه اين است كه در آن، حمد خداوند و درود بـر رسـول خـدا    
نصيحت پرداخته و به تقوي امر گيرد، سپس كلمه فصل (اما بعد) گفته شود، و آنگاه به پند و 

كند، و از عذاب خداوند چه در دنيا و چه در عقبي بترساند، و چيـزي از قـرآن بخوانـد، و در    
  حق مسلمانان دعاي خير كند.

و سبب آن، اين است كه همراه با موعظه ارزش ذكر اهللا، ذكر الرسول و قرآن بيان گردد، 
هـا خـالي    ين امور خالي باشد، همچنانكه اذان از اينزيرا خطبه از شعاير دين است و نبايد از ا

  نيست.
هـر  «يعنـي   »اْلَجْذَماءِ  َكاْلَيدِ  َفِهىَ  َتَشهدٌ  ِفيَها لَْيسَ  ُخْطَبةٍ  ُكل «و در حديث آمده است: 

، امت اين را از نظر معني، نـه لفـظ   »اي كه خالي از تشهد باشد، مانند دست بريده است خطبه
  ر جمعه اجتماع و نوعي از تمدن شرط است.دريافته است كه در ه

  جمعه در شهرها واجب است:
نشـينان   كردند، و باديه ، خلفاي او و ائمه مجتهدين در شهرها جمعه اقامه مي�رسول خدا 

شـد، پـس بـدين     دادند، بلكه در عهد آنان جمعه در باديه اقامه نمي را تحت مؤاخذه قرار نمي
  براي جمعه شرط است. )1(عت و تمدنشكل قرن به قرن دريافتند كه جما

گويم كه: اين از آنجاست كه چون حقيقت جمعه عبارت از اشاعت ديـن در شـهر    من مي
  است، لذا واجب است به تمدن و جماعت نظر انداخت.

شود كافي است، زيـرا بـه    تر در نزد من اين است كه اقل آنچه به آن قريه گفته مي صحيح
 ُجُمَعـةَ  ال َخْمَسـةٌ «گيرنـد مـروي اسـت:     يگر قـرار مـي  طرق مختلف كـه سـبب تقويـت يكـد    

 �كه بر پنج گروه جمعه واجب نيست، از آنجمله يكي اهل بدو است، رسـول خـدا    »َعَلْيِهمْ 
كه جمعه بـر پنجـاه مـردم واجـب اسـت، مـن        »رَُجال اْلَخْمِسينَ  َعَلى اْلُجُمَعةُ «فرموده است: 

 ُكـل  َعلَـى َواِجبَـةٌ  اْلُجُمَعـةُ «گـردد، و نيـز فرمـود:     گويم كه: از پنجاه مرد قريه تشـكيل مـي   مي

                                           
  نشيني. تمدن: شهرنشيني، روستانشيني، ده -)1(
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گردد، چنانكـه   و اين عدد پنجاه كمترين آن چيزي است كه بر آن، جماعت اطالق مي »قـَْريَةٍ 
شـدن بـه ظـاهر برنگشـتند، واهللا      حديث انفضاض بر آن داللت دارد، زيرا آنان بعـد از متفـرق  

  أعلم.
گردد، و هركسـي از آن تخلـف نمايـد     واجب ميپس وقتي كه اين حاصل گرديد جمعه 

شود، عدد چهل نفر شرط نيست، و نيز اقامه جمعه وابسته به امـام اسـت، چنانكـه     گناهكار مي
كه اختيار چهار چيز به امام اسـت،   »أربع إلى اإلمام«فرمايد:  حضرت علي كرم اهللا وجهه مي

  البته حضور خود امام شرط نيست، واهللا أعلم.

  عيدين

  م عيدهاي زمان جاهليت را تبديل نمود:اسال
اصل در اين دو عيد، اين است كه هر قوم و ملتي روزي دارند كه در آن خود را آرايش 

آيند، و اين چنان خصلت و عادتي است كه  دهند، و با زينت و آرايش از شهرها بيرون مي مي
در مدينه  �خدا هيچ يكي از طوايف عرب و عجم از آن منفك نيستند، زماني كه رسول 

پردازند، آن  ها به لهو و لعب مي فرما شد، ديد كه اهالي آن، دو روز دارند كه در آن تشريف
 َرُسولُ  فـََقالَ  ،اْلَجاِهِليةِ  ِفى ِفيِهَما نـَْلَعبُ  ُكنا :قَاُلوا ؟اْليَـْوَمانِ  َهَذانِ  َما«فرمود:  �حضرت 

ًرا ِهَمابِ  َأْبَدَلُكمْ  َقدْ  اللهَ  ِإن  :���� اللهِ  ُهَما َخيـْ ها  اين«كه » اْلِفْطرِ  َويـَْومَ  اَألْضَحى يـَْومَ  ِمنـْ
كرديم، آن  چگونه روزهايي هستند؟ گفتند: در زمان جاهليت در اين روزها باهم بازي مي

ها بهترين روزهايي را به شما، عنايت فرموده است  فرمود: خداوند به عوض آن �حضرت 
  .»باشند ميكه روز عيد قربان و عيد فطر 

هـا   بعضي گفته است كه: آن دو روز زمان جاهليت، نوروز و مهرگان بودند، و تبـديلي آن 
فقط به اين خاطر بود كه هيچ عيدي بين مردم نبوده، مگر اين كه سببش باالبردن شعاير ديني 

احسـاس خطـر كـرد كـه      �بوده است، يا موافقت به امام مذهبي يا شبيه آن، پس رسول خدا 
كنـد، يـا    عادت قبلي خودشان آزاد گذاشته شوند، پس شعاير جاهليت ارزش پيـدا مـي   اگر به
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يابد، پس آن دو روز را به دو روز ديگر تبديل نمـود كـه در    شان، ترويج مي روش گذشتگان
اين دو روز شعاير آيين حنيفيت باال رفت، و همراه بـا تجمـل و آرايـش، ذكـر اهللا نيـز وجـود       

هم بود تا اجتماع مسلمانان تنها بـراي لهـو و لعـب نباشـد، و هـيچ       داشت، و درهاي از طاعت
  اهللا نباشد. كلمةاجتماعي از آنان خالي از اعالي 

  نخستين عيد در اسالم:
روز عيد فطر، افطار از روزه و اداي يك نوع زكات است، پـس در آن دو شـادي وجـود    

مشقت بود، فراغت يافتند  دارد: نخست شادي طبيعي و آن اين كه از روزه كه سبب زحمت و
هـا را موفـق    و فقراء صدقات حاصل كردند، دوم شادي عقلي از نظر انعـام خداونـدي كـه آن   

ها  نمود كه وظيفة فرضي خود را ا دا نمودند، و به خاطر اين شاد گشتند كه خداوند زن و بچه
  را در سال ديگر زنده نگهداشت.

  عيد دوم در اسالم:
را ذبح نمود و  �پسر خود حضرت اسماعيل  �يم روزي است كه حضرت ابراه

ها را مورد انعام قرار داد كه ذبح عظيمي فديه شد، زيرا در اين روز يادگاري از  خداوند آن
وضع ائمه آيين حنيفي است، و نيز درس عبرتي است كه چگونه مال و جان خود را در راه 

نيز در اين شباهتي به حجاج است تا خدا قربان كردند، چه نيروي صبر و استقامتي داشتند، و 
ها قرار گرفته اند مردم تشويق گردند. بنابراين،  ها باال برود، و به آن وضع كه آن شان آن

ρç�Éi9#)﴿تكبيرگفتن مسنون گشت، چنانكه خداوند فرمود:  x6çG Ï9 uρ ©! $# 4†n?tã $tΒ öΝä31y‰ yδ﴾)1( ،
از آن نعمتي باشد كه خداوند شما را به  يعني عظمت و كبريايي خدا را بيان كنيد تا قدرداني

  گرفتن موفق گردانيد. روزه

  هاي عيد: از سنت

                                           
  .185سورة بقره، آية  -)1(
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بنابراين، قرباني و به جهرگفتن تكبير در روزهاي مني، مسنون گرديد، مستحب است براي 
خواهد قرباني بكشد كه سر خود را نتراشد، و نماز و خطبه مسنون گرديدنـد، تـا    كسي كه مي

  ورزي به شعاير دين است. يشان از ذكر اهللا خالي نباشد، و نيز اهتمامهيچ اجتماعي از ا

  خروج در روز عيد مستحب است:
شارع همراه با اين، هدف ديگري را از اهداف شرع، منضم فرمود، آن اين كه هـر آيينـي   
بايد يك روزي داشته باشد، تا اهل آن در آن روز، جهت اظهار شـوكت و كثـرت خـويش،    

نشـينان و زنـان    ابراين، مستحب است كه همه مردم حتي زنان، كودكـان، پـرده  جمع گردند. بن
حايض بيرون آيند، البته زنان حـايض از نمازگـاه عيـد فاصـله گيرنـد، و در دعـاي مسـلمانان        

گشـت، تـا اهـل     رفت و از ديگري برمي به يك راه مي �شركت نمايند. بنابراين، رسول خدا 
  ع گردند.هردو راه بر شوكت مسلمانان، مطل

چون اصل عيد زينت و آرايش بود، مستحب است كه لباس خوب بپوشند و دف بزننـد و  
  راه رفت و آمد به عيدگاه را دو قرار بدهند.

  ها: نماز عيدين و خطبة آن
سنت نماز عيدين، اين است كه نخست بدون اذان و اقامه نماز خوانده شـود و قـراءت بـه    

Ëx﴿ جهــر باشــد، و در هنگــام تخفيــف ســوره Îm7 y™ zΟ ó™$# y7 În/ u‘ ’ n?ôã F{$#﴾  و﴿ö≅ yδ y79 s? r&﴾  و در

ÏM﴿و قمر  ﴾úX﴿وقت اتمام سوره  t/ u� tIø% $# èπtã$¡¡9 را بخوانند، در ركعت اول هفت تكبير  ﴾#$
شود، عمل اهل كوفه چهار  پيش از قراءت و در ركعت دوم پنج تكبير بعد از قراءت گفته مي

باشد، مانند  و چهار تكبير بعد از قراءت در ركعت دوم ميتكبير قبل از قراءت در ركعت اول 
  تكبير جنازه، اين هردو روش، سنت هستند، ولي عمل اهل حرمين راجح است.

  پس از نماز خطبه را خوانده به تقوي دستور دهد و موعظه بگويد و تذكر بدهد.

  طعام در روز عيد:
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چنـد دانـه خرمـا بـراي نمـاز       در روز عيد فطر خصوصيتي هست كه نبايد بدون از خوردن
الفطر را بايد قبل از نماز ادا كند، تا فقرا در چنـين   قةها را بايد مفرد بخورد، و صد برود، و آن

روزي مستغني شده با خاطري آسوده براي نماز عيد حاضر گردند، و نيز مخالفـت بـه عـادت    
  شدن ماه صيام، تحقق يابد. روزه، در هنگام توجه به منقضي

  در روز عيد:قرباني 
و در عيد قربان اين ويژگي وجود دارد كه تا برگشت از نماز چيزي نخورد، پس از قرباني 

باشـد، و   جستن به آن مي چيزي بخورد كه اين خود اعتناي به قرباني و ترغيبي در آن و تبرك
ت بـه  ها را ذبـح و نحـر نماينـد، زيـرا ذبـح از جهـت مشـابه        تا نماز را نخوانده اند نبايد قرباني

  آيد. باشد و آن با اجتماع براي نماز به دست مي حجاج، قربتي مي
اي بايد  قرباني از بز بايد يك سال و از بره شش ماه كامل داشته باشد و آن در هر اهل خانه

دمقايسه نموده اند، پس گاو را از هفت نفر قـرار داده شـتر   )1(يذبح گردد، و اين را هم بر ه ،
  هفت نفر گفته اند. را هم به جاي آن از

s9 tΑ$uΖ﴿فرمايد:  چون قرباني يك نوع بذل مال براي خداست، چنانكه خود خداوند مي tƒ 

©! $# $yγãΒθçté: Ÿωuρ $yδ äτ !$tΒ ÏŠ Å3≈ s9 uρ ã&è!$uΖ tƒ 3“uθø) −G9$# öΝ ä3Ζ ÏΒ﴾)2( گوشت و خون قرباني به «. يعني
  .»رسد رسد، بلكه تقوي شما به خدا مي خدا نمي

ري آن به قرباني، و برگزيدن عمده، مستحب قرار گرفت، تـا داللـت كنـد كـه     لذا نامگذا
رغبت در راه خدا صادق است. بنابراين، از قرباني چهارنوع حيوان خودداري گرديد، كوري 

هـا مغـز    كه كوريش مشخص باشد، بيماري كه بيماريش واضح باشد، الغري كه در استخوان
كردن شكسته شاخ و بريـده   باشد، و نهي شده از قربانينداشته باشد، لنگي كه لنگي آن ظاهر 

گوش، و سنت است كه بايد با چشم و گوش به دقت بررسي نمود، و نبايد حيواني را قربـاني  

                                           
  جهت جانب سوي كار. -)1(
  .37سورة حج، آية  -)2(
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اي از گوشش از جلـو و يـا از عقـب بريـده شـده باشـد، و همچنـين آن كـه سـر           كرد كه پاره
دار كـه دور و بـر    وچ شـاخ گوشش يا از وسط آن مقداري قطع شده باشد، سنت است كـه قـ  

  هايش سياهي باشد را قرباني كرد، زيرا اين كمال جواني بز هست. چشم و بيني و سم

  كردن: از اذكار هنگام قرباني

ÎoΤ’﴿از اذكار قرباني است:  Î) àM ôγ§_uρ }‘Îγô_uρ “Ï% ©# Ï9 t� sÜsù ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# š⇓ö‘ F{$# uρ﴾)1( ،
نهم كه آسمانها و زمين را آفريده  كسى مى ] خويش را به سوى من پاكدينانه روى [دل«

  .»اللهم منك وإليك ولك من اهللا، واهللا َأْكَبر« »است

  جنازه

جسـتن او بـه تعويـذهاي مبـارك، بـا نرمـي        پرسي از بيمار، تمسـك  بايد دانست كه احوال
كـردن بـه او، گريـه بـر او، تعزيـه       برخورد با شـخص محتضـر، تكفـين و تـدفين مـرده، نيكـي      

ان و زيارت قبرها، چنان اموري هستند كه در ميان طوايـف عـرب متـداول بودنـد، و     بازماندگ
ها چنان عاداتي هسـتند   ها عمل و در آمد داشتند، و اين ها و امثال آن هاي عجم نيز بر آن ملت

كه اهل مزاج سالم از آن دوري ندارند، و نبايد كنار گذاشته شوند، پس وقتي كه رسول خدا 
ها را اصالح نمود و عادات فاسد را اصالح  ها نگريست و آن در عادات آنمبعوث گرديد،  �

  نمود.

  پرسي از بيمار: احوال
گردد، و يا به يكي  مصلحت مالحظه شده به اعتبار دنيا يا آخرت، يا به خود مبتلي به بر مي

دارد  از خانواده او، از اين دو جهت، يا به آيين و مذهب، بيمار در زندگي دنيوي خويش نياز
كه كسي سنگيني مرض را از او سبك كند كه او را تسلي بدهـد، و بـا نـرمش بـا او برخـورد      

تواند بدون  كند، و به اين نياز دارد كه مردم در آنچه عاجز است به او كمك كنند، و اين نمي

                                           
  .79سورة انعام، آية  -)1(
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پرسي از بيمار سنت الزمي در ميان خويشاوندان و اهالي شـهر قـرار داده شـود،     اين كه احوال
ها را براي او ماننـد   قق گردد، و به اعتبار آخرت نياز به صبر دارد، و اين كه تحمل سختيمتح

دواي تلخ كه طبيعت از آن نفرت دارد ولي اميد به نفعش دارد، متمثل قرار دهد، تـا كـه ايـن    
خوردنش در زندگي دنيا، و دوري از پروردگارش نباشـد، بلكـه ايـن تأييـدي در      سبب غوطه

آيـد، مگـر    هايش همراه با تحليل اجزاي روح قرار گيرد، و اين به دست نمـي  فروريختن گناه
  وقتي كه او به فوايد صبر و منافع اين درد و آالم، متنبه كرده شود.

  وادارنمودن محتضر بر ذكر اهللا:
شخص محتضر در آخرين روز دنيا و نخستين روز آخرت قرار دارد، پس واجب است كه 

ه سوي او وادار گردد، تا كه روح او تحت پوشش ايمان قـرار گرفتـه   او به ذكر خدا و توجه ب
  از او جدا شود، و در آخرت از ثمرات آن برخوردار گردد.

انسان در هنگام سالمتي مزاج خود، همانگونه كه بر حب مال و اهل آفريـده شـده اسـت،    
گ، بـه خـوبي يـاد    همچنين بر اين نيز آفريده شده كه مردم او را در زندگي دنيا و بعد از مـر 

تـرين   آور از او ظـاهر نگردنـد، تـا جـايي كـه عاقـل       كنند، و نيز دوست دارد كه چيزهاي شرم
خواهد در بناي ساختمان شامخ مال صرف كند تا كه از او بـه   شخص از هر گروه و طايفه مي

كـه  اندازد تا كه پس از او گفته شود  ها خود را مي صورت يادگار بماند، و در پرتگاه هالكت
كند كـه ارتفـاع قبـرش بسـيار باشـد، تـا مـردم         او شخص جري و دالوري است، و توصيه مي

هـا   بگويند كه: او در حيات و بعد از موت شانس و بهرة خوبي داشت، تا جايي كه حكمـا آن 
، چون اين امـري  )1(را گفته اند، هركس كه نام نيكش در دنيا به جا مانده است او نمرده است

                                           
  گويد: چنانكه سعدي مي -)1(

  قـــارون هـــالك شـــد كـــه چهـــل خانـــه گـــنج داشـــت 
ــت     ــو گذاشـــ ــام نكـــ ــه نـــ ــرد كـــ ــيروان نمـــ   نوشـــ
  ســـــــعديا مـــــــرد نكونـــــــام نميـــــــرد هرگـــــــز    
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ها،  ها، و ايفاء وعده آن شان، به آن وابسته است، پس تصديق پندار آن ياتاست كه موت و ح
  ها بعد از مرگ است. كردن به آن يك گونه احسان

  دادن به خاطر او: دعا براي مرده و صدقه
ماند، و  شود حساس و به حس مشترك و غيره مدرك مي و نيز چون روح از بدن جدا مي

هـا از بـاال علـومي     ماند، و روي آن ها باقي مي بود، بر آن بر همان علوم و ظنوني كه در حيات
گيـرد، و همـت مـردان صـالح      ها در عذاب يا تنعم قـرار مـي   گردد كه به وسيله آن مترشح مي

اي دعا كننـد، يـا بـه     رسند، پس وقتي كه با الحاح براي مرده القدس مي ةترقي نموده به حظير
كشند؛ پس با تدبير خداوند اين براي ميت مفيد نمودن مال بزرگي به خاطر او زحمت ب تصدق

گردد، پس به  القدس بر او نازل مي ةكند كه از حظير شود، و به آن فيضي برخورد مي واقع مي
  كند. رفاه حالش كمك مي

  ها: تعزيت اهل ميت و همكاري با آن
ر گردد، لذا مصلحت براي آنان از نظ گاهي براي بازماندگان ميت حزن شديدي الحق مي

دنيا اين است كه تعزيت داده شـوند، تـا بـدين وسـيله حـزن و انـدوه آنـان، سـبك گـردد، و          
هـا در يـك    مصلحت ديگر اين كه بر تدفين ميت با آنان همكاري بشود، و جهت تعزيـت آن 

گيري شود، و از نظر آخرت به اجر جزيلي ترغيب گردند تـا كـه ايـن سـدي      شبانه روز آماده
ندن ناراحتي و دلتنگي و پريشاني، و فتحي براي درِ توجه به سـوي خـدا   باشد در برابر فرو نشا

شـوند   باشد، و اين كه از نوحه و چاك دادن گريبان و تمام آنچه در تأسف و غمگيني ياد مي
گردند نهي گردند، زيرا آنان به منزلـه بيمـاري هسـتند     ها مضاعف مي و حزن و پريشاني به آن

  نه اين كه در ازدياد مرضش كمك گردد. كه نياز به مداوا داشته باشد

                                                                                                             
ــد      ــوئي نبرنــ ــه نكــ ــامش بــ ــه نــ ــت كــ ــرده آنســ   مــ
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اهل جاهليت اموري را احداث كرده بودند كه منجر به شرك با خدا بودند، پـس صـالح   
آيين اين است كه اين در، مسدود گردد، وقتي كه شما به اين پي برديد زمان فرا رسيده است 

  كه ما به شرح احاديثي بپردازيم كه در اين باب وارد شده اند.

  زده وارد شده اند: ثي كه در باره مؤمن مصيبتاحادي

 بِـهِ  اللـهُ  َحـط  ِإال  ِسـَواهُ  َفَمـا ،َمـَرضٍ  ِمـنْ  َأًذى ُيِصـيُبهُ  ُمْسـِلمٍ  ِمنْ  َما«فرمود:  �رسول خدا 
  .»َورَقـََها الشَجَرةُ  َتُحط  َكَما َسيَئاتِهِ 
, خداوند گناهـانش را مـي   هر مسلماني كه به مصيبتي، مانند مرض و غيره او گرفتار آيد«

  »ريزد همانگونه كه برگ درختان، مي ريزند
گويم: معاني را كه موجب تكفير خطايا هستند ذكر كرديم، از آنجمله اسـت شكسـتن    مي

باشـند، و ايـن كـه صـاحب      يافتن روح حيواني كه حامل ملكات بد مي حجاب نفس، و تحليل
  نمايد. اي اعراض مي اين معاني، از اطمينان به حيات دنيا به گونه

كـه   »اَألْرزَةِ  َكَمثَـلِ  ُمنَـاِفقِ الْ  َوَمثَـلُ  ،اْلَخاَمـةِ  َكَمثَـلِ  اْلُمـْؤِمنِ  َمثَـلُ «فبرمـود:   �رسول خدا 
گـويم   ، مـن مـي  »مثال مؤمن مانند نخستين برگ زرع و مثال منافق مانند درخت كاج اسـت «

نيروي بهيمي، نيروي ملكـي، و   كه: فلسفة آن، اين است كه نفس انساني داراي دو نيرو است،
بدون شك از خواص انساني است كه هرگاه نيروي بهيميت پنهان شـده نيـروي ملكـي بـروز     

گيرد، ولي اگر برعكس نيروي ملكي پنهان شـده نيـروي    كند، انسان در شمار ماليكه قرار مي
از تيـزي   گيـرد، انسـان بـه هنگـام خـروج      ها قرار مي حيواني بروز كند انسان در رديف حيوان

بهيميت به سوي سلطيه ملكيت احوالي دارد، و اين دو نيرو، در ايـن احـوال بـاهم برخـوردي     
باشند،  ها موارد مجازات دنيوي مي كند، و اين دارند كه گاهي يكي از ديگري برتري پيدا مي

  و ما لميت مجازات را قبالً بيان كرديم به آن مراجعه شود.
 مقيمـا يعمـل كـان مـا بمثـل لـه كتـب سـافر أو العبـد مـرض إذا«فرمـود:   �رسول خـدا  

هرگاه بنده بيمار يا مسافر باشد براي او مانند عملكرد صحت و اقامتش نوشـته  «كه  »صـحيحا
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گويم: هرگاه انسان بر انجام كاري همت كامل داشته باشد، و مـانع خـارجي    . من مي»شود مي
ورده اسـت، و جـز ايـن نيسـت كـه محـل       او را از آن باز ندارد، پس او وظيفه قلب را به جا آ

تقوي قلب است، و اعمال، توضيح و تأكيدي براي آن هستند كه به هنگام توان به آن تمسك 
  رسد. شود، و در صورت عاجزي مهلت مي جسته مي

  مصيبت، كفارة گناهان است:

َعةٌ  َأوْ ، َخْمَسةٌ  الشَهَداءُ «فرمود:  �رسول خدا  تا  ج يا هفتشهيدان پن«الحديث، كه  »َسبـْ
گويم: آن مصيبت سنگيني كه به اختيار بنده نباشد، مانند شهادت در تكفير  ، من مي»باشند مي

  دهد. زده را مرحوم قرار مي كند، و مصيبت سيئات اثر مي
 اْلَجنــةِ  َمْخَرفَــةِ  ِفــى يـَــَزلْ  لَــمْ  اْلُمْســِلمَ  َأَخــاهُ  َعــادَ  ِإَذا اْلُمْســِلمَ  ِإن «فرمــود:  �رســول خــدا 

مسلمان وقتي از برادر مسلمانش عيادت كند در چيدن ميوهاي جنت اسـت  «كه  »يـَْرِجعَ  َحتى
گويم: برقراركـردن الفـت و دوسـتي اهـالي يـك شـهري بـا         . من مي»گردد تا زماني كه برمي

پـذير نيسـت، و خداونـد آنچـه موجـب       همديگر، بدون معاونت و همكاري نيازمندان، امكـان 
  باشد. دارد، و عيادت براي برقراري دوستي بهترين سببي مي دوست مياصالح مدينه باشد را 

اي فرزنـد  «الخ، كـه   »تـَعُـْدِنى فـََلمْ  َمِرْضتُ  آَدمَ  اْبنَ  يَا«گويد:  خداوند در روز قيامت مي
گويم: مثال اين تجلي به نسبت روح اعظـم   ، من مي»آدم من بيمار بودم از من عيادت نكردي

×èπx6Í﴿آمده است:  سورة معارج 4كه در آيه  ‾≈ n= yϑ ø9 $# ßyρ”�9 $# uρ﴾.  
مانند صورت ظاهري است كه در خواب انسان، نسبت بـه آن انسـان نمايـان گـردد، پـس      
همانطوري كه اعتقاد انسان در باره پروردگارش يا حكم و رضاي او در حق اين شـخص، در  

ل اين است كـه او را  گردد. و بنابراين، شايسته مؤمن كام خواب به نام پروردگارش متمثل مي
او را ديد، و تعبير خواب كسي كه خدا را ديد  �در بهترين صورتي ببيند، چنانكه رسول خدا 

ام سيلي زد، اين است كه او در حق خدا در همـين خانـه كوتـاهي كـرده      كه به من به در خانه
نسان متمثل است، پس همچنين حق خدا و حكم او، رضا و تدبير او يا قيوميت او، براي افراد ا
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گردند، و نيز اين كه خدا مبدأ تحقق اين امور است، منتهـاي اعتقـاد افـراد انسـان در بـاره       مي
پروردگارش به شرط صحت مزاج و استقامت نفوس، موافق به آنچه صورت نـوعي در افـراد   

هاي گوناگون، چنانكـه نبـي    گردند، و آن هم به صورت انسان در معاد خواهد داد، متمثل مي
بيان فرموده است: و اين تجلي براي روح اعظم كه جامع افراد انسان و ملتقاي كثرت  � اكرم

آيد، هدفم از اين، آنسـت كـه در آنجـا     ها در دنيا و آخرت است، پيش مي و منتهاي ترقي آن
خداوند، شان كلي به اعتبار قيوميتش براي آن و حكمش در آن دارد، و اين همان اسـت كـه   

بينند، و گاهي كه به صـورت مناسـبي متمثـل     د هميشه عيناً به قلوب خود ميمردم او را در معا
  بينند. هاي خود هم مي گردد او را به چشم

خالصه: بنابراين، اين تجلي، كاشف حكم خدا، و حق او، در افراد انسان است، از آنجايي 
كـردن   ريافـت ديگر، و د ها داده است، مانند برقراركردن دوستي با هم كه صورت نوعي به آن

ها، پس  كمال انساني كه مختص به نوع اوست، و برگزارنمودن مصلحت پسنديده در ميان آن
  واجب است كه آنچه براي قوم و ملتي باشد، به خود آنان، بنابراين عالقه منسوب گردد.

  بيمار: )1(رقيه

، دسـتور  به رقيه تام و كاملي كه مشتمل بـر ذكـر اهللا و اسـتعانت از او باشـد     �رسول خدا 
هـا را زيـر پوشـش خـود قـرار       اين بود كه رحمت الهـي آن  �داده است، هدف آن حضرت 

ها را از آنچه در زمان جاهليت از  دهد، و بدين ترتيب بالها را از آنان دفع نمايد، و اين كه آن
ها چيز بهتري عنايت بفرمايـد، ماننـد    گرفتند، باز بدارد، و در عوض به آن طواغيت كمك مي

 َواْشفِ  الناِس، َرب  اْلَبْأسَ  َأْذِهبِ «كه راقي دست راست خود را بر بيمار بمالد و بگويد: اين 
اي پروردگار مـردم! بيمـاري اش   «. »َسَقًما يُغاِدرُ  الَ  ِشَفاءً  ِشَفاُؤكَ  ِإال  ِشَفاءَ  الَ  الشاِفى َأْنتَ 

قي نماند. چرا كه تو شـفا  را برطرف ساز و چنان شفايي عنايت كن كه هيچگونه بيماري اي با
  »دهنده هستي و هيچ شفايي، بجز شفاي تو وجود ندارد

                                           
  كار ببرند. تعويذ، دعا، افسون، آنچه كه براي حصول امري يا جهت حفظ و نگاهداري خود به -)1(
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، َحاِسـدٍ  َعـْينٍ  وْ أَ  نـَْفـسٍ  ُكـل  َشـر  ِمـنْ  يـُْؤِذيـكَ  َشـْيءٍ  ُكـل  ِمـنْ  َأْرِقيـكَ  اللـهِ  ِبْسمِ «و بگويد: 
ا اذيـت رسـاند افسـون    بـه نـام اهللا از هـر چيـزي كـه تـو ر      »  «َأْرِقيـكَ  اللـهِ  ِبْسـمِ  َيْشـِفيكَ  اللهُ 
كنم، از شر هر نفس يا چشم حسد كننده، اهللا شـفايت دهـد، بـه نـام اهللا تـو را افسـون مـي         مي

  .»كنم
مـن  . »ِبَكِلَماِت اِهللا التامِة ِمْن ُكل َشْيطَاِن َوَهامٍة، َوِمـْن ُكـل َعـْيٍن َالمـةٍ  ُأِعْيُذكَ «و بگويد: 

 از بدى هر شيطان و جانور زهردار و زخم چشـم بـه حفـظ    ى كلمات كامل اهللا را به وسيله تو
  »خدا مى سپارم

  .»َيْشِفَيكَ  َأنْ  اْلَعِظيمِ  اْلَعْرشِ  َرب  اْلَعِظيمَ  اللهَ  َأْسَألُ «و بگويد: هفت بار: 
  »از خداوند عظيم، پروردگار عرش بزرگ، مى خواهم كه تو را شفا دهد«

ماليدن، و اين كه دست خود را بر جايي بگذارد كردن به معوذات و  و از آنجمله است: دم
 َمـا َشـر  ِمنْ  َوُقْدرَتِهِ  اهللا بِِعزةِ  أُعوذُ : َمراتٍ  َسْبعَ  َوُقلْ  َثالثاً، هِ الل  مِ سْ بِ «كه درد دارد و بگويد: 

من بـه خـدا و قدرتش پناه مى برم از شرّ آنچه به آن دچار مى شـوم و از آن  «. »َوُأَحاِذرُ  أِجدُ 
  »م دارم و مى ترسمبي

  .»النارِ  َحر  َشر  َوَمنْ  نـَعاٍر، ِعْرقٍ  ُكل  َشر  منْ  اْلَعِظيمِ  بِاللهِ  َأُعوذُ  اْلَكِبيرِ  اللهِ  ِبْسمِ «قوله: 
 َكَما َواَألْرِض، السَماءِ  ِفي َأْمُركَ  اْسُمَك، تـََقدسَ  السَماِء، ِفي الِذي اللهَ  رَبـَنا«قوله: 

 َرب  َأْنتَ  َوَخطَايَانَا، ُحوبـََنا لََنا َواْغِفرْ  اَألْرضِ  ِفي َرْحَمَتكَ  فَاْجَعلْ  السَماِء، ِفي َمُتكَ رَحْ 
  . »اْلَوَجعِ  َهَذا َعَلى ِشَفاِئكَ  ِمنْ  َوِشَفاءً  رَْحَمِتكَ  ِمنْ  َرْحَمةً  َأْنِزلْ ، الطيِبينَ 

  عدم آرزوي مرگ:

هيچيكـي از شـما نبايـد مـرگ را آرزو     «الحديث،  »اْلَمـْوتَ  دُُكمُ َأحَ  يـََتَمنـَين  الَ «: �قوله 
گويم كه از آداب انساني به بارگاه خداوند، اين است كه نبايد جسارت نموده و از  ، مي»كند

اي است براي  او سلب نعمتي را تقاضا نمايد، زندگي نعمت بسيار بزرگي است، زيرا آن وسيله
گردند، و ترقي به جز ترقـي طبيعـي    بيشتر اعمال او قطع ميكسب احسان، زيرا وقتي او بميرد 
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نخواهد داشت، و نيز آرزوي مرگ يك گونه جسارت و پريشاني است كه از بدترين اخالق 
  آيد. به حساب مي

  محبت مالقات با خدا:

، »ِلَقـاَءهُ  اللـهُ  َكـرِهَ  هِ اللـ ِلَقـاءَ  َكـرِهَ  َوَمـنْ  ِلَقـاَءُه، اللـهُ  َأَحـب  اللـهِ  ِلَقـاءَ  َأَحـب  َمـنْ «: �قوله 
هركس، مالقات خـدا را دوسـت داشـته باشـد، خداونـد هـم مالقـات او را دوسـت دارد. و         « 

 »هركس كه مالقا ت خدا را دوست نداشته باشد، خداونـد هـم مالقـات او را دوسـت نـدارد     
ضـوري،  اين است كه از ايمان بالغيـب بـه سـوي ايمـان عينـي و ح      »لقاء اهللا«گويم: معني  مي

هاي كلفت و غليظ حيواني پاره شده نور ملكيت ظـاهر گـردد،    منتقل شود، و آن اين كه پرده
القدس يقين بر او ترشح نمايد، پس آنچه به زبان مترجمان وعده شـده اسـت    )1(ةپس از حظير

  را عيناً مالحظه نمايد و بشنود.
، هميشه كوشـا باشـد،   نمودن ملكيت  كردن بهيميت و تقويت آن بندة مؤمن كه در برطرف

به سوي اين حالت چنان اشتياقي خواهد داشت كه هر عنصري براي حيزش، و هر حساسي به 
دارد، اگرچه به اعتبار نظام جسد دردمند گردد، و از موت و اسباب  آنچه لذت حس دارد، مي

  آن تنفر داشته باشد.
ده است، به سوي حيات كردن بهيميت كوشا بو بندة گناهكار كه هميشه در پرورش و فربه

گردد، حب لقاء اهللا و كراهيت آن به صورت مشاكله وارد شـده انـد، و    دنيا مشتاق و مايل مي
  شود و در انتظار آن قرار گيرد. كردن آنچه به نفعش يا به ضررش تمام مي مراد از آن، آماده

كـر  بـا ذ  �يكي با ديگر ملتبس قرار گرفتند، رسول خـدا   لو چون بر حضرت عايشه 
شود، خبردار، و  گردد و به آن ديگر ملتبس نمي ترين حاالت حب كه از باال مترشح مي صريح

  آنست حالت ظهور ماليكه.

  حسن ظن با خدا:

                                           
  بهشت جمع حظائر. -)1(
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بايـد دانسـت كـه هـيچ عمـل       »بِاَللـهِ  الظـن  ُيْحِسـنُ  َوُهـوَ  إال  َأَحـدُُكمْ  يَُموَتن  الَ وَ «: �قوله 
ترين راه استقامت نفس و دفع كجي را به دست بياورد  نيصالحي براي انسان پس از آن كه اد

كه فرايض را به جا آورده از كباير اجتناب ورزد، مفيدتر از اين نيست كه از خداوند به نزول 
رحمت و خير، اميدوار باشد، و خوف، شمشيري است كه بـه وسـيله آن، بـا دشـمنان خـدا از      

شيطان، جنگيد، و همچنانكه مـردي كـه   هاي غليظ شهواني، درندگي و وساوس  قبيل حجاب
زنـد،   كند، اما به خودش ضـربه مـي   به جنگ مهارت نداشته باشد گاهي با شمشيرش حمله مي

همچنين آن كس كه در تهذيب نفس مهارتي نداشته باشد گاه وقتي خـوف را در غيـر محـل    
نمايد تا جايي  برد، پس تمام اعمال خوب خود را به عجب، ريا و بقيه آفات متهم مي بكار مي

هـاي صـغيره و    آورد، و تمـام گنـاه   ها هيچ اجري را پيش خداوند به حساب نمـي  كه براي آن
بيند كه بر او به وقوع پيوسته اند، پـس وقتـي كـه بميـرد تمـام       لغزشات خود را صد درصد مي

شود تـا نيـروي    گيرند، پس اين سبب مي هايش به فكر او مجسم شده دارند او را گاز مي بدي
ثالي در اين مثال خيالي بر او فايض گردد، و بدين گونه در يك نوع عذابي گرفتـار آيـد، و   م

هايش در اثر اين شكوك و پندارها استفادة معتد به نبرد، همين اسـت منظـور از قـول     از نيكي
مـن بنـا بـه    «، »بِـي َعْبـِدي ظَـن  ِعْنـدَ  َأنَـا«كه از خداوند نقل فرموده اسـت كـه    �رسول خدا 

و چون انسـان بـه هنگـام بيمـاري و ضـعيفي خـويش بسـا         »بنده خود به نسبت مي باشم گمان
كند تا شمشـير خـوف را در محلـش بـه كـار بـرد، يـا در اشـتباه قـرار           اوقات فرصت پيدا نمي

  گيرد، سنت در حق او آنست كه اميدش بيش از خوف و هراسش باشد. مي

  مرگ را بايد زياد ياد كرد:

گويم كه در شكستن پردهـاي   من مي »اللـذاتِ  َهاِذمِ  ِذْكرَ  َأْكِثُروا«فرمود:  �رسول خدا 
نفس و بازداشتن طبيعت از فرورفتن در لذت زندگي دنيا، چيزي مفيـدتر از يـادآوري مـوت،    
نيست؛ زيرا مرگ صورت جدايي از دنيا و هيـأت لقـاء اهللا را در جلـوي چشـم مـردم مجسـم       

ي دارد، برخي از آن را ما قبالً ذكـر كـرديم بـه آن بايـد     شدن، اثر عجيب كند، و اين مجسم مي
  مراجعه نمود.
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  خواندن شهادتين به هنگام احتضار:

هركسـي كـه   « »اْلَجنـةَ  َدَخـلَ  اللهُ  ِإال ِإَلهَ  ال َكالِمهِ  آِخرُ  َكانَ  َمنْ «فرمود:  �رسول خدا 
ويم: اين از آنجاست گ . من مي»باشد داخل جنت خواهد شد »ال إله إال اهللا«آخرين كالمش 

كه مؤاخذه خويش به هنگامي كه ذكر اهللا او را احاطه كرده است، دليل درستي ايمان اوست، 
و نيز دال بر اين است كه بشاشت ايمان در قلبش جاي گرفته است، پس يادكردن او از كلمـه  
طيبه، ظن غالب اين است كه نفس او به رنگ احسان رنگ شـده اسـت، پـس كسـي كـه در      

  ن وضعي بميرد جنت براي او واجب خواهد شد.چني

  مناسب است كه به محتضر شهادتين تلقين گردند:

 َمْوتَــاُكمْ  َعلَــى اقْـــَرُءوا«و فرمــود:  »اللــهُ  ِإال ِإلَــهَ  ال َمْوتَــاُكمْ  َلقنُــوا«فرمــود:  �رســول خــدا 
ال إله إال «گويم: اين نهايت احسان به محتضر است از نظر اصالح معادش، و  . من مي»)يـس(

از آن جهت اختصاص يافت كه افضل الذكر و مشتمل بر توحيد و نفي شـرك اسـت، و    »اهللا
باالترين ذكر اسالمي است، و (يس) از آن جهت اختصاص يافت كه قلب قرآن اسـت، و در  
اين مورد در صفحات بعدي در مورد آن بحث خواهيم كـرد و ايـن مقـدار بـراي پنـد كـافي       

  است.

  گام وقوع مصيبت چه بگويد:مسلمان به هن

 لِلـهِ  ِإنـا :َوَجل  َعز  اللهُ  َأَمَرهُ  َما فـَيَـُقولُ  ُمِصيَبةٌ  ُتِصيُبهُ  ُمْسِلمٍ  ِمنْ  َما«فرمود:  �رسول خدا 
  .»رَاِجُعونَ  ِإلَْيهِ  َوِإنا

» ُهمًرا ِلي َوَأْخِلفْ  ُمِصيَبِتي ِفي ْأُجْرِني الل َها، َخيـْ ًرا َلهُ  اللهُ  فَ َأْخلَ  ِإال  ِمنـْ َها َخيـْ يعنـي   »ِمنـْ
 »رَاِجعُـونَ  ِإلَْيـهِ  َوِإنا لِلهِ  ِإنا«هرگاه به مسلماني مصيبتي برسد، و موافق به دستور خدا بگويد: «
، (باز بگويد:) خدايا در اين مصيبتم به من »گرديم كه ما از آن خدا هستيم و به سوي او برمي«

، »ايم عنايت كن، خداوند بهتر از آن را براي او عنايت خواهد كرداجر بده و بهتر از آن را بر
زده، وقتي پاداشتي را كه پيش خداوند هست، به ياد  گويم: اين از آنجاست كه مصيبت من مي
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كردن بهتر قادر است، غم و اندوهش  گيرد كه خداوند به عنايت آورد، و اين را در نظر مي مي
  گردد. سبك مي

  وقت رسيدن بر ميت سنت است:گفتن چه چيزي به 

ًرا فـَُقوُلوا اْلَميَت، َحَضْرتُمُ  ِإَذا«فرمود:  �رسول خدا  هرگاه بـر ميـت رسـيديد    «كه  »َخيـْ
 اللُهـم «در حـق ابوسـلمه فرمـود:     �، چنانكه خود آن حضرت »در حق او چيز خوبي بگويد

، مـن  »سلمه را بيامرز و درجـة او را بلنـد فرمـا   خدايا ابو«كه  »َدرََجَتهُ  َواْرَفعْ  َسَلَمةَ  ألَِبى اْغِفرْ 
كردند، بسا اوقـات   گويم: مردم در زمان جاهليت عادت داشتند كه عليه خود دعاي بد مي مي

آن را بـه چيـزي تبـديل     �شد، پس رسـول خـدا    شان قبول مي رسيد و دعاي وقت اجابت مي
وقت صدمه اولي است، پس  فرمود كه هم در حق ميت و هم در حق آنان بهتر بود، و نيز اين

  اي براي توجه به سوي خدا باشد. اين دعا سنت است تا كه وسيله

  غسل ميت:

 َخْمسـاً  َأوْ  َثالَثـاً  ِوتْـراً  اْغِسـْلنَـَها«دادن دخترش (زينب) فرمود:  در باره غسل �رسول خدا 
فرد بشوييد، سـه بـار يـا پـنج بـار يـا       او را « »َكـاُفورًا اآلِخَرةِ  ِفى َواْجَعْلنَ  َوِسْدرٍ  ِبَماءٍ  َسْبعاً  َأوْ 

 اْلُوُضـوءِ  َوَمَواِضـعِ  ِبَمَياِمِنَهـا، ابْـَدْأنَ «، و نيز فرمـود:  »هفت بار، و در آخرين بار كافور بريزيد
َهـا گــويم كــه: اصــل در  ، مــن مــي»از دسـت راســت و مواضــع وضــو شــروع كنيـد  «كــه  »ِمنـْ
، زيـرا كـه خـود او آن را در    دادن مردگان، اين است كه بر غسل زنـدگان حمـل بشـود    غسل

برند، پـس چيـزي    كنندگان در حق خود به كار مي گرفت، و همين را غسل زندگي به كار مي
هـا از آن جهـت    كـردن شسـتن   باالتر در احترام مرده از اين نيست، و بـه بـرگ كنـار و اضـافه    

  و بدبويي است. )1(شدن چرك و وسخ دستور داد كه مرض گمانگاه جمع

                                           
  چرك بدبويي. -)1(



    

  145  قبله
  

 

ه اين خاطر امر فرمود كه خاصيت آن اين است كه هركجا به كار گرفته شود و به كافور ب
آيد، و نيز گفته شده است كه: از فوايد كافور اين است كه حيوان  به زودي در آنجا تغيير نمي
  شود. موذي به آن، نزديك نمي

و آغاز از جانب راست، به آن خاطر است كه غسـل مـرده ماننـد غسـل زنـده باشـد، و تـا        
  ترام اين اعضا به جا آورده شوند.اح

  شود: شهيد غسل داده نمي
آلودش دفن گردد، تا به  سنت در باره شهيد اين است كه غسل داده نشود، و با لباس خون

كردار او احترامي قايل بشود، و صورت بقاي كردارش به ظاهر مجسم گردد، و از آنجـا كـه   
باشـند، و بعضـي    عالم به حال خـود مـي   شوند، حساس و وقتي نفوس بشري از اجساد جدا مي

شـود،   گيرد، پس وقتي كه اثر عملـش ايـن، ابقـا مـي     كند كه با او چه كار انجام مي درك مي
باشد، همين است منظور از قول رسـول خـدا    كمكي در يادآوري عمل و تجسمي پيش او مي

ا خـون  هـ  جراحـات آن « »جروحهم تدمي، اللون لون دم والريح ريح مسك«كه فرمود:  �
  .»باشد دهند كه رنگش رنگ خون و بويش بوي مسك مي مي

  در دو پارچه احرام: )1(كردن محرم كفن

 َوالَ  ،ال َتَمسـوُه ِبِطْيـبٍ وَ  ثـَْوبـَْيـهِ  ِفـى َكفنُـوهُ «در باره محرم حديث صـحيحي آمـده اسـت:    
َعثُ  هُ فَِإن  رَْأَسهُ  ُتَخمُروا او را در دو پارچه احرامش كفن كنيـد، و  «كه  »يـاً َلب مُ  اْلِقَياَمـةِ  يـَْومَ  يـَبـْ

، »شـود  گويان بلند مي بوي خوش به او نزنيد، و سر او را نپوشيد، زيرا كه او روز قيامت لبيك
  لذا واجب است كه موافق به حديث عمل كرد.

َعـثُ  اْلَميـتَ «اشاره نموده فرمـود:   �و به سوي نكته رسول خدا   ُمـوتُ يَ  التِـى ثَِيابِـهِ  ِفـى يـُبـْ
، اصـل در تكفـين   »گـردد  مرده با لباسي كه در آن فوت كرده اسـت مبعـوث مـي   «كه  »ِفيَهـا

                                           
  كسي كه به طواف كعبه رفته باشد. -)1(
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تشبيه به حال كسي است كه چادري روي خود انداخته و خـواب اسـت، كـاملترين كفـن در     
كـردن   ها هسـتند بـا اضـافه    حق مرد، ازار، قميص و ملحفه يا حله است و در حق زن هم همين

  اش باشد. ل ستر و پردهچيزي كه مناسب به حا

  در كفن نبايد غلو كرد:

در كفــن «كــه  »َسـرِيًعا َسـْلًبا ُيْســَلبُ  فَِإنـهُ  اْلَكَفـنِ  ِفـى تـَغَـاُلوا الَ «فرمــود:  �رسـول خــدا  
روي بـين   ميانـه  �، هـدف آن حضـرت   »شود روي نكنيد، زيرا به زودي از او گرفته مي زياده

  روي به رسم جاهليت اقتدا كرد. يادهافراط و تفريط بود، و اين كه نبايد در ز

  كردن در دفن: شتاب

گـويم: سـببش    من مـي  »..َصـاِلَحةً  َتكُ  إنْ  فَِإنـَها بِاْلِجَنازَةِ  َأْسرُِعوا«فرمود:  �رسول خدا 
كردن گمان فاسد شدن بدن ميت و پريشاني خويشاوندان وجود دارد،  اين است كه در درنگ

شـود، و هرگـاه مـرده از جلـو      د غم و انـدوه آنـان اضـافه مـي    زيرا تا هر وقتي كه ميت را ببينن
به سوي اين دو سـبب، در يـك    �مانند، و رسول خدا  شان غايب باشد از فكر او باز مي چشم

 »َأْهِلـهِ  َظْهَرانَـىِ  بـَـْينَ  ُتْحـَبسَ  َأنْ  ُمْسـِلمٍ  ِلِجيَفـةِ  يـَْنَبِغى الَ «كلمه اشاره فرموده است كه فرمود: 
  .»جسد مسلمان در ميان اهلش نگهداشته شودمناسب نيست «كه 

بـر حقيقـتش محمـول     »َصـاِلَحةً  َكاَنتْ  فَِإنْ «كه فرمود:  �گويم: قول رسول خدا  من مي
ها چـه   كنند كه با آن شوند، احساس مي است، و بعض نفوس وقتي كه از اجساد خود جدا مي

ز ترشح بر نفوس، مفهوم كنند، و اين صحبت او ا شود، و به كالم روحاني صحبت مي كار مي
شـنوند، و   كشـيدن مـي   گردد، نه به آن شكل معروف كه مردم به وسيله گـوش، بـه گـوش    مي

  شنود. كه انسان جيغ مرده را نمي »اِإلْنَسانُ  ِإال«همين است منظور قول رسول خدا: 

  اتباع جنايز:
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گويم كـه:   الخ، من مي »..ِتَسـابًاَواحْ  ِإيَمانًـا ُمْسِلمٍ  َجَنازَةَ  اتـَبعَ  َمنْ «فرمود:  �رسول خدا 
دادن به ميت، و تسلي خاطر اولياي اوست، و تا اين راهي باشد  راز در مشروعيت اتباع، احترام

براي اجتماع گروهي از مؤمنان صالح براي دعاي ميت، و تعرضـي بـراي كمـك بـه اوليـا در      
نـد، و از نشسـتن قبـل از    كردن ميت توقف نماي تدفين او، بنابراين ترغيب شده است كه تا دفن

  گذاشتن ميت بر زمين نهي شده است.

  ايستادن براي جنازه:

ــدا   ــول خ ــود:  �رس ــَزعٌ  اْلَمــْوتَ  ِإن «فرم ــِإَذا فـَ ــُتمُ  َف ــازَةَ  رََأيـْ ــه  »فـَُقوُمــوا اْلَجَن ــرگ «ك م
گـويم: چـون يـادآوري هـاذم      ، من مـي »اي را ديديد به ايستيد آور است هرگاه جنازه پريشان

رسيدن زندگي برادران، امـر مطلـوبي هسـت، و بـاز ايـن امـر        پند پذيري از به پايان اللذات، و
توان دريافت كه عامل به آن، چه كسي اسـت و تـارك آن كـدام يكـي      مخفي است كه نمي

است، ضابطه قيام براي آن مقرر گرديد، اما بازهم الزم قـرار داده نشـد، و سـنت مـروج قـرار      
ام براي ميت منسوخ است. بنابراين، راز منسوخيتش اين اسـت  نگرفت، بعضي گفته اند كه: قي
كردند شبيه به قيام، احساس خطر شد كه نه شايد كسي آن را بر  كه اهل جاهليت كارهايي مي

  غير محلش حمل نمايد، و بدينوسيله دري از ممنوعات باز گردد، واهللا أعلم.

  نماز جنازه:
گروه مؤمنان به صورت شفاعت براي ميت، مشروعيت نماز جنازه از آنجاست كه اجتماع 

  تأثير بليغي در نزول رحمت بر او، دارد.
اي بايسـتد كـه ميـت در ميـان او و قبلـه قـرار        كيفيت نماز جنازه اين است كه، امام بگونـه 

ها براي ميـت دعـا    بگيرد، و مردم پشت سر او صف ببندند، و امام چهار تكبير بگويد و در آن
مقرر گرديـد، و جمهـور    �، اين است آن كه از زمان حضرت عمر كند، سپس سالم بگويد

  باشند. ها بر آن اجماع نمودند، اگرچه احاديث در اين باره مختلف مي صحابه و بعدي

  از دعاهاي مستحب:
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ترين دعاست كه خداوند آن را در محكـم   خواندن فاتحه سنت است، زيرا بهترين و جامع
كه بر ميت خوانـده و از او بـه    �ه دعاهاي آن حضرت كتابش به بندگان آموخت، و از جمل

  باشند: يادگار مانده اند، دعاهاي زير مي
1- » ُهمَنا اْغِفرْ  اللِتَنا ،ِلَحيـَوأُنـْثَانَا، ،َوذََكرِنَا ،وََكِبيرِنَا ،َوَصِغيرِنَا ،َوَغائِِبَنا ،َوَشاِهِدنَا ،َوَمي 
 ُهما َأْحيَـْيَتهُ  َمنْ  اللْيَتهُ  َوَمنْ  اِإلْسَالِم، َعَلى َأْحِيهِ فَ  ِمنا تـََوفـهُ  ِمناِإليَمانِ  َعَلى فـَتَـَوف ، ُهمالَ  الل 

الهى! زنده و مرده، حاضر و غايب، كوچك و بزرگ، مرد و «. »بـَْعَدهُ  تـَْفِتنا َوالَ  َأْجَرهُ  َتْحرِْمَنا
ن ما زنده نگه مى دارى بر اسالم زن ما را مورد آمرزش قرار دهد، يا اهللا! هركسى را از ميا

زنده اش نگاه دار، و هركسى را ميرانى بر ايمان بميران. بار الها! از اجر اين متوّفى ما را 
  »محروم مگردان، و بعد از وى ما را گمراه نكن

2- » ُهمالل  كَ  في ُفالنٍ  اْبنَ  ُفالنَ  إنَنةَ  َفِقهِ  ِجَواِرَك، َوَحْبلِ  ِذَمت  النار، َوعَذابَ  ِر،الَقبْ  ِفتـْ
يا اهللا! همانا «. »الرحيمُ  الَغُفورُ  أْنتَ  إنكَ  َواْرَحْمُه، َلهُ  فَاْغِفرْ  اللُهم  َحق َوالْ  الَوفَاءِ  أْهلُ  َوأْنتَ 

فالن پسر فالن در امان و پناه تو است، پس او را از فتنه ى قبر و عذاب دوزخ نجات بده، 
تى. الها! او را ببخشاى و بر وى رحم كن، همانا تو بخشاينده بدون شك تو اهل وفا و حقّ هس

  »و مهربانى
3- » ُهمعْ  نـُُزَلُه، َوَأْكرِمْ  َعْنُه، واْعفُ  َوَعاِفِه، َواْرَحْمُه، َلُه، اْغِفرْ  اللَواْغِسْلهُ  ُمْدَخَلُه، َوَوس 

َنِس، ِمنَ  األَبـَْيضُ  الثـْوبُ  يـُنَـقى َماكَ  اْلَخطَايَا ِمنَ  َونـَقهِ  َواْلبَـَرِد، َوالثـْلجِ  بِاْلَماءِ  َدارًا َوَأْبِدْلهُ  الد 
ًرا ًرا َوَأْهال َدارِِه، ِمنْ  َخيـْ ًرا َوَزْوًجا َأْهِلِه، ِمنْ  َخيـْ  ِمنْ  َوَأِعْذهُ  اْلَجنَة، َوَأْدِخْلهُ  َزْوِجِه، ِمنْ  َخيـْ

َنةَ  َوِقهِ «: ةٍ ِرَوايَ  َوِفي. »النارِ  َعَذابِ  َوِمنْ  اْلَقْبِر، َعَذابِ    .»النارِ  َوَعَذابَ  اْلَقْبِر، ِفتـْ
بار الها! او را ببخش، و بر او رحم كن، و عافيت نصيبش بگردان، و از وى گذشت كن. «

الهى! ميهمانى او را گرامى بدار، و قبرش را وسيع بگردان، و او را با آب و برف و تگرگ 
سفيد را از آلودگى، پاك و تميز مى  بشوى، و از گناهان، چنان پاكش بگردان كه لباس

گردانى. پروردگارا! به او خانه اى بهتر از خانه اش، و خانواده اى بهتر از خانواده اش، و 
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همسرى بهتر از همسرش، عنايت بفرما، و او را وارد بهشت كن، و از عذاب قبر و دوزخ 
  »پناهش ده

  نماز بر ميت سفارشي براي اوست:

 َوَجل  َعز  اللهَ  َوِإن  َأْهِلَها َعَلى ظُْلَمةً  َمْمُلوَءةٌ  اْلُقُبورَ  َهِذهِ  ن إِ «فرمود:  �رسول خدا 
ها را بنا به نمازخواندن  اين قبرها پر از تاريكي هستند كه خداوند آن«كه  »ِبَصالَِتى يـُنَـورَُها

 فـَيَـُقومُ  وتُ يَمُ  ُمْسِلمٍ  ِمنْ  َما«فرمود:  �. رسول خدا »من بر اهلش، روشن خواهد فرمود
هر مسلماني كه « »ِفيهِ  اللهُ  َشفَعُهمُ  ِإال  َشْيئاً  بِاللهِ  ُيْشرُِكونَ  الَ  رَُجالً  َأْربـَُعونَ  َجَنازَتِهِ  َعَلى

ها را در حق او  بميرد و بر جنازة او چهل نفر غير مشرك نماز بخواند، خداوند شفاعت آن
گروهي بر او نماز بخوانند كه به حدود صد نفر كه «، در روايتي ديگر آمده است »پذيرد مي

  .»برسند
گويم: وقتي دعا مؤثر است، و آن هم از كسـي كـه پـيش خداونـد ارزشـي داشـته        من مي

ها را پاره كند، و براي نـزول رحمـت ماننـد استسـتقاء آمـاده باشـد،        باشد، تا دعاي او حجاب
ازچنان نفس عالي باشـد كـه يـك    واجب است كه در يكي از دو امر ترغيب باشد، يا آن دعا 

  امتي، از مردم به حساب آيد، يا خود دعاخوانان گروه بزرگي باشند.
ًرا َعَلْيهِ  َأثـْنَـْيُتمْ  َهَذا«فرمود:  �رسول خدا  ميتي را كـه  «الحديث،  »اْلَجنـةُ  َلهُ  فـََوَجَبتْ  َخيـْ

اي را دوسـت   گويم: هرگاه خداونـد بنـده   مي »شما تعريف كرديد، بهشت برايش واجب شد
آيـد،   بدارد، مألأعلي نيز او را دوست خواهند داشت، سپس پذيرش او در مأل سافل فرود مـي 

اي را مبغوض داشته باشـد، بـه    گردد، و اگر خداوند بنده باز پذيرش او به مردمان نيك القا مي
آيد، پس كسي كه گروهي از مردمـان نيـك، بـه او از     بودن هم فرود مي همين شكل مبغوض

يم قلب بدون ريا و موافق به عادت، گواهي به نيكي دادنـد، ايـن عالمـت نجـات او قـرار      صم
رود، و معني قول  گيرد، و اگر او را به بدي ياد كردند، اين عالمت هالكت او به شمار مي مي
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اين اسـت كـه آنـان مـورد الهـام و       »اَألْرضِ  ِفـي اللهِ  ُشَهَداءُ  َأنـُْتمْ «كه فرمود:  �رسول خدا 
  گيرند. احم غيب قرار ميتر

  گفتن به مردگان: نهي از بد و بيراه

بــه «كــه  »قَــدُموا َمــا ِإلَــى َأْفَضــْوا قَــدْ  فَــِإنـُهمْ  اَألْمــَواتَ  َتُســبوا الَ «فرمــود:  �رســول خــدا 
گـويم: چـون    ؛ مي»ها به آنچه پيش فرستاده اند رسيده اند مردگان بد و بيراه نگوييد، زيرا آن

اي هـم در بـر    گيـرد، و فايـده   فتن مردگان، سبب بغض و كينه زنـدگان قـرار مـي   گ راه بد و بي
ها آگهـي ندارنـد، از آن نهـي گرديـد، و      ندارد، و بسياري مردم هم به جز از خدا از وضع آن

گفتن جاهلي، و خشم حضرت عباس بر آن،  راه اين سبب را در داستان بد و بي �رسول خدا 
  بيان فرمود.

  جنازه و پشت سر آن: رفتن در جلو راه
آيا در جلو جنازه بايد راه رفت يا پشت سر آن، و آيا تخـت جنـازه را چهـار نفـر بـدوش      
بگيرند يا دو نفر، و آيا از جانب قبله در قبر فرود آورده شود يا از طرف پاهايش؟ مختار ايـن  

  ها جايز هستند، و در هريكي حديث صحيح يا اثري وجود دارد. است كه همه اين

  د براي ميت مسلمان:لح

لحـد بـراي مـا و گـور بـدون لحـد       «كه  »ِلغَْيرِنَا َوالشق  لََنا اللْحدُ «فرمود:  �رسول خدا 
تـر   گويم: اين از آنجاست كه لحد نسبت به احترام ميـت مناسـب   ، من مي»براي غير از ماست

  ادبي است. است، و ريختن خاك بر صورت ميت بدون ضرورت بي

  ن:قبرهاي مسلمانا
حضرت علي كرم اهللا وجهه را فرستاد كه نگذارد تمثالي را مگر اين كه آن  �رسول خدا 

از اين كـه قبـر    �را از بين ببرد، و نه قبر بلندي را مگر اين كه آن را برابر كند، و رسول خدا 
گچكاري بشود، يا بناي روي آن ساخته بشود، يـا كسـي روي آن بنشـيند نهـي فرمـود، و نيـز       



    

  151  قبله
  

 

َهـا ُتَصلوا الَ «فرمود:  ، زيرا اين وسيله آنست كه مـردم قبرهـا   »به سوي قبر نماز نخوانيد« »ِإلَيـْ
ها بيجا افراط كنند، پس بدين شكل در ديـن   را معبود قرار دهند، و در تعظيم به جا آوري آن

ها  نسبت به آن �خود تحريف خواهند آورد، همچنان كه اهل كتاب كردند كه آن حضرت 
خدا لعنت كند يهـود  « »َمَسـاِجد َأنِْبَيائِِهمْ  قـُُبور ِاتَخُذوا, َوالنَصاَرى اْليَـُهود الله نَ َلعَ «فرمود: 

  .»و نصاري كه قبرهاي انبياي خود را مسجد قرار دادند
كننـدگان   و معني نشستن روي قبر را بعضي چنين بيان كـرده انـد كـه مجـاوران و زيـارت     

كـردن   بعضـي ديگـر گفتـه اسـت كـه: معنـي آن، پايمـال        نشستن كنـار آن را الزم بگيرنـد، و  
روي اسـت بـين    دادن به مرده اسـت، پـس حـق، ميانـه     قبرهاست. بنابراين، منظور از آن احترام

  تعظيمي كه به شرك نزديك باشد و اهانت و ترك مواالت به آن.

  گريه بر مرده:
تواننـد از آن منفـك    چون گريه بر مرده و اظهار غم بر او، امر طبيعي است كه مـردم نمـي  

تـوان از آن كنـاره    گردنأ، جايز قرار نگرفت كه بر ترك آن مكلف قرار گردند، و چطور مي
اي اسـت كـه    گيرد، و آن امر پسـنديده  گرفت، در حالي كه آن را رقت جنسي، سرچشمه مي

مدار دوستي و الفت شهروندان بين يكديگر است، و نيز مقتضاي سالمت مزاج انسان است، و 
 »الرَحَمـاءَ  ِعبَـاِدهِ  ِمـنْ  اللـهُ  يـَـْرَحمُ  ِإنَمـا«كـه فرمـود:    �مين است منظور از قول رسول خدا ه
  .»كند همانا خداوند بر بندگان رحم دل خويش، رحم مي«

  دادن و نوحه سر دادن، حرام است: زدن، گريبان چاك طپانچه

 ِبَهـَذا، َويـَُعـذبُ  اْلَقْلـِب، ِبُحـْزنِ  َوال اْلَعـْينِ  ِبَدْمعِ  يـَُعذبُ  ال اللهَ  ِإن «فرمود:  �رسول خدا 
خداوند به ريختن اشك چشم و به اندوه قلـب، عـذاب   «كه  »يـَـْرَحمُ  َأوْ  - ِلَسانِهِ  ِإَلى هَوَأَشارَ 

، و نيـز فرمـود:   »كند، و اشاره به زبـانش كـرد   دهد يا رحم مي دهد، ولي به اين عذاب مي نمي
ــْيسَ « ــَدْعَوى َوَدَعــا اْلُجُيــوبَ  َوَشــق  اْلُخــُدودَ  بَ َضــرَ  ِمــنْ  ِمنــا َل ــه  »اْلَجاِهِليــةِ  ِب ــه  «ك ــي ب كس

صورت طپانچه بزند، و گريبان چاك كند، و ادعاهاي جاهلي را به كار ببرد، از ما (مسلمانان) 
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زده بـدين   انگيزنـد، مصـيبت   اش اين است كه ايـن امـور غـم و انـدوه را برمـي      ، فلسفه»نيست
يمـار اسـت كـه بايـد مرضـش مـداوا گـردد تـا كـه سـبك گـردد، و نبايـد در             صورت مانند ب

زده را از آنچـه او را در غـم و انـدوه     كردن غم او كوشيد، و همچنـين بايـد مصـيبت    مضاعف
رود  اندازد باز داشت، و مناسب نيست اين كه او در هدفش غوطه بخورد، و نيز احتمال مي مي

ي بر عدم رضا بالقضا باشد، و نيز اهل جاهليت بـا ابـراز   كه در پديدآوردن قلق و پريشاني دليل
دادند، و اين عادت بسيار خبيث و مضري بود كـه از آن بـاز داشـته     ناراحتي، به مردم نشان مي

  شدند.

  تشديد بر حرمت نوحه:

َهـا اْلِقَياَمـةِ  يـَـْومَ  تـَُقـامُ «در باره نائحه فرمـود:   �رسول خدا   َوِدرْعٌ  انٍ َقِطـرَ  ِمـنْ  ِسـْربَالٌ  َوَعَليـْ
شـود در حـالي كـه قميصـي از قيـر و       خوان در روز قيامت ايستانيده مي زن نوحه« »َجَربٍ  ِمنْ 

شـود كـه    گويم: جز اين نيست كه بدين شكل، از آنجـا مـي   ، من مي»پيراهني از خارش دارد
 كننـدة بـه   بودن خطيئه، به صورت بـدبويي احاطـه   خطايا به او، احاطه نموده اند، پس با مجسم

شود كه بـين مـردم مشـهور گـردد، يـا از       شود، و به اين خاطر ايستانيده مي تنش، سزا داده مي
  ايستاد. خواني مي آنجا كه او در حال نوحه

الحــديث، كــه  »أربـع مــن أمتــي مـن أمــر الجاهليــة ال يتركـونَهن«فرمــود:  �رســول خــدا 
گويم  ، من مي»دهند ك نميها را تر چهار چيز از امور جاهليت در امت من قرار دارد كه آن«

باشـند، زيـرا ايـن متقضـاي      بردار اين امور نمـي  ها دست دريافته بود كه آن �كه: رسول خدا 
افراط طبيعت بشري است كه مانند نيروي شهواني است؛ زيرا نفوس يك سر درگمـي دارنـد   

، و باشـد  كند، و يك الفتي بـا مردگـان دارنـد كـه مسـتدعي نوحـه مـي        كه در انساب بروز مي
باشـد. بنـابراين، هـيچ گروهـي را از      انتظاري دارند كه منجر به خواستن باران از ستارگان مـي 

  ها وجود دارد. بيني، مگر اين كه اين روش در آن عرب و عجم نمي

  حاضرشدن زنان در جنازها:
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 غيـرَ  َمْأُزورَاتٍ  ارِجْعنَ «كردند فرمود:  اي اتباع مي در باره زناني كه از جنازه �رسول خدا 
گويم: به اين خاطر نهـي گرديدنـد    ، من مي»گيرد برگرديد گناهكار پاداش نمي« »َمْأُجورَاتٍ 

  شدن عورت است. خواني، عدم صبر و برهنه كشيدن، نوحه ها گمانگاه جيغ كه حضور آن

  اي براي والدين است: مردن اوالد كفاره

ميرد براي  نمي«كه  »النارَ  فـََيِلجَ  اْلَوَلدِ  ِمنَ  َثالَثَةٌ  ِلُمْسِلمٍ  يَُموتُ  الَ «فرمود:  �رسول خدا 
گويم: اين به خاطر جهادي است كه او  . من مي»مسلماني سه تا فرزند، سپس او به جهنم برود

دهد، در آنجـا مالحظـه    با نفسش به خاطر طلب ثواب و معاني ديگر كه ذكر كرديم انجام مي
  بفرماييد.

  ثواب تعزيت:

اي را  زده كسـي كـه مصـيبت   « »َأْجـرِهِ  ِمثْـلُ  فـَلَـهُ  ُمَصـابًا َعـزى َمـنْ «فرمـود:   �رسول خدا 
گويم: اين از دو جهت است: يكي،  ، من مي»رسد تعزيت بگويد به او اجري مانند اجر آن مي

شود. دوم: اين كـه مبنـاي عـالم     زده رقيق القلب مي از آنجاست كه حاظرشونده مانند مصيبت
زدگـي   گفتن بـه زن پسـر مـرده صـورت غـم      ، پس در تعزيتمثال بر ظهور معاني نسبتي است

  است، پس شبيه به جزايش به او جزا داده خواهد شد.

  كردن غذا براي صاحبان ميت: درست

بـراي زن  «كه  »َيْشـَغُلُهمْ  َمـا َأتَاُهمْ  فـََقدْ  طََعاًما َجْعَفرٍ  آللِ  اْصنَـُعوا«فرمود:  �رسول خدا 
هـا را   ها چنان وضعي پيش آمـده اسـت كـه آن    را به آنهاي جعفر غذا درست كنيد، زي و بچه

گويم كه: اين شفقت نهايي است كه براي اهل مصيبت انجام  ، من مي»مشغول قرار داده است
  دارد. ها را از ضرر گرسنگي به دور نگه مي گيرد، و آن مي

  زيارت قبرستان:
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شما را از زيارت قبر بـاز  «كه  »ُزوُروَهـافَـ  اْلُقبُـورِ  زِيَارَةِ  َعنْ  نـََهْيُتُكمْ «فرمود:  �رسول خدا 
گويم كه: علت نهي اين بود كه درِ پرستش قبرهـا،   ، من مي»ام، پس آن را زيارت كنيد داشته

باز نگردد، پس وقتي كه اصول اسالمي استقرار يافتنـد، و نفـوس بـر تحـريم عبـادت غيـر اهللا       
جويز اين است كه زيارت فايدة بسيار اطمينان يافتند، اجازه به زيارت قبرستان رسيد، و علت ت

خوبي را در بر دارد، و آنست يادآوري از مرگ، و آن، سبب نيكوي، براي پندپـذيري اسـت   
  كه دنيا اعتباري نخواهد داشت.

يَارِ  َأْهلَ  َعَلْيُكمْ  السَالمُ «زيرا بايد براي اهل قبرستان چنين دعا بخوانيد:  اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  الد 
: ِرَوايَةِ  َوِفى» َوَلُكْم اْلَعاِفْيةَ  لََنا اللهَ  َنْسَألُ  َالِحُقونَ  ِبُكمْ  اللهُ  َشاءَ  ِإنْ  َوِإنا ،ِلِمينَ َواْلُمسْ 

سالم بر شما « »بِاألَثَرِ  َوَنْحنُ  َسَلُفَنا َأنـُْتمْ  َوَلُكمْ  لََنا اللهُ  يـَْغِفرُ  اْلُقُبورِ  َأْهلَ  يَا َعَلْيُكمْ  السَالمُ «
ين منزل، كه مؤمن و مسلمان هستيد، همانا ما نيز ـ إن شاء اهللا ـ به شما ملحق خواهيم اى اهل ا

شد، و خداوند بر گذشتگان و آيندگان ما رحم كند، از خدا براى خودمان و شما عافيت مى 
و در روايتي آمده است: سالم بر شما اي اهل قبور، خداوند ما و شما را بيامرزد، شما  »طلبيم

  واهللا أعلم. »يد و ما در پي شما روان استيمگذشته هست
***  



  ةمن ابواب الزكا

  نمايد: كند و فقرا را مالحظه مي زكات نفس را مهذب مي
باشند، يكـي   ترين آنچه در باره زكات مالحظه شده دو مصلحت مي بايد دانست كه عمده

كه حـرص  راجع به تهذيب نفس است، زيرا در آن حرص و بخل جاي گرفته است در حالي 
باشند، و هر كسي كه بخيـل باشـد هرگـاه بميـرد      و بخل از بدترين اخالق، و مضر در معاد مي

باشد، و به وسيله مال عذاب داده خواهد شد، و كسي كه بـا پرداخـت    قلبش وابسته به مال مي
  زكات تمرين كند و اين خصلت بخيلي را از خود بزدايد، براي او مفيد خواهد شد.

ق بعد از خبات اهللا در معاد سخاوت نفس است، پس همچنان كه اخبات مفيدترين اخال
كند كه به سوي جبروت اشرافي داشته باشد، همچنين سخاوت  براي نفس هيأتي را آماده مي

هاي خسيس دنيوي تبرئه گردد، زيرا اصل سخاوت عبارت  كند كه از هيأت او را آماده مي
آمدن ملكيت بر آن، و اين كه حيوانيت  غالب شدن حيوانيت وسيله ملكيت و است از سركوب

به رنگ ملكيت درآمده در حكم آن قرار گيرد، و يكي از آنچه او را نسبت به اين امر بيدار 
سازد بذل و بخشش مال است، بويژه زماني كه خود مردم به آن مال نياز داشته باشند، دوم  مي

ها، به اينگونه كه در قبال يقين  گواريعفو و گذشت از ظالم، سوم صبر بر شدايد به هنگام نا
ها دستور داد، و  به هريكي از اين �به آخرت، بر او درد دنيا آسان گردد، پس رسول خدا 

ها را به حدودي منضبط قرار داد، و آنست بذل مال، و آن را با ايمان و نماز در  بزرگترين آن

óΟs9 à7﴿فرمايد:  ل جهنم ميمواضع متعددي از قرآن، هم قرين كرد، چنانكه در باره اه tΡ 

š∅ÏΒ t,Íj# |Áßϑ ø9 $# ∩⊆⊂∪ óΟ s9uρ à7 tΡ ãΝÏèôÜ çΡ tÅ3ó¡Ïϑ ø9 $# ∩⊆⊆∪ $̈Ζ à2uρ ÞÚθèƒwΥ yìtΒ tÅÒÍ←!$sƒø: $# ∩⊆∈∪﴾)1( 
  .»كرديم بازان مسخره مي داديم و همراه با مسخره خوانديم و به مسكين غذا نمي نماز نمي«كه 

  ند:ك زكات نياز فقير را برآورده مي
باشد كـه   و نيز هرگاه شديدي براي مسكيني پيش بيايد، و تدبير خداوندي متقاضي آن مي

كند تا بر او انفـاق نمايـد، پـس قلـب آن شـخص       نياز او برطرف گردد، در دل كسي الهام مي
دهد، و براي رحمت خداونـد   شود، و شرح صدر روحاني به او دست مي براي الهام آماده مي
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يب نفس كامالً مفيد خواهد شد، و الهام مجملي كه در باره شرايع به سوي آماده شده در تهذ
شود در مفيد بودنش بعد از الهام تفصيلي قرار دارد، و نيز مزاج سالم بر رقيت  مردم متوجه مي

جنسي سرشته شده است، و اين چنان خصلتي است كه اكثر اخالق راجع به برخورد خوب با 
پس هركسي كه اين را از دست داده باشد، در او خللي وجود دارد مردم، وابسته به آن است، 

باشـند، و بركـات را    كه واجب است آن را برطرف نمايد، و نيـز صـدقات كفـارة خطايـا مـي     
  دهند، چنانكه قبالً بيان كرديم. افزايش مي

  پرداخت زكات مواساتي با فقرا و نيازمندان است:
گـردد، زيـرا آن صـد درصـد      شـهر برمـي  پرداخت زكات يك نوع مصلحتي است كه بـه  

كند، و اين حوادث به هنگام صبحي براي يـك قـوم    ضعيفان و نيازمندان را يك جا جمع مي
ها بـه مواسـات فقـرا و     آيند، و به وقت شام براي ديگري، پس اگر روش در ميان آن پيش مي

  روند، و از گرسنگي خواهند مرد. نيازمندان نباشد، همه از بين مي
نظام شهر وابسته به مال است كه قوام زنـدگي نيـروي نظـامي و انتظـامي متوقـف بـر       و نيز 

دهنـد، و از كسـب و كـاري كـه      ها براي شهر، كارهاي مفيـدي انجـام مـي    آنست، و چون آن
ها بر شـهر باشـد، انفاقـات     شان بكند بازداشته شده اند، واجب است كه قوام معاش آن كفايت

باشند يا بعضي توان آن را ندارنـد، پـس واجـب اسـت كـه       مشترك بر بعضي مردم آسان نمي
  دريافت مال از رعيت سنتي قرار گيرد.

تر و آسـانتر راهـي بـراي مصـلحت از ايـن وجـود نداشـت كـه يكـي از دو           و چون موافق
  مصلحت با ديگري منضم گردد، شرع يكي را در ديگري داخل كرد.

  تعيين مقادير زكات:
گيـري نباشـد،    دير زكات تعيين گردند، زيرا اگـر ايـن انـدازه   باز نياز، وجود داشت كه مقا

آيد كه اغلـب، بـه آن    روند، و الزم مي كنندگان در افراط و متعديان در تعدي پيش مي افراط
بــاكي نداشــته باشــند، و در زدودن بخــل چنــدان اثــري نگــذارد، و چنــان ســنگين نباشــد كــه 

آوري آن هـم مقـرر باشـد، و     دت جمـع ها سخت بگذرد، و نياز داشت كه مـ  پرداختش بر آن
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الزم قرار گرفت كه مدت نبايد آنقدر كم باشد كه سريع در سال دور بزند، لـذا اسـتوارماندن   
ها اثر بگذارد،  بر آن دشوار قررا گيرد، و نه چندان مدت طوالني باشد كه در زدودن بخل آن

تر به  تظار قرار بگيرند، و موافقو تا مدت درازي به نيازمندان و كارمندان شهريه نرسد كه در ان
آوري آن همان باشد كـه پادشـاهان عـادل در گـرفتن      مصلحت نبود، مگر اين كه قانون جمع

گرفتند، زيرا مكلفيت به آنچه عرب و عجم عادت داشتند، امر ضروري بود  ماليات به كار مي
لفت به آن كلفت كردند، امر مسلّمي كه ا كه نسبت به آن در دل خود هيچ تنگي احساس نمي

  باشد. تر مي ها موافق را كنار بزند، براي پذيرش قوم و ملت نزديكتر و نسبت به ترحم بر آن

  مصادر زكات:
ابوابي كه طوايف ملوك نيك، از اقاليم صالح، به آن عادت داشتند و بر مردم هم چنـدان  

  كرد، و عقول هم آن را تلقي نمود چهارتا بودند: سنگيني نمي
كه از حواشي اموال نامي گرفته شود، زيرا اين اموال نيـاز شـديدي دارنـد كـه از     اول: اين 

پذير نيست، و  ها بدون از تردد در خارج از شهر امكان ها دفاعي بشود، زيرا رشد و نمو آن آن
شان هميشـه در حـال    بينند كه اموال باشد چرا كه مي ها سبك مي نيز پرداخت زكات بر سر آن

گيرد، اموال نامي سه قسم هستند:  باشند، پس تاوان در قبال غنيمت قرار مي رشد و افزايش مي
  چرند، كشاورزي و اموال تجارت. دار كه در بيابان مي هاي نسل دام

دوم: اين كه از ثروتمندان گرفته شود، زيرا آنان بيشتر نياز به حفظ اموال دارند كـه دزد و  
هـا زكـات    ها انفاقاتي هست كه در البـالي آن  آن ها تعرضي نداشته باشند، و بر راهزنان به آن

  كند. ها ايجاد نمي چندان مشكلي براي آن
سوم: اين كه از اموال نافعي گرفته شود كه مردم آن اموال را بـدون از رنـج و زحمـت بـه     

هـا ماننـد مـال مجـاني      هاي جاهليت، جواهر عاديين، زيـرا ايـن   دست آورده باشند، مانند دفينه
  شود. اق از آن سنگين تمام نميهستند كه انف
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هـا   ها بر سر كاسبان مقرر گردند، زيرا اكثر مردم و عامـه آن همـين   چهارم: اين كه ضريب
آيـد،   هـا سـبك درمـي    ها مقدار اندكي گرفته شود بـر آن  باشند، و هرگاه از هريكي از اين مي

  اگرچه في نفسه زياد هم باشد.

  زكات كشاورزي و تجارت:
آوردن  رت از شـهرهاي دور و دراز، و درو شـدن كشـت و بـه دسـت     چون دايرشدن تجـا 

شود، و اين بزرگترين انواع زكات است، سال هم براي آن  جات در هر سال، يك بار مي ميوه
هـا زيـاد    مقدر گرديد، و نيز سال چند فصل مختلف الطبائع دارد كه گمان رشد امـوال در آن 

  قديرات.است، و آن مدت مناسبي است براي اينگونه ت
تر و موافق به مصلحت، اين است كه زكات فقط از جنس ايـن امـوال مقـرر گـردد،      آسان

اي از شتران يك ماده شتري گرفته شود، و از هر گلة گاو يك گـاوي   يكي آن كه از هر گله
  و از هر گلة گوسفندان، گوسفندي گرفته شود.

ها  قرايي شناخته بشوند، تا كه اينها به مثالي، قسمتي و است باز الزم است كه هريكي از گله
  اي براي آشنايي به حدود جامع و مانعي قرار گيرند. وسيله

گوينـد، امـا    ها انعام مي باشند كه به آن ها در بيشتر مناطق شتر، گاو، و گوسفند مي پس دام
اسب پس از آن، گله وجود ندارد، و چندان نسل زيادي ندارد، مگـر در منـاطق بسـيار كمـي     

  تركستان.مانند 
مانند، و آنچه غير از  هايي كه تا سال كامل باقي مي و مزرعه، عبارت است از اقوات و ميوه

  شود. ها باشد به آن سبزيجات گفته مي اين
تجارت، عبارت است از اين كه كسي چيزي بخرد تا از آن سودي به دست بياورد، زيـرا   

ي رسيد و بر حسب اتفاق آن را فروخت اگر به كسي چيزي هبه گرديد، يا از كسي به او ميراث
  شود. و سودي از آن گيرش آمد به او تاجر گفته نمي

كنز (خزانه) عبارت است از مقدار زيادي طال و نقره كه تا مدت مديدي باقي بماننـد، امـا   
شود، اگرچه چندين سال هم باقي بماند، و بقيـه   مانند ده درهم و بيست درهم، كنز ناميده نمي
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رود و برقرار  آيد و مي شوند، و آنچه صبح و شام مي رچند زياد باشند كنز گفته نميكاال هم ه
شود، پس اين مقدمات به جاي اصول مسلمي در باب زكـات قـرار    ماند نيز كنز گفته نمي نمي
اي مقرر بفرمايـد   خواست تا در اين باره نسبت به مبهمات ضابطه �گيرند، باز رسول خدا  مي

  رفتند. اي، به شمار مي هر باب، حدود معروف، و بكار گرفته كه در نزد عرب در

  فضيلت انفاق و كراهيت امساك

  سخاوت روح زكات است:
باز نياز پديد آمد كه فضايل انفاق و ترغيب در آن بيان گردد، و پرداخت آن بـا رغبـت و   
سخاوت نفس باشد كه اين، روح زكات است، و مصـلحت راجـع بـه تهـذيب نفـس، بـا ايـن        

ماند، نيز از امساك و بخيلي در آن نكوهش شود، زيرا بخيلي مبدأ ضرر رسيدن بـه   توار مياس
 اللُهـم «گويـد:   مانع زكات است، و آن ضرر رسيدن يا در دنياست، چنانكـه يـك فرشـته مـي    

كننـده   انفاق به«يعني  »تـََلًفـا ُمْمِسًكا َأْعطِ  اللُهم «گويد:  و فرشته ديگر مي »َخَلًفا ُمْنِفًقا َأْعطِ 
  .»عوض بده و به بخيل خسارت وارد كن

  فضيلت صدقه:

َلُكمْ  َكانَ  َمنْ  َأْهَلكَ  الشح  فَِإن  الشح  اتـُقوا«فرمود:  �رسول خدا  الحديث، كه  »قـَبـْ
. و نيز فرمود: »از بخل خود را به دور نگهداريد، زيرا بخيلي گذشتگان قبلي را از بين برد«
» َدقَ ِإنَغَضبَ  ُتْطِفئُ  ةَ الص  بو نيز فرمود: »نشاند دادن، خشم خدا را فرو مي صدقه«كه  »الر ،
» َدَقةُ ِإنارَ  اْلَماءُ  يُْطِفئُ  َكَماالَخِطْيَئَة   ُتْطِفئُ  الصدادن، گناهان را چنان  صدقه«كه  »الن

فإن اهللا «، و نيز فرمود: »كند برد كه آب آتش را خاموش مي خاموش كرده و از بين مي
خداوند صدقه را به دست راست گرفته «الحديث، كه  »يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها
  .»دهد باز آن را براي صاحبش پرورش مي
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زاد، و  ها اين است كه دعوت مألأعلي در اصالح حال آدمـي  گويم: فلسفة همه اين من مي
كننـده   كوشد، به اين انفاقرحمت براي كسي كه در اصالح شهر يا در تهذيب نفس خويش ب

آورد كـه بـا او بـه خـوبي      گردد، پس اين علومي را در مـأل سـافل و بنـي آدم پديـد مـي      برمي
  گيرد. برخورد نمايند، و اين سبب آمرزش گناهان قرار مي

و معني پذيرفتن خداوند، آن را، اين است كه صورت عملي در مثال، بـه سـوي صـاحبش    
رسد،  عاهاي مألأعلي و رحمت خداوند به او، به پايه تكميل ميبرگردد، و اين نعمت در اثر د

 ِفضـةٍ  َوالَ  َذَهـبٍ  َصـاِحبِ  ِمـنْ  َمـا«كه فرمـود:   �و همين است منظور از اين قول رسول خدا 
َها يـَُؤدى الَ  يچ نيست ه«الحديث كه  »َصَفاِئحُ  َلهُ  ُصِفَحتْ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َكانَ  ِإَذا ِإال  َحقَها ِمنـْ

ها را ادا نكرده باشد، مگر ايـن كـه در روز قيامـت بـراي او      اي كه حق آن صاحب طال و نقره
  .»شوند تخته مانند صفحت له صفايح درست كرده مي

  سزاي مانع زكات:

مال كسي كه زكات ندهد براي او «يعني،  »َأقْــَرعَ  ُشـَجاًعا َلهُ  ُمثلَ «فرمود:  �رسول خدا 
، و نيز در باره شتر، گاو و گوسفند هم، همچنـين چيـزي   »شوند به صورت اژدهايي مجسم مي

بودن سزاي مانع زكات بدين صفت دو چيز است كه، يكي   گويم: سبب باعث فرمود؛ من مي
اصلي است، دوم تأكيدي براي اول، و ايـن از آنجاسـت كـه صـورت ذهنـي جالـب صـورت        

  باشد. يديگري است، مانند سلسلة احاديث نفس كه بعضي جالب بعضي م
هاي چنـد   شدن صورت شدن چندين صورت در ذهن، مستعدي جمع و همانگونه كه جمع

گيرد، مانند پـدري و فرزنـدي، و همانگونـه كـه پرشـدن كيسـه منـي و جـوش          ديگر قرار مي
هـا را بـه خـواب ببينـد، و      كند كه صـورت زن  بخارات آن در نيروي فكري نفس را وادار مي

در  »فيـل «هاي اشياي موذي را مانند  بخارات ظلماني صورتهمانگونه كه پرشدن ظروف از 
شوند كه وقتي نيروي مثالي  هاي مدركه طبعاً متقاضي مي آورد، همچنين نيروي نفس پديد مي

به نفس برسد، بخيلي او را به اموال ظاهر كامالً مجسم نمايد، و صورت آنچـه را بـه آن بخـل    
مايد، و نيروهاي فكري او نيز بـه صـورت   ورزيده و در حفظ آن زحمت كشيده است جلب ن
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گيرد، موافق به آنچه سنت الهي خواسـتار   شوند، و از آن  دردمند قرار مي كامل و ظاهر پر مي
كـردن و گـازگرفتن    دردمندبودنش به آن باشد، پس از طال و نقره داغ است و از شـتر پايمـال  

  است، و علي هذا القياس.
ها زكات بر ثروتمنـدان واجـب گرديـد، و در     پيش آن و چون مألأعلي به آن پي بردند، و

گيري قـرار گرفـت تـا كـه ايـن       گرديد، اين آمادهها، متمثل  شدن نفوس به آن نزد آنان، اذيت
  ها در موطن حشر فايض گردند. صورت

شدن به صورت اژدها و صفايح اين است كه اژدها بودن براي كسي اسـت   فرق در مسجم
بر او غالب آيد، پس در نفس او صورت مال به چيزي متمثـل  كه حب مال به صورت مجمل 

آيـد، و نفـس چنـان اذيـت      شدن آن محبت بر نفس به صورت طوق درمي گردد، و احاطه مي
گردد، دوم در آن صورت است كه محبت درهم و  دار اذيت مي شود كه با گزيدن مار سم مي

ــد و در نگهــداري آن  ــب آين ــاً غال ــار عين ــج كشــيده ب  دين ــا رن اشــد، و نيروهــاي فكــر او از  ه
  ها پر شده در نظر او كامالً مجسم شده موجب درد قرار گيرند. هاي آن صورت

  سخي به خدا نزديك است:

 ،النـاسِ  ِمـنَ  َقرِيـبٌ  ،اْلَجنـةِ  ِمـنَ  َقرِيـبٌ  ،اللـهِ  ِمـنَ  َقرِيـبٌ  السـِخى «فرمـود:   �رسول خـدا  
 ،النـارِ  ِمـنَ  َقرِيـبٌ  ،النـاسِ  ِمـنَ  بَِعيـدٌ  ،اْلَجنـةِ  ِمـنَ  بَِعيـدٌ  ،اللـهِ  ِمـنَ  يدٌ بَعِ  َواْلَبِخيلُ  .النارِ  ِمنَ  بَِعيدٌ 

سخي به خدا و جنت و مردم «كه  »َبِخيـلٍ  َعابِـدٍ  ِمنْ  َوَجل  َعز  اللهِ  ِإَلى َأَحب  َسِخى  َوَلَجاِهلٌ 
جهـنم نزديـك اسـت،    نزديك و از جهنم دور است، و بخيل از خدا و جنت و مردم دور و به 

  .»باشد تر مي جاهل سخي پيش خدا از عابد بخيل محبوب
گويم: نزديكي او بـا خـدا عبـارت اسـت از مسـتعد شـدن او بـراي معرفـت خـدا و           من مي

دورشدن پردها از اوست، و نزديكي او به جنت اين است كه مستعد باشد بـراي طـرد نمـودن    
هاست به رنگ ملكيت  ا بهيميت كه حامل آنهاي خسيس كه با ملكيت منافات دارند، ت هيأت

شدنش به مردم اينست كه با او محبت ورزند، و با او درگيـر نگردنـد، زيـرا     درآيد، و نزديك
 َكـانَ  َمـنْ  َأْهلَـكَ  الشـح  ِإن «فرمـود:   �اصل درگيري از بخيلي اسـت، چنانكـه رسـول خـدا     
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َلُكْم، ــبـْ ــي  «، »َمَحــارَِمُهمْ  َواْســَتَحلوا َءُهْم،ِدَمــا َيْســِفُكوا َأنْ  َعَلــى َحَمَلُهــمْ  قـَ ــدون شــك بخيل ب
هاي يكديگر را بريزند، و محارم يكديگر  ها را وادار كرد تا خون گذشتگان را از بين برد، آن

تـر اسـت كـه     ، جاهل سخي از اين جهت پيش خدا نسبت بـه بخيـل محبـوب   »را حالل بدانند
شـود از آن كـه بـه فشـار وادار      املتر مـي طبيعت هرگاه نسبت به چيزي گذشت داشته باشد كـ 

  گردد.

  حقيقت انفاق و امساك:

الحـديث،   »ُجنَتانِ  َعَلْيِهَما رَُجَلْينِ  َكَمَثلِ  َواْلُمَتَصدقِ  اْلَبِخيلِ  َمَثلُ «فرمود:  �رسول خدا 
  .»ها دو اسپر قرار دارد دهنده مانند دو مرداند كه بر آن مثال بخيل و صدقه«كه 

ها شده است، زيرا هرگـاه   اي به حقيقت انفاق و امساك و روح آن اين اشارهگويم: در  مي
شود، پـس   مقتضيات انفاق، انسان را احاطه نمايند، و بخواهد آن را انجام دهد به آن موفق مي

دهـد،   اگر آن كس سخاوت نفس داشته باشد انشراح روحاني و يورش بر مال به او دست مي
باشد، بلكه بـا زدودن   ير قرار گرفته زدودن آن براي او آسان ميو مال در جلوي او ذليل و حق

ترين چيـزي اسـت در طـرد نمـودن      كشد، اين خصلت، عمده آن راحت شده نفس سردي مي
هاي خسيس حيواني را كه در كالبد او جـاي گرفتـه انـد، و اگـر      نفس ارتباطات خود با هيأت

شـود، و   هايش آراسته مي در جلو چشم رود، و آن مال بخيل باشد نفسش در حب مال فرو مي
توانـد از آن رهـايي بيابـد، ايـن خصـلت در چسـبيدن بـه         كند و نمـي  بر قلب او تسلط پيدا مي

اي اسـت، از ايـن تحقيـق مناسـب      ترين وسـيله  ها، عمده شدن به آن هاي پست، و سرگرم هيأت
 »َمنـانٌ  َوالَ  ِبَخْيـلٌ  َوالَ  ِخـب  اْلَجنةَ  يَْدُخلُ  ال«كه فرمود:  �است كه به معني قول رسول خدا 

  .»روند گذار به جنت نمي چين و بخيل و منت سخن«كه 

  شوند: بخل و ايمان يكجا در دل مؤمن جمع نمي

بخيلي و «كه  »َأبًَدا َعْبدٍ  قـَْلبِ  ِفي َواِإليَمانُ  الشح  َيْجَتِمعُ  ال«فرمود:  �رسول خدا 
للجنة أبواب ثمانية فمن كان من «، و نيز فرمود: »دگردن ايمان يكجا در دل بنده جمع نمي



    

  163  ةمن أبواب الزكا
  

 

الخ...  »جنت هشت در دارد پس هركسي كه از اهل نماز باشد..«الحديث، كه  »أهل الصالة
شدن نفس به آنچه رضاي   گويم: بايد دانست كه حقيقت جنت عبارت است از راحت من مي

’﴿ست منظور از قول خدا: خداست و اطميناني كه از باال به او دست بدهد، و همين ا Å∀ sù 

ÏπuΗ ÷qu‘ «!$# öΝ èδ $pκ� Ïù tβρà$ Î#≈ yz ∩⊇⊃∠∪﴾)1( ،»و قول »در رحمت خدا براي هميشه خواهند ماند .

%βÎ) tÏ¨﴿خداوند متعال:  ©!$# (#ρã� x� x. (#θè?$tΒ uρ öΝèδ uρ î‘$¤� ä. y7Í× ‾≈ s9 'ρé& öΝÍκ ö� n= tæ èπuΖ ÷ès9 «! $# Ïπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $#uρ 

Ä¨$̈Ζ9 $# uρ tÏèyϑ ô_ r& ∩⊇∉⊇∪ tÏ$ Î#≈ yz $pκ� Ïù﴾)2(  اند  اند و در حال كفر مرده آنان كه كفر ورزيده«كه
  .»باشند كه هميشه در آن مي ،بر آنان است -همگى -اينانند كه لعنت خدا و فرشتگان و مردم

  هاي حيواني: آمدن نفس از تاريكي بيرون
تواند باشد كـه   نيت از آن عاداتي ميهاي حيوا آمدن به سوي اين امور از تاريكي راه بيرون

نفس بر ظهور ملكيت در آن آفريده شـده و بهميـت از آن سـركوب گرديـده اسـت، بعضـي       
هايي هستند كه در ُخلُق خشوع و طهارت بر نيروي ملكيت آفريـده شـده انـد، و از     نفوس آن

ريده شده انـد  دارند، يا در ُخلق جوانمردي آف هاست كه بهره بزرگي از نماز برمي خاصيت آن
وري بزرگي از صدقات، گذشت از ظلم و برخورد با نرمش با مؤمنين  كه از خاصيت آن بهره

است با وجود اين كه نفس كبر دارد، يا در ُخلُق شجاعت آفريده شـده انـد، پـس تـدبير حـق      
پذيرد شجاعت  شود، پس نخستين چيزي كه نفس آن را مي براي اصالح بندگان به او القاء مي

باشـند،   هاي متجاذب مي و به وسيله آن بهره بزرگي از جهاد خواهند داشت، يا از نفس است،
هـا را   دهد كه بهيميت را به روزه و اعتكاف شكسـته، آن  ها دست مي پس الهام يا تجربه به آن

يابنـد و از صـميم قلـب     دهـد، پـس آن را بـا سـمع قبـول درمـي       هايشان نجـات مـي   از تاريكي
  به آن به ريان پاداش داده خواهند شد. كوشند، پس موافق مي

                                           
  .107سورة آل عمران، آية  -)1(
  .162 – 161سورة بقره، آية  -)2(
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ها در اين حديث تصريح فرمود،  نسبت به آن �ها از ابوابي هستند كه رسول خدا  پس اين
و شبيه آن است كه از آنجمله: باب العلماء الراسخين، باب اهل الباليـا و المصـايب والفقـر، و    

ي سبعة يظلهم اهللا في ظله: ف«فرمود:  �باب عدالت باشد، و همين است منظور رسول خدا 
  .»(إمام عادل)

نشاني او اينست كه در باره تأليف مردم با همديگر با جديت بكوشد، و نيز باب توكـل، و  
، و در باره هر بابي از اين ابواب احاديث زياد و مشهوري وجود دارد، خالصه اين ةترك طير

ه سوي رحمت خداوند، و واجب آمدن نفس ب ها بزرگترين درهايي هستند براي بيرون كه اين
است كه در حكمت خداوند براي جنتـي كـه آن را بـراي بنـدگانش آفريـده اسـت در برابـر        

ها نيز هشت در باشـد، بـراي گذشـتگان كامـل، احسـان از دو تـا چهـار در بـاز          هريكي از اين
صديق شوند، و به اين چيز حضرت ابوبكر  كند كه از آن درها در روز قيامت ندا كرده مي مي
الحـديث،   »..َزْوَجْينِ  َأنـَْفقَ  َمنْ «كه فرمود:  �وعده داده شد، و معني حديث رسول خدا  �

شود، و آن را به خاطر اهتمام بيشتر بـه طـور    اين است كه او از بعضي درهاي آن ندا كرده مي
  ويژه ذكر كرد.

  مقادير زكات

 ُدونَ  ِفيَمـا َولَـْيسَ  َصـَدَقةٌ  التْمـرِ  ِمـنَ  َأْوُسـقٍ  َخْمَسةِ  ُدونَ  ِفيَما لَْيسَ «فرمود:  �رسول خدا 
در «كــه  »َصــَدَقةٌ  اِإلبِــلِ  ِمــنَ  َذْودٍ  َخْمــسِ  ُدونَ  ِفيَمــا َولَــْيسَ  َصــَدَقٌة، اْلــَوِرقِ  ِمــنَ  َأَواقٍ  َخْمــسِ 

كمتر از پنج وسـق خرمـا و در كمتـر از پـنج اوقيـه نقـره و كمتـر از پـنج شـتر صـدقه واجـب            
  .»باشد نمي

  هاي زكات: حكمت در نصاب
گويم: از دانه و خرما پنج وسق به اين خاطر مقدر گرديد كه آن براي خانوادة كـم   من مي

كند، زيرا كمترين افراد خانواده عبارت از يـك مـرد و يـك     جمعيت تا يك سال كفايت مي
باشد و امثال آن از كمترين اهل منزل، و غالـب غـذاي يـك     زن و نفر سوم فرزند يا خادم مي



    

  165  ةمن أبواب الزكا
  

 

هـا ايـن مقـدار غـذا      باشد، پس هرگاه يـك نفـري از ايـن    رطل يا مدي از طعام مي انسان يك
كند، بلكه هنوز مقداري براي پـيش آمـدها و شـوربا     شان مي بخورد، در ظرف يكسال كفايت

  ماند. باقي مي
اي را تـا   و از نقره پنج اوقيه مقدر گرديد، زيرا اين مقداري است كـه كمتـرين اهـل خانـه    

ها كفايت كند، عادات مردم مناطق معتـدل، در   بودن قيمت در صورت موافق يك سال كامل،
  باال و پايين نرخ، بررسي شده، اين مقدار درست درآمده است.

ها يك گوسفند قرار داده شد، اگـر چـه اصـل     و در شتر پنج نفر شتر مقدر شده زكات آن
ر نصـاب، عـددي در   اين است كه زكات هر جنس مال، از خود همان جنس گرفته شود، و د

باشد،  ها از روي جثه و فايده مي نظر گرفته شود كه ارزش داشته باشد، چون شتر باالترين دام
توان آن را با ذبح، سواري، دوشيدن، طلب نسل، و طلب گرمي، بـه وسـيله پوسـت و     زيرا مي

د كردنـ  پشمش، مورد استفاده قرار داد، بعضي مردم شترهاي نجيب و كمـي را نگهـداري مـي   
كردند، و هر نفـر شـتري در آن زمـان بـه جـاي ده، هشـت و        كه به جاي يك گله كفايت مي

شد، چنانكه در بسياري احاديـث   داشت، و به آن برابر قرار داده مي دوازده گوسفند ارزش مي
آمده است، پـس پـنج شـتر در حكـم كمتـرين نصـاب گوسـفند قـرار گرفـت و در آن يـك           

  گوسفند مقرر گرديد.

  اسب صدقه نيست: در برده و

بــر «كــه  »فـََرِســهِ  ِفـي َوَال  َعْبــِدهِ  ِفـي َصــَدَقةٌ  اْلُمْسـِلمِ  َعلَــى لَـْيسَ «فرمــود:  �رســول خــدا 
گويم: از آنجاست كه مروج نيست كـه بـرده و    ، مي»اي نيست مسلمان در برده و اسب صدقه

ي كشـ  كنيز جهت نسل كشي نگهداري شوند، و همچنين اسـب در بيشـتر منـاطق جهـت نسـل     
شـوند، لـذا ايـن دو صـنف از امـوال نـامي بـه         هاي ديگر مـي  شود آنچنانكه دام نگهداري نمي

  آيند، مگر اين كه در اموال تجارت قرار بگيرند. حساب نمي

  زكات شتر:
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از روايات حضرت ابوبكر صديق، عمر فاروق، علي مرتضي، عبداهللا بن مسعود، عمرو بـن  
مستفيض، بلكه به تواتر ثابت است كه زكات هـر پـنج   حزم و غيره رضوان اهللا عليهم اجمعين 

شتر يك گوسفند است، پس هرگاه به بيست و پنج برسند تا سي و پنج مـاده شـتر يـك سـاله     
باشد، و هرگاه به سي و شش تا چهل و پنج برسند ماده شتر دوسـاله   (بنت مخاض) واجب مي

د ماده شتر سه ساله (حقـه)  گردد، هرگاه به چهل و شش تا شصت برسن (بنت لبون) واجب مي
هـا مـاده شـتر چهارسـاله      واجب است، پس وقتي شصت و يك تا هفتـاد و پـنج برسـند در آن   

شود، پس وقتي كه هفتاد و شش تا نود برسند دو دوسـاله (دو بنـت لبـون)     (جذعه) واجب مي
هـا دو حقـه واجـب     باشد، پس هرگاه به نـود يـك تـا صـد و بيسـت برسـند در آن       واجب مي

اشد، پس هرگاه كه بر صد و بيست يكي اضافه شد در هر چهل تا، يك بنـت لبـون و در   ب مي
  باشد. هر پنجاه تا، يك حقه واجب مي

هـا   گويم: اصل در اين باره اين است كه، وقتي خواسته شد كه ماده شترها بـر گلـه   من مي
ادند تا كه تقسيم شوند، ماده شتر كوچك را به گله كوچك و بزرگ را به گله بزرگ قرار د

شود نه بر كمتر از آن،  انصاف مراعات گردد، و لفظ گله بر بيشتر از بيست نفر شتر اطالق مي
هـاي   پس آن به بيست و پنج نفر شتر منضبط گرديد، سپس در هر ده شـتر يـك سـني از سـن    

  شدن آن در هر پانزده قرار گرفت. ها اضافه شد، پس اضافه مرغوب عرب

  زكات گوسفند:
روايــات ايشــان در بــاره زكــات گوســفندان مســتفيض اســت كــه هرگــاه تعــداد  و نيــز از 

باشد، پس هرگاه از صـد و   گوسفندان به چهل برسد تا صد و بيست، يك گوسفند واجب مي
گـردد، پـس هرگـاه از     ها دو گوسـفند واجـب مـي    بيست اضافه شده تا دويست برسند در آن

شود، پس وقتي كـه از سيصـد    واجب ميها سه گوسفند  دويست تا سيصد اضافه شوند در آن
گـويم: اصـل در ايـن بـاره ايـن       باشد، من مي اضافه شوند در هر صد گوسفند يكي واجب مي

هـا   باشـد، و اخـتالف در آن   باشد و يكي ديگر كم مـي  است كه يك گله گوسفندان زياد مي
ا را هـ  ها سهل و آسان است، هريكي بر حسـب سـهولت آن   متفاحش است، زيرا نگهداري آن
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كوچكترين گله را چهل و بزرگتـرين را سـه برابـر آن     �كند، پس رسول خدا  نگهداري مي
  قرار داد، سپس در هر صد، يك گوسفندي را زكات مقرر نمود، تا در حساب سهولت باشد.

حديث معاذ در باره گاوها به صحت رسيده است كه در هر سي گاو يـك گوسـاله يـك    
و در هر چهـل گـاو يـك گوسـاله دو سـاله (مسـن يـا مسـنه)          ساله (تبيع و تبيعه) واجب است

واجب است، زيرا گاو در وسط شتر و گوسفند قرار دارد، پس در آن شباهت شتر و گوسفند 
  هر دو مراعات گرديده است.

  زكات مال:
نيز مستفيض است كه زكات نقره يك چهلم است، پس اگر به جز يك صد و نود درهـم  

ترين امـوال هسـتند كـه بـا انفـاق       ر او زكاتي نيست، زيرا كنزها، نفيسها ب بيشتر ندارد، در آن
ها اين است كه سـبكترين   گردند، لذا سزاوارتر در زكات آن ها متضرر مي مقدار زيادي از آن

باشد، و در آن زمان هـر دينـاري ده درهـم بـود، پـس       زكات باشد، طال هم در حكم نقره مي
  نصاب طال بيست مثقال قرار گرفت.

  كات زراعت:ز
شود يا عشري است، عشر واجب است، و در آنچه به  در هرآنچه به آب آسمان آبياري مي

شود يك بيستم واجب است، زيرا هرآنچه زحمتش كمتر و درآمدش  آب كشيدن آبياري مي
بيشتر باشد سزاوار است كه مقدار زكاتش نيز بيشتر باشد، و آن كه زحمـتش بيشـتر و نفعـش    

  ر است كه زكاتش سبكتر باشد.كمتر باشد سزاوا
 تَـَدُعوا لَـمْ  فَـِإنْ  الثـلُـَث، َدعُـوا«در حـق خـرص (تخمـين) فرمـوده اسـت:       �رسول خـدا  

. مـن  »كنيد پـس يـك ربـع را رهـا كنيـد      و اگر يك سوم را رها نمي«، »الربُـعَ  َفَدُعوا الثـُلثَ 
خواهنـد بسـر،    مـي  هـا  گويم: راز مشروعيت خرص دفع حرج از كشاورزان است، زيرا آن مي

كننـدگان اسـت كـه     رطب و عنب، خام و پخته بخورند، و نيز دفـع حرجـي از صـدقه وصـول    
توانند محصوالت را از صاحبانش جلوگيري كننـد، مگـر ايـن كـه مشـقت تحمـل كـرده         نمي
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باشند، و چون خرص و تخمين محل شبه و تهمت بود، و حق زكات تخفيـف اسـت، دسـتور    
شـود ميزانـي جـز     هارم ترك شود، و آنچه براي فروش آماده مـي رسيد تا يك سوم يا يك چ

  قيمت ندارد، پس واجب گرديد كه بر زكات نقد حمل گردد.

  زكات ركاز:
در ركاز: يك پنجم واجب است؛ زيرا از يك جهت به غنيمـت شـباهت دارد و از جهـت    

  ديگر به مال مجاني، پس زكاتش يك پنجم قرار داده شد.

  زكات الفطر:
الفطر را يك صاع از خرما و جو بر برده، آزاد، مرد، زن، كـودك و   قةصد �ا رسول خد

بزرگ از مسلمانان فرض كرده است، و در يـك روايـت يـك صـاع كشـك يـا يـك صـاع         
كند، پس از  اي را سير مي كشمش، تقدير آن به يك صاع از آنجاست كه يك صاع اهل خانه

فقير وجود دارد، و انسان بـه انفـاق ايـن مقـدار     نيازي قابل توجهي، در شابنه روز براي  آن، بي
غالباً ضرربار نخواهد شد، در بعضي روايات نصف صاع گندم با يك صاع جو برابر قرار داده 

خوردنـد، و ايـن از خـوراك     شده است، زيرا در آن زمان غالباً گندم را به جز اهل تنعم نمـي 
ستان سرقت، آن را بيان كـرده اسـت،   آمد، چنانكه زيد بن ارقم در دا مسكينان به حساب نمي

وقتي خداونـد سـعه آورده   «كه  »إذا وسع اهللا فوسعوا«فرمود:  �باز حضرت علي مرتضي 
، و بازهم به عيد فطر از چند جهت موقـت گرديـد، از آنجملـه:    »است شما از آن كار بگيريد

اران اسـت، و  د گردد، و يـك گونـه پـاكيزگي بـراي روزه     بودنش كامل مي اين كه شعاير اهللا 
  هاست، مانند سنن رواتب براي نمازهاي فرايض. ي آن تكمله براي روزه

  زكات زيور آالت:
باشند،  احاديث در اين باره كه آيا در زيور آالت زكات واجب است يا خير؟ متعارض مي

آمـدن از اخـتالف    و كنزگفتن آن نيز مستبعد اسـت، و معنـي كنـز در آن وجـود دارد، بيـرون     
  باشد. ميتر  محتاط
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  مصارف

  مصارف بر دو قسم است:

  اول، آنچه ويژة مسلمانان است:
اصل در مصارف اين است كه مناطق بر دو قسم اند: يكي آن كه خـالص بـراي مسـلمانان    
است كه هيچكسي از صاحبان اديان در آن مناطق نباشد و آميزش با مسـلمانان نداشـته باشـد،    

به تخفيف قايل شد، زيرا اين منـاطق نيـاز بـه تنظـيم     پس شايسته است كه بر اهالي اين مناطق 
ريزي جنگ ندارند، و بسيار كسـاني هسـتند كـه كارهـاي مشـترك المنـافع را        ارتش و برنامه

دهنـد، و   جهت تحصيل پاداش، طبق وعده الهي كه به نيكوكاران به اجر داده است، انجام مي
زياد مسلمانان از اينگونه مردمان خير هاي  شود، و گروه شان از اموال ويژة خودشان مي كفايت

  باشند. خالي نمي

  دوم، آن كه اديان ديگر در آن شريك هستند:
هاي مختلفي از اديان مختلف در آن سكونت داشته  بعضي آن مناطق هستند كه گروه
فرمايد:  ها تشدد بكار رفته باشد، چنانكه خداوند مي باشند، شايسته است كه نسبت به آن

﴿â !#£‰ Ï©r& ’ n?tã Í‘$¤� ä3ø9$# â !$uΗ xqâ‘ öΝæη uΖ ÷� t/﴾)1(  نسبت به كفار سخت و باهم مهربان هستند«كه«.  
هاي قـوي داشـته باشـند، و     آن مناطق نياز دارند كه نيروي نظامي و انتظامي بسيار و كمك

ها  دهد بازخواستي باشد، و امرار معاش آن نياز دارند كه از هركسي كه عمل مفيدي انجام مي
هريكي از اين دو منطقه، يك سنتي بكار برد، و  �يت المال مقرر گردد، پس رسول خدا در ب

  ماليات را به اعتبار مصارف، مقرر نمود كه بحث منطقه دوم در كتاب جهاد خواهد آمد.

  مال مصارف بر دو نوع است:

                                           
  .29سورة فتح، آية  -)1(
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  نخست، مشترك المنافع:
دو نوع است كه در برابـر بـا   آيد  ترين مالي كه در مناطق ويژه مسلمانان به دست مي عمده

شـود،   باشد، يك نوع، آن مالي است كه ملكيـت مالـك از آن زايـل مـي     دو نوع مصرف، مي
اي كه مأموران  اي كه مالكي نداشته باشند، لقطه شده هاي گم مانند تركه ميت ال وارث، حيوان

ل آن، شايسـته  دولت آن را بيابند و بعد از تعريف مقرر شرعي، مالـك آن گيـر نيايـد، و امثـا    
است كه اينگونه اموال در منافع مشترك كه براي كسي تمليكي در بر نداشته باشـد، مصـرف   

هـا و امثـال    هـا، چشـمه   ها، بناي مساجد، حفر چاه ها، ساختن پل گردند، مانند الروبي رودخانه
  ها. آن

  دوم، مال مختص به صدقات:
شود، شايسته  آوري مي المال جمع نوع ديگر اموال، صدقاتي است كه از مسلمانان در بيت

است كه جايي مصرف گردد كه در ملكيت كسي قرار گيرد، چنانكه خداوند در اين باره 

yϑ$﴿فرمايد:  مي ‾Ρ Î) àM≈s% y‰ ¢Á9 $# Ï!# t� s)à� ù= Ï9 ÈÅ3≈ |¡yϑ ø9 $#uρ﴾)1( ،»ها براي  جز اين نيست كه صدقه
  .»باشند فقيران و مسكينان مي

  ه تاست:ها، س ترين نيازمندي مهم
  ها، سه تاست: خالصه اين كه اين نوع نيازها هرچند بسيار هستند، ولي عمده در آن

ديـدگاني كـه در    فقـرا، مسـاكين، مسـافران و مصـيبت    «ها را بـه   نيازمنداني كه خداوند آن
  منضبط فرموده است. »شان قرار گرفته است مصلحتي بار به گردن

  رين دريافت ماليات، ياد كرده است.ها را به عنوان غازي و مأمو : كه آنحفظة
شـود كـه از    هاي واقع شده، يا در حال وقوع، صرف كرده مي سوم: مالي كه براي دفع فتنه

باشـد، و يـا بـه     آيند، و اين يا به موافقت مسلمانان ضعيف با كفار مـي  ناحيه بيگانگان پيش مي
القلـوب شـامل    لفـة عنـوان مـؤ   گيرد كه برگردانيدن مكر و تدبير كفار به وسيله مال، انجام مي

                                           
  .60سورة توبه، آية  -)1(
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گردد كه به عنوان غارم در آنچه بـه عهـده    هاي مسلمانان صرف مي هاست، يا در درگيري آن
شود، اما اين كـه چگونـه آن را تقسـيم نمـود و از كجـا آغـاز گـردد و چـه          گيرند، ياد مي مي

  گردند. ها به رأي امام تفويض مي مقداري به هريكي داده شود، همه اين

  ست كه در امر مفيدتري براي فقرا صرف گردند:جايز ا
شان غالم  توانند از زكات مال مروي است كه مردم مي باز حضرت عبداهللا بن عباس 

و برده آزاد كنند، در حج به مصرف برسانند، و از حضرت امام حسن بصري نيز مانند اين 

yϑ$﴿د: منقول است و او در استدالل به تأييد قولش اين آيه را تالوت فرمو ‾Ρ Î) àM≈s% y‰ ¢Á9$# 

Ï !#t� s) à�ù= Ï9﴾)1(  َحَمَلَنا«و در هر كدام صرف نمود كافي است، از ابو اآلس مروي است كه 
 ِبىَدَقةِ  ِإِبلِ  َعَلى ���� النالص  بر شتر صدقه در راه حج سوار  �ما را رسول خدا «كه  »لِْلَحج
  .»كرد

 َأْدرَُعـهُ  اْحتَـَبسَ  قَـدِ  َخالِـًدا َتْظِلُمـونَ  فَـِإنُكمْ  َخالِـدٌ  َوَأمـا«در حديث صحيحي آمده اسـت:  
كنيد، زيرا او اسباب جنگـي و   شما نسبت به خالد داريد ظلم مي«كه  »اللـهِ  َسـِبيلِ  ِفى َوَأْعِتَدهُ 
. در اينجا دو چيز وجود دارد: يكي اين كه، »هاي خود را در راه خدا وقف كرده است سالح

كـردن بـه    وقتي كه به نفع فقرا باشد جايز است، دوم اين كه وقـف  دادن چيزي به جاي چيزي
  جاي تصدق كافي است.

yϑ$﴿گويم كه: بنابراين حصر در قول خداونـدي:   من مي ‾Ρ Î) àM≈ s% y‰ ¢Á9 حصـر اضـافي    )2(﴾#$
خواهنـد   خواسـتند در آنچـه مـي    است كه به نسبت مطالبة منافقان بيان گرديده اسـت كـه مـي   

اش اين كه نيازها محصور نيسـتند، و در   ضاي سياق آيه است، فلسفهصرف گردد، چنانكه مقت

                                           
  .60سورة توبه، آية  -)1(
  .60توبه، آية سورة  -)2(
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بيت المال مناطق ويژه مسلمانان جز اموال زكات چيز ديگري وجود ندارد، الزم است كـه بـه   
  آمدهاي شهر و منطقه كفايت كند، واهللا أعلم. اي قايل شد تا كه به پيش توسعه

  هاي اموال مردم هستند: صدقات چرك

 ِلُمَحمدٍ  َتِحل  الَ  َوِإنـَها الناسِ  َأْوَساخُ  ِهىَ  ِإنَما الصَدقَاتِ  َهِذهِ  ِإن «فرمود:  �رسول خدا 
و آل محمـد   �هاي مردم هستند كه بـراي محمـد    اين صدقات چرك«كه  »ُمَحمـدٍ  آللِ  َوالَ 
وسـيله  گويم: از آنجا چرك به حساب آمدند كه كفارة گناهان،  . من مي»باشند حالل نمي �

دفع بالها و فديه بنده از بال، قرار گرفتند، پس در مدارك مألأعلي چنان قرار گرفتند كـه در  
ها وجـود امـر خـارجي هسـتند كـه در       شوند كه آن صورت ذهني و لفظي و نوشتار متمثل مي

گوينـد، پـس بعضـي از     مقابل به آن قرار گرفته اند، و اين را در اصالح ما وجود تشـبيهي مـي  
هــا تــاريكي وجــود دارد، و در بعضــي حيــز پــاييني  كننــد كــه در آن الي درك مــينفــوس عــ

نماينـد، پـدر    آيد، و گـاهي اهـل كشـف نيـز آن تـاريكي را مشـاهده مـي        دستوراتي فرود مي
كـرد، همچنانكـه نيكـان يـاد و بـود زنـا،        بزرگوارم (قدس سرُّه) از خودش آن را حكايت مي

شـان   داننـد، و از يـادكردن چيزهـاي خـوب خـوش      ييادآوري عضوهاي خبيث را نـاگوار مـ  
  آيد، و به ياد خدا تعظيم قايل هستند. مي

  هاست: در دادن مال زكات به آل محمد توهيني به آن
و نيز مالي كه مردم آن را بدون عوض از عين يا منفعي بـه دسـت بيـاورد، و هـدف از آن     

بر آن كس فضـل و منتـي خواهـد     احترام او هم نباشد، ذلت و اهانت در بر دارد، صاحب مال
ـرٌ  اْلُعْليَـا اْليَـدُ «كـه فرمـود:    �داشت، و همين است منظور از قـول رسـول خـدا      اْليَـدِ  ِمـنَ  َخيـْ

، پـس صـد در صـد اينگونـه كسـب،      »گيرنده اسـت  دهنده بهتر از دست دست«كه  »السـْفَلى
  باشد. هاست كه مناسب به شان پاكان و عزتمندان نمي بدترين كسب

آن را بـراي   �ر اين دستور، راز ديگري نيز وجود دارد، و آن اين كه اگر رسول خدا و د
گرفـت،   گرفت، يا براي خويشاوندان نزديك خويش كه نفـع آنـان نفـع او قـرار مـي      خود مي
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بردنــد و چيزهــاي نامناســبي، در بــارة او،  داد، مــردم گمــان نامناســبي مــي مجــازش قــرار مــي
در، كالً مسدود قرار گيرد، و اعالم داشت كه نفع اين به خود گفتند، پس خواست كه اين  مي
شود، تا به  ها گرفته، در ميان مستمندان آنان تقسيم مي گردد، بلكه از ثروتمندان آن ها برمي آن
  ها رحم و توجهي بشود و به خير نزديك و از شر به دور نگهداشته شوند. آن

  زكات بدون ضرورت حالل نيست:
آورد، رسـول   شرمي را به دنبال دارد، و در مـروت قـدح پديـد مـي     و بي چون سؤال، ذلت

به آن تشدد به كار برد، مگر اين كه چنان مجبوري باشد كه از آن چارة نباشد، و نيـز   �خدا 
هرگاه عادت به سؤال جريان پيدا كند، و مـردم از آن خـودداري ننماينـد، و بـدين شـكل در      

شود تا كار و كاسبي، از بين برود يا در آن كاهش  ميثروت خويش افزايش دهند، اين سبب 
شود. لذا حكمت متقاضي شد كه خودداري از  پديد آيد، و اين بر ثروتمندان سنگين تمام مي

  سؤال، در جلوي چشم مردم، مجسم گردد، تا بدون از ضرورت به آن اقدام نشود.
 يَْأُكلُـهُ  َوَرْضـًفا َوْجِهـهِ  ِفي ُخُموًشا َكانَ  هُ َمالَ  لِيُْثِريَ  الناسَ  َسَألَ  َمنْ «فرمود:  �رسول خدا 

هركس بدين خاطر از مردم سؤال كند كه مالش را اضافه كند، آن خراشـي  «كه  »َجَهـنمَ  ِمـنْ 
گـويم:   . مـن مـي  »خـورد  باشـد كـه آن را مـي    باشد يا ريگ گـرم جهـنم مـي    در صورتش مي

صورت درد با گـرفتن اخگـر آتـش،    اش آن است كه دردمندي آنچه از مردم گرفته به  فلسفه
شود، و ذلـت و خـواري او پـيش     آيد، يا به صورت خوردن ريگ گرم آتش مجسم مي درمي

  باشد كه در صورت او پديد آيد. مردم و ريختن آبرويش شبيه به خراشي مي
و در بارة مردي كه آفتي مالش را از بين برد، آمده است كه براي او سـؤال تـا زمـاني كـه     

  شش را تأمين كند جايز است.امرار معا

  چه مقدار ثروت مانع از سؤال است:
  باشد. در باره ثروتي كه مانع از سؤال است آمده است كه آن يك اوقيه يا پنجاه درهم مي

  باشد. و نيز آمده است كه به قدر يك چاشت يا شام مي
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ند، و هريكـي  و اين احاديث از نظر ما، باهم متعارض نيستند، زيرا مردم به چند قسـم هسـت  
بردار باشد، مراد از امكان در اينجا، آن امكاني  تواند از آن دست يك نوع كسبي دارد كه نمي

كند معتبر است، نه آن كه در علم تهـذيب   است كه در علومي كه از سياست كشور بحث مي
اي كاسب باشد، او معذور است تا اين كه  نفس اعتباري دارد، پس هركسي كه به وسيله حرفه

اش را به دست بياورد، و كسي كه كشاورز اسـت تـا ايـن كـه كاالهـاي       وسايل و آالت حرفه
كشاورزي را دريابد، و كسي كه تاجر است تا اين كه سرمايه تجارت را بـه دسـت بيـاورد، و    

شود آنچنانكه صحابة  آن كسي كه در جهاد است و از مال غنيمت به او شام و نهاري داده مي
باشـد، و   پس ضابطه در چنين صورت همان اوقيـه يـا پنجـاه درهـم مـي      بودند، �رسول خدا 

فروشد و  نمايد و مي آوري مي كند يا هيزم جمع كسي كه كارگر است كه در بازار حمالي مي
  ها همانقدر شام و نهار است. ها، پس ضابطه در حق آن امثال آن

  اصرار ورزيدن در سؤال مكروه است:

ــدا   ــول خ ــود:  �رس ــْنُكمْ  َأَحــدٌ  َيْســأَلُِنى الَ  فـََواللــهِ  اْلَمْســأََلةِ  ِفــى ِحُفــواتـُلْ  الَ «فرم ــْيًئا ِم  َش
در سـؤال اصـرار   «كـه   »َأْعطَْيتُـهُ  ِفيَمـا لَـهُ  فـَيُبَـاَركَ  َكـارِهٌ  لَـهُ  َوَأنَـا َشـْيًئا ِمنـى َمْسـأَلَُتهُ  لَـهُ  فـَُتْخِرجَ 

ال او از من چيزي را بيـرون  كند كه سؤ نورزيد، قسم به خدا هيچيكي از شما از من سؤال نمي
  .»ام بركت بيايد بياورد كه من آن را گوارا نكرده باشم، پس در آنچه من به او داده

اش آن است كه نفوسي كه ملحق به مألأعلي شده اند صـورت ذهنـي    گويم: فلسفه من مي
  گيرد. ها، به جاي دعاي مستجابي قرار مي رضا و كراهيت در ميان آن

  ت آن:معني بركت و حقيق

 ِفيِه، َلهُ  بُوِركَ  نـَْفسٍ  ِبَسَخاَوةِ  َأَخَذهُ  َفَمنْ  ُحْلٌو، َخِضرٌ  اْلَمالَ  ِإن «فرمود:  �رسول خدا 
بدون شك «كه  »َيْشَبعُ  َوالَ  يَْأُكلُ  َكالِذى وََكانَ  ِفيِه، َلهُ  يـَُباَركْ  َلمْ  نـَْفسٍ  بِِإْشَرافِ  َأَخَذهُ  َوَمنْ 

آن را با سخاوت نفس بردارد، در آن براي او بركت مال سرسبز و شيرين است، هركسي 
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خورد و سير  آيد، و هركس آن را با اشراف نفس بردارد، او مانند كسي است كه مي مي
  .»شود نمي

تـرين آن، اطمينـان    باشد، ادنـي  گويم: آمدن بركت در چيزي به چندين صورت مي من مي
ت درهم داشته باشند، يكي احساس شدن سينه است، مانند دو مرد كه بيس يافتن نفس و خنك

خطر فقـر را دارد، و ديگـري از ايـن، احسـاس خـاطر جمعـي را دارد كـه اميـد بـر او غالـب           
شدن نفع را، مانند دو مرد كه به يك مقدار، مال داشته باشند، يكـي آن را   باشد، باز اضافه  مي

او تـدبير خـوبي بـراي    كند، و در قلـب   برداري مي كند و از آن بهره در كارهاي مهم خرج مي
كنـد و در تـدبيرش اقتصـاد را     گـردد، و ديگـري آن را ضـايع مـي     كردن آن الهـام مـي   صرف

  كند. كند، و هيأت نفس اين بركت را مانند دعا جلب مي مالحظه مي
هركسـي خواهـان عفـت    «الحديث، يعني  »اللـهُ  يُِعفهُ  َيْسَتِعف  َمنْ «فرمود:  �رسول خدا 

هـاي   آوردن ايـن هيـأت   گويم كه: در به دسـت  . من مي»گرداند ا عفيف ميبشود خداوند او ر
  نفساني جهت جمع همت و تاكيد عزم، تاثير بزرگي وجود دارد.

  چند امور وابسته به زكات

  گير: توصيه براي زكات
گير با سخاوت  باز نياز پديد آمد تا به مردم توصيه بشود كه صدقه و زكات را به زكات

 َوُهوَ  َعْنُكمْ  فـَْلَيْصُدرْ  اْلُمَصدقُ  أَتَاُكمُ  ِإَذا«فرمايد:  مي �چنانكه رسول خدا  نفس بپردازند،
، و »هرگاه زكات بگير پيش شما بيايد، بايد از شما راضي شده برگردد«كه  »رَاضٍ  َعْنُكمْ 

اين به آن خاطر است كه مصلحت متعلق به نفس، تحقق يابد، و نيز خواست تا درِ عذر 
 �تراشي را به خودداري از پرداخت، مسدود قرار دهد، و همين است منظور رسول خدا  بهانه

َها ظََلُموا َوِإنْ  َفألَنـُْفِسِهمْ  َعَدُلوا فَِإنْ «كه فرمود:  َعَليـْ اگر انصاف كردند براي خود «كه  »فـَ
 قـََهافـَوْ  ُسِئلَ  َمنْ فَ «، بين اين حديث و حديث: »كردند و اگر ظلم نمودند عليه خود كردند

، هيچ تعارضي نيست، زيرا جور و »پس هركسي بيش از اين سؤال شد، ندهد«كه  »يـُْعطِ  َفالَ 
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ستم بر دو قسم است: يكي آن كه به وسيله نص حكمش ابراز شده است، و در اين باره آمده 
كه ندهد، و در نوع ديگر مجالي براي اجتهاد است، و پندارها متعارض  »يـُْعطِ  الَ «است: 

تراشي را مسدود فرمود، و نيز نياز پديد آمد تا به مصدق  د، در اين نوع درهاي عذرباشن مي
ها خودداري  توصيه شود كه در گرفتن صدقه از حد، تجاوز ننمايد، و از گرفتن بهترين دام

  نمايد، و خيانت نورزد تا انصاف برقرار شده هدف برآورده شود.
فوالـذي نفسـي بيـده ال «فلسـفه ايـن حـديث:    از آنچه ما در باره مانع زكات بيان كـرديم  

قسم به «كه  »يأخذ منه شيئًا إال جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيراً لـه رغـاء
آورد آن را در روز  گيرد از او چيزي مگر ايـن كـه مـي    كسي كه نفسم در دست اوست، نمي

، و نيـز نيـاز اسـت بـه سـد      »نمايد، اگر شتري باشـد صـدا دارد   قيامت كه بر دوشش حمل مي
ال يجمـع بـين متفـرق، وال يفـرق بـين «مكرهاي صاحبان اموال، و در ايـن بـاره آمـده اسـت:     

ــه«كــه  »مجتمــع خشــية الصــدقة ــان گل ــان جمــع شــدها   در مي ــده جمــع و در مي هــاي پراگن
  .»پراگندگي به خاطر صدقه پديد نياورد

  تصدق بهتر از وصيت است:

ـرٌ  بِـِدْرَهمٍ  َحَياتِـهِ  ِفـى اْلَمـْرءُ  َتَصـدقَ يَـ  َألنْ «فرمـود:   �رسول خـدا    يـََتَصـدقَ  َأنْ  ِمـنْ  لَـهُ  َخيـْ
اگر كسي در زندگي خويش يك درهم صدقه بدهد بهتر است از اين «كه  »َمْوتِـهِ  ِعْنـدَ  ِبِمائَةٍ 

 َكَمَثلِ  َمثـَُلهُ «فرمود:  �. رسول خدا »دادن كند كه صد درهم به هنگام مرگ وصيت و صدقه
. مـن  »او ماننـد كسـي اسـت كـه بعـد از سيرشـدن هديـه بدهـد        «كه  »َشـِبعَ  ِإَذا يـُْهـِدى ىالذِ 
رود كـه بـه آن نيـاز     اش اين است كه انفاق آنچه اضافي است و اميـدي نمـي   گويم: فلسفه مي

  آيد. پديد آيد، چنان سخاوتي كه اعتباري داشته باشد به حساب نمي

  انجام كارهاي نيك با صدقه برابرند:
هايي كه در زدودن بخل، يا تهذيب نفس، يا الفت اجتماعي،  به خصلت �آن حضرت  باز

هـا از نظـر    ها را صدقه به حساب آورد، و هشدار داد كه ايـن  باشند، توجه نمود، و آن مفيد مي
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يعـدل بـين اثنـين صـدقة، ويعـين الرجـل «فرمايد:  نتيجه به صدقات شراكت دارند، چنانكه مي
كلمة الطيبـة صـدقة، وكـل خطـوة يخطوهـا إلـى الصـالة صـدقة، وكـل على دابته صدقة، وال

اي  برقراري انصـاف در قضـاوت بـين دو نفـر، صـدقه     «كه  »تهليلة وتكبيرة وتسـبيحة صـدقة
اي اسـت، گفـتن كلمـة     كردن به كسي در سواري يا حمل بار بر حيـوان، صـدقه   است، كمك
اي اسـت، هـر    اشـته شـود صـدقه   اي است، و هر گامي كه به رفتن براي نمـاز برد  خوب صدقه

، و »آينـد  خواندن صـدقه بـه حسـاب مـي     تهليل يعني ال إله إال اهللا گفتن، تكبير گفتن و تسبيح
  ها. امثال اين

  ثواب صدقه در دنيا، با ثواب آن در آخرت، برابر است:

هركـدام  «الحـديث،   »عُـْريٍ  َعلَـى ثـَْوبًـا ُمْسـِلًما َكَسـا ُمْسـِلمٍ  َأيَمـا«فرمـود:   �رسول خدا 
گويم: ما چندين بـار ذكـر كـرديم كـه      . من مي»اي لباسي بدهد مسلماني كه به مسلمان برهنه

شدن معاني به صورتي باشند كه شباهت نزديكتـري بـه    كند كه متمثل طبيعت مثالي، تقاضا مي
ها، وقـايع   توانيد به خواب ها داشته باشند، و در غذادادن، صورت طعام هست، شما مي صورت

شدن معاني به صورت اجسام، عبرت بگيريد، و از اينجا مناسب است دريافت كه چرا  مثلو مت
  رنگي، به خواب ديد. وباي مدينه را به صورت زن سياه �رسول خدا 

  كردن بر خويشاوندان نزديك، بهتر است: صدقه
از دهند، در آن  باز كساني هستند كه اهل و خويشاوندان را گذاشته به بيگانگان صدقه مي

شود و اين سوء تدبير و عدم مالحظه خويشـان   كساني كه مراعات آنان الزم بود مالحظه نمي
فرمـود:   �در بر داشت، پس نياز پديد آمد كه اين در، هم مسـدود گـردد، لـذا رسـول خـدا      

ــارٌ « ــهُ  ِديَن ــى َأنـَْفْقَت ــِبيلِ  ِف ــارٌ  اللــهِ  َس ــهُ  َوِديَن ــى َأنـَْفْقَت ــةٍ  ِف ــارٌ  رَقـََب ــهِ  دْقتَ َتَصــ َوِديَن ــى ِب  ِمْســِكينٍ  َعَل
يك ديناري آنست كه «، »َأْهِلـكَ  َعَلى َأنـَْفْقَتهُ  الِذى َأْجًرا َأْعَظُمَها َأْهِلكَ  َعَلى َأنـَْفْقَتهُ  َوِديَنارٌ 

كني، يكي آن كه  اي صرفش مي كني، يكي آن كه در آزادكردن برده در راه خدا انفاقش مي
كني، از نظر ثواب، بـاالتر   كه بر خويشاوندان صرف مينمايي، يكي آن  بر مسكيني صدقه مي
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ـرُ «. و نيسـت اختالفـي بـين احاديـث زيـر:      »همان است كه بر خويشاوندان صـرف شـود    ،َخيـْ
 ؟َأْفَضـلُ  الصـَدَقةِ  َأي : ِقيـلَ «، و حـديث:  »تـَعُـولُ  ِبَمـنْ  َواْبَدأْ  ،ِغًنى َظْهرِ  َعنْ  َكانَ  َما الصَدَقةِ 

بهترين صدقه صدقة افراد متمول است، و در صـدقه از  « »تـَُعولُ  ِبَمنْ  َواْبَدأْ  ِقل اْلمُ  ُجْهدُ : قَالَ 
اي باالتر است؟ فرمود: صدقة نيازمند اسـت و ايـن    پرسيده شد: چه صدقه«، »عيال شروع كن

توان هريكـي را بـر عمـل     . زيرا مي»كار را ابتدا از خانوادة خود فرد شروع كن كه بهتر است
د، پس غني غناي اصطالحي نيست، بلكه مراد از آن غناي نفـس اسـت يـا    صحيحي حمل نمو

دادن غني بيشتر در مالش بركت  گوييم: صدقه كند، يا ما مي غنايي كه زن و بچه را كفايت مي
برد، و اين اسـتدالل بيشـتر مطـابق     دادن تنگدست بيشتر بخل او را از بين مي آورد، و صدقه مي

  شرع است.

  امين: انباردار مسلمان و

الحـديث، انبـار دار امـين كـه موافـق بـه        »اَألِمينُ  اْلُمْسِلمُ  اْلَخاِزنُ «فرمود:  �رسول خدا 
گويم: بسا اوقات اجراي دستور الزم،  دهنده است. من مي دستور بدهد مالك مانند خود صدقه

و عدم خودداري از آن با طيب خاطر به طور كامل و دل خنكي، دليل سخاوت نفـس اسـت.   
  آيد. راين، خازن بعد از متصدق حقيقي متصدق به حساب ميبناب

  نمودن زن: صدقه و انفاق

، »َأْجــرِهِ  ِنْصــفُ  فـََلَهــا َأْمــرِهِ  َغْيــرِ  ِمــنْ  َزْوِجَهــا َكْســبِ  ِمــنْ  اْلَمــْرَأةُ  َأنـَْفَقــتْ  إَذا«در حــديث: 
ول . و قول رسـ »هرگاه زن از كسب شوهر بدون دستور انفاق نمايد نصف اجر از آن اوست«

 ؟الطَعـامَ  َوالَ  ِقْيـَل: ،بِِإْذنِـهِ  ِإال  َزْوِجَهـا بـَْيـتِ  ِمـنْ  َشـْيًئا اْمـَرَأةٌ  تـُْنِفقُ  الَ «الوداع:  حجةدر  �خدا 
انفاق نكند زن بدون اجازه شوهر از خانه او، گفته شد: طعـام هـم   « »َأْمَوالَِنا َأْفَضلُ  َذاكَ  :قَالَ 

 َأبـَْنائِنَـا َعلَـى َكـل  ِإنـا: اْمـَرَأةٌ  قَاَلتِ «. و حديث: »ماستانفاق نكند؟ فرمود: طعام باالترين مال 
زني گفـت: مـا بـاري    « »َوتـُْهِديَنهُ  تَْأُكِليَنهُ  الرَطبُ : قَالَ  َأْمَواِلِهْم؟ ِمنْ  لََنا َيِحل  َفَما َوَأْزَواِجَنا،

مـود: چيـز   ها بـراي مـا حـالل اسـت؟ فر     هستيم بر پسران و شوهران خويش چه چيز از مال آن
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؛ زيـرا حـديث اول در بـارة آنسـت كـه بـه       »اي كه بخوريد و هديه بدهيد اختالفي نيست تازه
صورت عموم يا داللت امر فرموده است، نه آن كه به صورت خصوصي و صريح امـر كـرده   

دادن آغاز نكرده و زن آغاز نموده است، و شوهر آن را تسليم نموده  است، و شوهر به صدقه 
ر مال شوهر موافق به عرف جايز است، و در اين تصرف اصالحي بـراي مـال   است، تصرف د

گـردد، و تصـرف زن در    باشد مانند غذا كه اگر آن را به كسي هديه ندهد فاسد مي شوهر مي
  غير اينگونه اموال اگرچه از قبيل طعام هم باشد جايز نيست.

  رجوع در صدقه:

 »قـَْيئِـهِ صـدقته کالعائـد ِفـی  ِفـى اْلَعائِـدَ  فَـِإن  كَ َصـَدقَتِ  ِفـى تـَعُـدْ  الَ «فرمـود:   �رسول خدا 
كننـده در   اش ماننـد رجـوع   كننـده در صـدقه   صدقه خويش را باز مگيريـد، زيـرا رجـوع   «كه 

اي را كه بـه كسـي داده پـس     كننده بخواهد صدقه گويم: هرگاه صدقه . من مي»استفراغ است
شود، پـس ايـن، يـك     ن مسامحت ميبخرد نسبت به او مسامحت خواهد شد يا خود او خواها

باشـد، زيـرا روح صـدقه نقـض آن      گونه برگشت در صدقه در همان مقدار مسامحت شده مي
اي است كه دل به مـال دارد، و اگـر در قلـب او تمـايلي بـه رجـوع صـدقه بـه صـورت           رابطه

بودن صورت عمل، چيـز مطلـوبي    گردد، كامل مسامحت باشد، كمال نقض تعلق، متحقق نمي
شـود، و همـين اسـت فلسـفه كراهيـت مـرگ در        ، و در اسـترداد صـدقه، آن نقـض مـي    است

  سرزميني كه از آن هجرت شده است، واهللا أعلم.
���  



  از ابواب روزه

  نمودن بهيميت در انسان است: روزه سركوب
نمـودن آن،   چون بهيميت شديد، مانع از ظهور ملكيت است، الزم اسـت كـه بـه سـركوب    

ردد، و چون خـوردن، نوشـيدن و انهمـاك در لـذات شـهواني، سـبب       توجه خاصي مبذول گ
شـدت تـراكم طبقـات آن و كثـرت آن، هسـتند و انهمـاك در لـذات شـهواني آن كــاري را         

كـردنش، كـاهش ايـن     تواند بكند، لذا واجب است كه راه سركوب كند كه پرخوري نمي مي
ملكي ظاهر گردند، بر تقليل اين خواهند احكام  اسباب، باشد. بنابراين، تمام آن كساني كه مي

ها اتفاق نظر دارند، هرچند مذاهب گوناگوني داشـته باشـند يـا از منـاطق      اسباب و كاستن آن
  مختلف باشند.

  گيرد: در روزه بهيميت تابع ملكيت قرار مي
و نيز هدف اين است كه بهيميت از ملكيت فرمانبرداري بكند، به اين طـور كـه موافـق بـه     

حركت درآيد، و به رنگ آن، رنگ شود، و ملكيت از اين كـه رنـگ پسـت     اشارات آن، به
گردد،  كند، و نقش خسيس بهيميت در ملكيت منتقش نمي بهميميت را بپذيرد، خودداري مي

گذارد، و راهي براي اين نيست مگـر ايـن كـه ملكيـت      آنچنان كه نقوش مهر در الك اثر مي
القا كنـد، و بهيميـت را روي آن اجبـار نمايـد، پـس       ذاتاً چيزي را بخواهد و آن را به بهيميت

بهيميت از او اطاعت نموده و سرباز زدن و بغاوت نداشته باشد، و از آن خودداري ننمايد، باز 
ملكيت به همين ترتيب تقاضا نمايد و بهيميت از او اتباع نمايد، و اين ادامـه يابـد تـا ايـن كـه      

هـا هـم بـرخالف     هاسـت، و آن  يت ذاتاً متقاضي آنها كه ملك تمرين نموده و عادت كند، اين
هـا   شوند، از آن قبيل چيزهايي هستند كه ملكيت بر آن ميل خود بر اتباع از ملكيت مجبور مي
گردد، مانند شبيه قرار گرفتن بـه ملكـوت    ها منقبض مي شرح صدر پيدا كرده و بهيميت از آن

نهايـت بعيـد از بهيميـت،     يـت و بـي  هـا از ويـژه ملك   و سركشيدن به سوي جبـروت، زيـرا ايـن   
بـرد و بـه آن اشـتياق     كردن آنچه بهيميت خواهان آنست و از آن لذت مـي  باشند، يا ترك مي

  كند. پيدا مي

  لزوم گرفتن روزه در زمان مشخص:
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هاي مهمـي كـه    اين همان روزه است، و چون مواظبت بر آن از جمهور مردم، با گرفتاري
پذير نبود، الزم گرديد كه بعد از مدت زمـاني يـك    اوالد، امكانداشتند و با آميزش به مال و 

مقداري به آن اختصاص يابد كه حالت ظهور ملكيت و تر و تازگيش در آن شناخته شـود، و  
از آنچه قلبش افراط نموده انكار ورزد، و او مانند آن اسـبي قـرار گيـرد كـه طنـابش بـا مـيخ        

گـردد، و ايـن    زند، باز به اصطبلش برمـي  مي اصطبل محكم بسته است و به راست و چپ دور
  مداومت بعد از مداومت حقيقي است.

  واجب است مقدار روزه معين گردد:
باز واجب است كه مقدار روزه معين گردد تا كسي به افـراط و تفـريط مبـتال نگـردد كـه      

زيـاد بـاز   ماند كه هيچ نفعي به او عايد نگردد، و يا آنقـدر   آنقدر كم، از خورد و نوش باز مي
ماند كه اعضاي بدنش سست و ضعيف باشند، و نشاطش از بين رفته و خسته و كوفته شود  مي

هاي نفساني، به كـار   بردن سم و از بين برود، بلكه روزه معالجه و ترياكي است كه براي از بين
شود، در حالي كه نسبت به سـواري لطيفـه انسـاني ضـرر دارد، لـذا الزم اسـت كـه         گرفته مي

  عمالش به قدر ضرورت و نياز باشد.است

  كردن خوردن و نوشيدن دو راه دارد: كم
كردن خورد و نوش دو راه وجود دارد: يكي آن كه در صرف خورد و نوش،  باز براي كم

كم تناول كند. دوم اين كه مدت فاصله در ميان دو خورد و نوش، از حد معتـاد بيشـتر باشـد،    
كننده، و عمالً مزه گرسنگي و  هم سبك است و هم خستهمعتبر در شرايع راه دومي است كه 

دهد، و او بـر آن بـه شـكل     چشاند، و به بهيميت حيراني و سراسيمگي دست مي تشنگي را مي
  يابد. محسوسي دست مي

كند و به مرور زمان او را نحيـف و الغـر قـرار داده از كـار      راه اول او را بسيار ضعيف مي
آن را تحت قانون تشريع عمومي، قرار داد، مگـر بـا مشـقت شـديد؛     توان  اندازد، و نيز نمي مي
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خورد و ديگري دو رطل، پس تعيين  مي )1(زيرا مردم مراتب مختلفي دارند كه يكي يك رطل
  آيد. شود، ولي در حق ديگري ظلم به حساب مي مقدار خوراك براي يكي مناسب مي

، همة صاحبان مزاج سالم، اما مدت وسطي كه فاصله دو وقت خوردن است، عرب و عجم
ها، نهار و شام است يا يكبار خـوردني   روي آن اتفاق دارند، و جز اين نيست كه خوراك آن

شـود، و   در شبانه روز است، پس با خودداري از خوردن تـا شـام مـزه گرسـنگي چشـيده مـي      
كـي گفتـه   ممكن نيست كه مقدار يسير را به اختيار مبتلي به و مكلفين واگذار نمود كه به هري

بشود كه آن مقدار بخورد كه بهيميتش سركوب گردد، زيرا ايـن بـا موضـوع تشـريع منافـات      
  دارد.

  انصافي است: كردن مدت روزه بي طوالني
، )2(مثل مشهوري است كه هركسي گرگ را نگهداري كند بر گوسفندان ظلم كرده است

م است كه اين مدت وسطي و جز اين نيست كه اين در باب احسانيات گنجايش دارد، باز الز
گرفتن سه شبانه روز به شب و روز، زيرا ايـن خـالف موضـوع     از بين برنده نباشد، مانند روزه

شرع است، و جمهور بر آن، عملي ندارند، و واجب اسـت كـه ايـن امسـاك در آن، بـار بـار       
بـر دارد،   باشد، تا تمرين و انقياد به دست بيايد، و اگر نـه گرسـنگي بـه تنهـايي چـه فايـدة در      

كـردن سـركوبي غيـر از بـين      هرچند قوي و شديد باشد، و نيز واجب است كه بـراي منضـبط  
هـا بـه كـار گرفتـه شـده، بـر        بودن تكرار، مقداري مقدر باشد كه در نـزد آن  برنده، و منضبط 

نشين، پوشيده نباشد، و به مقداري روي آورد كه آن را يـا   كودن و هوشيار، شهرنشين و بيابان
بـودنش مشـقت     برند، تا كـه شـهرت و مسـّلم    آن را، طوايف بزرگي از مردم، به كار مي نظير

  روزه را از مردم بزدايد.

                                           
گوينـد،   مثقال، به معني پيمانه و پيالـة شـراب نيـز مـي     84رطل مقياس وزن مايعات برابر دوازده اوقيه يا  -)1(

  ارطال جمع آن.
  ترحم بر پلنگ تيزدندان *** بود ظلمي براي گوسفندان. -)2(
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  رفت: اي را دربر دارد كه از آن اميد مي شدن روزه فايده منضبط
ها الزم قرار داد، تـا كـه روزه بـه وسـيله امسـاك و خـودداري از خـوردن،         و اين مالحظه

روز كامل، تا يك ماه منضبط گردد، زيرا كمتر از يك روز كامل،  نوشيدن و عمل جنسي در
از باب دير خوردن غذاست، و خودداري در شب امر معتادي است كه از آن چارة ندارنـد، و  

گـرفتن دو   روزه در يك هفته يا دو هفته مدت كوتاهي است كه چندان اثـري نـدارد، و روزه  
برد، و اين چندين بار بـه مشـاهده درآمـده     بين مي ماه پشت سر بينايي را كم نموده نفس را از

  است.
گردد؛ زيـرا حسـاب عـرب و     روز كامل به دميدن سپيده صبح تا غروب آفتاب منضبط مي

ها همين است، مشهور نزد آنان نسبت به روزه يوم عاشورا، نيز همين اسـت.   مقدار روز نزد آن
زيرا همين است حساب ماه در نزد حساب يك ماه به رويت هالل تا رويت هالل ديگر است، 

  هاي شمسي حسابي ندارند. آنان، و بر برج

  بايد براي روزه، ماه مشخصي مقرر گردد:
گيري براي تشريع عام و اصالح جمهور مردم و طوايف عرب و عجـم مـورد    وقتي كه پي

توجه قرار گرفت، الزم شد كه هركسي به اختيار خودش آزاد گذاشته نشـود تـا كـه بـه ميـل      
شـود، زيـرا ايـن، بـاب عذرتراشـي و       خود يك ماه را روزه بگيرد كه برايش آسـان تمـام مـي   

دارد، و باب امر به معروف و نهي از منكر را مسدود كرده بزرگترين  جويي را باز نگه مي بهانه
هاي بزرگ مسلمين بـر امـر    دهد، و نيز جمع و جور گروه طاعت اسالمي را مضمحل قرار مي

شود بر انجام كار، و آن را سهل و آسان  احد كه يكديگر را ببينند كمكي ميواحد در زمان و
گرداند، و نيز ايـن اجتمـاع آنـان، بـراي نـزول       دهد، و آنان را براي انجامش جري مي قرار مي

كند تا انوار كـامالن بـر ناقصـان     بركات ملكوتي بر خاص و عام سبب قرار گرفته نزديك مي
  ديگران را فرا بگيرد.منعكس گردد، و دعوت آنان 

  ماه رمضان سزاوارتر بود كه ماه روزه قرار بگيرد:
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وقتي كه تعيين ماهي براي روزه واجب قرار گرفت، سزاوارتر براي آن، از ماهي كه قرآن 
  القدر است. ليلةدر آن نازل شده، و آيين محمدي در آن استحكام يافته، نبود، بازهم آن مظنة 

گردد كه هيچيكي از آن چاره ندارد چه كودن معـروف و چـه غيـر    باز بايد آن مرتبه بيان 
اي است كه بدون آن اصل شرع وجـودي   كار و چه كارگر، و اين آن مرتبه معروف و چه بي

  نخواهد داشت، دوم مرتبة تكميلي است كه مسلك نيكوكاران و مورد سابقين است.
پنجگانـه را بخواننـد، چنانكـه    پس مرتبه اولي اين كه رمضان را روزه بگيرند، و نمازهـاي  

كسي « »ْيـلَ لَ الْ  امقَ َكأَنَما فَ  َجَماَعةٍ  ِفى َوالصْبحَ  اْلِعَشاءَ  َصلى َمنْ «فرمايد:  مي �رسول خدا 
و  »كه نماز عشاء و فجر را با جماعت خوانده باشد گويا كه همـان شـب را قيـام كـرده باشـد     

يت و هم به اعتبار كيفيت، و آن عبارت است از مردم دوم باالتر از اولي است هم به اعتبار كم
نگهداشتن زبان و اعضاء، و روزه گرفتن شش روز از شوال، و سه روز هـر   ها، و منزه قيام شب

شـدن در ده روز آخـر رمضـان در     ماهي، روزه دهـم محـرم، روزه نهـم ذوالحجـه و معتكـف     
آينـد، پـس    ه به حساب مـي ها مقدماتي هستند كه به جاي اصول در باب روز مساجد، پس اين

ها به صورت تمهيد بيان گرديدند، اكنون نوبت رسيده است تا به شرح احاديـث   وقتي كه اين
  باب بپردازيم.

  فضيلت روزه

  گردند: درهاي بهشت در ماه رمضان باز مي

 َأبـْـَوابُ  – َوِفـى ِرَوايَـةٌ  – اْلَجنـةِ  َأبـْـَوابُ  فـُتَحـتْ  رََمَضـانُ  َدَخـلَ  ِإَذا«فرمود:  �رسول خدا 
ــَوابُ  َوُغلَقــتْ  الرْحَمــةِ  ــَياِطينُ  َوُسْلِســَلتِ  َجَهــنمَ  َأبـْ هرگــاه رمضــان بيايــد درهــاي  «كــه  » الش

شـوند و درهـاي جهـنم بسـته      بهشت، و در روايت ديگـر اسـت كـه درهـاي رحمـت بـاز مـي       
  .»گردند شوند، و شياطين در زنجيرها قيد مي مي

ن فضيلت به اعتبار گروه مسلمانان است، زيرا كفار در گويم: بايد دانست كه اي من مي
گيرند، زيرا آنان  هاي ديگري قرار مي رمضان در گمراهي و سرگرداني بيشتري نسبت به ماه
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ها را به قيام  دهند، اما مسلمانان هرگاه روزه گرفتند، شب دارند در هتك شعاير اهللا ادامه مي
ر غوطه خوردند، و دعوت آنان ديگران را احاطه ها در عمق انوا گذرانيدند، و كاملين آن

هاي مسلمان  ها بر ديگران منعكس گرديد، و بركات آنان شامل همة گروه نموده، و نور آن
قرار گرفت، و هريكي بر حسب استعدادش به منجيات نزديك و از مهلكات دور قرار 

ها مسدود گشتند،  آن ها باز شدند، و درهاي جهنم از گرفت، به راستي درهاي جنت براي آن
زيرا كه اصل جنت و جهنم رحمت و لعنت است، و نيز اهل زمين روي آن صفتي اتفاق 
دارند كه مناسبات خويش از جود الهي را جلب نمايد، همچنان كه در باره استسقاء و حج 

شوند، و ماليكه بين مردم منتشر  ذكر كرديم، و راستي اين كه شياطين در زنجيرها قيد مي
كند كه آمادگي اثر پذيري را داشته باشد،  گردند، از آنجاست كه شيطان در كسي اثر مي مي

باشد كه اكنون به وسيله روزه سركوب شده  گيري بنابر سركشي بهيميت مي و اين آماده
شوند كه آمادگي آن را داشته باشد، و آن هم  است، و همچنين ماليكه به كسي نزديك مي

كه اكنون به وسيله روزه ظاهر شده است، و بازهم رمضان مظنة آن باشد  با ظهور ملكيت مي

�pκ$ ﴿شبي است كه  Ïù ä−t� ø� ãƒ ‘≅ ä. @�øΒ r& AΟŠÅ3ym ∩⊆∪﴾)1( »فيصله  هر كار استوارى در آن [شب [
ها منقبض  گردند، و اضداد آن پس الزماً انوار مثالي و ملكي در اين وقت منتشر مي »يابد مى
  شوند. مي

  در رمضان: آمرزش گناهان

 مــن تقــدم مــا لــه غفــر واحتســابا إيمانــا رمضــان شــهر صــام مــن«فرمــود:  �رســول خــدا 
هـاي   هركسي كه از روي ايمانداري و تالش براي ثواب، روزه رمضان را بگيرد، گناه« »ذنبه

گويم كه: ايـن از آنجاسـت كـه ملكيـت غالـب آمـده        . من مي»شوند اش آمرزيده مي گذشته
خوردن در عمق رضـا و   ت، و اين ماه نصاب مناسبي است براي غوطهبهيميت مغلوب شده اس

  رحمت الهي، پس حتماً اين، نفس را از يك رنگي به رنگ ديگري، تغيير خواهد داد.

                                           
  .4سوره دخان، آيه  -1
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لَـةَ  قَـامَ  َمـنْ «فرمود:  �رسول خدا   »َذنْبِـهِ  ِمـنْ  تـََقـدمَ  َمـا لَـهُ  ُغِفـرَ  َواْحِتَسـابًا ِإيَمانًـا اْلَقـْدرِ  لَيـْ
هاي گذشـته او   قدر را از روي ايمان و تالش براي ثواب، زنده نگهدارد، گناههركسي شب «

گويم: ايـن از آنجاسـت كـه هرگـاه طاعـت بـه هنگـام انتشـار          . من مي»آمرزيده خواهند شد
گذارد كـه در غيـر    روحانيت و ظهور سلطنت مثال، متحقق گردد چنان در صميم نفس اثر مي

  اين وقت، چندان اثري نخواهد داشت.

  ثواب روزه حد و نهايتي ندارد:

 ئَةِ اَسـْبِعمِ  ِإلَـى أْمثَاِلَها بَِعْشرِ  الحسنةُ  يضاَعُف، آَدمَ  اْبنِ  َعَملِ  ُكل «فرمود:  �رسول خدا 
 »أْجِلـي ِمـنْ  َوطََعاَمـهُ  َشـْهَوتَهُ  يَـدَعُ  بِـِه؛ أْجِزي َوأنَا ِلي فَإنهُ  الصْومَ  ِإال : تـََعاَلى اهللا قَالَ . ِضْعفٍ 

رسـد تـا هفتصـد، خداونـد      شود كه نيكي بـه ده مـي   هر عمل فرزند آدم چندين برابر مي« كه
دهـم، زيـرا او خواهشـات و     فرمود: مگر روزه كه آن، از آن من است، و من پاداش آن را مي

  .»غذاي خود را به خاطر من ترك نموده
يـرد و كمـك   گويم: فلسفه چند برابر بودن ثواب، اين اسـت كـه هرگـاه انسـاني بم     من مي

بهيمي از او قطع شود، و از لذات مناسب به بهيميت، روي بگرداند، ملكيت ظاهر خواهد شد، 
و انوار او در طبيعت، خواهند درخشيد، اين است راز مجازات، پس اگـر عمـل، عمـل نيكـي     

  آيد، زيرا ملكيت به ظهور پيوسته و عمل با آن مناسبت دارد. است، قليلش كثير به حساب مي
راز استثناء روزه اين است كه كتابت اعمال در صحايف، جز اين نيست كـه بـا تصـور    اما 

شود، آن به وجهي كه صـورت   همان صورت عمل، در عالم مثال كه مختص به مرد است مي
گـردد، ظـاهر گـردد، و مـا      جزايي كه بر آن، وقتي كه از پردهاي جسد فارغ بشود، مرتب مي

، و نيز مشاهده كرديم كه كاتبين كرام بسـا اوقـات در ابـراز    اين را چندين بار مشاهده نموديم
ماننـد، زيـرا ابـراز     نمودن جزاي عمل كه از قبيل مجاهدت شهوات نفـس باشـد، متوقـف مـي    

هـا صـادر گرديـده اسـت،      داشتن آن براي شناخت مقدار ُخلُق نفس كه اين عمـل در اثـر آن  
دانند، از همينجاست كـه در بـاره    ن را نميها اين را نچشيده اند، و وجدانا آ دخلي دارد، و آن

كفارات و درجات باهم بحث و تبادل نظر داشتند كه در حديث به عنوان خصومات ياد شـده  
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كند كه اين عمل را به همانگونـه كـه هسـت بنويسـيد و      ها وحي مي است، پس خداوند به آن
اشاره  »َأْجِلـى ِمنْ  َوطََعاَمهُ  تَهُ َشْهوَ  يَدَعُ فإنه «: �پاداش آن را به من بسپاريد، قول رسول خدا 

كردن نفس بهيميـت، اثـري دارد، و ايـن     به اين است كه آن از كفاراتي است كه در سركوب
  حديث بطن ديگري دارد كه در اسرار صوم به آن اشاره نموديم، به آنجا مراجعه شود.

  دار، دو خوشحالي دارد: روزه

كــه  »رَبــهِ  ِلَقــاءِ  ِعْنــدَ  َوفـَْرَحــةٌ  ِفطْــرِهِ  ِعْنــدَ  فـَْرَحــةٌ  تَــانِ فـَْرحَ  لِلصــائِمِ «فرمــود:  �رســول خــدا 
ــا         روزه« ــات ب ــت مالق ــه وق ــري ب ــار و ديگ ــام افط ــه هنگ ــي ب ــحالي دارد: يك دار دو خوش

رسد، دوم الهي اسـت كـه    ، نخستين خوشحالي طبيعي است كه به مطلوبش مي»پروردگارش
جسد، اسرار تنزيه بر او نمايان گردند، و يقين  شود تا به هنگام مجرد شدنش از پردة آماده مي

آورد، چنانكه رسول  از باال بر او مترشح شود، همچنان كه نماز اسرار تجلي ثبوتي را پديد مي
نبايد شـما در برابـر   «كه  »فال تغلبوا على صالة قبل الطلوع وقبـل الغـروب«فرمود:  �خدا 

و در اينجا اسرار زيادي وجود دارد كه  ،»نماز قبل از طلوع و غروب خورشيد مغلوب گرديد
  ها را ندارد. اين كتاب مجال ابراز آن

  دار: بوي دهان روزه

كــه  »اْلِمْســكِ  رِيــحِ  نْ ِمــ اللــهِ  ِعْنــدَ  َأْطَيــبُ  الصــائِمِ  فَــمِ  َلُخلُــوفُ «فرمــود:  �رســول خــدا 
ازش ايـن  گـويم: ر  ، من مي»دار پيش خدا از بوي مسك بهتر است رايحه و بوي دهان روزه«

گـردد،   كه اثر طاعت بنابر محبوبيت آن، محبوب و در عالم مثال به جـاي طاعـت متمثـل مـي    
دار، در يـك كفـة    خداوند انشراح ماليكه را به سبب آن و خشـنودي خداونـد را از آن روزه  

دهد تا سر غيبـي   ترازو و خوشي انساني را به هنگام استشمام مسك در كفة ديگر آن قرار مي
  ها چشم ديدن، نشان دهد. را به آن

  روزه سپري است:
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گويم: اين از  ، من مي»روزه سپري است«كه  »ُجنةٌ  الصَيامُ «فرمود:  �رسول خدا 
دارد، و انسان را از اين كه تحت  آنجاست كه از شرّ شيطان و نفس، مردم را مصون نگه مي

دارد. بنابراين،  شيطان وامي دارد، و او برخالف نفس و ها قرار بگيرد، دور نگه مي تاثير آن
گردد كه مردم زبان خود را از گفتار و  شايسته است كه معني سپربودن آن، زماني تكميل مي

اشاره  »يـَْرُفثْ  َفالَ «: �كردار شهواني پاك نگهدارد، و به اين سوي، در قول رسول خدا 
: �ن قول رسول خدا شده است، و همچنين از افعال درندگي، نيز خود را كنار بزند كه در اي

و به سوي  »َسابهُ «به آن اشاره گرديده است، و به سوي اقوال در اين قولش:  »َيْصَخبْ  َوالَ «
 »َصائِمٌ  ِإني: فـَْليَـُقلْ «: �اشاره رفته است، اما قول آن حضرت  »قَاتـََلهُ «افعال در اين قول: 

زبان بگويد، و بعضي ديگر بعضي فرموده است كه: اين را به  »بگويد كه: من روزه دارم«
فرموده كه: اين را در دل خود بگويد، و بعضي در فرض و نفل فرق قايل شده اند كه در 

  فرايض به زبان بگويد و در نوافل به قلب، مجال همة اين توجيهات وجود دارد.

  احكام روزه

  شود: روزه با رويت هالل شروع مي

 غُــم  فَــِإنْ  تـَــَرْوهُ  َحتــى تـُْفِطـُروا َوالَ  اْلِهــَاللَ  َرُواتـَــ َحتــى َتُصـوُموا الَ «فرمــود:  �رســول خــدا 
روزه نگيريد تا هالل را نديده ايد، و افطار نكنيـد تـا آن را نديـده    «يعني  »َلهُ  فَاْقُدُروا َعَلْيُكمْ 

، و در روايتي ديگر آمـده اسـت   »گيري كنيد ايد، پس اگر بر شما مشتبه گرديد، آن را اندازه
گويم: چون وقت روزه به ماه قمري منضبط است، و آن  با سي، برابر كنيد، من ميكه شمار را 

شـود، در   باشـد، و آن گـاهي سـي روز و گـاهي بيسـت و نـه روز مـي        معتبر با ديدن ماه نو مي
شدنش واجب است كه به اين اصل مراجعه گردد، و نيز مبنـاي شـرايع در نـزد     صورت مشتبه 

ت نه بر تعمق و محاسبات نجـومي، بلكـه شـريعت وارد شـده     سوادان روي امور ظاهري اس بي
 َوالَ  َنْكتُـبُ  الَ  أُميـةٌ  أُمةٌ  ِإنا«فرمود:  �است تا ياد آن، فروگذاشت گردد، چنانكه رسول خدا 

، و نيـز  »بـريم  ما گروه اُمي هستيم كه نه نوشتن بلديم و نه از حساب سر در مي«كه  »َنْحُسبُ 
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ُقَصانِ  الَ  يدٍ عِ  َشْهَرا«فرمود:  بعضـي گفتـه انـد كـه: بـا هـم نـاقص         »اْلَحجـةِ  َوُذو رََمَضانُ  :يـَنـْ
شوند و بعضي گفته انـد كـه: ثـواب سـي روز و بيسـت و نـه روز بـاهم تفـاوتي نخواهنـد           نمي

خــورد، گويـا خواســت تــا راه   داشـت، ايــن توجيـه دوم بــه قـوانين تشــريع، بيشـتر تطبيــق مـي     
  قلب را، مسدود كند. پديدآمدن اينگونه خطرات در

  تعمق در روزه از روي كم و كيف مرغوب نيست:
بايد دانست كه از اهداف مهم در باب روزه سد ذرايع تعمق ورد آنچـه متعمقـين احـداث    

باشد، زيرا اين طاعت در ميان يهود، نصاري و عبادتگذاران عرب رواج داشـت،   نموده اند مي
كـردن نفـس اسـت، در ايـن بـاره بـه تعمـق         و چون ديدند كه هـدف اصـلي روزه، سـركوب   

شـود، و در ايـن    ها نفس بيشتر سركوب مي پرداختند، و چيزهايي را احداث كردند كه در آن
  شود. نمودن، در كم و كيف مي آيد، و آن با اضافه روش تحريف در دين پديد مي

  گرفتن به استقبال رمضان نبايد رفت: با روزه

 َأوْ  يـَْومٍ  ِبَصْومِ  َرَمَضانَ  َأَحدُُكمْ  يـَتَـَقدَمن  الَ «ي، فرمود: نمودن كم در اضافه �رسول خدا 
گرفتن يك  با روزه«كه  »اْليَـْومَ  َذِلكَ  فـَْلَيُصمْ  َصْوَمهُ  َيُصومُ  َكانَ  رَُجلٌ  َيُكونَ  َأنْ  ِإال  يـَْوَمْيِن،

بايد آن روز گرفت او  دو روز، به استقبال رمضان نرويد، مگر اين كه كسي روزي را روزه مي
گرفتن روز عيد فطر و يوم شك از قبيل اضافه  از روزه �، و نهي آن حضرت »را روزه بگيرد

اي وجود ندارد، پس شايد  در كم است، و اين از آنجاست كه بين اين روزها و رمضان فاصله
ها درك نمايد و بدين  اگر متعمقان اين را روش خود قرار دهند و طبقه بعدي آن را از آن

گرفتن  گيرد، و اصل تعمق عبارت است از الزم كل اين تداوم يابد، تحريفي در دين قرار ميش
  باشد. جنبة احتياط كه از آن يوم الشك نيز مي

  وقت روزه نبايد به درازا كشانده شود:
و از زيادتي در كيف است، نهي از صوم وصال، و ترغيب در خوردن سحري، و دستور به 

هاي  ها تعمق و تشدد روش تعجيل در افطار، پس هريكي از اينتأخير در خوردن آن و 
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وقتي « »َتُصوُموا َفال َشْعَبانُ  انـَْتَصفَ  ِإَذا«: �جاهلي است، اختالفي در اين قول رسول خدا 
 َيُصومُ  ���� النِبى  رََأْيتُ  َما«: ل، و حديث ام سلمه »شعبان به نصف برسد روزه نگيريد

را كه دو ماه پشت سر هم روزه  �نديدم رسول خدا « »َوَرَمَضانَ  َشْعَبانَ  ِإال  ُمَتَتابَِعْينِ  َشْهَرْينِ 
به نفس نفيس خويش كارهايي را  �. زيرا رسول خدا »بگيرد، جز شعبان و رمضان را

  داد. ها دستور نمي كرد كه مردم را به آن مي
باشـند، زيـرا    لي، ميهايي هستند كه از باب سد ذرايع و تقرر مظنات ك ها همان و بيشتر آن

جايي انجام دهد مصون بود، و ديگران مصـون نيسـتند، لـذا     از اين كه كار بي �آن حضرت 
 �ها مقرر شود، و جلو تعمق گرفته شود. بنابراين، رسول خدا  نياز داشتند تا شريعتي براي آن

يش از آن، مردم را از ازدواج با بيش از چهار زن منع فرمـود، حاالنكـه بـراي خـود او نـه و بـ      
  حالل بود، زيرا علت جلوگيري اين بود كه كثرت ازدواج منجر به ظلم و جور نگردد.

  ثبوت رويت هالل رمضان:
با رويت هالل با گواهي يك مسلمان چه عادل باشد يا مستور الحال كه بر ديدنش گواهي 

روايات رواج داده است، چنانكه در  �گردد، و هردو صورت را رسول خدا  بدهد، ثابت مي
 »..َأَتْشَهدُ  :قَالَ . اْلِهَاللَ  رََأْيتُ  ِإنى :فـََقالَ  ���� النِبى  ِإَلى َأْعَراِبى  َجاءَ «آمده است كه 
نشيني به محضر رسول خدا رسيد و اظهار داشت كه من هالل را  بيابان«الحديث، يعني 

خبر داد  بالخ. حضرت ابن عمر  »دهي.. فرمود: آيا گواهي مي �ام، آن حضرت  ديده
كه او هالل را ديده و روزه گرفته است، همچنين است حكم در هرآنچه از امور ديني باشد، 

  زيرا دين با روايت شباهت دارد.

  خوردن بركت دارد: سحري

سـحري بخوريـد كـه در    «كـه   »بـَرََكـةً  السـُحورِ  ِفي فَِإن  َتَسحُروا،«فرمود:  �رسول خدا 
گويم: در آن دو بركت وجود دارد: يكي راجع به اصـالح   ، من مي»خوردن آن بركت هست
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بدن است كه نحيف و الغر نشود، زيرا خودداري يك روز كامل، نصابي است كـه نبايـد بـر    
  آن افزوده شود.

دوم راجع به تدبير ديني است كه در آن تعمق به كـار نـرود، و تحريـف و تغييـري در آن     
  پديد نيايد.

  زود افطاركردن:

تا زمـاني كـه زود   «يعني،  »اْلِفطْـرَ  َعجُلوا َما ِبَخْيرٍ  الناسُ  يـََزالُ  ال«فرمود:  �رسول خدا 
 اْلِكتَـابِ  َأْهـلِ  َوِصـَيامِ  ِصـَياِمَنا بـَـْينَ  َمـا َفْصـلُ «. و نيـز فرمـود:   »افطار كنند در خيريـت هسـتند  

داونـد در  ، خ»فرق روزه مـا بـا روزه اهـل كتـاب خـوردن سـحر اسـت       «يعني  »السَحرِ  َأْكَلةُ 
ترين بنـدگانم پـيش مـن كسـاني هسـتند كـه زود افطـار         حديث قدسي فرموده است: محبوب

گويم: اين اشاره به آنست كه در اين مسئله از طرف اهل كتـاب تحريـف بـه     كنند. من مي مي
  ماند. شان دين استوار مي قوع پيوسته است، پس با مخالفت آنان و رد نمودن تحريف

  ب و روز):نهي از وصال (روزه ش
كنيد، فرمود:  به او گفته شد كه شما داريد وصال مي«از وصال نهي فرمود:  �رسول خدا 

گويم: نهي از وصال  ، من مي»دهد چه كسي مانند من است؟ به من پروردگارم غذا و آب مي
به خاطر دو امر است: يكي آن كه تا حد اجحاف نرسد، همچنانكه بيان كرديم، دوم ايـن كـه   

آيـد،   اشاره نمود كه براي او اجحاف پيش نمـي  �حريف پيش نيايد، و رسول خدا در دين ت
  باشد. زيرا او با نيروي ملكي نوري تأييد شده است، و از اجحاف مصون مي

  نيت روزه:

مـن لـم يجمـع الصـوم قبـل الفجـر فـال صـيام «كه فرمود:  �اختالف در قول رسول خدا 
، و قـول او كـه وقتـي    »اش درست نيست شد روزههركسي به شب نيت روزه را نكرده با« »له
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. ايـن  »شـوم  مـن اكنـون روزه مـي   «كـه   »َصـائِمٌ  ِإًذا ِإني«غذايي براي خوردن نيافت، فرمود: 
  نيست، زيرا حديث اول در فرض است و دوم در نفل است، و مراد از نفي نفي كمال است.

گويم: مراد از نـدا، نـداي    الخ، من مي »إذا سمع النداء أحدكم..«فرمود:  �رسول خدا 
 بِـالال ِإن «خاصي است كه نداي بالل باشد، و اين حديث مختصر از ايـن حـديث اسـت كـه     

هيچكسي را اذان بالل از خورد و نوش و غيره باز ندارد، زيرا او به شب اذان  »..بَِلْيـلٍ  يـُنَـاِدي
  گويد. مي

  افطارنمودن به آب و خرما:

 َتْمـًرا َيِجـدْ  لَـمْ  فَـِإنْ  بـَرََكـةٌ  فَِإنـهُ  َتْمـرٍ  َعَلى فـَْليـُْفِطرْ  َأَحدُُكمْ  َطرَ َأفْ  ِإَذا«فرمود:  �رسول خدا 
خواهد افطار كند بايد به خرما افطار كند كـه   هرگاه يكي از شما مي«كه  »َطُهـورٌ  فَِإنـهُ  فَاْلَماءُ 

  .»كننده است در آن بركت است و اگر خرما گيرش نيامد به آب افطار كند كه پاك
گويم: شيريني چيز است كه طبع به آن تمايل دارد، بـويژه بـه هنگـام گرسـنگي، و      من مي

دارد، و طبايع عرب به آن تمايل داشتند، و در چنـين چيزهـا ميـل، اثـر      جگر آن را دوست مي
كند، و اين يك نـوع   ها را در جاي مناسب از بدن، صرف مي دارد، پس صد در صد ميل، آن

  بركتي است.

  دار افطاري بدهد: كه به روزه ثواب كسي

كسـي كـه بـه    « »أْجـرِهِ  ِمثْـلُ  فـَلَـهُ  َغازِيًـا، َجهـزَ  َأوْ  َصـائًِما َفطـرَ  َمنْ «فرمود:  �رسول خدا 
. مـن  »داري افطاري داد يا تجهيزات غازي را فراهم نمود، براي او ماننـد اجـر آن اسـت    روزه

دهـد كـه او روزه گرفتـه اسـت، و      مـي  داري به اين خاطر افطاري گويم: كسي كه به روزه مي
دادن يك گونه صـدقه و تعظيمـي اسـت بـراي روزه، و      سزاوار تعظيم است، زيرا اين افطاري

صله و همكاري است براي اهل طاعت، پس وقتي كه صورت آن در صحايف اعمال مجسـم  
  گيرد، لذا بايد پاداش را دريابد. گردد، معني روزه را از چند جهت در برمي مي
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  كار هنگام افطار:اذ

 ِإنْ  اَألْجـرُ  َوثـَبَـتَ  اْلُعُروقُ  َوابـْتَـلتِ  الظَمأُ  َذَهبَ «از ذكرهاي هنگام افطار: يكي اين است: 
. و در ايـن،  »ها تازه شدند و اجر ثابت گرديد انشاء اهللا تشنگي برطرف شد، رگ« »اللـهُ  َشـاءَ 

دانـد،   ها را طبعاً يا عقالً خوب مي قدرداني و سپاسگذاري است روي آن حاالتي كه انسان آن
خـدايا بـراي تـو روزه    « »َأْفطَـْرتُ  ِرْزِقـكَ  َوَعلَـى ُصـْمتُ  لَـكَ  اللُهـم «و يكي ديگر اين اسـت:  

، اين شامل دو چيز است: يكي اخالص در عمل، دوم شـكر  »گرفتم و بر رزق تو افطار كردم
  و سپاس بر نعمت.

  روزه نبايد به روز جمعه مختص باشد:

لَـهُ  َيُصـومَ  َأنْ  ِإال  اْلُجُمَعـةِ  يـَـْومَ  َأَحـدُُكمْ  َيُصـومُ  الَ «فرمود:  �سول خدا ر  بـَْعـَدهُ  َأوْ  يـَْوًمـا قـَبـْ
روزه نگيرد يكي از شما در روز جمعه مگر اين كه روزه بگيرد روزي پيش از آن يـا  « »يـَْوًمـا

َلةَ  َتْخَتصوا الَ «. و نيز فرمود: »بعد از آن شب جمعه را بـه طـور ويـژه    «الحديث،  »اْلُجُمَعةِ  لَيـْ
  اش دو چيز است: گويم: فلسفه ، من مي»در نظر نگيريد

يكي است سرّ تعمق، زيرا وقتي خداوند آن را به طاعاتي مختص نمود و فضايلش را بيـان  
فرمود، پندارگاهي قرار گرفت كه متعمقين در آن تعمق ورزند و روزه آن را نيز به آن فضايل 

  .ملحق سازند
دهـد، و در عيـد    برداري، خبر مي دوم تحقيق معني عيد، زيرا عيد از شادي و سرور و لذت

قرار دادن آن، امكان داشت بپندارند كه اين از آن اجتماعاتي است كه طبعاً بدون اكراه به آن 
  رغبت ورزند.

  گرفتن در روزهاي عيد: حرمت روزه

اي  در دو روز، روزه«كـه   »َواَألْضـَحى اْلِفطْـرِ  يـَـْوَمْينِ  ِفى َصْومَ  الَ «فرمود:  �رسول خدا 
 َوِذْكـرِ  َوُشـْرٍب، َأْكـلٍ  َأيـامُ  التْشرِيقِ  َأيامُ «؛ و نيز فرمود: »نيست، يكي عيد فطر، دوم عيد قربان

روزهاي تشريق (يازدهم، دوازدهم، سـيزدهم ذوالحجـه) روزهـاي خـورد و     « »َوَجل  َعز  اللهِ 
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گـذاري   گويم: در اين، تحقيق معني عيد، و گـرفتن عبـادت   . من مي»نوش و ذكر خدا هستند
  خشك و تعمق در دين است.

  تواند بگيرد: زن بدون اجازه شوهر روزه نفلي نمي

حـالل  «كـه   »بِِإْذنِـهِ  ِإال َشـاِهدٌ  َوَزْوُجَهـا َتُصـومَ  َأنْ  لِْلَمـْرَأةِ  َيِحـل  ال«فرمود:  �رسول خدا 
گـويم: زيـرا    ، مـن مـي  »ن شوهرش بدون اجازة او روزه بگيردنيست براي زن كه با حاضربود

كنـد، و شـادي و لـذت را بـر او نـاگوار       گرفتن زن بعضي از حقوق شـوهر را فـوت مـي    روزه
  كند. مي

  دار نفلي: افطار روزه

 »ْفطَـرَ أَ  َشـاءَ  َوِإنْ  َصـامَ  َشـاءَ  ِإنْ  نـَْفِسهِ  َأِميرُ  اْلُمَتَطوعُ  الصائِمُ «: �در اين قول رسول خدا 
خواهـد افطـار    خواهد روزه بگيـرد و اگـر مـي    دار نفلي اختيار خود را دارد، اگر مي روزه«كه 
روزي ديگر قضاي «كه  »َمَكانَهُ  آَخرَ  يـَْوًما اْقِضَيا«: ب، و قول او به عايشه و حفصه »كند

ين باشد . اختالف و تناقضي نيست؛ زيرا امكان دارد، معني حديث قبلي ا»آن را به جا بياوريد
گرفتن قضاي آن، و در حديث دوم به آن دو زوجة مطهره، بـه قضـا، بـه     كه افطار كند با الزم

صورت استحباب دستور بفرمايد، زيرا وفا نمودن به آنچه بر خـود الزم كـرده اسـت موجـب     
باشد، يا اين كه آن دو تا را به صورت خصوصي به قضا دستور بدهـد كـه    خاطر جمعي او مي

رجعـوا بحـج وعمـرة ورجعـت «ناراحت شدند، چنانكه عايشه به هنگام حج گفـت:  ديد، آنان 
گردند، و مـن تنهـا بـا حـج      مردم دارند با حج و عمره برمي«كه  »بحجة فأعمرها من التنعيم

  .»دستور داد كه با او از تنعيم عمره انجام گيرد �گردم، پس رسول خدا  برمي

  داري كه به فراموشي بخورد: روزه

 َأْطَعَمـهُ  فَِإنَمـا, َصـْومه فـَْليُـِتم  َشِربَ  َأوْ  فََأَكلَ  َصائِم َوُهوَ  َنِسيَ  َمنْ «فرمود:  �ا رسول خد
داري به فراموشي خورد و نوشيد، روزه خود را به پايان برساند، زيـرا   اگر روزه« »َوَسـَقاهُ  الله
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در باره روزه در اثـر   گويم: جز اين نيست كه او . من مي»خداوند به او طعام و آب داده است
فراموشي معذور قرار داده شد، نه در امري ديگر، زيرا روزه هيأت و شكل ياد دهنـده نـدارد،   

شـدن از لبـاس    برخالف نماز و احرام حج كه هردو هيأتي دارند از قبيل استقبال قبلـه و برهنـه  
  دار سزاوار بود تا معذور قرار گيرد. دوخته، لذا روزه

  ن:افطار عمد در رمضا
در حق كسي كه بـا زنـش در روز رمضـان عمـل جنسـي انجـام داده بـود،         �رسول خدا 

گويم: وقتي كه او بر هتـك حرمـت شـعاير اهللا هجـوم      الحديث، من مي »رَقـَبَـةً  َأْعتِـقْ «فرمود: 
  كردن كفاره بر او برخورد بشود. آورد، و آغاز آن افراط، طبيعي بود، واجب شد تا با واجب

 الصـــائِمِ  فَـــمِ  َلُخلُـــوفُ «و فرمـــايش او كـــه  �زدن آن حضـــرت  كاختالفـــي در مســـوا
الحديث، نيست، زيرا منظور از اين قبيل گفتار مبالغه است، گويا گفت: ايـن چنـان    »..َأْطَيبُ 

  شد. داشت آن هم بنا به محبت او محبوب مي پسنديده است كه اگر خلوفي مي

  گرفتن مسافر و افطار او: روزه

 اْلُمْفِطـُرونَ  َذَهـبَ  السـَفرِ  ِفـي الصـَيامُ  اْلبِـر  ِمنْ  لَْيسَ «: �ول رسول خدا اختالفي در اين ق
، و قـول او:  »داشتن در سفر نيكي نيست، روزه افطاركننـدگان، اجـر را بردنـد    روزه« »بِاَألْجرِ 

هركسـي كـه سـواري    « »هُ َأْدرَكَ  َحْيثُ  رََمَضانَ  فـَْلَيُصمْ  ِشَبعٍ  ِإَلى تَْأِوى َحُموَلةٌ  َلهُ  َكاَنتْ  َمنْ «
، نيست زيرا قول »داشته باشد كه او را بدون مشقت به منزل برساند بايد روزة رمضان را بگيرد

هوشـي قـرار    گرفتن بر او سخت باشد و منجر به ضعف و بـي  اول در حق كسي است كه روزه
، يـا ايـن كـه    »دبـر او سـايه افگنـده شـ    «كـه   »َعَلْيـهِ  ظُللَ  َقدْ «گويد:  گيرد، چنانكه راوي مي

گويـد:   شـد، چنانكـه راوي مـي    هـا بـرآورده نمـي    مسلمانان نيازداشتند كه بدون افطار نيـاز آن 
داران به زمين افتادند و افطاركننـدگان بـه پـا     روزه«كه  »فسقط الصوامون وقام المفطرون«

باب ، يا اين كه شخص در دل خود رخصت افطار را ناگوار بداند و مانند اين، از اسـ »خاستند
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ديگر، دوم در صورتي است كه سفر خالي از مشقت باشد و از آن اسـبابي كـه ذكـر كـرديم     
  خالي باشد.

  كسي كه بميرد در حالي كه بر او قضاي روزه باشد:

كسي كـه بميـرد و   « »َولِيهُ  َعْنهُ  َصامَ  َصْومٌ  َوَعَلْيهِ  َماتَ  َمنْ «: �و در اين قول رسول خدا 
 َعْنـهُ  فـَْلـُيْطِعمْ «، و قـول او كـه فرمـود:    »او، از جانـب او روزه بگيـرد  اي باشد ولـي   بر او روزه

، »از طرف او بـه جـاي هـر روزي مسـكيني را طعـام بايـد داد      «كه  »ِمْسـِكيًنا يـَـْومٍ  ُكل  َمَكانَ 
  اختالفي نيست، زيرا امكان دارد هريك به جاي خود كافي باشد، و فلسفة آن دو چيز است:

يابنـد كـه    ، زيرا بسياري نفوس بعـد از جداشـدن از جسـد در مـي    گردد يكي به ميت برمي
شـد، از او فـوت    دادنش مؤاخذه مي اي از وظايفش كه بر او واجب شده بود و از ترك وظيفه

كنـد، پـس    بـرد، و ايـن دري از وحشـت، بـر روي او، بـاز مـي       شده است، پس بر اين رنج مي
بلند شود و عمل او را به اين نيـت انجـام    كند كه نزديكترين كس به او شفقت بر او تقاضا مي

دهد كه از جانب او قرار گيرد، زيرا اين همت او مفيد خواهد شـد، چنانكـه در خويشـاوندان    
باشد، يا كاري ديگر مانند آن بكند، و همچنين است حال كسي كه بميرد و تصميم گرفته  مي

و صدقه كند، و ما در بحث نمـاز  اي بدهد، اما موفق نشد، پس ولي او از جانب ا بود كه صدقه
  دادن زندگان براي مردگان بود ذكر كرديم. جنازه آنچه متعلق به صدقه

گردد، و آن تأكيـد شـديدي اسـت، تـا بداننـد كـه روزه در هـيچ         دوم به آيين اسالم برمي
  شدني نيست، حتي زمان موت. صورت ساقط

  اموري چند متعلق به روزه

  كردار پست و خسيس: پاك نگهداشتن روزه از گفتار و
بايد دانست كه كمال روزه در پاك نگهداشتن آن، از افعال و اقوال شهواني، درنـدگي و  

كنند، و او  ها هستند كه اخالق پست و خسيس را به نفس يادآوري مي شيطاني است؛ زيرا اين
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يي اسـت  سازند، و نيز كمال روزه در احترازنمودن از چيزها هاي فاسد وادار مي را براي هيأت
  دهند. شوند، و به آن دعوت مي كه منجر به شكستن روزه مي

 َأَحٌد، َسابهُ  فَِإنْ  َيْصَخْب، َوالَ  يـَْرُفثْ  َفالَ «: �از جمله امور اول است، قول رسول خدا 
بيهوده نگويد، سر و صدا نكند و اگر كسي به او بد و بيراه « »َصائِمٌ  ِإنى فـَْليَـُقلْ  قَاتـََلهُ  َأوْ 

 فـََلْيسَ  بِهِ  َواْلَعَملَ  الزورِ  قـَْولَ  َيدَعْ  َلمْ  َمنْ «، و نيز فرمود: »بايد بگويد: من روزه هستم گفت،
هركسي كه قول دروغ و عمل بر آن را ترك نكند، « »َوَشَرابَهُ  َطَعاَمهُ  يَدَعَ  َأنْ  ِفى َحاَجةٌ  لِلهِ 

اد از نفي در اينجا، نفي كمال ، مر»خداوند به اين نيازي ندارد كه او غذا و آب را ترك كند
  است.

حــاجم و محجــوم افطــار «كــه  »َواْلَمْحُجـومُ  اْلَحــاِجُم، َأْفطَـرَ «از جملــه امــور دوم اســت: 
، زيرا محجوم خود را بنا به ضعف در معرض افطار قرار داد، و حـاجم از ايـن جهـت    »كردند

بـرود و او متوجـه   رود به هنگام مكيدن آله حجامـت، چيـزي بـه حلقـش فـرو       كه احتمال مي
كشيدن، و مـردم در ايـن بـاره بـه افـراط و       گرفتن و به آغوش نباشد، و از اين قبيل است بوسه

قـوالً و   �تعمق رفته اند، و نزديك شده كه آن را به پايه ركن قرار دهند، پـس رسـول خـدا    
 كاهـد، و بـا لفـظ رخصـت     عمالً واضح كرد كه اين، مفطر نيست و نه از روزه چيـزي را مـي  

اعالم داشت كه در حق ديگران، ترك اولي است، ولي خود او مأمور بيان شريعت بود، پـس  
اين در حق او اولي است، و همچنين ساير آنچه از پايه محسنين بـه پايـه عمـوم مـؤمنين فـرود      

  آيند، واهللا أعلم. مي

  سنن انبياء در باره روزه:
گرفتنـد،   روزة دهـر مـي   � سنن انبياء در باره روزه، مختلف بوده اسـت، حضـرت نـوح   

يك روز روزه  �كرد، حضرت عيسي  حضرت داوود روزي روزه بود روز ديگر افطار مي
  كرد. گرفت و دو روز افطار مي مي
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شد هـيچ افطـار    گرفت كه گفته مي در حق خود چنين بود، آنقدر روزه مي �رسول خدا 
گيرد، و يك ماه كامل را روزه  شد هيچ روزه نمي كرد كه گفته مي كند، و چنان افطار مي نمي
گرفتن مانند: ترياك است، و ترياك بايد به  گرفت، مگر ماه مبارك رمضان را، زيرا روزه نمي

  قدر معالجة مرض به كار گرفته شود.
هايي مرويست،  ها روايت هاي شديدي داشتند چنانكه در بارة آن مزاج �چون قوم نوح 

 ِإَذا يَِفـر  ال وََكـانَ «فرمودنـد:   �انكه آن حضرت و حضرت داوود نيروي و متانت داشت، چن
ضـعيف   �، و حضـرت عيسـي   »كـرد  كرد فرار نمي وقتي با دشمن برخورد مي«كه  »القَـى

بود كه اهل و مالي نداشت، پس هريكي مناسب بـه حـال خـويش روشـي را اختيـار نمـود، و       
ج خويش و آنچه برايش مناسب به فوايد روزه و افطار عارف و آگاه بود، و بر مزا �پيامبر ما 

بود آگهي داشت، پس مناسب به مصلحت وقت، آنچه را خواست اختيار نمود، و براي امـت  
  هايي را اختيار فرمود. خويش روزه

  روزه عاشورا:
از آنجمله است روزه يوم عاشورا، راز مشروعيتش اين كه آن وقتي است كه خداونـد بـه   

و، نصـرت و پيـروزي عنايـت فرمـود، حضـرت      در قبال فرعـون و قـوم ا   �حضرت موسي 
گرفتن در اين روز، شكر خدا را به جـا آورد، و سـنت بـين اهـل كتـاب و       با روزه �موسي 

  نيز آن را به جا گذاشت. �عرب به جا ماند، رسول خدا 

  روزة روز عرفه:
از آنجمله اسـت روزة روز عرفـه، فلسـفة آن ايـن اسـت كـه كسـي كـه ايـن روز را روزه          

كند، و به سوي رحمت  خود را شبيه به حجاج قرار داده به سوي آنان اشتياق پيدا مي گيرد مي
نمايد، و راز برتري آن بر روزة روز عاشـورا ايـن    شود، تعرض مي الهي كه بر حجاج نازل مي

خـورد، و آن كـه روز عاشـورا را     است كه او در رحمتي كه در اين روز نازل شده غوطه مـي 
خواهـد آن را   دهد كه گذشته اسـت، و مـي   در معرض رحمتي قرار مي گيرد خود را روزه مي
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خـوردن در دريـاي    خواست كه ثمرة اين غوطه �به سوي خود جلب نمايد، پس رسول خدا 
رحمت را كه كفاره گناهان گذشته و موجب دور نگهداشـتن از ارتكـاب بـا گنـاه در آينـده      

اين روز را در عرفات روزه نگرفت  �است، براي روزة روز عرفه قرار دهد، اما آن حضرت 
گـرفتن بـراي    كه فلسـفة آن را مـا در بحـث قربـاني و نمـاز عيـد قـبالً بيـان كـرديم كـه روزه          

  پديدآوردن شباهت با حجاج است، و در عرفات مردم خود، حاجي هستند.

  روزة شش روز از شوال:

مـن صـام «مـود:  در اين باره فر �از آنجمله است روزة شش روز از شوال كه رسول خدا 
هركسي كه رمضان را روزه بگيرد و « »رمضان فأتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر كلـه

، راز »سپس پشت سرش شش روز از شوال روزه بگيرد، گويا كل زمان را روزه گرفته اسـت 
مشروعيتش اين كه اين روزها مانند سنن رواتب، در نمازها هستند كه به خاطر تكميـل فايـده   

باشـند، و جـز ايـن     هايي كه كامالً فايده نماز را نتوانسـته انـد بردارنـد، مـي     سبت به مزاجنماز ن
نيست كه در بيان فضيلت، تشابه به روزه كل دهر را بـه طـور ويـژه بيـان فرمـود، زيـرا قـانون        

گرفتن شش روز همراه با رمضان حساب  مقرري هست كه هر نيكي به ده برابر است و با روزه
  .گردد كامل مي

  روزه سه روز از هر ماه:
از آنجمله است روزه سه روز از هر ماه، زيرا به حساب هر نيكي به ده برابر، شبيه بـه روزة  

ترين حد كثرت است، روايات در اختيـارنمودن ايـن سـه روز،     كل زمان است، ثانياً سه، پايين
 ِمـنَ  ُصـْمتَ  ِإَذا ر ذَ  َأبَـا يَـا«بـه ابـوذر گفـت:      �باشند، وارد شده كه آن حضرت  مختلف مي

اي ابـوذر هرگـاه از   «كه  »َعْشـَرةَ  َوَخْمسَ  َعْشَرةَ  َوَأْرَبعَ  َعْشَرةَ  َثَالثَ  َفُصمْ  َأيامٍ  َثَالثَ  الشْهرِ 
  .»ماهي سه روز روزه گرفتي، پس سيزدهم، چهاردهم و پانزدهم را روزه بگير

نبه و دوشـنبه را روزه  ، از يك مـاهي شـنبه، يكشـ   �و نيز وارد شده است كه آن حضرت 
گرفـت، و نيـز وارد شـده     گرفت، و از ماه ديگر سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه را روزه مي مي
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گرفت، و وارد شده است كه به ام سلمه دسـتور داد   است كه سه روز از آغاز هر ماه روزه مي
هـا وجهـي    ايـن ها: دوشنبه يا پنجشـنبه باشـد، و هريكـي از     كه سه روز روزه بگيرد كه اول آن

  دارد.

  شب قدر:

�pκ$﴿سورة دخان است:  4بايد دانست كه شب قدر، دو تا هستند: يكي آن كه در آية  Ïù 

ä−t� ø�ãƒ ‘≅ ä. @� øΒ r& AΟŠÅ3ym ∩⊆∪﴾ .»يابد ] فيصله مى هر كار استوارى در آن [شب«.  
وار نازل شـد، و ايـن    و در اين شب كل قرآن به صورت مجموع نازل گرديد، سپس قسط

ك شبي داير در كل سال و الزم نيست كه آن در ماه مبارك رمضان باشد، البته بـودنش در  ي
رمضان گمان غالب است، اما روي اين كه در آن سال كه قرآن نازل شد اين شب در رمضان 

  قرار گرفته بود، اتفاق وجود دارد.
آيند،  رود مييابد، مالئكه به زمين ف دوم آنست كه در آن نوعي از روحانيت انتشار مي

گردند، و شياطين  شان منعكس مي شوند، انوارشان در ميان مسلمانان در آن بر عبادت متفق مي
شوند، و اين يك شبي از هر ماه  شان پذيرفته مي شوند، دعاها و طاعات ها دور مي از آن

گردد، و از ماه  باشد كه گاهي متقدم و گاهي متأخر مي هاي مي مبارك رمضان در شب
گويد كه: آن در  رود، پس هركسي شب اول را در نظر گرفته است مي ن بيرون نميرمضا

گويد كه: آن در دهة آخر رمضان است،  طول سال است، و كسي كه دوم را در نظر دارد مي
 اُمَتَحريهَ  َكانَ  َفَمنْ  اَألَواِخرِ  السْبعِ  ِفي تـََواطََأتْ  َقدْ  ُرْؤيَاُكمْ  َأَرى«فرمود:  �و رسول خدا 

هاي شما در هفتة آخر متفق شده اند، پس  بينم كه خواب مي« »اَألَواِخر السْبعِ  ِفي فـَْلَيَتَحرَها
 َهِذهِ  ُأرِيتُ «، و نيز فرمود: »هركسي در تالش آنست، بايد آن را در هفته آخر تالش كند

َلةَ  اين شب به من نشان داده شد، «كه  »ينٍ َوطِ  َماءٍ  ِفى َأْسُجدُ  رََأيـُْتِنى َوَقدْ  أُْنِسيتـَُها، ثُم  الليـْ
، پس اين در شب »كردم سپس فراموش گردانيده شدم، و ديدم كه در آب و گل، سجده مي

بيست و يكم قرار گرفت، و اختالف صحابه در اين باره مبتني بر اختالف ايشان دريافتن 
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خدايا « »َعنى فَاْعفُ  اْلَعْفوَ  ُتِحب  َعُفو  ِإنكَ  اللُهم «آنست، از دعاهاي شب قدر اين است: 
  .»داري از من درگذر اي، عفو را دوست مي تو عفوكننده

  اعتكاف در مسجد:
شـدن بـراي طاعـت،     و چون اعتكاف در مسجد سبب آسودگي خاطر، صفاي قلب، فـارغ 

آن را در دهة آخر اختيار نمود، و  �تشبه به ماليكه و در پي شب قدربودن است، رسول خدا 
فرمـود: سـنت بـر     لبراي محسنين امـت خـويش سـنت قـرار داد، حضـرت عايشـه        آن را

معتكف اين است كه از كسي بيمارپرسي نكنـد، و در نمـاز جنـازه شـركت ننمايـد، و بـه زن       
دست نزند، و با او مباشرت نكند، و از مسجد بدون ضرورت بيـرون نـرود، و اعتكـاف بـدون     

گويم: و اين بـراي تحقـق يـافتن     نيست. من مي روزه نيست، و اعتكاف به جز در مسجد جامع
معني اعتكاف است، و تا اين كه براي طاعت ابهت و شاني باشد، و بر نفس سخت گذشـته و  

  مخالف با عادت باشد، واهللا أعلم.
���  



  از ابواب حج

  شده در حج: مصالح مالحظه
ملـه اسـت   گردنـد، عبـارت از چنـد امـور هسـتند: از آنج      مصالحي كه در حج مالحظه مي

تعظيم بيت اهللا، زيـرا آن از شـعاير اهللا اسـت، و تعظـيم آن تعظـيم خـود خداونـد، بـه حسـاب          
  آيد. مي

از آنجمله است: تحقق معني اجتماع، زيرا هر دولت و آيين يك اجتماعي دارند كه دور 
كنند تا كه با يكديگر آشنا گردند، و احكام دين و آيين را از  و نزديك در آن شركت مي

يگر ياد گيرند، از شعاير آن، تعظيم به جا بياورند، و حج ميدان اجتماع مسلمانان، ظهور يكد
هاست، و همين است منظور از قول  شوكت آنان، اجتماع جنودشان و بزرگداشت آيين آن

(øŒÎ﴿فرمايد:  خداوند كه مي uρ $uΖ ù= yèy_ |MøŠt7 ø9 $# Zπt/$sW tΒ Ä¨$̈Ζ= Ïj9 $YΖ øΒ r&uρ﴾)1( »كه كعبه  ياد بفرما وقتي
  .»را مرجع مردم و باعث امن قرار داديم

  به ارث رسيده است: ����موافقت به آنچه از حضرت ابراهيم 
مردم به  �و حضرت اسماعيل �از آنجمله است: موافقت به آنچه از حضرت ابراهيم 

ارث برده اند، زيرا اين دو بزرگوار، پيشوا و امام آيين حنيفي، و شريعت مقرركنندة آن، براي 
مبعوث شده است تا به وسيله او، اين آيين غلبه يافته كلمه آن  �باشند، رسول خدا  عرب مي

#©'s﴿عالي گردد، همين است منظور قول خداوند:  ÏiΒ öΝ ä3‹Î/ r& zΟŠÏδ≡t� ö/Î)﴾)2(.  
پس واجب است كه از آنچه از اين دو امام مستفيض شده مانند خصال فطرت و مناسـك  

 َعلَـى ِقُفـوا«: �، همـين اسـت منظـور از قـول رسـول خـدا      حج، نگهداري و محافظـت شـوند  
بر مشـاعر خـويش وقـوف كنيـد،     «كه  »ِإبـَْراِهيمَ  َأبِيُكمْ  ِإْرثِ  ِمنْ  ِإْرثٍ  َعَلى فَِإنُكمْ  َمَشاِعرُِكمْ 

  .»زيرا بر ارث پدرتان ابراهيم قرار داريد

  رفق و نرمش با خاص و عام در حج:

                                           
  .125سورة بقره، آية  -)1(
  .78سورة حج، اية  -)2(
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زي كه نرمش از آن براي هر خاص و عام تحقق يابـد،  نمودن بر چي از آنجمله است: اتفاق
مانند فرودآمدن در ميدان مني، گذراندن شب در مزدلفه، زيرا اگر روي اين صـالح و اتفـاق   

شد، همه بر آن اجتماع و اتفاق  گذشت، و اگر روي اين تاكيد نمي شد، بر آنان سخت مي نمي
  .ماندند كردند، در حالت پراكندگي و انتشار، مي نمي

ها شخص موحـد،   دهنده آن از آنجمله است: انجام اعمالي كه اعالن دارد بر اين كه انجام
تابع حق، متدين به دين حنيفي و شكرگذار از خداست بر آنچه بر نخستين پيـروان ايـن آيـين    

  عنايت فرموده است، مانند سعي در ميان صفا و مروه.

  اي است در ميان عرب: حج ريشه
آوردند، و حج ريشة دين، آنان بود، ولـي   اهل جاهليت، حج به جا مياز آنجمله است كه 

بعداً چيزهايي در آن آميختند كه از حضرت ابراهيم منقول نبودند، و اين يك گونه اختالفـي  
نمـودن بـه    كردن غير خدا به خـدا وجـود داشـت، ماننـد تعظـيم      از آنان بود كه در آن شريك

 ِإال لَـكَ  َشـرِيكَ  ال«شـان:   طـاغي، و ماننـد گفـتن    ةاي منـا بسـتن بـر   اساف، نائله و مانند احـرام  
ها جلوگيري بشوند و روي اين تأكيـد   اينگونه اعمال سزاوار بودند كه از آن »لَـكَ  ُهوَ  َشرِيكا
  بشود.

  دادند كه باطل بودند: ها اعمالي را از طرف خود در حج انجام مي عرب
خود، به خاطر فخر و عجب انجام  ها را از طرف و اعمالي را در حج آميختند كه آن

ما «كه  »نحن قطان اهللا، فال نخرج من حرم اهللا«دادند، مانند گفتن حمس (قريش)  مي
، بر اين گفتة آنان اين آيه »رويم مجاوران و همسايگان خدا هستيم، لذا از حرم بيرون نمي

Ο¢﴿نازل گرديد:  èO (#θàÒ‹ Ïùr& ôÏΒ ß]ø‹ ym uÚ$sùr& â¨$̈Ψ9 از جاي برگرديد كه ديگران  باز« )1(﴾#$
. و مانند يادبود آباء و اجداد در ميدان مني و افتخارنمودن به ياد آنان كه خدا در »گردند برمي

                                           
  .199سورة بقره، اية  -)1(
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�ρã#)﴿رد آن نازل فرمود:  à2øŒ$$sù ©! $# ö/ ä. Ì�ø. É‹x. öΝà2u !$t/# u ÷ρr& £‰ x©r& #\� ò2ÏŒ﴾)1(  خداوند را «كه
  .»ردى [بهتر و] بيشتر، ياد كنيدهمچون ياد كرد پدرانتان بلكه به ياد ك

و چون انصار به اين اصل پي بردند، در انجام سعي بين صفا و مروه احساس تنگدلي 

�βÎ) $x¨﴿كردند، خداوند فرمود:  ¢Á9 $# nοuρö� yϑ ø9 $#uρ ÏΒ Ì� Í←!$yèx© «! صفا و مروه از شعاير «كه  )2(﴾#$
  ها تنگدل شد. ، نبايد از سعي آن»باشند اهللا مي

  ليت در حج قياسات فاسدي ايجاد كرده بودند:اهل جاه
از آنجمله اين است كه اهل جاهليت قياسات فاسدي را در حج ايجاد نموده بودند، اين 

ها براي مردم تنگناست، لذا شايسته است كه  باشد، و در آن هم از باب تعمق در دين مي
ز در، اجتناب كند و خود از گفتند، محرم در ورود به اتاق ا منسوخ و متروك گردند، مثالً مي

پنداشتند كه واردشدن از در، يك  شدند و مي زده وارد مي پشت به ديوار باال رفته يا نقاب

øŠs9§{﴿كردن است كه با احرام منافات دارد، پس اين آيه نازل شد:  گونه ارتفاق حاصل uρ •� É9 ø9$# 

βr' Î/ (#θè?ù' s? šVθãŠç6ø9 $# ÏΒ $yδ Í‘θßγàß﴾)3(  به  كارى آن نيست كه [در حال احرامو نيكو«كه [
  .»ها از پشتشان درآييد خانه

  دانستند: اهل جاهليت تجارت در موسم حج را مكروه مي
پنداشتن تجارت در موسم حج، به اين پندار كه در اخالص عمل براي خدا،  مانند مكروه

øŠs9 öΝ§{﴿آورد، پس در ردش اين آيه نازل گرديد:  خلل مي à6ø‹n= tã îy$oΨ ã_ βr& (#θäótG ö;s? WξôÒsù 

                                           
  .200سورة بقره، آية  -)1(
  .158سورة بقره، آية  -)2(
  .189سورة بقره، آية  -)3(
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ÏiΒ öΝà6În/ ] از پروردگارتان روزى بخواهيد گناهى  بر شما در آنكه [به موسم حج« )1(﴾‘§
  .»نيست

 َنْحنُ «گفتند:  شان كه بدون زاد و راحله حج به جا بياورند، و مي و مانند پسندكردن
كردند كه  ردم به سؤال فشار وارد مي. بنابراين، بر م»ما متوكل به خدا هستيم«كه  »اْلُمتَـوَكُلونَ 

“ρßŠ̈ρt#)﴿نهادند، لذا در رد اين عمل، اين آيه نازل گرديد:  از حد فراتر پا مي s? uρ �χ Î* sù u� ö�yz 

ÏŠ# ¨“9$# 3“uθø) −G9 توشه براي خود برداريد، و بهترين توشه تقوي است (كه از مردم «كه  )2(﴾#$
  .»سؤال نكنيد)

  گفتند: در موسم حج را مكروه مياهل جاهليت به جاآوردن عمره 

به جاآوري عمـره در  «كه  »من أفجر الفجور العمرة في أيام الحج«شان كه  مانند گفتن
إذا انسلخ صفر، وبرأ الدبر، وعفا األثر «گفتند:  ، و مي»هاست روزهاي حج از بدترين گناه

بودي يافت ها به هرگاه ماه صفر گذشت و زخم پشت حيوان«كه  »حلت العمرة لمـن اعتمـر
، »خواهد عمره به جا آورد، حالل شـد  و رد پا گم شد، عمره به جا آوردن براي كسي كه مي

شـدند بـراي    در صورتي كه در اين روش تنگي براي آفاقيان وجود داشت، زيـرا مجبـور مـي   
الـوداع دسـتور داد    حجةبه مـردم در   �اداي عمره سفر مجددي داشته باشند، لذا رسول خدا 

اآوردن عمره از احرام بيرون آيند و سپس حج كنند، و در اين باره شدت به كار بـرد  ج تا با به
  هايشان جاي گرفته انكار نمايد. ها و آنچه در دل تا بر عادت آن

  حج در عمر يك بار فرض است:

                                           
  .198سورة بقره، آية  -)1(
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: ُجــلٌ رَ  فـََقـالَ  »َفُحجـوا اْلَحــج  َعلَـْيُكمُ  فُـِرضَ  قَــدْ  النـاسُ  َأيـَهـايَــا «فرمــود:  �رسـول خــدا  
 ــهِ  َرُســولَ  يَــا َعــامٍ  َأُكــلــى َفَســَكتَ  اللــهِ  َرُســولُ  فـََقــالَ  َثالَثًــا قَاَلَهــا َحتنـََعــمْ  قـُْلــتُ  لَــوْ « :���� الل 

اي مردم حج بر شما فرض شده، لذا حج به جا آوريد، مـردي  «كه  »اْسـَتطَْعُتمْ  َوَلَما َلَوَجَبْت،
خاموش ماند، تا اين كه او اين را تا سه  �گفت: يا رسول اهللا هر ساله حج كنيم، آن حضرت 

شــد و آنگــاه  گفــتم: آري، واجــب مــي فرمــود: اگــر مــي �بــار تكــرار نمــود، آن حضــرت 
  .»توانستيد آن را به جا بياوريد نمي

گويم: فلسفة آن ايـن اسـت كـه آن امـري كـه بـراي نـزول وحـي آمـادگي پديـد            من مي
شـان آن را بـه قبـول     بياورند، علم و همـت  آورد، اين است كه مردم به سوي آن امر، روي مي

تلقي نمايند، سپس پيامبر به آن توجه نموده آن را از خدا بخواهد، پس وقتي كه ايـن دو امـر   
باهم جمع شوند، الزماً موافق به آن، بايد وحي نـازل گـردد، از ايـن بايـد عبـرت گرفـت كـه        

آنان آن را درك كنند، نازل نفرموده خداوند هيچ كتابي را به جز به زبان قوم او و به لغتي كه 
ها عرضه نكرده مگر اين كـه بـه فهـم آن هـا نزديـك باشـد، ولـي         است، حكم و دليلي بر آن

بايست اين طور باشد زيرا مبدأ وحي لطـف الهـي اسـت، و لطـف در ايـن اسـت كـه تـا حـد          
  اإلمكان نزديكترين چيز به اجابت برگزيده شود.

  فضيلت حج مبرور:
كدام عمل افضل است؟ فرمود: ايمان به خدا و رسـول،  «سؤال گرديد:  �از آن حضرت 

باز سؤال شد، سپس كدام؟ فرمود: جهاد در راه خدا، باز سؤال شد: سپس كدام؟ فرمود: حـج  
أال «، اختالفي در اين حديث و حديث بعدي نيست كه در باره فضيلت ذكـر فرمـود:   »مبرور

؛ زيرا فضيلت به »به باالترين عمل شما خبر ندهم آيا شما را«كه  »أنبئكم بأفضـل أعمـالكم؟
شود، هدف در اينجا فضيلت بـه اعتبـار بـاالبردن ديـن خـدا و       اعتبارهاي مختلف، مختلف مي

  ظهور شعاير اهللا است، و به اين اعتبار باالتر پس از ايمان، از جهاد و حج نخواهد شد.
و فسـق نپرداخـت چنـان     هركسي براي خدا حج نمـود و بـه رفـث   «فرمود:  �رسول خدا 

  .»گردد مانند روزي كه از مادر متولد شده است پاك و صاف برمي
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هاسـت، و حـج مبـرور     به جا آوري يك عمره تا عمرة ديگر كفاره بـين آن «و نيز فرمود: 
  .»پاداش جز جنت نخواهد داشت

گـويم: تعظـيم بـه     . مـن مـي  »حج و عمره را پشـت سـر هـم بـه جـا بياوريـد      «و نيز فرمود: 
كند، و به جنت  ها را كفاره مي خوردن در عمق رحمت الهي، گناه اآوري شعاير اهللا و غوطهج

هـا، نصـاب    بين حج و عمـره و بـه كثـرت بـه جـاآوري آن      بعةرساند، چون حج مبرور، متا مي
مناسبي براي جلب رحمت الهي است، اين دو چيز براي آن، ثابت كرده شد، و عـدم رفـث و   

خوردن، تحقق يابـد، زيـرا هـركس مرتكـب بـه       گرديد كه اين غوطهفسق به اين خاطر شرط 
  رفث و فسوق باشد رحمت خدا از او روگردان شده برايش كامل نخواهد شد.

  به جاآوري عمره در رمضان:

اي در  به جـاآوري عمـره  «كه  »َحجةً  تـَْعِدلُ  رََمَضانَ  ِفى ُعْمَرةً  ن إِ «فرمود:  �رسول خدا 
گويم: فلسفة آن اينست، حج كه بر عمره برتري دارد از  ، من مي»استرمضان، با حجي برابر 

آنجاست كه دو چيز را در بر دارد، يكي تعظيم شعاير اهللا، دوم اجتماع مردم كه موجب جلب 
رحمت خداوند است، و عمره در رمضان نيز همين دو امر را در بر دارد، زيـرا رمضـان وقتـي    

  گردد. شوند و روحانيت نازل مي كس مياست كه انوار نيكان بر يكديگر منع

  مجازات كسي كه با وجود  استطاعت، تارك حج باشد:

 َعَلْيـهِ  فَـالَ  َيُحـج  َولَـمْ  اللـهِ  بـَْيـتِ  ِإلَـى تـُبَـلغُـهُ  َورَاِحلَـةً  زَاًدا َملَـكَ  َمـنْ «فرمود:  �رسول خدا 
له داشته باشد و حج نكند اشكالي نيست كسي كه زاد و راح« »َنْصـَرانِيا َأوْ  يـَُهوِديـا يَُموتَ  َأنْ 

دادن ركنـي از اركـان اسـالم مشـابه      گـويم: تـرك   . من مي»كه يهودي يا نصراني شده، بميرد
آنست كه كسي از آيين اسالم خارج بشود، و تـارك حـج از آنجـا بـه يهـودي و نصـراني و       

نـد و حـج   خواند تارك نماز بـه مشـرك شـبيه قـرار داده شـد كـه يهـود و نصـراني نمـاز مـي          
  خواندند. كردند و نماز نمي كردند، و مشركان عرب حج مي نمي
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  اهللا: كلمةتذليل نفس در حج، اعاليي است براي 

شـوريده مـوي و   « »التِفـلُ  الشـِعثُ «گفته شد كه حج چيست؟ فرمـود:   �به رسول خدا 
صـدا بلنـدكردن و   « »َوالـثج  اْلَعـج «، باز گفته شد: كدام حج افضل است؟ فرمـود:  »غبارآلود

  .»َوالراِحَلةُ  الزادُ «، باز گفته شد: مراد از سبيل چيست؟ فرمود: »خون ريختن
گويم: مناسب به شأن حاجي اين است كه نفس خـود را در برابـر خـدا ذليـل قـرار       من مي

اهللا، موافق به سنت ابراهيم و يـادآوري از   كلمةدهد، و مصلحت مالحظه شده در حج، اعالي 
خداوند بر اوست، سبيل به زاد و راحله تفسير گرديد، زيرا بـه سـبب ايـن دو چيـز، آن     نعمت 

آور واجـب   اش در امثال حج از طاعات مشقت آيد كه مالحظه سهولت و تيسيري به دست مي
گـرفتن از طـرف ميـت آنچـه بـر حـج بـدل از طـرف          است، و ما در بحث نماز جنازه و روزه

  گردد، ذكر كرديم. ديگري برمي

  فت مناسكص

بايد دانست كه مناسك موافق به آنچه از صحابه و تابعين و ساير مسلمانان مستفيض است، 
  چهارتاست: حج مفرد، عمره مفرد، تمتع و قران.

  بندند: اهل مكه از مكه احرام مي
حج براي ساكنان حرم مكه اين است كه از خود حرم، احرام ببندند، و در احـرام از عمـل   

كـردن سـر،    تراشيدن موي، گرفتن نـاخن، پوشـيدن لبـاس دوختـه، پنهـان      جنسي، دواعي آن،
ماليدن خوشبوي و شكاركردن خودداري نمايند، و نيز موافق به يك مسلك از عقد نكاح هم 
اجتناب نمايند، باز به عرفات بروند و تا غروب در آنجـا بماننـد، سـپس از آنجـا بعـد غـروب       

مي قبل از طلوع خورشيد از آنجا حركت كرده به آفتاب برگشته در مزدلفه شب بگذارند، ك
هـا را ذبـح    همراه دارند آن )1(الكبري (عقبه) را سنگريزه بزنند، و اگر هدي ةمني بيايند و جمر

                                           
  قبالً گفته شد. -)1(
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كردن موي، از احرام بيرون آيند، و پـس از   يا نحر نمايند، و بعد از آن با تراشيدن سر يا كوتاه
  ين صفا و مروه سعي كنند.آن طواف افاضه را به جا بياورند، و ب

  بندند: ها احرام مي اهالي آفاق از ميقات
آفاقي بايد از ميقات احرام ببندد، پس اگر به مكه قبل از وقوف عرفات وارد شـد، طـواف   

دهد، سپس بـر   كند، بين صفا و مروه سعي انجام مي مي )1(قدوم را به جاي آورد و در آن رمل
نمايـد، و رمـي، حلـق و طـواف بـه جـا        روز عرفه وقوف مي ماند تا كه به احرام خود باقي مي

  آورد ولي در اين طواف رمل و سعي وجود ندارد. مي

  احرام براي عمره:
بنـدد،   عمره عبارت است از بستن احرام از حل، پس اگر آفاقي است از ميقات احـرام مـي  

  آورد. سپس طواف و سعي و حلق يا قصر به جا مي

  احرام متمتع:
بنـدد، و بـه مكـه     هاي حج از ميقات براي عمره احرام مـي  ت كه آفاقي در ماهتمتع اين اس

رسـاند و از احـرام بيـرون آمـده بـه صـورت حـالل بـاقي          وارد شده عمره خود را به اتمام مي
آورد، و بر اوست هـديي كـه    ماند تا اين كه روز هشتم به حج احرام بسته حج را به جا مي مي

  ميسر باشد آن را ذبح كند.

  حرام در حج قران:ا
قران اين است كه آفاقي براي حج و عمره هردو باهم از ميقات احرام ببندد، سپس به مكه 
وارد شده عمره به جا آورد و سپس بر احرام خود باقي بماند تا اين كه از تمام افعال حج فارغ 

دو گردد، و بر او الزم است يك طواف و يك سعي بـه جـا بيـاورد موافـق بـه يـك قـول، و        

                                           
  رفتن. رمل: هروله -)1(
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خواهـد   ، سپس هدي ميسري ذبح كند، وقتي مي)1(طواف و دو سعي كند موافق به قولي ديگر
  از مكه بيرون رود براي وداع يك طوافي ادا كند.

  احرام به جاي تكبير تحريمه در نماز است:
بايد دانست كه احرام در حج و عمره به جاي تكبير تحريمه در نماز است، در آن اخالص 

شـود، و در آن نفـس    گردند، و عزيمت حج با فعلي ظـاهر، منضـبط مـي    مي و تعظيم منعكس
گـردد، بدينگونـه كـه لـذات، عـادات مـالوف و تجمـل را كنـار          براي خدا متذلل و خاشع مي

  شود. ها، ژوليدگي و غبارآلودگي متحقق مي گذارد، و در آن تحمل مشقت مي

  كند: محرم از چه چيزها پرهيز مي
كـردن تـذلل، زينـت را تـرك كـرده       محـرم بـه خـاطر متحقـق    مشروع گرديده اسـت كـه   

دادن بـه استحضـار خـوف خـدا و تعظـيم او، و       ژوليدگي را اختيار نمايد، و نيز به خاطر ابهت
نمودن نفس كه در خواهشاتش، آزاد گذاشته نشـود، شـكار يـك نـوع لهـو و توسـع         مؤاخذه

ي كـه در پـي شـكاركردن    كس« »من اتبع  الصـيد لهـا«فرمود:  �است چنانكه آن حضرت 
و كبـار صـحابه شـكاركردن ثابـت      �، از خـود رسـول خـدا   »شـود  قرار گيرد به لهو مبتال مي

  نيست، اگرچه آن را في الجمله مجاز قرار داده است.
عمل جنسي يك گونه انهماك در شهوت حيواني اسـت. بنـابراين، مسـدودكردن دروازة    

ن با قانون شرع مخالف است، ولي حـد اقـل   آن به صورت كلي مجاز قرار نگرفت، زيرا كه آ
بايد در بعضي اوقات از آن نهي بشود، مانند حالت احـرام، اعتكـاف، روزه و بعضـي امـاكن،     

  مانند مساجد.

  لباس محرم:

                                           
  قول اول از اهل مدينه و امام شافعي است و دوم از امام ابوحنيفه. -)1(
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 اْلُقُمَص، تـَْلَبُسوا الَ «سؤال گرديد كه محرم چه لباسي بپوشد فرمود:  �از رسول خدا 
قميص، عمامه، شلوار كاله «كه  »اْلِخَفافَ  َوال اْلبَـَراِنَس، َوال يالِت،السَراوِ  َوال اْلَعَمائَِم، َوال

 َثَالثَ  فَاْغِسْلهُ  ِبكَ  الِذى الطيبُ  َأما«نشيني فرمود:  . و نيز به بيابان»(يا باراني) و موزه نپوشيد
  .»ر بشو و جبه را درآوربوي خوشي را كه به تو چسبيده سه با« »فَاْنزِْعَها اْلُجبةُ  َوَأما َمراتٍ 

ها اين اسـت كـه لبـاس دوختـه      فرق در لباس دوخته و آنچه در حكم آنست و بين غير آن
ارتفاق، تجمل و زينتي است، و غير دو خته ستر عورت است. ترك اول تواضع است و ترك 

  ادبي است. دوم بي

  خواستگاري محرم و نكاح او:

محـرم نكـاح   «كـه   »َيْخطُـبُ  َوَال  يـُـْنِكُح، َوَال  رُِم،اْلُمْحـ يـَـْنِكحُ  َال «فرمـود:   �رسول خدا 
. و مـروي اسـت   »دهـد  كند و نه پيام خواستگاري مي بندد و نه خودش نكاح مي كسي را نمي

  ميمونه را در حال احرام ازدواج نمود. �كه آن حضرت 
يـن  گويم: اهل حجاز از صحابه، تابعين و فقها فرموده اند كه: سـنت بـراي محـرم، ا    من مي

كـردن محـرم جـايز اسـت، و در ايـن       است كه نكاح نكند، و اهل عراق فرموده اند كه: نكاح
خفايي نيست كه اختيارنمودن احتياط باالتر است، در صورت اول رازش اين است كه نكـاح  
از ارتفاق مطلوب، باالتر از شكار است، و نبايد انشاء نكاح را بر ابقاي آن مقايسه نمـود، زيـرا   

  باشد نه ابقا. رور در ابتداست. بنابراين، در باب نكاح، عروس ضرب المثل ميشادي و س

  كند: كند و ذبح مي محرم شكار نمي
خواهد بخورد  اي باشد، گاهي انسان آنچه را مي باز الزم است كه براي شكار محرم ضابطه

خواهـد   يخواهد آن را بخورد، بلكه م كشد كه نمي كند، و گاهي چنين حيواني را مي ذبح مي
خواهـد شـر آن را از    كشد كـه مـي   براي شكار تمرين كند، و گاهي حيواني را به اين نيت مي

هـا   نمايد، پس كداميك از ايـن  ها را ذبح مي خود يا از ابناي نوع خود دفع نمايد، و گاهي دام
 اْلَحـَرمِ  ِفـى قـَـتَـَلُهن  َمـنْ  َعلَـى ُجنَـاحَ  الَ  َخْمـسٌ «فرمـود:   �باشد؟ پـس رسـول خـدا     شكار مي
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، الجـــامع المــــؤذي »اْلَعُقـــورُ  َواْلَكْلــــبُ  ،َواْلِحـــَدَأةُ  ،َواْلغُـــَرابُ  ،َواْلَعْقــــَربُ  ،اْلَفـــارَةُ  :َواِإلْحـــَرامِ 
ها  پنج حيوان هست كه گناهي نيست بر كسي كه آن« .الصائل على اإلنسان أو على متاعـه

، علـت جـامع در   »را در حرم، يا احرام بكشد: موش، كالغ، كرگس، كـژدم و سـگ گزنـده   
ها بر انسان يا كاالي اوست، زيرا وقتي مردم به سـوي بررسـي    كردن آن ها، موذي و حمله اين

هـا كـه    هـا و ماكيـان و امثـال ايـن     شود، همچنين دام ها شكار گفته نمي عرف برگردند، به اين
ديگـر،   گوينـد، و امـا اقسـام    ها شـكار نمـي   هاست كه به آن ها در خانه عادت به نگهداشتن آن

  ها شكار هستند. ظاهر اين است كه آن

  هاي حج: ميقات
براي اهل مدينه، جحفه براي اهل شام، قرن منازل براي اهل نجد و يلملم بـراي   لحليفةذو ا

هـا بـه    ها بـراي نامبردگـان و كسـاني كـه از روي آن     اهل يمن ميقات مقرر گرديدند، پس اين
و هركسي كـه داخـل از ميقـات سـكونت دارد      باشند، خاطر حج و عمره رد بشوند ميقات مي

باشـد كـه از آنجـا     باشد، تا جايي كه ميقات اهل مكه از خـود مكـه مـي    ميقاتش از منزلش مي
  بندند. احرام مي

هـا ايـن اسـت كـه وقتـي رفـتن بـه سـوي مكـه بـه صـورت             گويم: اصل در ميقـات  من مي
مطلـوبي بـود، و دسـتور بـه     هـاي نفسـاني، امـر     كردن زيـاده روي  ژوليدگي، غبارآلود و ترك

بستن از شهر خود حاجي حرج ظاهري دربر داشت، زيرا وطـن بعضـي بـه فاصـله مسـير       احرام
يك ماه، دو ماه و بيشتر بود، واجب شد كه اماكن مشخصي در دور و بر، كعبه مخـتص قـرار   

كـه ايـن   بگيرد، تا از آنجا احرام بندند، و از آنجا بـدون احـرام تجـاوز ننماينـد، و الزم اسـت      
ها رفت و آمد داشـته   اماكن ظاهر و مشهور باشند و بركسي مخفي نمانند، و اهالي آفاق از آن

  باشند، پس اين را بررسي نمود و به اين مواضع حكم داد.
بعيدترين ميقات را براي اهل مدينه مقرر نمود، زيرا آن فرودگاه وحـي، و مرجـع ايمـان و    

به خدا و رسـول ايمـان آورد، پـس اهـالي آن سـزاوارتر       اي بود كه و نخستين قريه ةدارالهجر
اهللا مبالغه نمايند، و براي انجام عبادت بيشتري، اختصاص يابند، و نيز  كلمةبودند كه در اعالي 
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نسبت به جؤاثي، طـائف، يمامـه و غيـره     �اين نزديكترين منطقه بود كه در عهد آن حضرت 
ست، لذا بر آن هيچ حرج و تنگي پـيش نخواهـد   ايمان آورده و در ايمان اخالص نشان داده ا

  آمد.

  فلسفة وقوف به عرفات:
راز در وقوف به عرفات، اين است كه براي اجتماع مسلمانان در زمان و مكان واحـد كـه   
راغب به رحمت خدا و داعي و متضرع به سوي او باشند، اثـر بـه سـزايي در نـزول بركـات و      

تر و رسواتر خواهد  جاست كه شيطان در آن روز ذليلانتشار روحانيت خواهد داشت، و از اين
شد، و نيز اين اجتماع آنان تحقيق معني عرضه اسـت، و اختصـاص ايـن روز و ايـن مكـان از      

باشد، و پايبندي  بنابر آنچه از حضرت آدم و انبياي بعد از او است، امر متوارثي مي †انبياء 
  است در باب توقيت. به آنچه از سلف صالح سنت قرار گرفته است، اصلي

  فلسفة نزول در ميدان منا:
راز در فرودآمدن به مني، اين است كه آن در زمان جاهليت بزرگترين بازاري مانند بـازار  
عكاظ، ذوالمجاز و غيره بود، و از اين جهت، بر اجتماع در آنجا اتفاق نمودند كه حج جـامع  

و از اين بهتر موسـمي بـراي تجـارت و     آيند، اقوام و ملل زيادي است كه از گوشه و كنار مي
استفاده از آن براي اين اجتماع وجود نداشت، و خود شـهر مكـه از ايـن قشـون مختلـف، در      
تنگنا قرار داشت، و اگر شهري و بياباني، معروف و غير معروف آنان بر فرودآمـدن در چنـين   

ر در فرودآمدن خصوصـيتي  گرفتند، و اگ كردند در تنگنا قرار مي فضايي، مانند منا اتفاق نمي
  آمد. شدند نارضايتي و ناراحتي پديد مي قايل مي

و چون عادت به نزول در آن جريان داشت، پس عادت و حميت عرب متقاضـي شـد كـه    
اي در تفاخر و تكاثر، و ياد بود آبا و اجداد، و نمايش نيـروي خـود، و كثـرت اعـوان      هر قبيله

اهده نموده خبر آنان به گوشه و كنار جهان منتقل خويش بكوشند تا دور و نزديك آن را مش
گردد، و اسالم به چنين اجتماعي نياز داشت، تا شوكت مسلمانان، و عـده و عـده آنـان ظـاهر     

اي از جهـان   اش به اقصي نقاط برود، و بر هـر گوشـه   گردد، و دين خداوند غالب آمده آوازه
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ذاشـت و بـر آن وادار نمـود و بـه آن دعـوت      اين اجتماع را به جـا گ  �غالب آيد، لذا پيامبر 
كرد، تفاخر و ياد و بود آبا و اجداد را منسوخ اعالم داشت، و به جـاي آن ذكـر اهللا را تعيـين    

ها را به جاي گذاشـت ماننـد وليمـه نكـاح و عقيقـه       نوازي و وليمه نمود، همانگونه كه ميهمان
  اشت.مولود، زيرا در آن فوايد بزرگي در تدبير منزل وجود د

  ماندن به هنگام شب در مزدلفه: فلسفه
ها بـود، و شـايد    گذراندن شب در مزدلفه: اين است كه آن سنت قديمي در ميان آن فلسفة

از اين جهت روي آن اتفاق كرده بودند كه ديدند مردم چنان اجتماعي دارند كه در غير ايـن  
است كه يكديگر را پايمال جا، معهود نيست، و اينگونه اجتماعات مظنة مزاحمت و درگيري 

شـان از عرفـات بعـد از مغـرب بـود، و تمـام طـول روز را در         نموده از بين ببرنـد، و برگشـت  
آمدنـد، پـس اگـر هجـوم      هـاي دور و دراز مـي   خستگي و كوفتگي گزرانيده بودند كه از راه

ل از گرفتنـد، اهـل جاهليـت قبـ     آوردند كه به منا به اين شكل بياينـد، در مشـقت قـرار مـي     مي
گشــتند، و چــون در ايــن مقــدار معينــي وجــود نداشــت، و بــه قطــع  غــروب از عرفــات برمــي

توانست آن را مشخص نمود، حال آن كه در چنين اجتماعات بايـد وقـت را چنـان معـين      نمي
  كرد كه احتمال ابهام در آن وجود نداشته باشد، واجب شد كه آن را با غروب تعيين كرد.

  وقوف در مشعر حرام:
ز اين نيست كه در مشعر الحرام وقوف به اين خاطر مشروع گرديد كه اهـل جاهليـت   و ج

نمودنـد، پـس در عـوض از آن، كثـرت ذكـر اهللا       كردند، و نمايش برگزار مي باهم افتخار مي
ها، قرار گيرد، و ابهت توحيد در اين اجتمـاع   جايگزين گرديد تا كه بازداشتني، از عادات آن

ام گيرد، گويا گفته شد كه آيا ذكر شما بيشتر بوده يا ذكـر و مفـاخرت   و مكان با منافست انج
  اهل جاهليت بيشتر بوده است.

  فلسفه رمي جمار:
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راز رمي جمار آنست كه در خود حديث آمده است كه به خاطر اقامه ذكر اهللا برقرار شده 
تـرينش بـراي    است، تفصيلش از اين قرار است كه، بهترين انواع توقيت ذكر و كاملتر و جامع

توقيت، اين است كه به زمان و مكاني موقت گردد، و چنـان چيـزي بـا آن برگـزار شـود كـه       
اي كه بر كسي مخفي نمانـد محقـق    حافظ عدد آن شده و جودش را بر رؤوس اشهاد به گونه

  بگرداند.
ذكر اهللا بر دو گونه است: نوعي آنست كه هدف از آن، اعالم انقياد او به دين خداست، و 
اصل در اين باره برگزيدن مجامع مردم اسـت نـه اكثـار كـه از آن جملـه اسـت رمـي جمـار.         

گـرفتن   بنابراين، در اين، دستور به اكثار داده نشد، نوعي ديگر آنست كه هـدف از آن رنـگ  
يافتن به جبروت، و در اين، اكثـار وجـود دارد، و نيـز در روايـات چنـين       نفس است به آگهي

وقتي خواست كه  �بودنش هست كه حضرت ابراهيم  قاضي سنتچيزي آمده است كه مت
شيطان را دفع نمايد، آن را سنت قرار داد پس در نقالي و محاكات امثال اين فعل، يك گونـه  

  تنبيه و هشداري براي نفس است.

  فلسفة هدي:
اسـت كـه خواسـت در ايـن مكـان       �راز در هدي مشابهت با حضـرت سـيدنا ابـراهيم    

ند تا فرمانبرداري خدا را به جا آورده به سوي او متوجه گردد، و يادآوري فرزندش را ذبح ك
، و انجام چنين كار، در چنين �است از نعمت خدا به او و به پدر اعراب حضرت اسماعيل 

  وقت و زمان، يك گونه هشداري است براي نفس.
از آن و جز اين نيست كه اين هدي بر متمتـع و قـارن واجـب گرديـد تـا شـكر و سپاسـي        

  نعمت باشد كه إصر جاهليت از آنان در اين مسئله برداشته شد.

  فسلفة تراشيدن سر:
آمدن از احرام به چنان كاري است كه  راز سر تراشيدن اين است كه آن راهي براي بيرون

رفـت، و   شدند هريكي به يك راهي مـي  با وقار منافات ندارد، پس اگر آنان آزاد گذاشته مي
گردد، و آن مانند سالم  ي ژوليدگي و غبارآلودي با كاملترين وجه متحقق مينيز در آن انقضا
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در نماز است، اما تقديمش بر طـواف افاضـه از آنجاسـت كـه تشـبيه بـه كسـي باشـد كـه بـر           
  دهد. شود كه خود را جمع و جور نموده، شست و شويي انجام مي پادشاهان وارد مي

  صفت طواف:
روي حجر اسود، و آن را استالم كند سپس به طـرف  صفت طواف اين است كه بيايد روب

ها از حجر اسود بوسه بگيرد، يا بـه سـوي آن بـه     دست راست برود تا هفت گردش كه در آن
چوبي كه در دست دارد اشاره كند، و تكبير بگويد، و ركن يماني را نيز استالم كند، و بايد به 

ير سخن نگويد، سپس بيايد پشت مقام هنگام طواف با وضو و ستر عورت باشد، و به جز به خ
ابراهيم و در آنجا دو ركعت نماز بخواند، اما شروع طواف از حجر، زيرا كه واجب اسـت بـه   

رفتن مشخص گردند، و حجر اسود بهترين جـا از بيـت    هنگام تشريع محل شروع و جهت راه
  ست.اهللا است، زيرا آن از جنت نازل شده است، و جانب راست بزرگترين جهات ا

  طواف قدوم:
المجسد است كه به خاطر تعظيم بيت اهللا مشروع گرديد، و نيـز   تحيةطواف قدوم به جاي 

ادبـي اسـت، در    شـدن اسـبابش، بـي    كردن در طواف در مكان و زمانش با وجود فراهم درنگ
نخستين طواف بيت اهللا رمل و اضطباع وجود دارد، و پشـت سـر آن سـعي بـين صـفا و مـروه       

اسـالم اسـت،    لـة اين به چند معاني است يكي ارعاب قلوب مشركين و اظهار صوباشد، و  مي
ُهمْ «بيان فرموده است؛ زيرا اهل مكـه گفتـه بودنـد كـه:      بچنانكه ابن عباس   ُحمـى َوَهنَـتـْ

، پـس اينگونـه عمـل    »ها را نحيـف و سسـت كـرده اسـت     تب يثرب (مدينه) آن«كه  »يـَثْـِربَ 
د و رفت، از آن جملـه اسـت انعكـاس رغبـت در طاعـات      جهادي است، اما اين علت تمام ش

هـا را نـه كاسـته بلكـه      خداوند، و اين كه سفر دور و دراز و مشقت بزرگ، شوق و رغبت آن
  گويد: افزوده است، چنانكه شاعر مي
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  إذا اشـــــــــتكت مــــــــــن كـــــــــالل الســــــــــير واعــــــــــدها
  روح الوصــــــــــــــــــال فتحيــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــد ميعــــــــــــــــــاد

  
سوار او را به راحتي هنگام وصال وعـده   كرد، كه هرگاه سواري از دوري راه شكايت مي

  داد. مي
ها تمام شده بود،  خواست كه رمل و اضطباع را ترك كند، زيرا علت آن �حضرت عمر 

ها اسباب ديگري دارنـد كـه منـتقض نشـده انـد پـس آن را بـه جـا          ولي باز متوجه شد كه آن
  گذاشت.

  در عمره وقوف عرفات نيست:
ديد، زيرا عمره وقت مقرري ندارد تا كه معني اجتماع وقوف عرفات در عمره مشروع نگر

اي در بر نخواهـد داشـت، و اگـر بـراي آن، وقتـي       در آن تحقق يابد، پس وقوف به آن فايده
شود، و در اجتماع، سالي دو بار، حجي هست كه بر كسي مخفـي   مقرر گردد، پس حجي مي

دوم شـكر و سـپاس از نعمـت     نيست، و عمده در عمره دو چيز اسـت: يكـي تعظـيم بيـت اهللا،    
  خداوند.

  فلسفة سعي بين صفا و مروه:
راز سعي در ميان صفا و مروه موافق به آنچه در حديث آمده است، اين كه حضرت هاجر 

وقتي كه در مشقت به كمبود آب مواجه گرديد، در ميان صـفا و   �مادر حضرت اسماعيل 
و و پسـرش بـا پديـدآوردن آب زمـزم     مروه سعي به جا آورد، پس خداوند اين مشقت را از ا

برداشت، و به مردم الهام نمود كه اين بقعه را آباد نمايند، پس تشكر از اين نعمت بر فرزنـدان  
، الزم شد تا كه بهيميت ةشان واجب گرديد، و نيز يادآوري از اين آيه خارق العاد او و پيروان

و چيـزي بـاالتر در ايـن بـاره ايـن      ها را مبهوت نموده به سوي خداوند راهنمـايي گردنـد،    آن
شان به آنان به وسيله عمل، مستحكم گردد كه ظاهر و منضبط، مخالف به  نيست كه عقد قلب
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مألوف قوم باشد، و در آن به نخستين بار ورود به مكـه فروتنـي و انكسـاري باشـد، و آنسـت      
كايت حـال در  نقالي و محاكات از آن رنج و مشقتي كه حضرت هاجر به آن مواجه بود، و ح

  چنين امور از لسان مقال خيلي رساتر است.
 َعـنْ  ُخفـفَ وَ  بِاْلبَـْيـتِ  َعْهـِدهِ  آِخـرُ  َيُكـونَ  َحتـى َأَحـدُُكمْ  يـَْنِفـَرن  ال«فرمـود:   �رسول خـدا  

هيچيكي از شما تا آخرين بار طواف بيت را انجام نداده است، از مكه بيـرون  «كه  »اْلَحـاِئضِ 
  .»حايض تخفيف گرديدنرود، و اين از زن 

گويم: راز در آن تعظيم بيت اهللا است به اينطور كه تعهد به آن، اول و آخر باشد تا  من مي
هـا باشـد    ذهن متوجه گردد كه هدف اصلي از اين سفر همان است، و نيز موافق به عـادت آن 

  دهند، واهللا أعلم. كه وفدها از پادشاهان به هنگام رخصت انجام مي

  لوداعاحجة داستان 

  الوداع در سال دهم هجري:حجة 
نه  �اصل در اين، حديث جابر، عايشه، ابن عمر و غيره است، بايد دانست كه رسول خدا 

خواهد بـه حـج    سال در مدينه ماند كه به حج نرفت، سپس در سال دهم اعالم نمود كه او مي
بيرون آمد تا رسـيد بـه    برود، لذا از دور و نزديك بسياري مردم به مدينه آمدند، پس از مدينه

ذو الحليفه، در آنجا غسل نمود و بوي خوش استعمال نموده و دو ركعت نماز احرام خوانـد،  
 ال لَبـْيـكَ  لَبـْيـَك، اللُهـم  لَبـْيـكَ «و دو چادر احرام را پوشـيد، و احـرام بسـت و لبيـك گفـت:      

حاضرم خدايا حاضر، « »لَـكَ  َشرِيكَ  ال َواْلُمْلَك، َلكَ  َوالنـْعَمةَ  اْلَحْمدَ  ِإن  لَبـْيَك، َلكَ  َشرِيكَ 
شك حمد و نعمت از آن توست، و پادشاهي نيز،  حاضرم، نيست شريكي براي تو، حاضرم بي

  .»نيست شريكي براي تو

  :����نوعيت حج رسول خدا 
  گويم: در اين باره دو جاي اختالف وجود دارد: من مي
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د يا تمتع، بدينگونه كـه آيـا از عمـره حـالل     آيا افراد بو �يكي: اين كه حج آن حضرت 
شده مجدداً به حج احرام بسته است يا اين كه تنها به حج احرام بسته است، سپس جبرئيـل بـه   
او اشاره نموده كه عمره را در حج داخل كند، پس بر احرامش باقي مانـده تـا از اعمـال حـج     

  است. فارغ شده است، و جلوتر حالل نشد؛ زيرا سايق الهدي بوده
دوم: اين كه او زماني احرام بسته كه نماز خوانده است، يا وقتي كه بر شترش سوار شده يا 

بيـان فرمـود كـه مـردم      بقرار گرفته است، حضرت ابن عباس  »بيدا«زماني كه بر ميدان 
آمدند، پس هركسي موافق به آنچه ديده است، خبر داده اسـت، پـس نخسـتين     دسته دسته مي
  است كه نماز خوانده است. اهالل او زماني

غسل نموده دو ركعت نماز خواند؛ زيرا اين بيشـتر بـه    �و جز اين نيست كه آن حضرت 
شـود، و   تعظيم شعاير اهللا نزديك است، و نيز آن تصميم قلبي به انجام فعل ظاهري، ضبط مـي 

را متنبه  كند و تغيير لباس بدين شكل، نفس اين بر اخالص و اهتمام به طاعت خدا، داللت مي
  كند كه تا تواضع و فروتني را برگزيند. و بيدار مي

ــه ايــن خــاطر ماليــد كــه احــرام حالــت ژوليــدگي و    و جــز ايــن نيســت كــه خوشــبويي ب
  غبارآلودگي است، لذا الزم است كه از قبل به آن تدارك ديده شود.

يـام او بـراي   خواندن اختيار نمود، زيـرا ايـن تعبيـري اسـت از ق     و باز اين صيغه را در لبيك
طاعت مولي و يادآوري است براي آن، اهل جاهليت به شريكان خود تعظيم قايل بودند، پس 

هـا رد نمايـد، و بـراي مسـلمانان      را افـزود تـا بـر آن    »لَـكَ  َشـرِيكَ  ال«عبـارت   �رسول خدا 
  امتيازي برقرارگردد.

بر مهربانيش عفـو  و مستحب است كه بيشتر از خداوند رضوان، جنت سؤال نموده از او بنا
  بخواهد، تا از جهنم آزادي حاصل گردد.

  بلندكردن صدا به احرام و لبيك:
 �به بلندكردن صدا به احـرام و لبيـك اشـاره نمـود و رسـول خـدا        �حضرت جبرئيل 

َأْو  َحَجــرٍ  َأوْ  َشــَجرٍ  ِمــنَ  ِشــَماِلهِ  َعــنْ  َوَمــا يَِمينِــهِ  َعــنْ  َمــا لَبــى ِإال يـَُلبــي، ُمــْؤِمنٍ  ِمــنْ  َمــا«فرمــود: 
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َقِطعَ  َحتى ،َمَدرٍ  نيست هيچ مسلماني كه لبيك بگويد، مگـر  «كه  »َوَهُهَنا َهُهَنا ِمنْ  اَألْرضُ  يـَنـْ
اين كه از طرف راست و چپ او هر سنگ، درخت، خاك، كلوخ، تا زمين از ايـن طـرف و   

  .»آن طرف به انتها برسد لبيك خواهند گفت
از شعاير خداوند است، و در آن ابهتي به ذكر اهللا  گويم: رازش اين است كه لبيك من مي

اي  هست، و هرآنچه از اين باب باشند مستحب است كه به صداي بلند، گفته بشوند، و بگونـه 
اي كه كشور، كشور اسالمي قرار گيرد،  بايد باشد كه بر سر هر غافل و هوشيار باشد، و بگونه

گفتن او در اين مواضـع نوشـته    صورت لبيكپس وقتي كه بدين شكل باشد در نامة اعمال او 
  خواهد شد.

  ناقة خويش را اشعار نمود: ����رسول خدا 
ناقة خويش را در جانب كوهانش اشعار كرد، و خون از آن جاري شـد، و   �رسول خدا 

گويم: راز در اشعار بـاالبردن شـان    در گلوي آن دو نقل به صورت قالده آويزان كرد. من مي
دين حنيفي است تا هر دور، و نزديك آن را ببينند، و فعل قلـب بـه وسـيله     شعاير اهللا و احكام

  فعل ظاهري منضبط گردد.

  بستن زن معذور: احرام

 اْغَتِسـِلى«بـه او فرمـود:    �اسماء دختر عميس در ذوالحليفه زايمـان نمـود، رسـول خـدا     
  .»ها ببند و احرام ببنداي در وسط پا غسل كن و پارچه«كه  »َوَأْحرِِمى بِثـَْوبٍ  َواْسَتْثِفِرى
گويم: اين از آنجاست كه حتي اإلمكان سنت احرام را به جا آورد، و رسـول خـدا    من مي

 َشـْىءٌ  َذلِـكَ  ِإن «در مقام سرف مبتال به حيض شد، فرمود:  لزماني كه حضرت عايشه  �
رَ غَ  اْلَحاج، يـَْفَعلُ  َما فَافْـَعِلى آَدَم، بـََناتِ  َعَلى اللهُ  َكَتَبهُ   »َتْطُهـِرى َحتـى بِاْلبَـْيـتِ  َتطُوِفى َأال  يـْ
الزم قـرار داده اسـت پـس هرآنچـه      �اين چيزي است كـه خداونـد بـر دختـران آدم     «كه 

  .»اي طواف نكن دهد تو انجام بده به جز اين كه تا پاك نشده حاجي انجام مي
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است كه بكثـرت  اين كالم را تمهيدي قرار داد كه اين امري  �گويم: رسول خدا  من مي
ها حرج برداشـته   شود، پس در مانند اينگونه چيزها، الزم است كه در حكمت شرع، از آن مي

شود، و براي آن سنت ظاهري، مقرر گردد. بنابراين، از حايض طواف قـدوم و طـواف وداع،   
  ساقط شدند.

  فرودآمدن رسول خدا در ذي طوي:
روز از طـرف بـاالي آن داخـل    بـه مكـه نزديـك شـد، و بـه       �پس وقتي كه رسول خدا 

گرديد و از طرف پايين خارج شد، و اين بدان خاطر است كه دخول مكـه در حـال اطمينـان    
قلب، بدون زحمت باشد تا بتواند جالل و عظمت خدا را دريابد، و نيز طـواف او بـراي خانـه    

نيـز آن   دهـد، و  كعبه در چشم ديد مردم قرار بگيرد، زيرا اين طاعت خدا را بزرگ جلوه مـي 
خواست كه به مردم مناسك حج را تعليم بدهـد، پـس بـه آنـان مهلـت داد تـا        مي �حضرت 

باش قرار گيرند، و راه رفت و برگشت را دو تا كرد تا كه  براي آن بكثرت جمع شوند و آماده
  شوكت مسلمانان را در هردو راه ابراز نمايد، و نظير آنست نماز عيد.

  استالم ركن:
بيت اهللا رسيد نخست استالم ركن را به جا آورد، و هفت دور طواف به پس وقتي كه به 

ها رمل به جا آورد، و در چهار دور ديگر ساده راه رفت، و دو  جا آورد كه در سه تا از آن

oΨ$!﴿ركن يماني را به استالم اختصاص داد، و در بين دو ركن گفت:  −/u‘ $oΨ Ï?#u ’Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# 

ZπuΖ |¡ym ’Îûuρ Íοt�ÅzFψ $# ZπuΖ |¡ym $oΨ Ï% uρ z># x‹tã Í‘$̈Ζ9$# ∩⊄⊃⊇∪﴾)1(  پروردگارا بده به ما در دنيا خوبي «كه
. باز به مقام ابراهيم آمد و خواند: »و در آخرت خوبي و نجات ده ما را از عذاب آتش

﴿(#ρä‹ÏƒªB $# uρ ÏΒ ÏΘ$s) ¨Β zΟ↵Ïδ≡t� ö/Î) ’ ~?|ÁãΒ﴾)2( »ركعت  ، و دو»بگيريد از مقام ابراهيم نمازگاهي

                                           
  .201سورة بقره، آية  -)1(
  .125سورة بقره، آية  -)2(
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نماز خواند، و مقام را در ميان خود و بيت اهللا قرار داد، و در اين دو ركعت بعد از فاتحه 

≅ö﴿ي كافرون:  سوره è% $pκ š‰r' ‾≈ tƒ šχρã� Ï�≈ x6ø9 ≅ö﴿و سورة اخالص:  ﴾#$ è% uθèδ ª! $# î‰ymr&﴾  را
  خواند، باز به ركن (حجر اسود) برگشت و آن را استالم نمود.

  :فلسفه استالم دو ركن
گويم كه: راز رمل و اضطباع را قبالً ذكر كرديم، و اين دو ركن يمـاني را بـه ايـن     من مي

فرمايـد كـه: بـر بنـاي حضـرت       مـي  بخاطر به استالم اختصاص داد كه حضرت ابن عمر 
ابراهيم باقي مانده بودنـد، و آن دو ركـن ديگـر بـه جـا نمانـده بودنـد، بلكـه از تغيـرات اهـل           

ين نيست كه شرايط نماز در طواف نيـز شـرط قـرار داده شـدند؛ زيـرا      جاهليت بودند، و جز ا
فرمايد كه: طواف در تعظيم حق تعـالي و شـعائر او، ماننـد نمـاز      مي بحضرت ابن عباس 

  است، لذا بر نماز حمل كرده شد،
و دو ركعت بعد از طواف سنت قرار گرفت تا كه تعظـيم بـه اتمـام برسـد، زيـرا تماميـت       

ه در نمـاز قبلـه قـرار بگيـرد، و ايـن دو ركعـت بـه ايـن خـاطر بـه طـور            تعظيمش اين است ك
شوند كه آن اشرف مواضـع مسـجدالحرام اسـت، و آن     خصوصي در مقام ابراهيم خوانده مي

اي از آيات خداست كه بر دست حضرت ابراهيم ظـاهر شـده اسـت، و يـادآوري از ايـن       آيه
  باشد. ترين چيز در حج مي امور عمده

نـَْيا ِفـى آتِنَـا رَبـنَـا«كه در ميان دو ركن يماني مستحب است كـه  جز اين نيست  َحَسـَنةً  الـد 
سورة بقره، را بخواند، زيرا دعاي جامعي است كه در قرآن نازل  20آية  »َحَسـَنةً  اآلِخَرةِ  َوِفى

  شده است، و از نظر لفظ كوتاه است كه با اين فرصت كوتاه، مناسبت دارد.

  ا:آمدن به سوي صف بيرون
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�βÎ) $x¨﴿باز از دروازه به سوي صفا بيرون آمد، وقتي كه به صفا نزديك شد خواند،  ¢Á9 $# 

nοuρö� yϑ ø9 $# uρ ÏΒ Ì� Í←!$yèx© «!$#﴾  بدون ترديد صفا و مروه از شعائر اهللا «سورة بقره، و فرمود:  158آية
   »هستند
 را ديـده پـس روي بـه    پس از صفا آغاز نمود و باال رفت تا كه بيت اهللا »به بدأ بما أبدأ«

  قبله نمود و توحيد و كبرياي او را بيان نمود و گفت:
 ،َقِديرٌ  َشْىءٍ  َكل  َعَلى َوُهوَ  اْلَحْمدُ  َوَلهُ  اْلُمْلكُ  َلهُ  ،َلهُ  َشرِيكَ  الَ  َوْحَدهُ  اللهُ  ِإال  ِإَلهَ  الَ «

نيست معبودي جز « »َوْحَدهُ  اَألْحَزابَ  َوَهَزمَ  َدهُ َعبْ  َوَنَصرَ  َوْعَدهُ  َأْنَجزَ  َوْحَدهُ  اللهُ  ِإال  ِإَلهَ  الَ 
خداي يكتا، نيست شريكي براي او، از اوست بادشاهي و ستايش، و اوست بر هر چيز توانا، 
نيست معبودي جز خداي يكتا، وعده خود را وفا نمود و به بنده خود كمك كرد و احزاب را 

  .»تنها شكست داد
ن كلمات را سه بار تكرار نمود، باز پايين آمد و به سوي سپس در وسط دعا كرده باز هما

هاي مباركش در شكم وادي قرار گرفتند، سعي كرد (دويد) تا ايـن   مروه رفت تا اين كه قدم
كه از وادي باال آمد ساده راه رفت تا كه به مروه رسيد، و بر مروه همان كارهاي را انجام داده 

  كه بر صفا انجام داده بود.

  فا و مروه:اسرار ص
چنين فهميد كه تقديم صفا بر مروه براي اين است  �گويم: از اين آيه رسول خدا  من مي

ها را  كه عمل به آنچه در آيه ذكر شده است، موافق درآيد، و از اذكار به طور خصوصي آن
ياد كرد كه مشتمل بر توحيد و انجاز وعد و نصرت بر عداء بودند، تا يادآوري از نعمت، 

كني شرك و توضيح اين كه هرچيز زير پاهايم پايمال است، و نيز  بعضي معجزه، ريشه اظهار
 ِمنْ  اْستَـْقبَـْلتُ  أَنى َلوْ «اهللا و دين او در امثال چنين مواضع، باز فرمود:  كلمةاعالمي بود براي 

 َهْدىٌ  َمَعهُ  لَْيسَ  ِمْنُكمْ  نَ َكا َفَمنْ  ُعْمَرةً  َوَجَعْلتـَُها اْلَهْدىَ  َأُسقِ  َلمْ  اْسَتْدبـَْرتُ  َما َأْمِرى
 من اگر «كه  »األَبَدِ  َبدِ ألَ  َبلْ  الَ  :قَالَ  ؟ِلألَبَدِ  َأمْ  َهَذا َأِلَعاِمَنا، ِقْيَل: ُعْمَرةً  َوْلَيْجَعْلَها فـَْلَيِحل
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آوردم، و احرامم را به عمره  دانستم هدي همراه نمي وضعم را آنچنان كه بعداً دانستم قبالً مي
ردم، پس هركسي از شما كه هدي همراه ندارد حالل بشود و اين را عمره قرار ك تمام مي

. پس »دهد، گفته شد: آيا اين براي امسال است يا براي ابد؟ فرمود: خير، براي ابد اآلباد است
و كساني كه هدي  �هاي خود را كوتاه كردند جز پيغمبر  همه مردم حالل شدند و موي

  همراه داشتند.

  هاي حج:عمره در روز
پديد آمد چند امر بودند: از آنجمله: اين كه مردم  �گويم: آنچه براي رسول خدا  من مي

هاسـت، پـس    ديدند كه به جاآوري عمره در اين روزها از بـدترين گنـاه   مي �پيش از پيامبر 
  ها را به اتم وجه باطل اعالم كند. خواست اين تحريف آن �رسول خدا 

بسـتن بـه حـج،     كردند كه به وقت احـرام  ود احساس تنگي مياز آنجمله: اين كه در دل خ
ايـن   »أنـأتي عرفـة ومـذاكيرنا تقـر منيّـاً «قريب العهد به عمل جنسي هستند تا اين كـه گفتنـد:   

  خواست كه اين در را، مسدود كند. �يك گونه تعمق بود، رسول خدا 
وري بيـت اهللا، كـاملتر   از آنجمله: اين كه انشاء احرام به وقت حج، از نظر تعظـيم بـه جـا آ   

  است.

  دادن هدي مانع از حالل قرارگرفتن است: سوق
دادن هدي از آن جهت مانع احالل است كه آن به منزله نذر است بر اين كه بر همين  سوق

گيرد اگر حديث الـنفس يـا    هيأت باقي بماند تا هدي را ذبح نمايد، و آنچه را انساني الزم مي
نگرديده اسـت اعتبـاري نخواهـد داشـت، و هرگـاه بـا آن، فعـل         نيتي باشد كه با فعل منضبط

باشند، ادناي  گردد، و طرق ضبط مختلف مي مقترن گرديده منضبط باشد، رعايتش واجب مي
آن، آنست كه به زبان باشد، و قوي ترش آنست كه همراه با قول، فعل علني باشد كه مختص 

  دادن هدي. ند سوقبه همان حالتي است كه او در نظر گرفته است، مان

  توجه به مني در روز ترويه (هشتم):
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) رسيد همه به سوي منا حركت كردند، پـس احـرام   لحجةپس وقتي روز ترويه (هشتم ذوا
بستند و آن حضرت سوار شد، و در مني نماز ظهر، عصر، مغرب، عشـاء و صـبح روز نهـم را    

عرفات حركت كـرد، تـا    خواند، سپس قدري درنگ نمود تا آفتاب طلوع كرد، پس به سوي
  اين كه به نَمرَه رسيد.

گويم: به اين خاطر در روز هشتم متوجه مني شد، تا كه براي او و همراهان، سهل و  من مي
ها ضعيف و بيمار نيـز   آسانتر باشد، زيرا مردم در اين روز اجتماع بزرگي دارند، و در ميان آن

مش نشان داد، و نبايد قبـل از وقـت وارد   ها نر وجود دارد، پس مستحب است كه نسبت به آن
عرفات شد، تا مردم آن را سنت قرار ندهند، و چنين معتقد نباشند كه دخـول در آن، پـيش از   

  باشد. وقت، قربتي مي

  براي مردم سخنراني فرمود: ����رسول خدا 
پس وقتي كه در ميدان نَمرَه زوال آفتاب شد، دستور داد شـتر قصـواء را آمـاده كردنـد و     

خت خواب بر آن بستند روي آن سوار شده تا بطن وادي آمد و براي مردم سخنراني فرمود، ر
اذان  �سـپس بـالل    »إن دمـاءكم حـرام«و از خطبة او در آن روز اين از بـر كـرده شـد كـه     

گفت و بعد از آن اقامه گفت، پس نماز ظهر را خواند، سپس مجدداً اقامـه نمـود سـپس نمـاز     
  يان ظهر و عصر نمازي ديگر نخواند.عصر را خواند، و در م

ها نياز داشـتند، و   گويم: در اين سخنراني مردم را به احكامي آشنا ساخت كه به آن من مي
ها گنجايش نداشت، زيرا اين روز، روز اجتماعي بود، و جـز ايـن نيسـت كـه در      غفلت از آن

م مناسب باشد، ايراد چنين اجتماع و فرصت مناسب، اينگونه احكام كه ايرادش به جمهور مرد
كردن نماز ظهر و عصر، مغرب و عشائ بدان خاطر قرار گرفت كه مردم چنان  گردد، اما جمع

اجتماعي داشتند كه سابقه نداشت، و نمازخواندن با يك جماعت مطلوب بود، و الزم بود كه 
ن شـد  آن در چنين جمعيتي برگراز گردد تا تمام جمع حاضـر، آن را مشـاهده كننـد، و جمـع    

ها در دو وقت كار سهل و آساني نبود، و نيز بدين خاطر كه مردم بـه ذكـر و دعـا مشـغول      آن
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بودند، و اين دو چيز وظيفة اين روز است، و مالحظـه اوقـات وظيفـه تمـام سـال اسـت، و در       
  يابند. چنين اوقات اينگونه چيزهاي بديع و نادر ترجيح مي

  شود: در موقف حاضر مي ����رسول خدا 
سوار شده در موقف حاضر گرديد، و روي به قبله قـرار گرفـت، و بـه     �ضرت باز آن ح

  دعا مشغول شد، تا آفتاب غروب كرد، و قدري زردي رفت سپس از عرفات حركت كرد.
كردنش بعد از غروب، به خاطر ردكردن تحريف  گويم: جز اين نيست كه حركت من مي

گشتند، و ثانياً برگشـت قبـل از مغـرب     يها قبل از غروب از عرفات برم جاهليت بود؛ زيرا آن
اي ندارد، و بعد از غروب امر مضبوطي است، و در چنين روزها بـه امـر مضـبوطي كـه      ضابطه
  رسد. اي داشته باشد دستور مي ضابطه

  فرودآمدن به مزدلفه:
سپس حركت كرد تا به مزدلفه آمد، پس در آنجا نماز مغرب و عشا را با يك اذان و يك 

د، و در وسط سنت و نفل نخواند، سپس خوابيد تـا صـبح صـادق دميـد، پـس نمـاز       اقامه خوان
صبح را با اذان و اقامه زماني برگزار كرد كه سفيدة صادق دميد، سپس بر شـتر قصـواء سـوار    
شد تا كه به مشعر الحرام رسيد، پس روي به قبله نمود و دعا كرد، تكبير گفت، تهليل خواند، 

يشه بر وقوف ماند تا كه خوب هوا روشن شد، سپس پـيش از طلـوع   توحيد به جا آورد، و هم
آفتاب حركت كرد تا كه بـه بطـن وادي محسـر رسـيد، سـپس مـركبش بـا سـرعت بيشـتري          

  حركت داد.

  نماز تهجد نخواند: ����در شب مزدلفه آن حضرت 
نماز تهجد را به ايـن خـاطر در شـب مزدلفـه نخوانـد كـه در        �گويم: رسول خدا  من مي

هـا را سـنت قـرار     آورد، تـا مـردم آن   اجتماعات، بسياري چيزهاي مستحب را به جا نمي چنين
  ندهند، و فلسفة وقوف به مشعر الحرام را قبالً بيان كرديم.



    

  227  از ابواب حج
  

 

و در وادي محسر به اين خاطر سواري را تيزتر دوانيد كه آن محل هالكت اصـحاب فيـل   
است كه در چنين مـواطن، خـوف   ترسد، اين  بود، پس شان كسي كه از خدا و سطوت او مي

را مستحضر داشته باشد، و از غضب او فرار كند، و چون استحضار آن، امر مخفي بـود آن را  
  با انجام فعل ظاهري ضبط كرد، تا نفس بر آن متنبه گردد.

  رمي جمار:
العقبه آمد و آن را با هفت سنگريزه مانند حصي حذف، از بطـن وادي   ةسپس بر سر جمر

  كبيرگفتن، رمي كرد.همراه با ت
العقبه در روز اول صبح و رمي جمـار در روزهـاي بعـد، پـس از      ةگويم: رمي جمر من مي

گيرند، زيرا روز اول وظايفي از قبيل نحر، حلق و طـواف افاضـه دارد كـه همـه      ظهر انجام مي
م نمودن در اول صبح گنجايش بـراي انجـا   العقبه قرار گيرند، پس رمي ةبايد بعد از رمي جمر

شـدن بـازار هسـتند، پـس      باشد، ولي روزهاي ديگر، روزهاي تجارت و گـرم  اين وظايف مي
تر، اين است كه رمي جمار بعد از فراغت از ضروريات و حـوايج باشـد كـه بيشـتر ايـن       سهل

  باشد. فراغت، در آخر روزها مي
ذكر كرديم  باشند، زيرا ما قبالً به صورت فرد مي ةاما رمي جمار و سعي بين الصفا و المرو

اي اسـت، و خليفـه واحـد حقيقـي، عـدد سـه يـا هفـت          كه عدد فرد عدد محبوب و پسـنديده 
  باشد، پس شايسته شد كه در صورت كفايت از هفت تجاوز نباشد. مي

شود  و جز اين نيست كه رمي مانند حصي حذف باشد، زيرا كوچكتر از آن محسوس نمي
  گيرد. يو بزرگتر در چنين موارد موجب اذيت قرار م

  برگشت به كشتارگاه:
سپس به كشتارگاه برگشت و شصت و سه شتر به دست مبارك خويش نحر نمود، و بعـد  

داد تا بقيه را او نحر كند و او را در هداياي خويش شريك  �كارد را به دست حضرت علي 
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ت ها را در ديگي پخ قرار داد، سپس دستور داد تا از هريكي يك تكه گوشت برداشتند و آن
  و دو نفري از آن گوشت و شوربا استفاده بردند.

به اين خاطر شصت و سه شتر را به دست خويش نحر نمـود   �گويم: آن حضرت  من مي
تا كه با فديه هر شتر از يك سال عمر خويش، از نعمت خداوند شكر و سپاس به جا بياورد، و 

بشـود، و از آنچـه بـراي خـدا     از گوشت و شوربا به اين خاطر استفاده نمود كه به هدي توجه 
  قربان شده است بركت بجويد.

  همه ميدان عرفات موقف و كل مني كشتارگاه است:

 َوقـَْفـتُ ، وَ رَِحـاِلُكمْ  ِفـى فَـاْنَحُروا َمْنَحـرٌ  ُكلَهـا َوِمنًـى ُهَنا َها َنَحْرتُ «فرمود:  �رسول خدا 
مـن در اينجـا نحـر    «كـه   »َمْوِقـفٌ  ُكلَهـا َوَجْمـعٌ  ُهَنا َها َوَوقـَْفتُ ، َمْوِقفٌ  ُكلَها َوَعَرَفةُ  ،ُهَنا َها

اش كشتارگاه است، پس در محل اقامت خويش نحر كنيد، و مـن در اينجـا    كردم و مني همه
وقوف كردم كُلّ عرفات موقف است، و من در اينجـا وقـوف كـردم و مزدلفـه تمـام موقـف       

و هـر  « »ج مكـة طريـق ومنحـروكـل فجـا «. و در يك روايت اين زيادتي وجـود دارد:  »است
  .»كوچه مكه راه و كشتارگاه است

داد بـا آنچـه از روي اتفـاق يـا      به آنچـه از روي تشـريع انجـام مـي     �گويم: پيامبر  من مي
  داد، فرق قايل بود. مصلحت خاصي يا اختيار محاسن امري انجام مي

  افاضه به سوي خانه كعبه:
عزيمت نمود، و نماز ظهـر را در مكـه ادا    سوار شده به سوي بيت اهللا �سپس رسول خدا 

  كرد، و طواف زيارت را به جا آورد و از آب زمزم نوشيد.
گويم: جز اين نيست كه به بيت مبادرت نمود تا كـه طاعـت او در اول وقـت قـرار      من مي

آيد، و به ايـن خـاطر،    گيرد، و نيز از آنجا كه انسان از خود اطميناني ندارد كه مانعي پيش مي
آب زمزم نوشيد كه تعظيمي براي شـعاير اهللا بـه جـا آورد، و از آنچـه خداونـد از رحمـت       از 

  خويش ظاهر فرموده است، تبرك بجويد.
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پس از اين كه روزهاي مني گذشتند، از مني به ابطح فرود آمد، و طـواف وداع را بـه جـا    
  آورد و به مدينه كوچ نمود.

  نزول ابطح:
در ابطح اختالف وجـود دارد كـه آيـا از     �آن حضرت  گويم: در باره فرودآمدن من مي

فرموده اسـت كـه:    لروي عبادت انجام گرفت يا از روي عادت؟ حضرت عايشه صديقه 
به اين خاطر، آن را اختيار نمـود كـه     �فرودآمدن در ابطح سنتي نيست، بلكه آن حضرت «

 َحْيـثُ «كـه   �ل خـدا  ، ولي از اين قول رسـو »آمدن از مكه سهولت در بر داشت براي بيرون
چنين استنباط شده كه اين را به خاطر باالبردن شـان ديـن، انجـام داد،     »اْلُكْفـرِ  َعلَـى تـََقاَسُموا

  تر است. قول اول صحيح

  چند امور وابسته به حج

  حجر األسود از جنت است:

ــدا   ــول خ ــود:  �رس  اللــَبنِ  ِمــنَ  بـََياًضــا َأَشــد  َوُهــوَ  اْلَجنــةِ  ِمــنَ  اَألْســَودُ  اْلَحَجــرُ  نـَــَزلَ «فرم
حجر اسود از جنت فـرود آمـده اسـت در حـالي كـه از شـير       «كه  »آَدمَ  بَنِـى َخطَايَـا َفَسوَدْتهُ 

َعثـَنهُ  َواللهِ «. و نيز فرمود: »هاي بني آدم آن را سياه گردانيد سفيدتر بود، پس گناه  يـَْومَ  اللهُ  لََيبـْ
َنانِ  َلهُ  اْلِقَياَمةِ  كـه قسـم بـه    « »ِبَحـق  اْسـتَـَلَمهُ  َمـنِ  َعَلى َيْشَهدُ  بِهِ  يـَْنِطقُ  َوِلَسانٌ  ِبِهَما يـُْبِصرُ  َعيـْ

بينـد، و زبـاني    ها مي كند كه دو چشم دارد كه با آن خدا كه خدا آن را در روز قيامت بلند مي
دهد در حق كسي كه استالم آن را به جـا آورده   كند، و گواهي مي دارد كه با آن صبحت مي

دو  �كه حجـر اسـود و مقـام ابـراهيم     « »يَاُقوتـََتانِ  َواْلَمَقامَ  الرْكنَ  ِإن «و نيز فرمود:  ،»است
  .»ياقوت هستند

رود كه در اصل از جنت باشند، پس وقتـي كـه بـه زمـين آورده      گويم: احتمال مي من مي
ها حكم نشأت زمين، مالحظه گـردد، پـس نـور     شدند، حكمت الهي بر آن گرديد كه در آن
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ها به سبب توجـه ماليكـه بـه     ها محو گردانيده شد، و اين احتمال نيز وجود دارد كه در آن آن
ها آميخته،  هاي مألاعلي و مردمان صالح، نيروي مثالي در آن ها و تعلق همت باالبردن شان آن

تا اين كه به صورت نيروي ملكي درآمدند، و همين است تطبيق در ميان اين قول ابن عباس و 
و مـا بـا چشـم     »هاي زمـين  حجر اسود سنگي است از سنگ«محمد بن حنفيه كه فرمود: قول 

خود مشاهده كرديم كه خانه خدا مانند اين كه از نيروي ملكي پر شده است. بنابراين، واجب 
است كه در عالم مثال چيزهايي داده شود كه از خاصيت زندگان اند، مانند دو چشم و زبـان،  

ايمان مؤمنين و تعظيم به جـاآوري تعظـيم بـه جاآورنـدگان اسـت،       و چون حجر اسود معرف
واجب است كه آن به صورت گواهي در زبان، ظاهر گردد، آنچنـان كـه در فلسـفة گويـايي     

  دست و پاها، ذكر كرديم.

  ثواب كسي كه به بيت اهللا طواف نموده و در آنجا نماز خوانده است:

 ِعْتـقِ ، وصلى ركعتين َكـاَن كَ ُيْحِصيهِ  ُأْسُبوًعا ْلبَـْيتِ ا ِبَهَذا طَافَ  َمنْ «فرمود:  �رسول خدا 
، وما وضـع رجـل قـدماً، وال رفعهـا إال كتـب لـه اهللا بهـا حسـنة، ومحـا بهـا سـيئة، ورفـع رَقـََبةٍ 

هركس كه به اين خانه كعبه هفت گردش طواف كند كه آن را شمرده باشد، « »له بها درجة
دارد  گذارد مردي قدمي و برنمي گردن است، و نمي و دو ركعت بخواند، آن مانند آزادكردن

كنـد بـه آن بـدي و بلنـد      نويسد خداوندي براي آن نيكـي، و محـو مـي    آن را مگر اين كه مي
  .»اي كند براي او به وسيله آن درجه مي

ــراي    مــن مــي گــويم: فلســفة ايــن فضــيلت دو چيــز اســت: يكــي آن كــه چــون شــبحي ب
سـاختن دعـوات مألاعلـي و مظنـة بـراي آن بـود،        جـه خوردن در رحمت خداوند و متو غوطه

  نزديكترين خاصيت آن ذكر گرديد.
دوم: آن كه وقتي انساني آن را از روي ايمان به امر خدا و تصديق به موعود او انجام دهد، 

  باشد. آن توضيحي براي ايمان او و شرحي براي آن مي

  فضيلت روز عرفه:
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 يـَـْومِ  ِمـنْ  النـارِ  ِمـنَ  َعْبـًدا ِفيـهِ  اللـهُ  يـُْعتِـقَ  َأنْ  ِمـنْ  َأْكثـَـرَ  يـَـْومٍ  ِمـنْ  َمـا«فرمـود:   �رسول خدا 
روز عرفه روزي است كه خداوند بيشـترين بنـدگان   « »اْلَمالِئَكةَ  يـَُباِهي ثُم  لََيْدنُو َوِإنهُ  َعَرَفَة،

هـات  شود و به وسـيله آن بنـدگان، بـر ماليكـه مبا     كند، سپس نزديك مي را از جهنم آزاد مي
  .»نمايد مي

گويم: اين از آنجاست كه وقتي مردم به پيش خداونـد دسـتجمعي تضـرع و فريـاد      من مي
  نمايند نزول رحمت و انتشار روحانيت، از آنان دور نخواهد شد.

ــرُ «فرمــود:  �رســول خــدا  ـرُ  َعَرفَــةَ  يـَــْومِ  ُدَعـاءُ  الــدَعاءِ  َخيـْ  ِمــنْ  َوالنِبيــونَ  َأنَـا قـُْلــتُ  َمــا َوَخيـْ
بهترين دعـا، دعـاي روز عرفـه اسـت، و     «الخ كه  »..َلهُ  َشرِيكَ  الَ  َوْحَدهُ  اللهُ  ِإال  ِإَلهَ  الَ  ْبِلىقَـ 

 )لَـهُ  َشـرِيكَ  الَ  َوْحَدهُ  اللهُ  ِإال  ِإَلهَ  الَ (ايم اين است:  بهترين چيزي كه من و انبياي گذشته گفته
واندن آن و سبحان اهللا، و الحمد هللا الخ در . بنابراين، به خ»زيرا كه جامع اكثر انواع ذكر است

  مواضع و اوقات زيادي ترغيب گرديد، چنانكه در بحث دعوات خواهد آمد.

  كردن موي آن: فضيلت سر تراشيدن و كوتاه
كنان،  براي اظهار برتري حلق بر قصر، سه بار براي سر تراشندگان و يك بار براي كوتاه

ن ژوليدگي است كه براي وضع واردين بارگاه پادشاهان شد دعا فرمود؛ زيرا اين براي زايل
ماندن اثر طاعات، نزديكتر است، و از او بايد مشاهده شود تا بر  مناسب نيست و براي باقي

اهميت طاعت خداوند هشداري باشد، و از تراشيدن سر زن نهي فرمود، زيرا اين مثله و تشابيه 
ح حلق نمود يا قبل از رمي جمار نحر كرد يا بعد به مردان است، و در باره كسي كه قبل از ذب

باكي  »ال حرج«از شام رمي نمود يا قبل از حلق طواف افاضه را به جا آورد، فتوي داد كه 
آيد، كاشكي من  نيست و به كفاره دستور نداد، و خاموشي به هنگام نياز، بياني به حساب مي

داشت، و  ترين لفظي وجود مي صريح »جال حر«دانستم كه آيا در باب استحباب در صيغه  مي
شود، مگر اين كه به هنگام نياز، رخصت بيان گردد، از آنجمله آن اذيتي  تشريع تكميل نمي

توان از ارتكاب محرمات احرام، اجتناب ورزيد، و در اين باره  است كه همراه با آن نمي
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uΚ﴿خداوند فرموده است:  sù tβ% x. Νä3Ζ ÏΒ $³ÒƒÍ÷ £∆ ÷ρr& ÿÏµÎ/ “]Œr& ÏiΒ ÏµÅ™ù&§‘ ×πtƒô‰ Ï� sù ÏiΒ BΘ$uŠÏ¹ ÷ρr& 

>πs% y‰ |¹ ÷ρr& 77 Ý¡èΣ﴾)1( » پس كسي كه بيمار باشد يا در سرش ناراحتي دارد بر او فديه است از
  .»روزه يا صدقه يا قرباني

سـرت  «الخ كـه   »فـََرقًـا َوَأْطِعمْ  رَْأَسكَ  فَاْحِلقْ «به كعب بن عجره فرمود:  �و رسول خدا 
ها آنست كه همـراه   ، و ما بيان كرديم كه بهترين انواع رخصت»اش و سه صاع طعام بدهرا بتر

با آن، چنين چيزي باشد كه اصل را براي او يادآور شود، و آنكسـي كـه بـراي انجـام اصـل،      
تصميمي داشته است، اكنون بر ترك آن دلش سرد باشد، و افراط در وجوب كفاره به طريقه 

  شد. اولي بر اين حمل خواهد

  حكم احصار:
كردن كفار از مسلمين براي ورود  از آنجمله يكي احصار است، و آن در هنگام جلوگيري

هداياي خويش را نحر نموده سـر خـود را    �به مكه، مسنون قرار داده شد، پس آن حضرت 
  تراشيده و از احرام بيرون آمد.

  حرم مكه و مدينه:
تعظيمي دارد، و تعظيم بقاع اين اسـت كـه   فلسفه حرم مكه و مدينه اين است كه هرچيزي 

ادبي تعرض نشـود، و اصـل آن مـاخوذ از قـرق پادشـاهان و شـهر        هاست به بي به آنچه در آن
ها و تعظيم به جـاآوري ايشـان از آنـان، ايـن      بودن ملت براي آن  هاست، زيرا مطيع گاه آن پناه

و شهر پناه قرار دارد، از قبيـل  است كه خود را موظف و متعهد بدانند كه به آنچه در آن قرق 
 ِلُكـل  ِإن «فرمـود:   �درخت و حيوان تعرض نشود، و در حديثي آمده است كه آن حضرت 

هر پادشاهي قرقي دارد و قرق خداونـد محرمـات   «كه  »َمَحارُِمهُ  اللهِ  ِحَمى َوِإن  ِحًمى، َمِلكٍ 
  شان جاي گرفت. صميم قلوب ها شهرت يافت و در ، پس اين چيز در ميان آن»باشند او مي

                                           
  .196سورة بقره، آية  -)1(
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  از آداب حرم:
از آداب حرم اين است كه وجوب آنچه در غير آن، واجب است در اينجا بيشتر تأكيد 
گردد، از قبيل برگزاري عدالت و همچنين تحريم آنچه در آن حرام است هم مؤكد باشد، 

كه  »ِفيهِ  ِإْلَحادٌ  اْلَحَرمِ  ِفى الطَعامِ  اْحِتَكارُ «كه فرمود:  �همين است منظور قول رسول خدا 

pκ$﴿، و خداوند فرمود: »باشد احتكارنمودن طعام در حرم، يك گونه الحاد در آن مي« š‰r' ‾≈ tƒ 

tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ#u Ÿω (#θè=çG ø) s? y‰øŠ¢Á9 $# öΝ çFΡ r&uρ ×Πã� ãm﴾)1(  اي ايمانداران شكار را در حال احرام «كه
  .»نكشيد

حال احرام و مكان حـرم و نيـز عمـل جنسـي در حـال       گويم: چون شكاركردن در من مي
آيـد، واجـب اسـت كـه او از      شدن نفس در شهوت پديـد مـي   احرام افراطي است كه از غرق

  انجام آن با پرداخت كفاره باز داشته شود.
در باره جزاء شكار اختالف دارند كه آيا مثليت در آفرينش معتبر است يا در قيمت، حـق  

دو عادل سؤال گردد، پـس اگـر آنـان موافـق بـه رأي سـلف رأي دادنـد        اين است كه بايد از 
  باشد. اعتبار خواهد داشت، و اگر به قيمت رأي دادند اين هم معتبر مي

  فضيلت مدينه:

 َشـِفيًعا لَـهُ  ُكْنـتُ  ِإال  أُمتِـى ِمـنْ  َأَحـدٌ  اْلَمِدينَـةِ  ْألَواءِ  َعلَـى َيْصـِبرُ  الَ «فرمـود:   �رسول خدا 
كند، مگر ايـن   هاي مدينه صبر نمي هيچكسي از امت من بر مشقت و گرفتاري« » َياَمـةِ اْلقِ  يـَْومَ 

  .»كه من در روز قيامت شفيع او قرار خواهم گرفت
گويم: فلسفة اين فضيلت اين است كه آباد ساختن مدينه اعاليي براي شـعاير ديـن    من مي

يـن مواضـع و واردشـدن در    گردد، حضـور در ا  اي است كه به دين برمي است، پس اين فايده
اي  در آن قرار داشـت، و ايـن فايـده    �آورد كه آن حضرت  مسجد آن، وضعي  را به ياد مي

  گردد. است كه به نفس مكلف برمي
                                           

  .95سورة مائده، آية  -)1(
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ــَراِهيمَ  ِإن «فرمــود:  �رســول خــدا  ــةَ  َحــرمَ  ِإبـْ ــى ًمــااَحرَ  َفَجَعَلَهــا َمكْمــتُ  َوِإناْلَمِديَنــةَ  َحر«  
  .»كه را حرام نموده حرم قرار داد، و من ميدنه را حرام كردمم �حضرت ابراهيم «

وقتـي كـه بـا     �اي اسـت كـه در دعـاي آن حضـرت      گويم: در اين حديث اشـاره  من مي
  پختگي همت و تأكيد اراده باشد، در نزول اميدها و توقعات تأثير خواهد داشت، واهللا أعلم.

���  



  از ابواب احسان

  كند: شارع به اعمال مكلف مي
كنـد چـه بـه صـورت      بايد دانست كه آنچه شارع نخستين بار مردم را بـه آن، مكلـف مـي   

هـاي نفسـاني كـه در معـاد بـراي       باشند كه از هيأت ايجاب و چه به صورت تحريم، اعمال مي
هـاي نفسـاني    گيرنـد، و ايـن اعمـال بـه هيـأت      آيند، سرچشمه مي ها پيش مي نفوس يا عليه آن

هـا   نمايند، پـس ايـن اعمـال اشـباح و تماثيـل آن هيـأت       تشريح ميها را  كنند و آن كمك مي
  باشند. مي

باشـد: يكـي آن كـه ايـن اعمـال بـر كـل مـردم الزم          بحث از اين اعمال از دو جهـت مـي  
باشـند،   هاي مي باشند، عمده در اين باره اختيار نمودن آن اعمالي است كه مظان اين هيأت مي

كي است، آنست كه بر اين اعمال در جلو همه مردم باشد كه شب و روزش ي راه و روشي مي
روي و اقتصـاد و   ها بر ميانـه  اي بياورند، و بايد مبناي آن مؤاخذه بشود، پس نتوانند عذر و بهانه

  امور مضبوطه باشد.
ها  ها مطلوبه از آن دوم: جهت تهذيب نفس به وسيله آن اعمال و رساندن مردم را به هيأت

ها و شناخت اعمال از آن جهت است كه منجـر   باره شناخت آن هيأتباشد، عمده در اين  مي
ها بر وجدان و سپردن امر به صاحب امر است، پـس آنچـه    باشند، مبناي آن ها مي به اين هيأت

شـود، و آنچـه از جهـت     كند علم شرايع ناميده مـي  از اين اعمال به اعتبار جهت اول بحث مي
  كند احسان نام دارد. دوم بحث مي

  ان نياز به دو چيز دارد:احس
پس كسي كه در مباحث احسان نگاهي دارد به دو چيز محتاج است: يكي نظر به اعمال از 

رساند، زيرا عمل گاه وقتـي، بـه خـاطر ريـاء و      هاي نفساني مي اين جهت كه مردم را به هيأت
پس در ايـن  شود،  گيرد، و يا با آن عجب، منت و اذيت هم قرين مي افتخار يا عادت انجام مي

شود كه مورد نظر بوده است، و بسا اوقات بر وجهي انجام  صورت آن منجر به آن هدفي نمي
گردد، اگرچه بعضي  گيرد كه نفس به روح عمل چنان كه شايسته محسنين است متنبه نمي مي
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كنـد، و هـيچ    شوند، مانند كسي كه بـر اصـل فـرايض اكتفـا مـي      نفوس به آن حد هم متنبه مي
  افزايد پس اين شخص، پارسا و هوشيار نيست. ها نمي م و كيف آنچيزي در ك

هـا را كامـل بشناسـد، پـس دو اعمـال را بـر        هاي نفساني است تـا آن  دوم نظر به آن هيأت
دهد كه مورد نظر بوده اند، پس طبيب نفـس خـودش هسـت كـه چنـان بـر        بصيرتي انجام مي

نمايد، زيرا كسي كه هدف  ي ميكند كه طبيب بر طبيعت حكمران نفس خويش حكمراني مي
ها را كوركورانه به ضرر خود به  به كارگرفتن وسايل و آالت را ندانسته باشد، امكان دارد آن

  كار گيرد.

  اصول اخالق چهارتاست:
اصول اخالق مورد بحث در اين فن چهارتاست، چنانكه ما قبالً بر آن هشدار داديم، يكي 

كسب نمايد، دوم اخبات كه نگاه به سوي جبروت را است طهارت كه مشابهت به ملكوت را 
  جلب نمايد.

پس براي اول وضوء و غسل مشروع گرديدند، و براي دوم نماز، اذكار و تالوت مشـروع  
نـاميم، همـين اسـت     شدند، و هرگاه هردو باهم جمع گردند، مـا آن را، سـكينه و وسـيله، مـي    

 ِمـنْ  اْلَمْحُفوظُـونَ  َعِلـمَ  َلَقـدْ «فرمـود:   منظور قول حذيفه در حق حضرت عبداهللا بن مسعود كه
بـه   �نصـيبان از اصـحاب محمـد     خوش«  »َوِسـيَلةً  إِلى اللـهِ  َأقْـَربهمْ  ِإنهُ  ���� ُمَحمدٍ  َأْصَحابِ 

و گـاهي شـارع آن را ايمـان    » تـرين وسـيله بـه سـوي اهللا اسـت      اند كه او نزديك يقين دانسته
حـال اول را بيـان    �رسـول خـدا    »اِإليَمـانِ  َشـْطرُ  ورُ الطُهـ«نامد، چنانكـه فرمـوده اسـت:     مي

خـدا پـاكيزه اسـت و    « »النظَافَـةَ  ُيِحـب  َنِظيـفٌ  اللـهَ  ِإن «فرموده اسـت چنانكـه گفتـه اسـت:     
  .»دارد پاكيزگي را دوست مي

 تـَـَراُه، كَ َكأَنـ اللـهَ  تـَْعبُـدَ  َأنْ  اِإلْحَسـانُ «و به سوي ثاني اشاره فرموده است: چنانكه فرمود: 
احسان عبارت از اين است كه خدا را چنان عبـادت كـن كـه    « »يـَـَراكَ  فَِإنهُ  تـََراهُ  َتُكنْ  َلمْ  فَِإنْ 

، عمده در اين باره، تلبس بـه  »بيند بيني، او ترا مي بيني، پس اگر تو او را نمي گويا تو او را مي



    

  237  از ابواب احسان
  

 

هـا، و آن هـم بـا كثـرت      و انوار آنباشند، با مالحظه ارواح  نواميس است كه از انبيا منقول مي
  ها. ها و اذكار آن مالحظه هيأت

  روح طهارت:
پس روح طهارت اين است كه در باطن، نور، حالت انس و انشراح، دست بدهد، و افكار 

  ردي خاموش و پريشاني، و قلق، تشتت فكر، ناراحتي و جزع، راكد گردند.

  روح نماز:
وت، يادآوري از جـالل خداونـد همـراه بـا تعظيمـي      روح نماز، حضور با خدا، انتظار جبر

بـه آن اشـاره فرمـوده اسـت:      �است كه با محبت و طمانينة آميخته باشد، چنانكه رسول خدا 
احسان عبارت از ايـن  «. »يـَـَراكَ  فَِإنـهُ  تـََراهُ  َتُكنْ  َلمْ  فَِإنْ  تـََراُه، َكأَنكَ  اللهَ  تـَْعُبدَ  َأنْ  اِإلْحَسانُ «

بيني، او ترا  بيني، پس اگر تو او را نمي ا چنان عبادت كن كه گويا تو او را مياست كه خدا ر
  »بيند مي

 َعْبِدى َوبـَْينَ  بـَْيِنى الصَالةَ  َقَسْمتُ «و به سوي تمرين نفس بر آن، چنين اشاره فرمود: 
ß‰ôϑ﴿ :اْلَعْبدُ  قَالَ  فَِإَذا َسَألَ  َما َوِلَعْبِدى ِنْصَفْينِ  ysø9 $# ¬! Å_Uu‘ šÏϑ n=≈ yèø9  اللهُ  قَالَ  ﴾∪⊅∩ #$

≈Ç﴿ :قَالَ  َوِإَذا َعْبِدى َحِمَدِنى :تـََعاَلى uΗ ÷q§�9 $# ÉΟŠÏm§�9  َعَلى  َأثـَْنى :تـََعاَلى اللهُ  قَالَ  ﴾∪⊃∩ #$

Å7﴿ :قَالَ  َوِإَذا. َعْبِدى Î=≈ tΒ ÏΘöθtƒ ÉÏe$!$# ∩⊆∪﴾  ََدِنى قَالقَالَ  فَِإَذا َعْبِدى َمج: ﴿x‚$−ƒÎ) 

ß‰ ç7÷ètΡ y‚$−ƒÎ) uρ ÚÏètG ó¡nΣ ∩∈∪﴾  َقَالَ  فَِإَذا. َسَألَ  َما َوِلَعْبِدى َعْبِدى َوبـَْينَ  بـَْيِنى َهَذا :قَال: 

﴿$tΡ Ï‰÷δ $# xÞ≡u� Å_Ç9 $# tΛÉ) tG ó¡ßϑ ø9 $# ∩∉∪ xÞ≡u� ÅÀ tÏ% ©!$# |M ôϑ yè÷Ρ r& öΝ Îγø‹ n= tã Î�ö� xî ÅUθàÒøóyϑ ø9 $# óΟ Îγø‹ n= tæ Ÿωuρ 

tÏj9 !$āÒ9   .»َسَألَ  َما َوِلَعْبِدى ِلَعْبِدى اَهذَ  :قَالَ . ﴾∪∠∩ #$
ام هست  ام به دو قسمت تقسيم كردم، و براي بنده نماز را بين خود و بنده«خداوند فر مود: 

ß‰ôϑ﴿خواهد، پس وقتي كه بنده بگويد:  آنچه مي ysø9 $# ¬! Å_Uu‘ šÏϑ n=≈ yèø9 خداوند  ﴾∪⊅∩ #$
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≈Ç﴿بگويد:  ام حمد مرا بيان كرد، و وقتي كه فرمايدكه: بنده مي uΗ ÷q§�9$# ÉΟŠÏm§�9 خداوند  ﴾∪⊃∩ #$

Å7﴿ام بر من ثنا گفت، و وقتي بگويد:  فرمايد: بنده مي Î=≈ tΒ ÏΘöθtƒ ÉÏe$!$# ∩⊆∪﴾ فرمايدكه:  مي

‰x‚$−ƒÎ) ß﴿ام مجد مرا بيان كرد، وقتي بگويد:  بنده ç7÷ètΡ y‚$−ƒÎ) uρ ÚÏètG ó¡nΣ ∩∈∪﴾ گويد:  مي

tΡ$﴿خواهد، و وقتي بگويد:  ام هست آنچه مي براي بنده ام هست، و اين بين من و بنده Ï‰÷δ $# 

xÞ≡u� Å_Ç9 $# tΛÉ)tG ó¡ßϑ ø9 $# ∩∉∪ xÞ≡u� ÅÀ tÏ% ©!$# |M ôϑ yè÷Ρ r& öΝ Îγø‹ n= tã Î� ö� xî ÅUθàÒøóyϑ ø9 $# óΟ Îγø‹ n= tæ Ÿωuρ tÏj9 !$āÒ9 $# 

  .»خواهد ام هست و براي اوست آنچه مي گويد: اين براي بنده مي ﴾∪∠∩
به اين امر دارد كه بايد در برابر هر كلمه، به جواب توجه نمود، زيرا در اين  پس اين اشاره

شود، و نيز نفس را به دعاهاي بايد عادت داد كه رسول  صورت، براي حضور كامال آماده مي
ها در حديث حضرت علـي و غيـره، ذكـر     ها را در نماز سنت قرار داده است و آن آن �خدا 

  شده اند.

  :روح تالوت قرآن
روح تالوت قرآن اين است كه با شـوق و در نظرگـرفتن عظمـت خداونـد، بـه سـوي او،       
متوجه باشد، در مواعظش تدبر نمايد، انقياد در احكام را مستحضر بدارد، و از امثال و قصص 
عبرت بياموزد، از آيات صـفات و آيـات بـا گفـتن سـبحان اهللا بگـذرد، و بـه آيـات جنـت و          

هـا بـه    رسـد از آن  خدا طلب كند و به آيات نار و غضب كه مـي  رسد آن را از رحمت كه مي
  در تمرين نفس، مقرر فرمود تا پند بپذيرد. �خدا پناه ببرد، پس اين است آنچه رسول خدا 

  روح ذكر:
روح ذكر اين است كه حضور و استغراق در التفات به سوي خدا را داشـته باشـد، تمـرين    

، ســپس گــوش كنــد از خداونــد كــه او »َأْكبَـــرُ  َواللــهُ  للــُه،ا ِإال ِإلَــهَ  ال«آن ايــن كــه بگويــد: 
بـاز   »لَـهُ  َشـرِيكَ  ال َوْحـَدهُ  اللـهُ  ِإال ِإلَـهَ  ال«بـاز بگويـد:    »َأْكبَــرُ  َوَأنَـا َأنَـا ِإال  ِإلَـهَ  الَ «گويد:  مي
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نـين تـا كـه    و همچ »لِـى َشـرِيكَ  الَ  َوْحـِدى َأنَـا ِإال  ِإلَـهَ  الَ «گويـد:   گوش كند كه خداوند مـي 
  .)1(پردها برداشته شوند و استغراق متحقق گردد، رسول خدا به اين اشاره فرموده است

  روح دعاء:
روح دعا اين است كه هر نيرو و قـدرتي را از آنِ خداونـد بدانـد، و ماننـد مـرده در جلـو       

  دهنده آن، و لذت مناجات را دريابد. غسال قرار بگيرد، و مانند عروسك در دست حركت
اين بود كه بعد از نماز تهجد در اثناي هر دو ركعـت دعـاي طـوالني     �ت رسول خدا سن

و از خداونـد خيـر دنيـا و     »يـا رب يـا رب  «گفـت:   كـرد و مـي   ها را بلند مي خواند، دست مي
نمـود،   كـرد و الحـاح مـي    جست، و تضـرع مـي   خواست، از بالها به خدا پناه مي آخرت را مي

د فارغ و بيدار، نه غافل، و دعاكننده تحت فشار قضاي حاجـت  شرط است كه اين با قلبي باش
  نباشد، گرسنه و خشمناك نباشد.

  هرگاه اين حضور، مفقود گردد، بايد در بررسي علت آن باشد:
ــاز آن را از دســت داد، بايــد ســبب از    پــس وقتــي انســان حالــت محاضــره را شــناخت، ب

سـت، متوسـل بـه روزه باشـد؛ زيـرا      رفتنش را بررسي كند، اگر آن وقت، قوت طبيعي ا دست
كننده است، بيشتر در روزه اين است كه دو ماه پشت سـرهم روزه بگيـرد، و اگـر     روزه آخته

نياز به ريختن مني پيدا كرد، يا خواسـت خـود را از اصـالح مطعـم و مشـرب فـارغ كنـد، يـا         
د مني را به اي است فسا خواهد آن برگردد، پس اگر مالك بضعه نشاطش از بين رفته است مي

بردن به آن منهمك نشود، بلكـه آن را دواي قـرار دهـد كـه      وسيله آن دفع نمايد، اما در لذت
  نمايد. دارد، و از فسادش احتراز مي نفعش را برمي

كردن عبـادات معالجـه    و اگر گرفتاريش با ارتفاقات و همنشيني با مردم است آن را با ضم
  نمايد.

                                           

 اللهُ  ِإال ِإَلهَ  ال«ترمذي از ابوسعيد و ابوهريره روايت كرده كه آن حضرت فرمود هركس بگويد:  -)1(
  . (الحديث)»َأْكبَـرُ  َوَأنَا َأنَا ِإال ِإَلهَ  ال«فرمايد كه  خداوند او را تصديق مي »َأْكبَـرُ  َواللهُ 
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  ست:يكسوي، عالج پراكندگي افكار ا
كن و افكار ردي پر شده است، بايد از مردم كناره  و اگر ظرف فكرش از خياالت پريشان

نشين يا مسجدنشين باشـد، و زبـان خـود را از غيـر ذكـر اهللا و دلـش را از فكـر         بگيرد، و خانه
مهمات، باز بدارد، و نفس خود را موظف قرار بدهد كه هرگاه بيدار شد نخستين چيـزي كـه   

ــبش راه ــد، ذكــر اهللا باشــد، و هرگــاه مــي  در قل ــه   ياب ــد، دل خــود را از اينگون خواهــد بخواب
  ها، فارغ كند. گرفتاري

  سماحت نفس:
سوم (از اصول اخالق) سماحت نفس است، و آن اين كه ملكيت تابع انگيزهاي بهيمي از 

ن قبيل طلب اللذت، حب انتقام، غضب، بخل و حرص بر مال و جاه، نباشد، زيراه هرگاه انسـا 
هـا در جـوهر نفـس او فـوراً اثـر       هـاي آن  اعمال مناسـب بـه ايـن امـور را انجـام دهـد، رنـگ       

هـاي پسـت و خسـيس بـر او      دادن هيأت گذارند، پس اگر نفس سماحتي داشته باشد ترك مي
گيرند، و نفس به سـوي رحمـت الهـي     ها كأن لم يكن قرار مي شود، پس آن سهل و آسان مي

هاسـت بـه شـرط عـدم مـانع       نواري كه جبلت نفوس، متقاضـي آن يابد، و در عمق ا رهايي مي
هـاي خسـيس در نفـس     گيرد، و اگر سماحتي نداشته باشد، الوان ايـن هيـأت   مستغرق قرار مي

چسـبد، و   گذارد، و لكة حيات دنيا به آن مي گذارند كه نقش مهر بر الك اثر مي چنان اثر مي
هـا را اقتضـا    و آن انـواري كـه طبيعـت نفـس آن    هـا   نمايند، و بين آن ها را احاطه مي ترك آن

  گيرد. ها قرار مي شود، و اين سبب اذيت و آزار آن كرد پردهاي غليظي به كثرت واقع مي مي

  انواع سماحت:
هرگاه سماحت در برابر به داعيه دو شهوت بطن و فرج در نظر گرفته شد، عفت نام دارد، 

د اجتهاد نام دارد، و در برابر به پريشـاني و اضـطراب   و اگر در برابر به داعيه ترفه و رفاهيه باش
شـود، و در برابـر    شود، و در برابر بداعيه حب انتقام باشـد عفـو گفتـه مـي     باشد صبر ناميده مي

باشد و در برابر بداعيه مخالفت نفس، تقـوي نـام دارد،    بداعيه حب مال، سخاوت و قناعت مي
و آنسـت عـدم تبعيـت از تخـيالت حيـواني،      كننـد،   ها يك چيز جمـع و جـور مـي    و همه اين
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ها را بـه قطـع تعلقـات دنيـوي يـا بـه فنـاء عـن خسـائس بشـري، يـا آزادي             صوفياي كرام اين
نماينـد، و عمـده در    كنند، به همين خاطر يك خصلت به چندين نـام تعبيـر مـي    گذاري مي نام

مايل نفس به عـالم تجـرد   ها و ايثار قلب به ذكر اهللا و ت ها، قلت وقوع در مظان اين تحصيل آن
است، و همين است منظور از قول زيد بن حارثه كه فرمود: سنگ و كلوخ دنيا پيش من يكي 

  است تا اين كه از مكاشفه خبر داد.

  عدالت:
اي است كه از آن برقراري نظام عادل  چهارم (از اصول اخالق) عدالت است، و آن ملكه

ال آن را در بر داشته به سهولت پديد آيد، و اصل كه اصالح تدبير منزل، سياست مدينه و امث
هاي مناسب به آنچه نزد خداوند و ماليكه  آن سرشت نفساني است كه افكار كلي و سياست

خيزند، و اين از آنجاست كه خداوند خواست تا امور مردم در جهان با نظم و  است، برمي
گر ظلم و تعدي نكنند، بلكه باهم ترتيب باشند، و بتوانند يكديگر را ياري دهند، و بر يكدي

دوستي و محبت داشته باشند، و به منزله اعضاي جسد واحدي قرار گيرند كه هرگاه به 
شان زياد باشد، به  عضوي دردي برسد بقيه اعضا به تب و بيداري با آن همگام باشند، نسل

د، خير و نواميس شان زجر و به عادل ارزش داده بشود، رسوم فاسد از ميان برداشته شون فاسق
برحق مشهور گردند، پس خداوند سبحان در مخلوقات خويش قضاي اجمالي دارد كه همة 

نمايند، و در حق  ها را تلقي مي باشند، و ماليكه مقرب اين ها شرح و تفصيلي از آن مي اين
ها  كنند، و كساني را كه در افساد آن كوشند دعاي خير مي كساني كه در اصالح مردم مي

‰y﴿فرمايد:  كنند، و همين است منظور از اين قول خداوند كه مي شند نفرين ميبكو tã uρ ª! $# 

tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u óΟ ä3ΖÏΒ (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# óΟ ßγ̈Ζ x� Î=ø⇐ tG ó¡uŠs9 ’Îû ÇÚö‘ F{$# $yϑ Ÿ2 y# n=÷‚tG ó™$# 
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šÏ% ©!$# ÏΒ öΝ ÎγÎ= ö6s% £uΖ Åj3uΚ ã‹ s9 uρ öΝ çλm; ãΝåκ s]ƒÏŠ ”Ï% ©!$# 4|Ós? ö‘$# öΝçλm; Νåκ ¨] s9 Ïd‰t7 ãŠs9 uρ .ÏiΒ Ï‰÷èt/ öΝ ÎγÏùöθyz $YΖ øΒ r& 

4 Í_tΡρß‰ ç6÷ètƒ Ÿω šχθä. Î� ô³ç„ ’ Î1 $\↔ø‹ x© 4 tΒ uρ t� x�Ÿ2 y‰ ÷èt/ y7 Ï9≡sŒ y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβθà) Å¡≈ x�ø9 $# ∩∈∈∪﴾)1(.  
ر روي زمـين  هـا را د  خداوند به شما از ايمانداران و نيكوكاران، وعده داده است كـه آن «

شـان را كـه او    هـا آن ديـن   دهد چنانكه گذشتگان را خليفه قرار داد، و براي آن خليفه قرار مي
نمايـد،   ها امنيت برقـرار مـي   سازد، و بعد از خوف و هراس براي آن پسنديده بود مستحكم مي

از اين تا عبادت مرا به جا بياورند، و هيچ چيزي را به من شريك نگردانند، و هركسي كه بعد 
  .»كفر ورزد، پس ايشان اند نافرمانان

%tÏ﴿فرمايد:  و نيز مي ©!$# tβθèùθãƒ Ï‰ôγyèÎ/ «! $# Ÿωuρ tβθàÒà)Ζ tƒ t,≈ sWŠÏϑ ø9$# ∩⊄⊃∪ tÏ% ©!$# uρ tβθè= ÅÁtƒ !$tΒ 

t� tΒ r& ª!$# ÿÏµÎ/ βr& Ÿ≅ |¹θãƒ﴾)2(  ،شكنند، و  كنند و پيمان را نمي آنان كه به عهد خدا وفا مي«اآليه
سورة  25. و نيز در آية »كنند آنچه را خداوند به وصلش امر فرموده است كه وصل مي آنان

%tÏ﴿فرمايد:  رعد مي ©!$# uρ tβθàÒà)Ζ tƒ y‰ôγtã «! $# .ÏΒ Ï‰÷èt/ ÏµÉ)≈ sV‹ ÏΒ šχθãèsÜ ø) tƒuρ !$tΒ t�tΒ r& ª! $# ÿÏµÎ/ 

βr& Ÿ≅ |¹θãƒ﴾ »كنند  و قطع ميشدنش  شكنند عهد و پيمان خدا را پس از پخته آنان كه مي
  .»آنچه را خداوند به وصلش امر فرموده است

  آورند: اعمال اصالحي، رحمت خدا را به بار مي
پس هركس كه اين اعمال اصالحي را انجام دهد رحمت خدا و دعاي ماليكه از جاي كه 

هـاي نـوراني چنـان او را     شـوند، و در آنجـا شـعاع    كند شامل حال او مـي  كند و نمي گمان مي
هاي مـردم و   كنند كه شعاع خورشيد و ماه انساني را احاطه كرده باشند، پس در دل مي احاطه

شـود،   گردد تا به او احسان كنند، و مقبوليت او در آسمان و زمين گذاشته مي ماليكه الهام مي

                                           
  .55سورة نور، آية  -)1(
  .21و  20سورة رعد، آية  -)2(
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كنـد و   و هرگاه به عالم تجرد برگردد به آن شعاع نوراني كه به او چسبيده انـد، احسـاس مـي   
  شود. يابد، و در ميان او و ماليكه دري گشاده مي ، و توان پذيرش را درميبرد لذت مي

  آورند: اعمال فسادآور غضب خدا را به بار مي
هركسي كه اعمال فسادآوري را انجام دهد غضب خـدا و نفـرين ماليكـه شـامل حـال او      

ند، پس در كن شوند، و در آنجا شعاع ظلماني از اين غضب خدا پديد آمده او را احاطه مي مي
شود تا با او بـد رفتـاري كننـد، و نفـرت و بغـض از او در روي       قلوب ماليكه و مردم الهام مي

شود، هرگاه به عالم تجرد منتقل بشود آن شعاع ظلماني را احساس نموده از  زمين گذاشته مي
كنـد، و ايـن از    شود، يك گونه تنگـي و نفـرت احسـاس مـي     برد و ناراحت مي ها رنج مي آن

  گيرد. گيرد، پس روي زمين با وجود گشادگي در تنگناه قرار مي رف او را فرا ميهرط

  انواع عدالت:
و هرگاه عدالت با اوضاع انسان در نشست و برخاستش، خواب و بيداريش، رفت و آمـد،  

  گويند. صحبت و گفتگو، آرايش، لباس و مويش در نظر گرفته شود به آن ادب مي
  گويند. در نظر گرفته شود به آن كفايت ميو اگر به جمع و صرف اموال 

  گويند. و اگر به تدبير منزل در نظر باشد به آن حربه مي
  شود. و اگر به تدبير كشور وابسته باشد به آن سياست گفته مي

و اگر به برقراري الفت و دوستي با برادران در نظر گرفته شـود بـه آن حسـن محاضـره يـا      
ن وسيله دريافت آن، ترحم و مودت است، رقـت قلـب و   تري گويند، عمده حسن معاشرت مي

  انديشي در امور همراه باشد. عدم قسوت آنست كه با افكار كلي همگام و با عاقبت

  فرق در ميان اهل اهللا و عموم مردم:
در ميان اين خصلت و عادت از يك جهت تنافر و تناقض وجود دارد، زيرا ميـل قلـب بـه    

باشد، بويژه اهل  ت و مودت، در حق اكثر مردم مختلف ميسوي تجرد و منقادشدنش به رحم
بيني كه مبتال شده از مردم قطع رابطه كـرده   تجاذب، از اينجاست كه بسياري از اهل اهللا را مي
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اند و از اهل و عيال جدا شده انـد و از مـردم دوري گزيـده انـد، و بـرعكس عـوام النـاس را        
  ند كه از ذكر خدا در غفلت قرار گرفته اند.بيني كه با زن و فرزند چنان آميخته ا مي

دهند و بنابراين، كنترل و تمييز بين اين عـادت   به مالحظه هردو امر، دستور مي †انبياء 
باشـند، و در آنجـا    دهند، پس اين اخالق در شرايع مورد توجه مي را زياد مورد توجه قرار مي

دهنـد، زيـرا    ها را انجـام مـي   ضداد آنهايي وجود دارد كه كار همين اخالق و ا افعال و هيأت
كنند يا از تمايل نفـس بـه يكـي از ايـن دو      ها را به مردم القا مي هاي مالكه و شياطين آن مزاج

  ها را ذكر كرديم. شوند، و ما بعضي از اين آيند، پس به آن باب، امر مي روش پديد مي

  دهد: رسول به اخالق و آنچه اخالق را تقويت كند دستور مي

شـيطان بـه دسـت    «كه  »ِبِشـَماِلهِ  َوَيْشـَربُ  ِبِشَماِلهِ  يَْأُكلُ  الشْيطَانَ «فرمود:  �ول خدا رس
. و نيز »مقطوع شيطان است«كه  »َشـْيطَانٌ  اَألْجـدَعُ «. و نيز فرمود: »نوشد خورد و مي چپ مي
. رسـول  »بنديـد  نميچرا مانند ماليكه صف «كه  »اْلَمالِئَكةُ  َتُصف  َكَما َتُصفونَ  َأال«فرمود: 

هـا مفيـد    كه به مظان اين اخالق دستور داده است، پس به اذكـاري كـه تـداوم بـر آن     �خدا 
إخبات و تضرع باشد، نيز امر فرموده است، به صبر و انفاق، امر فرموده است، و در يـادآوري  

ار از هاذم اللذات (مرگ) و آخرت ترغيب نموده امر دنيا را در چشم و نظر مـردم سـبك قـر   
ها را به تفكر در جالل خدا و عظمت قدرت او، وادار كرده است، تا كـه بـه    داده است، و آن

سماحت دست بيابند، به عيادت بيمار و نيكويي و صـله رحـم بـه خويشـاوندان، و بلنـدكردن      
صدا هنگام سالم، اقامه حدود، امر به معروف و نهـي از منكـر امـر فرمـوده اسـت، تـا كـه بـه         

بمـا   �ها را كامالً بيان نموده است، جزي اهللا هذا النبي  ند، و اين افعال و هيأتعدالت نايل آي
  هو أهله عنا وعن سائر المسلمين أجمعين.

هـا بـه صـورت تفصـيل      چون اين اصول تفهيم شد زمان آن فرا رسيد كه بـه بعضـي از آن  
  بپردازيم، واهللا أعلم.

  هاست اذكار و آنچه متعلق به آن
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  مزاياي ذكر:

ُهمُ  ِإال  - وجـل عـز - اهللاَ  يَـذُكُرونَ  قَـومٌ  يـَْقعُـدُ  ال«فرمـود:   �خـدا   رسول  الَمالِئَكـةُ  َحفـتـْ
ُهمُ  هـا را   نشيند كه خدا را ياد كنند، مگر اين كه ماليكـه آن  هيچ قومي نمي« »الرْحَمةُ  وَغِشَيتـْ

كـه اجتمـاع    گويم: در اين شكي نيسـت  . من مي»كند ها را احاطه مي فرا گرفته و رحمت، آن
كنـد و بـه ماليكـه نزديـك      مسلمانان كه راغب و ذاكر باشند، رحمت و سـكينه را جلـب مـي   

  شوند. مي
گـويم:   . مـن مـي  »ممتـازان سـبقت گرفتنـد   «كه  »اْلُمَفـرُدونَ  َسـَبقَ «فرمود:  �رسول خدا 

هـا را   ها قومي از سابقين هستند كه به مفردون نامگذاري شده اند، زيرا ذكر بار سنگين آن آن
  سبك گردانيده است.

 ِإَذا َمَعهُ  َوَأنَا ِبى، َعْبِدى َظن  ِعْندَ  َأنَا«فرموده است كه خداوند فرمود:  �رسول خدا 
 َخْيرٍ  َمألٍ  ِفى ذََكْرتُهُ  َمألٍ  ِفى ذََكَرِنى َوِإنْ  نـَْفِسى، ِفى ذََكْرتُهُ  نـَْفِسهِ  ِفى ذََكَرِنى فَِإنْ  ذََكَرِنى،

كنم، و من با او هستم وقتي كه مرا  حسب گماني كه بنده با من دارد، كار ميمن بر «كه  »ِمْنهُ 
كنم، و اگر او مرا  كند، من او را نيز در تنهايي ياد مي كند، اگر او مرا در تنهايي ياد مي ياد مي

  .»كنم كند، من نيز او را در جمع بهتري از جمع او، ياد مي در جمعي ياد مي
هـا را   هايي كه نفس، آن كه منشاء اخالق و علوم است، و هيأتگويم: طبيعت بنده  من مي
نمايند، پس بسـياري   هاي خاصه را تخصيص مي ها هستند كه نزول رحمت كند، اين كسب مي

هـا   پندارنـد كـه پروردگـار از گناهـان آن     از بندگان هسـتند كـه سـماحت خلـق دارنـد و مـي      
پوشي رفتـار   ها با چشم كند، بلكه با آن نميها بازخواست  گذرد و به هر نقير و قطمير از آن مي
  شود. كند، پس اين توقع و اميدواري او، سبب نابودي گناهان او مي مي

پنـدارد كـه او را بـر هـر نقيـر و       و بسياري بنده بخيل طبع هست كه نسبت به پروردگار مي
گذرد، پس  ميكند و از سر گناهان او ن نمايد، و با او خرده ريز، حساب مي قطمير مؤاخذه مي

گيرند دارد، ولي  هاي دنيوي كه او را بعد از موت فرا مي اين شديدترين پايه را نسبت به هيأت
  القدس مؤكد نگرديده است. ةها تا هنور در حظير محل اين فرق اموري هستند كه حكم آن
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گردنـد، و مـراد از    هاست در او به صورت اجمال ظـاهري مـي   اما كبائر و آنچه شبيه به آن
القـدس   ةاشاره به معيت قبول و بودن او با شان و شوكتش در حظيـر  »أنا معه«قول خداوندي 

  است.

  ذكر اهللا در نفس:
پس اگـر بنـده، خـدا را در نفـس خـود يـاد كـرد، و بـه راه تفكـر در آالي اهللا راه رفـت،           

 ةر حظيـر دارد تا كه به تجلي قـايم د  پاداشش اين است كه خداوند پردها را از سر راه او برمي
  القدس، نايل گردد.

  ذكر اهللا در جمع:
اهللا است، پس پاداشش  كلمةو اگر خدا را در جمع ياد كرد، و هدفش اشاعه دين و اعالي 

اين است كه خداوند محبت او را در قلوب مألاعلي الهام كند تا در حق او دعاي خير كنند، و 
شود، چقدر عارف بـه خـدا    شته ميبر او بركت نازل كنند، پس قبوليت او در روي زمين گذا

هست كه به معرفت نايل آمده اند، اما در روي زمين قبوليتي ندارند و نه در مألاعلـي از آنـان   
شود، و چقدر ناصر دين خدا وجـود دارنـد كـه قبوليـت بزرگـي و بركـت جسـيمي         يادي مي

  ها برداشته نشده است. ها براي آن دارند، ولي حجاب

  تقرب به خدا:

 َأْمثَاِلَها َعْشرُ  فـََلهُ  بِاْلَحَسَنةِ  َجاءَ  َمنْ «فرموده است كه خداوند فرمود:  �ا رسول خد
ًرا ِمنى تـََقربَ  َوَمنْ  ،َأْغِفرُ  َأوْ  ِمثْـُلَها َسيَئةٌ  َفَجَزاُؤهُ  بِالسيَئةِ  َجاءَ  َوَمنْ  ،َوَأزِيدُ   ِمْنهُ  تـََقرْبتُ  ِشبـْ
 َلِقَيِنى َوَمنْ  َهْرَوَلةً  َأتـَْيُتهُ  يَْمِشى َأتَاِنى َوَمنْ  بَاًعا ِمْنهُ  تـََقرْبتُ  ِذرَاًعا ِمنى تـََقربَ  َوَمنْ  ،ِذرَاًعا

هركسي كه يك نيكي « »َمْغِفَرةً  ِبِمْثِلَها َلِقيُتهُ  ،َشْيًئا ِبى ُيْشِركُ  الَ  َخِطيَئةً  اَألْرضِ  بُِقَرابِ 
و هركسي كه يك بدي بكند كيفرش كنم،  انجام دهد او ده برابر ثواب دارد و اضافه هم مي

آمرزم، و هركسي كه به من يك وجب نزديك بشود من به او  يك بدي مانند آنست يا مي
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شوم، و هركسي به من يك ذراع نزديك شود من به او به قدر  يك ذراع نزديك مي
شوم، و هركسي به سوي من ساده بيايد من به سوي او به  كردن دو دست نزديك مي پهن

آيم، و هركسي با پري زمين از گناه با من مالقات كند به شرطي كه چيزي را با من  يدويدن م
  .»شريك نكرده است من با آمرزش مانند آن، با او مالقات خواهم كرد

گويم: هرگاه انسان بميرد و به اين جهان پشت كند و تيزي حيواني سسـت گـردد،    من مي
آيد، و آنچـه بـالعرض    او بسيار به حساب مي انوار ملكي پرتو افگن گردند، پس خير كمي از

باشـد، و مبنـاي تـدبير الهـي بـر       برايش پيش آيد بالنسبت آنچه با لذات شده است ضعيف مي
  افاضة خير است.

  رحمت خداوند و آمرزش او:
باشـد، و همـين اسـت منظـور از      خير به وجود، بسيار نزديك و شـر از آن، بسـيار دور مـي   

ــَزلَ  رَْحَمــٍة، ائَــةَ مِ  لِلــهِ  ِإن «حــديث:  َهــا َأنـْ ــد صــد درجــه «كــه  »اَألْرضِ  ِإلَــى َواِحــَدةً  ِمنـْ خداون
، پس رسول خدا آن را به »ها يكي را در روي زمين فرود آورده است رحمت دارد كه از آن

بيان نمود، و هيچ چيزي در معاد مفيـدتر از سركشـيدن    »شبر، ذراع، باع، مشي و هروله«مانند 
 َمـنْ «فرمايـد:   التفات به آن نيست، و همين است منظور قول خـدا كـه مـي    به سوي جبروت و

و نيز همين است منظـور   »َمْغِفـَرةً  ِبِمْثِلَها َلِقيُتهُ  َشْيًئا ِبى ُيْشِركُ  الَ  َخِطيَئةً  اَألْرضِ  بُِقَرابِ  َلِقَيِنى
آيـا  «كـه   »بِهِ  َويَْأُخذُ  الذْنبَ  ِفرُ يـَغْ  رَبا َلهُ  َأن  َعْبِدى َأَعِلمَ «فرمايد:  از اين قول خداوند كه مي

  .»نمايد آمرزد و به آن مؤاخذه مي داند كه رب دارد كه گناه را مي ام مي بنده

  محبت خداوند با بندگان:

 بِاْلَحْرِب، آَذنـُْتهُ  فـََقدْ  َولِيا ِلى َعاَدى َمنْ «فرمود كه خداوند فرموده است:  �رسول خدا 
 ِإَلى  يـَتَـَقربُ  َعْبِدى يـََزالُ  َوَما َعَلْيِه، افْـتَـَرْضتُ  ِمما ِإَلى  َأَحب  ِبَشْىءٍ  ْبِدىعَ  ِإَلى  تـََقربَ  َوَما

 بِِه، يـُْبِصرُ  الِذى َوَبَصَرهُ  بِِه، َيْسَمعُ  الِذى َسْمَعهُ  ُكْنتُ  َأْحَبْبُتهُ  فَِإَذا ُأِحبُه، َحتى بِالنـَواِفلِ 
 اْستَـَعاَذِنى َولَِئنِ  ُألْعِطيَـنُه، َسأَلَِنى َوِإنْ  ِبَها، يَْمِشى الِتى َورِْجَلهُ  ِبَها يـَْبُطشُ  الِتى َويََدهُ 
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 َوَأنَا اْلَمْوتَ  َيْكَرهُ  اْلُمْؤِمِن، نـَْفسِ  َعنْ  تـََردِدى فَاِعُلهُ  َأنَا َشْىءٍ  َعنْ  تـََردْدتُ  َوَما ، ُألِعيَذنهُ 
كنم،  دوستي از من، دشمني ورزد، با او به جنگ اعالم ميهركسي كه با « »َمَساَءتَهُ  َأْكَرهُ 

ام  جويد كه بيش از آنچه بر او فرض كرده بنده به هيچ چيزي به سوي من نزديكي نمي
جويد تا اين كه او را  دادن نوافل به من نزديكي مي محبوبتر باشد، و هميشه بنده با انجام

شنود،  شوم كه به وسيله آن مي ش او ميدارم، پس وقتي كه او را دوست داشتم گو دوست مي
رود، و اگر از من  شوم كه با آن راه مي بيند، و پاي او مي شوم كه با آن مي و چشم او مي

بخواهد به او حتماً خواهم داد، و اگر از من پناه بجويد به او حتماً پناه خواهم داد، و در هيچ 
ام تردد دارم،  در قبض روح بنده چيزي كه بخواهم انجامش دهم ترددي ندارم آنچنان كه

  .»پسندم پسندد و من ناگواري او را نمي زيرا او مرگ را نمي
اي را دوست بدارد، و محبـت او در مألاعلـي جـايگزين     گويم: هرگاه خداوند بنده من مي

شود، سپس مقبوليتش در زمين فرود آيد، پس كسي كه با اين نظام برخورد كنـد، و دشـمني   
كردن اين وضع بكوشد، رحمتي خداوند كه با ايـن   كردن امر الهي و سركوبورزد، و در رد

آيد، و رضا به آن محبـوب، خشـمي    محبوب داشت، به صورت لعنت در حق دشمن او درمي
گيرد، و هرگاه خدا به سوي بندگان، نزديك بشـود بـه اينگونـه كـه      در حق دشمنش قرار مي

القدس آن سنن و شرايع را بنويسـد،   ة، و در حظيرشريعتي را اظهار نموده ديني را برقرار كند
تـر بـه رضـاي او     ترين چيز، براي رحمت خدا قرار گرفته موافـق  كننده اين سنن و قربات جلب

آيـد، و هميشـه بنـده بـه وسـيله بـه        ها، بسيار به حساب مـي  باشند، و بسيار كم چيزي از آن مي
تا اين كه خداوند با او رابطـه دوسـتي   جويد،  جاآوري نوافل، بيش از فرايض قرب خدا را مي

گيرد، در اين صورت خداوند اعضاي او را بـا نـور    نمايد، و رحمت، او را فرا مي را برقرار مي
گذارد، و همچنـين در مـال و اهـل و عيـال او بركـت       كند، و در او بركت مي خود تقويت مي

كنـد، و ايـن    ر داده و ياريش مـي پذيرد و او را از گزند، در امان قرا گذارد، دعاي او را مي مي
گويند، تردد خدا در اينجا كنايه از تعارض عنايات اوست، زيـرا حـق    قرب را قرب اعمال مي

تعالي عنايتي به هريكي از نظام كلي و شخصي دارند، پس عنايات او به جسد انسـاني، تقاضـا   
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ت او بـه نفـس   كند كه نسبت بـه او بـه مـوت، بيمـاري و تنگـي او قضـاوت بشـود، و عنايـ         مي
  خواهد تا از هر جهت بر او رفاهيت سرازير گردد، و از هر بدي او را حفظ كند. دوست، مي

  برتري ذكر از هر عمل:

 ِفى َوَأْرَفِعَها َمِليِكُكمْ  ِعْندَ  َوَأزَْكاَها َأْعَماِلُكمْ  ِبَخْيرِ  أُنـَبُئُكمْ  َأالَ «فرمود:  �رسول خدا 
رٌ  َدرََجاِتُكمْ  رٌ  َواْلَوِرقِ  الذَهبِ  ِإنـَْفاقِ  ِمنْ  َلُكمْ  َوَخيـْ  فـََتْضرِبُوا َعُدوُكمْ  تـَْلَقْوا َأنْ  ِمنْ  َلُكمْ  َوَخيـْ
آيا خبر ندهم شما را «كه  »تـََعاَلى اللهِ  ِذْكرُ  :قَالَ . بـََلى :قَاُلوا. َأْعَناَقُكمْ  َوَيْضرِبُوا َأْعَناقـَُهمْ 

تر پايه و درجات شما، بهتر  شما، و بلندكننده تر آن به پيش مالك تان و پاكيزه به بهترين عمل
ها گردن شما را و شما گردن  از انفاق طال و نقره، و بهتر از اين كه با دشمن برخورد نماييد آن

  .»ها را بزنيد؟ عرض كردند: بلي، فرمود: ذكر اهللا آن
بـه  باشـد، پـس بـه اعتبـار سركشـيدن       گويم: برتري به اعتبار گوناگون، مختلف مي من مي

جبروت از ذكر باالتر چيزي نيست، بويژه در نفوس پاك نياز به رياضت نيست فقط، نيـاز بـه   
  تداوم توجه هست.

  باشد: و نقصاني مي ةفروگذاشت ذكر حسر

 َوَمـنِ  تِـَرةً  اللـهِ  ِمـنَ  َعَلْيـهِ  َكانَـتْ  ِفيـهِ  اللـهَ  يَـْذُكرِ  لَـمْ  َمْقَعـًدا قـََعدَ  َمنْ «فرمود:  �رسول خدا 
هركسي جايي بنشـيند كـه در   « »تَِرةً  اللهِ  ِمنَ  َعَلْيهِ  َكاَنتْ  ِفيهِ  اللهَ  يَْذُكرُ  الَ  َمْضَجًعا عَ اْضَطجَ 

آن خدا را ياد نكند بر او حسرت و نقصاني خواهد شد، و هركسي در خوابگاهي بخوابد و در 
 يـَُقوُمـونَ  قـَـْومٍ  ِمـنْ  َمـا«. و نيز فرمـود:  »آن خدا را ياد نكند بر او حسرت و نقصاني خواهد شد

ــه  »َحْســَرةً  َلُهــمْ  وََكــانَ  ِحَمــاٍر، ِجيَفــةِ  ِمْثــلِ  َعــنْ  َقــاُموا ِإال  ِفيــهِ  اللــهَ  يَــْذُكُرونَ  ال َمْجِلــسٍ  ِمــنْ  ك
كنند، مگر اين كه بلنـد   هيچ قومي نيست كه از مجلسي بلند بشوند كه در آن خدا را ياد نمي«

. و نيـز  »هـا حسـرت و افسوسـي    شـود ايـن بـراي آن    شوند از مانند الشة مردار خري، و مي مي
ــَرةَ  فَــِإن  اللــهِ  ِذْكــرِ  بِغَْيــرِ  اْلَكــَالمَ  ُتْكثِــُروا الَ «فرمــود:   لِْلَقْلــبِ  َقْســَوةٌ  اللــهِ  ِذْكــرِ  بِغَْيــرِ  اْلَكــَالمِ  َكثـْ

 اسِ  َأبـَْعدَ  َوِإنهِ  ِمنَ  النبت نكنيد؛ زيـرا زيـاد   بدون ذكر اهللا زياد صح«كه  »اْلَقاِسـى اْلَقْلـبُ  الل
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آورد، دورتـرين مـردم از خداونـد آن     كردن بدون ذكر اهللا براي قلب سختي پديد مي صحبت
  .»كسي است كه قلب سختي داشته باشد

گويم: كسي كه شيريني ذكر را چشـيده باشـد، و بدانـد كـه بـا ذكـر خـدا چگونـه          من مي
شـوند، و تـا بـه     ام ذكر برداشـته مـي  آيد و چگونه پردها از قلب او به هنگ اطمينان به دست مي

بيند، و در اين شك و ترديدي نيسـت كـه وقتـي او بـه      رسد كه گويا خدا را عيناً مي جايي مي
سوي دنيا توجه كند، و با زن و فرزند، زمين و آب، مانوس گردد، بسياري چيزها را فرامـوش  

آن را قبالً داشته است، و باشد كه گويا چيزي را گم كرده است كه  اي مي كند، و به گونه مي
شود، و اين خصلت به جهنم و هر بدي،  در ميان او و آنچه چشم ديدش بود، پرده آويزان مي

هـا و   ها حسـرت و خسـارت اسـت، و هرگـاه ايـن حسـرت       خواند، و در هريكي از اين فرا مي
بـا   هـا را  ايـن  �ها فراهم گردند، راهي براي نجات باقي نخواهد مانـد، رسـول خـدا     خسارت

بهترين وجه، معالجه فرمود كه در هر حالتي ذكر مناسبي مشروع قـرار داد كـه درمـاني بـراي     
بر فوايد اين اذكار، آگهـي داد، و نيـز بـر ايـن      �دفع سم غفلت، قرار گيرد، پس رسول خدا 
  شود. هايي وارد مي هم، تنبيه فرمود كه بدون ذكر چه خسارت

  ضبط الفاظ ذكر:
ديد آمد تا الفاظ ذكر، ضبط گردند تا كسي به عقل ناقص خـود، در  بايد دانست كه نياز پ

ترين چيزي  ها تصرف ننمايد، و در اسماي خدا الحاد ننمايد، يا حق مقام را ادا نكند، عمده آن
اي دارد كـه آن ديگـري    باشند كه هريكي فلسفه كه در آن، سنت گرديده است ده تا ذكر مي

هـا   در هرجاي، اين را سنت قرار داد تـا در بـين الـوان آن    �فاقد آنست. بنابراين، رسول خدا 
  آوري بشود. جمع

و نيز اكتفا بر ذكر واحد كه آن را ورد زبان قرار داد، در حق عمـوم مكلفـين ذكـر لسـاني     
شـوندگان را بيـدار    است، و انتقال از بعضي بـه سـوي بعضـي ديگـر نفـس را متنبـه، و خـواب       

  سازد. مي

  سبحان اهللا:
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هـا،   است، و حقيقت آن تنزيه خداونـد اسـت از ناپـاكي    »اللـه ُسـْبَحانَ «ده تا: يكي از آن 
  عيوب و نقايص.

  الحمد هللا:

است، و حقيقت آن اثبات كمـاالت و اوصـاف تامـه بـراي ذات پـاك       »لِله اْلَحْمدُ «دوم 
خداوندي است، پس وقتي كه اين دو ذكر باهم جمع شوند و به صورت كلمه واحد درآيند، 

توانــد  باشــند، زيــرا انســان نمــي رين تعبيــر از آشــنايي انســان نســبت بــه پروردگــارش مــيبهتــ
پروردگارش را بشناسد، مگر از اين طريق كه ذاتي را ثابت كند و از او نقايصي را كـه مـا در   

كنيم، سلب نمايد، و كمـاالتي را كـه مـا در وجـود خـود مشـاهده        وجود خويش مشاهده مي
ودنش براي او ثابت كند، پس اگر صورت اين ذكر، در نامـة اعمـال   ب  كنيم از حيث كمال مي

استقرار يابد، در آنجا اين معرفت به طـور تـام و كامـل، بـر حسـب مقتضـاي كمـالش، ظـاهر         
اشـاره   �كند، و به ايـن معنـي رسـول خـدا      گردد، پس درِ بزرگي را از قرب الهي باز مي مي

كـه تبسـيح (سـبحان اهللا) نصـف      »َتْمَلُؤهُ  لِلهِ  َواْلَحْمدُ  َزانِ اْلِمي ِنْصفُ  التْسِبيحُ «نموده فرمود: 
يك كلمه سبك  »َوِبَحْمـِده اللـهِ  ُسْبَحانَ «كند. بنابراين،  ترازو است و (الحمد هللا) آن را پر مي

گيـرد، و هركسـي آن را بگويـد     بر زبان، سنگين در ترازو و محبـوب پـيش رحمـن قـرار مـي     
شود، و در بارة كسي كه آن را صد بار بگويد آمـده اسـت    س ميدرخت خرمايي براي او غر

گردنـد، و در روز قيامـت هيچكسـي     كه، گناهان او اگرچه به قدر كف دريا باشند محـو مـي  
آورد، مگر اين كه مثل همين يا بيش از اين بگويـد، و ايـن    باالتر از آنچه او آورده است نمي

  فرشتگانش برگزيده است. باالترين كالمي است كه خداوند آن را براي
 ِفـي اللـهَ  َيْحَمـُدونَ  الـِذينَ  اْلَجنـةِ  ِإلَـى يُـْدَعى َمـنْ  َأولُ «: �اما فلسفة اين قول رسـول خـدا   

شوند آناننـد كـه در حـال     نسختين كساني كه به بهشت فرا خوانده مي«كه  »َوالضـراءِ  السـراءِ 
ن است كه كردارشان امر ثبـوتي اسـت كـه از    ، اي»گويند خوشي و ناخوشي، خدا را حمد مي
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تـرين مـردم بـه نعمـت هـاي بهشـت        قسـمت  نيروهاي ثبوتي برخاسته است، و اهـل آن خـوش  
  باشند. مي

 »الحمد هللا«بزرگترين دعا «كه  »لِلـهِ  اْلَحْمدُ  الدَعاءِ  َأْفَضلَ «: �و فلسفة قول رسول خدا 
 »الحمـد هللا «انكه ذكـر خـواهيم كـرد: و    ، اين است كه دعا بر دو قسم است، چن»گفتن است

  هردو را در بر دارد، زيرا شكر موجب مزيد نعمت است، و نيز معرفت ثبوتي است.
اين است كه شـكر بـه وسـيله زبـان و      »الشـْكرِ  رَْأسُ  لِلهِ  اْلَحْمدُ «: �راز قول رسول خدا 

  تر است. شود، و زبان از آن دو تا فصيح جنان و اركان ادا مي

  له إال اهللا:ال إ

است، اين ابعاد زيادي دارد، بعـد اول طـرد شـرك جلـي      »اللـه ِإال ِإَلهَ  ال«ها:  يكي از آن
هاي مانع از رسيدن به معرفت خداسـت،   است، دوم طرد شرك خفي است، سوم طرد حجاب

ال إلـه إال اهللا لـيس «فرمايـد:   اي رفته است كه مي اشاره �و به اين سوي در قول رسول خدا 
را از ايـن كـه بـه او برسـد      »اللـه ِإال ِإلَـهَ  ال«جلـو  « »ها حجاب دون اهللا حتى تخلص إليهل

، حضرت موسي از ابعاد آن فقط به دو بعد پـي بـرده بـود، لـذا بعيـد      »حجابي نخواهد گرفت
دانست كه آن چنان ذكري باشد كه خداوند آن را به او اختصاص دهد، پس خداوند حقيقت 

فرمود، و بر او روشن نمود كه اين ذكر كل ماسوي اهللا را از كسي كه ايثار  حال را بر او وحي
را شيوة خويش قرار دهد طرد خواهد كرد، و نيز ماسوي اهللا را از اين كه جلوي چشم ديد او 

اي است كه اگر كل ماسـواي آن، در يـك كفـة     نمايد، و نيز آن به گونه متمثل شوند طرد مي
تر خواهد شد، زيرا اين همه را طرد  ها سنگين ر كفة ديگر، از همة آنترازو قرار گيرند و آن د

نموده تحقيرشان خواهد كرد، تهليل با يك گونه تفصيل، هـم بـراي نفـي اسـت و هـم بـراي       
 ُكـل  َعلَـى َوُهـوَ  اْلَحْمـدُ  َولَـهُ  اْلُمْلـكُ  لَـهُ  لَـُه، َشـرِيكَ  ال َوْحـَدهُ  اللـهُ  ِإال ِإَلهَ  ال«اثبات، و آنست 

وجـود نـدارد، يكتاسـت و شـريك نـدارد، و       »بحـق «هيچ معبودى به جـز اهللا  «. »َقِديرٌ  ْيءٍ شَ 
  »پادشاهى و ستايش از آنِ اوست، و او بر هر چيز تواناست
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و در بــاره فضــيلت كســي كــه آن را صــد بــار بخوانــد آمــده اســت كــه ثــوابش در برابــر  
جـامع اسـت، معرفـت سـلبي بـه       آزادكردن ده برده است، زيرا اين بين معرفت ثبوتي و سلبي

  ها مفيدتر است. محو ذنوب نزديكتر و ثبوتي براي وجود حسنات و تجسم پاداش

  اهللا أكبر:

است، در ايـن، عظمـت، قـدرت و سـلطان خداونـد، مالحظـه        »َأْكَبر اللهُ «ها:  يكي از آن
رد شده است گرديده است، و آن اشاره به معرفت ثبوتي است. بنابراين، در باره فضيلت آن وا

كه در ميان آسمان و زمين را، پر خواهد كرد، و اين كلمات چهارگانه، باالترين و محبوبترين 
  باشند. كالم پيش خداوند و غراس جنت مي

  فلسفة حديث جويريه:
همسر مبارك خويش فرمود كه  لدر حق جويريه  �راز حديثي كه آن حضرت 

ُهن  اْليَـْومِ  ُمْنذُ  قـُْلتِ  ِبَما ُوزَِنتْ  َلوْ  َمراتٍ  َثَالثَ  َكِلَماتٍ  َأْرَبعَ  بـَْعَدكِ  قـُْلتُ  َلَقدْ «  َلَوزَنـَتـْ
بعد از تو من « »َكِلَماتِهِ  َوِمَدادَ  َعْرِشهِ  َوزِنَةَ  نـَْفِسهِ  َوِرَضا َخْلِقهِ  َعَددَ  َوِبَحْمِدهِ  اللهِ  ُسْبَحانَ 

اي وزن شوند، وزن آنها  تهچهار كلمه را سه دفعه گفته ام كه اگر با آنچه كه تا امروز گف
تسبيح و پاكى اهللا و ستايش او را به تعداد آفريدگانش خشنودى اش و : بيشتر خواهد شد

اين است كه هرگاه صورت عمل در نامة اعمال مستقر   »نى عرشش و جوهر سخنانشيسنگ
گردد، انفساح و انشراح آن، به هنگام پاداش بر حسب معني آن كلمه خواهد شد، پس اگر 

  باشد انفساحش به همان قدر خواهد شد. »َخْلِقهِ  َعَددَ «اي مانند:  در آن كلمه
بايد دانست كه هركسي كه بخواهد نفس او به رنگ ذكر، رنگ شود، پس مناسب اسـت  

خواهد صورت اعمالش در نامة اعمال ثبت گردد،  كه بكثرت، ذكر بگويد، و هركسي كه مي
حق او اين است كه ذكري را اختيار كند كـه از نظـر    و در روز جزا ظاهر گردد، پس بهتر در

  كيفيت بر اذكار ديگر باالتر باشد.
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كسي حق ندارد كه بگويد: وقتي كه گفتن اين كلمـات تـا سـه بـار بـاالتر از همـه اذكـار        
باشند، پس توجه به كثرت اذكار و فراگيري اوقات در ذكر گفتن، بيكار و ضـايع خواهـد    مي

بـه حضـرت    �با يك اعتبار است نـه بـه اعتبـار ديگـر، رسـول خـدا        شد، زيرا فضل و برتري
نهايت ترغيب  راهنمايي فرمود كه نزديكترين عمل را برگزيند و در اين باره بي لجويريه 

را با ساير الفاظ تهليل ضـم نمـود، ايـن     »َأْكَبر اللهُ «لفظ  �فرمود، فلسفه اين كه رسول خدا 
  كند و تنها ورد، زباني نباشد.است كه نفس را براي ذكر، بيدار 

و از آن جمله است كه چنين چيزهايي سؤال كند كه در حـق بـدن يـا نفـس او بـه اعتبـار       
آفرينش، يا به اعتبار حصول سكينه و آرامش يا تدبير منزل، مال و جاه مفيد باشند، و از آنچه 

حـق در عـالم،   شوند پنـاه جويـد، فلسـفة آن، ايـن اسـت كـه در آن تـأثير         به ضررش تمام مي
  گردد. از ديگران نفي مي ةشود، و حول و قو مشاهده مي

  :����برخي از دعاهاي آن حضرت 
در اين باب، سنت قرار داده است، يكي اين  �ترين دعاهايي كه آن حضرت  از جامع

 َمَعاِشى ِفيَها ِتىال  ُدنـَْياىَ  ِلى َوَأْصِلحْ  َأْمِرى ِعْصَمةُ  ُهوَ  الِذى ِديِنىَ  ِلى َأْصِلحْ  اللُهم «است: 
 اْلَمْوتَ  َواْجَعلِ  َخْيرٍ  ُكل  ِفى ِلى زِيَاَدةً  اْلَحَياةَ  َواْجَعلِ  َمَعاِدى ِفيَها الِتى آِخَرِتى ِلى َوَأْصِلحْ 

 ىاْهِدنِ  اللُهم ، َواْلِغَنى َواْلَعَفافَ  َوالتـَقى اْلُهَدى َأْسأَُلكَ  ِإنى اللُهم ، َشر  ُكل  ِمنْ  ِلى رَاَحةً 
ْدنِ  خدايا دينم را كه عصمت امرم هست اصالح بفرما، و دنيايم را كه معاشم هست « »ىَوَسد

اصالح بفرما، و آخرتم را كه در آن معادم هست اصالح بفرما، و حيات را موجب ازدياد 
 خيرم قرار بده، و موت را راحتي براي من از هر شر قرار بده، خدايا من از تو هدايت، تقوي،

. و فرمود كه: از هدايت، »خواهم، خدايا مرا راهنمايي فرما و راستم نگهدار عفت و ثروت مي
  هدايت به راه، و از سداد راستي تير را در نظر بگير.

 رَبـَنا اللُهم ، َواْرزُْقِنى َواْهِدِنى َواْرَحْمِنى ِلى اْغِفرْ  اللُهم «ترين دعاي ديگر اينست:  و جامع
نـَْيا ِفى آتَِنا ارِ  َعَذابَ  َوِقَنا َحَسَنةً  اآلِخَرةِ  َوِفى َحَسَنةً  الدالن ، ى َربتُِعنْ  َوالَ  َأِعن  َعَلى 
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 َواْنُصْرِنى ِإَلى  ُهَداىَ  َوَيسرْ  َواْهِدِنى َعَلى  َتْمُكرْ  َوالَ  ِلى َواْمُكرْ  َعَلى  تـَْنُصرْ  َوالَ  َواْنُصْرِنى
خدايا مرا بيامرز و بر من رحم كن، هدايتم بفرما، عفوم كن، رزقم « »َعَلى  بـََغى َمنْ  َعَلى

عنايت كن، خدايا! پروردگار ما، بده به ما در دنيا خوبي، و در آخرت خوبي، و نجات ده ما 
را از عذاب آتش، پروردگارا كمك كن به من و كمك نكن عليه من، ياري ده مرا و ياري 

تدبير نكن عليه من، و هدايتم كن، و هدايت را برايم آسان نده عليه من، و تدبير كن برايم، و 
  .»كند كن، ياري ده، بر كسي كه عليه من تجاوز مي

 لك َشاِكرا، لك اجعْلني َرب «اينست:  �ترين دعاهاي آن حضرت  و يكي ديگر از جامع
گارا! مرا شكرگزار پرورد« »ُمنِيبا َأواها ِإليك ُمْخِبتا، لك ِمْطَواعا، لك رَاِهبا، لك َذاِكرا،

خويش قرار ده، ذكركننده خود بگردان، راهبم برگردان، فرمانبردارم بگردان، خاشعم بكن، 
  .»ام بكن كننده به سوي خود رجوع

 ُحجِتى َوثـَبتْ  َدْعَوِتى َوَأِجبْ  َحْوبَِتى َواْغِسلْ  تـَْوبَِتى تـََقبلْ  َرب «و يكي ديگر اين است: 
ام را، و بشو  پروردگارا! بپذير توبه« »َصْدِرى َسِخيَمةَ  َواْسُللْ  قـَْلِبى اْهدِ وَ  ِلَساِنى َوَسددْ 

گناهم را، و اجابت كن دعايم را، و ثابت كن حجتم را، راست كن زبانم را و هدايت كن 
  .»ام را قلبم را، و بيرون كن كينه سينه

َفُعِنىيَـ  َمنْ  َوُحب  ُحبكَ  اْرزُْقِنى اللُهم «ديگري اين است:   َرَزقْـَتِنى َما اللُهم  ،ِعْنَدكَ  ُحبهُ  نـْ
ةً  فَاْجَعْلهُ  ُأِحب  ِمما ِفيَما ِلى قـُو  ُتِحب  ُهمى َزَوْيتَ  َوَما اللا َعنِمم  فـََراًغا ِلى فَاْجَعْلهُ  ُأِحب 
خدايا نصيب كن مرا حب خويش و حب كسي كه حبش پيش تو به نفعم « »ُتِحب  ِفيَما

باشد، خدايا آنچه به من از چيزهاي محبوبم رزق دادي آن را نيرويي برايم بگردان در آنچه 
داشتم آن را فراغي برايم  پسندي، خدايا آنچه از من باز داشتي از آنچه دوست مي تو مي

  .»پسندي بگردان در آنچه تو مي
نَـَنا بِهِ  ولُ َتحُ  َما َخْشَيِتكَ  ِمنْ  لََنا اْقِسمْ  اللُهم «ديگري اين است:   َمَعاِصيَك، َوبـَْينَ  بـَيـْ

َنا بِهِ  تـَُهونُ  َما اْلَيِقينِ  َوِمنَ  َجنَتَك، ِبهِ  تـُبَـلغَُنا َما طَاَعِتكَ  َوِمنْ  نـَْيا، ُمِصيَباتِ  َعَليـْ ْعَنا الد َوَمتـ 
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 َمنْ  َعَلى )1(ثَْأرَنَا َواْجَعلْ  ِمنا، ِرثَ اْلَوا َواْجَعْلهُ  َأْحيَـْيتَـَنا، َما َوقـُوتَِنا َوَأْبَصارِنَا، بَِأْسَماِعَنا،
نـَْيا َتْجَعلِ  َوال ِديِنَنا، ِفي ُمِصيَبتَـَنا َتْجَعلْ  َوال َعاَدانَا، َمنْ  َعَلى َواْنُصْرنَا ظََلَمَنا، َأْكبَـرَ  الد 
َنا، َلغَ  َوال َهم َنا ُتَسلطْ  َوال ِعْلِمَنا، َمبـْ از ترست نصيبم كن آنقدر خدايا « »يـَْرَحُمَنا ال َمنْ  َعَليـْ

كه به وسيله آن حايل باشي ميان ما و ميان نافرماني هدايت، و از طاعت آنقدر كه برساني ما 
هاي دنيا را، و استفاده  را به وسيله آن به جنتت، و از يقين آنقدر كه آسان كني بر ما مصيبت

پسندي، و بگردان آن  مي هاي ما و نيروي ما در آنچه هاي ما و چشم بده به ما به وسيله گوش
را وارث ما و بگردان خشم ما را بر كسي كه بر ما ظلم كرده است و كمك كن ما را بر 
دشمنان ما، و نگردان مصيبت ما را در دين ما و نكن دنيا را بزرگترين مقصد ما و نه منتهاي 

  .»كند علم ما و مسلط نكن بر ما كسي را كه بر ما رحم نمي

  فرمود: كه در استعاذه مي ���� از دعاهاي آن حضرت

 َجْهـدِ  ِمـنْ  بِاللـهِ  ذُ َأعُـو «فرمـود:   در اسـتعاذه مـي   �ترين دعاهايي كه آن حضـرت   از جامع
هـاي   برم به خدا از مشـقت  پناه مي« »اَألْعـَداءِ  َوَشـَماتَةِ  اْلَقَضاِء، َوُسوءِ  الشَقاِء، َوَدَركِ  اْلَبَالِء،

  .»شادي دشمنانبال و رسيدن بدبختي و بدي تقدير و 
ْينِ  َوَضَلعِ  َواْلُجْبنِ  َواْلُبْخلِ  َواْلَحَزنِ  اْلَهم  ِمنَ  ِبكَ  َأُعوذُ  ِإنى اللُهم «و نيز فرمود:  الد 

 َأُعوذُ  ِإنى اللُهم . َواْلَمْغَرمِ  َواْلَمْأثَمِ  َواْلَهَرمِ  اْلَكَسلِ  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  ِإني اللُهم . الرَجالِ  َوَغَلَبةِ 
َنةِ  النارِ  َعَذابِ  ِمنْ  ِبكَ  َنةِ  َوَشر  اْلَقْبِر، َوَعَذابِ  النارِ  َوِفتـْ َنةِ  َوَشر  اْلِغَنى، ِفتـْ  َوِمنْ  اْلَفْقِر، ِفتـْ
 َنةِ  َشر جويم به تو از غم و اندوه، عاجزي، سستي،  خدايا پناه مي« »الدجالِ  اْلَمِسيحِ  ِفتـْ

برم به تو از سستي، پيري، وام و  و غلبة مردان. خدايا! پناه مي بزدلي، بخيلي، سنگيني وام،
برم به تو از عذاب آتش، فتنة قبر، عذاب قبر، و از بدي فتنه ثروت، و از  گناه، خدايا! پناه مي

  .»بدي فتنه تنگدستي و از بدي فتنه مسيح دجال

                                           
ثأر به معني كينه، يعني خشم ما را مختص به كسي بگردان كه بر ما ظلم كرده باشد و بر غير ظالم قـرار   -)1(

  نگيرد آنچنانكه در زمان جاهليت بود.
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 الثـْوبُ  يـُنَـقى َكَما قـَْلِبى َوَنق  ْلبَـَرِد،َوا الثـْلجِ  ِبَماءِ  َخطَايَاىَ  اْغِسلْ  اللُهم «و نيز اين: 
َنِس، ِمنَ  األَبـَْيضُ  َواْلَمْغِربِ  اْلَمْشِرقِ  بـَْينَ  بَاَعْدتَ  َكَما َخطَايَاىَ  َوبـَْينَ  بـَْيِنى َوبَاِعدْ  الد« 

شود  خدايا! بشو گناهانم را به آب يخ و تگرك و پاك كن قلبم را چنانكه پاك كرده مي«
ز چرك، و دوري بيفكن بين من و بين گناهانم چنانكه دوري انداختي بين مشرق لباس سفيد ا

  .»و مغرب
رُ  َأْنتَ  تـَْقَواَها، نـَْفِسي آتِ  اللُهم «و نيز اين:   »َوَمْوالَها َولِيـَها َأْنتَ  زَكاَها، َمنْ  َخيـْ

كني توي  ميخدايا! بده به نفسم تقواي آن را و پاكش كن تو بهترين كسي كه آن را پاك «
  .»ولي و موالي آن

َفـعُ  الَ  ِعْلـمٍ  ِمـنْ  بِـكَ  َأعُـوذُ  ِإنـى اللُهـم «و نيز اين:   الَ  نـَْفـسٍ  َوِمـنْ  َيْخَشـعُ  الَ  قـَْلـبٍ  َوِمـنْ  يـَنـْ
برم به تو از علمي كه نفع ندهـد، و از   خدايا! من پناه مي« »َلَها ُيْسَتَجابُ  الَ  َدْعَوةٍ  َوِمنْ  َتْشَبعُ 

  شود. شود و از دعايي كه پذيرفته نمي نداشته باشد و از نفسي كه سير نمي قلبي كه خشوع
 نِْقَمِتَك، َوُفَجاَءةِ  َعاِفَيِتَك، َوَتْحِويلِ  نِْعَمِتَك، َزَوالِ  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  ِإني اللُهم «و نيز اين: 

ت عافيتت و جويم به تو از زوال نعمتت و برگش خدايا! من پناه مي« »َسَخِطكَ  َوَجِميعِ 
  .»هايت آمدن عذابت و همه نارضايت ناگاه

لــةِ  َواْلِقلــةِ  اْلَفْقــرِ  ِمــنَ  بِــكَ  َأُعــوذُ  ِإنــى اللُهــم «و نيــز ايــن:  َأوْ  َأْظِلــمَ  َأنْ  ِمــنْ  بِــكَ  َوَأُعــوذُ  َوالذ 
ن كـه بـر   برم به تـو از ايـ   برم به تو از فقر و كمي و لغزش و پناه مي خدايا! من پناه مي« »ُأْظلَـمَ 

  .»كسي ظلم كنم يا بر من ظلم بشود
 َوْجِهـي َسـَجدَ «: �و از آنجمله است: تعبير از خضـوع و اخبـات ماننـد قـول رسـول خـدا       

  .»سجده كرد صورتم براي كسي كه او را آفريده است«الخ  »..َخَلَقهُ  لِلِذي

  دعاها بر دو قسم هستند:
ها دستور داده اسـت بـر دو    خواندن آن ما را به �بايد دانست آن دعاهايي كه رسول خدا 

  قسم هستند:
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يكي آن كه: هدف از آن اين باشد كه نيروهاي فكر به مالحظه جالل و عظمـت خداونـد   
پر باشند، يا حالت خضوع و اخباتي دست بدهد؛ زيرا تعبير زبـان از آنچـه مناسـب بـه حالـت      

  ها دارد. بودنش به آن  است، اثر بزرگي در تنبه نفس و متوجه
جستن از شر دو تا، باشد، زيرا همت  دوم آن كه: در آن، رغبت به خير دنيا و آخرت و پناه

كردن مقـدمات   نفس و تاكيد عزمش در تالش چيزي است كه درِ جود را بكوبد، مانند آماده
دليل براي گيرآوردن نتيجه، و نيز حالتي كه دل را آزرده كند آن را به سوي مناجات متوجـه  

گردانـد، و همـت او را بـه سـوي آن      و جالل خدا را در چشم و نظر او مجسم مي گرداند، مي
  گرداند، و اين حالت غنيمتي براي محسنين است. برمي

  دعا مغز عبادت است:

گويم: اين از  ، من مي»دعا عبادت است«كه  »اْلِعبَـاَدةُ  ُهـوَ  الدَعاءَ «فرمود:  �رسول خدا 
تغراق در حضور به صـورت تعظـيم اسـت، و دعـا بـا      آنجاست كه اصل عبادت، عبارت از اس

  هردو قسمش نصاب كاملي از آنست.
باالترين عبادت انتظاركشيدن فرج « »اْلَفَرجِ  انِْتظَارُ  اْلِعَباَدةِ  َأْفَضلُ «فرمود:  �رسول خدا 

گويم: اين هم از آنجاست كه طلب رحمت الهي با رغبت، بيش از  . من مي»و كشادگي است
  دارد.عبادت تأثير 

  شود چه به نفي و چه به اثبات: دعا پذيرفته مي

 َكـف  َأوْ  ،َسـَألَ  َمـا تـََعـاَلى اللـهُ  آتَـاهُ  ِإال  بِـُدَعاءٍ  يَـْدُعو َأَحـدٍ  ِمـنْ  َمـا«فرمود:  �رسول خدا 
لَـهُ  السـوءِ  َشر َعْنهُ  نيست كسي كه دعا بكند مگر ايـن كـه خداونـد خواسـتة او را بـه او      « »ِمثـْ

گـويم: بـراي پديدآمـدن     ، مـن مـي  »دارد رمايد، يا بدي به اندازة آن از او بـاز مـي  ف عنايت مي
هاي طبيعـي هسـت كـه اگـر مـانع خـارجي نباشـد بـر          چيزي از عالم مثال به روي زمين روش

هـاي غيـر طبيعـي هـم دارد، در صـورتي كـه ايجـاد         گردد، و نيز روش مجري خود جاري مي
غير طبيعـي ايـن اسـت كـه رحمـت بـه بازداشـتن يـا         هاي  مزاحمت در اسباب نباشد، از روش
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اي بـه جـان يـا مـالش      سـاختن حادثـه   گردانيدن وحشت و الهام شادي به قلب يا متوجه مانوس
  تبديل گردد.

  گرفتن دعا: جدي

 ِشْئتَ  ِإنْ  َواْرَحْمِنى ِشْئتَ  ِإنْ  ِلى اْغِفرْ  اللُهم  َأَحدُُكمُ  يـَُقلْ  الَ «فرمود:  �رسول خدا 
هرگاه يكي از شما دعا « »َلهُ  ُمْكرِهَ  الَ  َشاءَ  َما يـَْفَعلُ  ِإنهُ  اْلَمْسأََلةَ  لِيَـْعزِمِ  ِإْن ِشْئتَ  ْقِنىَواْرزُ 
خواهي بر من رحم كن، اگر  خواهي مرا بيامرز، اگر مي كند نگويد: خدايا اگر مي مي
خواهد خواهي به من رزق عنايت كن، بلكه با جديت طلب كند، زيرا خداوند هرچه ب مي
گويم: روح و رمز دعا رغبت نفس به چيزي  . من مي»كند، و براي او فشاردهندة نيست مي

آورد و  است با تشابه به ماليكه و توجه به جبروت، طلب به شك و ترديد در جديت خلل مي
آيد، زيرا هيچ سببي از  كند، اما موافقت به مصلحت كلي به دست مي همت را پست مي
 َما يـَْفَعلُ  ِإنهُ «فرمود:  �دارد چنانكه رسول خدا  الحظه مصلحت باز نمياسباب خدا را از م

  .»َلهُ  ُمْكرِهَ  الَ  َشاءَ 

  گرداند: دعا قضا را برمي

قضا را به جز دعا، چيزي «كه  »الدَعاءُ  ِإال اْلَقَضاءَ  يـَُرد  ال«فرمود:  �رسول خدا 
اينجا آن صورتي است كه در عالم گويم: مراد از قضا در  . من مي»گرداند ديگري، برنمي

مثال خلق شده و سبب پديدآمدن حوادث در كاينات است، و آن مانند ساير مخلوقات محو 
  پذيرد. و اثبات را مي

َفعُ  الدَعاءَ  ِإن «فرمود:  �آن حضرت  دعـا بـراي آنچـه    «كه  »يـَْنـِزلْ  َلمْ  َوِمما نـََزلَ  ِمما يـَنـْ
گـويم: هرگـاه دعـا چيـز فـرود       . مـن مـي  »باشد ه است، مفيد ميفرود آمده يا هنوز فرود نيامد

گيـرد، و   نيامده را، عالج كند، آن مضمحل گشته سبب وجود حادثه در روي زمين قرار نمـي 
شـدن   اگر عالج نازل شده قرار بگيرد، رحمت الهي به صورت تخفيف غم و اندوه، و مـانوس 

  آيد. وحشت، پديد مي
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  دعا به هنگام آرامش:

 ِفـى الـدَعاءَ  فـَْلُيْكثِـرِ  الشـَدائِدِ  ِعْنـدَ  لَـهُ  اللـهُ  َيْسـَتِجيبَ  َأنْ  َسـرهُ  َمنْ «فرمود:  �ا رسول خد
ها دعـايش پذيرفتـه شـود، در وقـت راحـت       آيد كه در سختي هركسي خوشش مي« »الرَخاءِ 

گويم: اين از آنجاست كه دعـا بـدون رغبـت قـوي، جـديت كامـل و        . من مي»زياد دعا كند
ها بـه   شود، اما بلندكردن دو دست و ماليدن آن رين به دعا قبل از وقوع حادثه، پذيرفته نميتم

صورت، يك نوع تصويركشي رغبت است، و مظاهرة است بين هيأت نفساني و هيـأت بـدني   
  كه مناسب به هيأت نفساني است، و هشداري است براي نفس، بر اين حالت.

  كند: دعا درِ رحمت را باز مي

كسـي  « »من فتح لـه بـاب مـن الـدعاء فتحـت لـه أبـواب الرحمـة«فرمود:  �خدا  رسول
گـويم:   ؛ مـن مـي  »كه براي او دري از دعا باز شود، درهاي رحمت براي او بـاز خواهنـد شـد   

اي كه برخاسته از قلب، دعا كند، و بدانـد كـه    هركسي كه بداند كه چگونه با رغبت و انگيزه
دد، و روي اين با صفت حضور، تمرين كنـد درِ رحمـت   گر در چه صورتي پذيرش ظاهر مي

گردد و هرگاه بميرد،  براي او در اين جهان گشاده خواهد شد، و در هر پيش آمد، نصرت مي
هـاي دنيـوي روي او افگنـده شـود، او بـه       اي از هيـأت  و خطايايش بر او احاطه نمايند، و پرده

تمرين كرده بـود، پـذيرش بـه اسـتقبالش     سوي خدا فوراً متوجه گردد همانگونه كه در جهان 
  آيد. آيد كه موي از آرد خمير بيرون مي ها چنان پاك و صاف بيرون مي آيد، و از آن مي

  دعا به هنگام نزول رحمت:
بايد دانست كه نزديكترين دعاها به اجابت همان است كه به حالتي مقترن باشد كه مظنة 

ت براي نفس انساني، مانند دعا بعد از نزول رحمت است، يا از آن جهت كه كمالي اس
كننده تالش نزول جود الهي است، مانند دعاي  دار به وقت افطار، يا آماده نمازها، دعاي روزه

روز عرفه، يا در نظام جهان، سبب موافقت عنايت خداوندي است، مانند دعا مظلوم، زيرا 
باشد، و  آن عنايت و توجهي مي خداوند به انتقام از ظالم توجه خاصي دارد، و اين موافق به
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يا سبب دگرگوني راحت دنيا  »حجاب اهللا بين و بينها ليس فإنه«در اين باره آمده است: 
از او باشد، پس رحمت الهي در حق او به صورت ديگري برگردد، مانند دعاي بيمار و 

الدين در زده، يا سبب اخالص دعا باشد، مانند دعاي غايب در حق برادرش يا دعاي و مصيبت
حق فرزند، يا در ساعتي باشد كه روحانيت در آن انتشاري داشته باشد و رحمت نزديك 

گردند،  گردد، مانند شب قدر و ساعت روز جمعه، يا در مكاني باشد كه ماليكه حاضر مي مي
مانند مواضعي از مكه مكرمه، يا نفس به وقت فرودآمدن در آن مكان، به حالت حضور و 

و از مقايسه به آنچه ما ذكر كرديم، فلسفه اين  †دد، مانند مĤثر انبياء خضوع متوجه گر
 َلمْ  َما َرِحمٍ  َقِطيَعةِ  َأوْ  بِِإْثٍم، َيدْعُ  َلمْ  َما لِْلَعْبدِ  ُيْسَتَجابُ «كه فرمود:  �قول رسول خدا 

ه نكند، دعاي بنده تا زماني كه به گناه و قطع رحم دعا نكرده و تا زماني كه عجل« »َيْستَـْعِجلْ 
  شود. ، معلوم مي»شود پذيرفته مي

  گردد: هر پيامبري دعايي دارد كه مستجاب مي

 اْخَتَبْأتُ  َوِإنى َدَعْوتَهُ  نَِبى  ُكل  فـَتَـَعجلَ  ُمْسَتَجابَةً  َدْعَوةً  نَِبى  ِلُكل «فرمود:  �رسول خدا 
 ُيْشِركُ  الَ  ُأمِتى ِمنْ  َماتَ  َمنْ  اللهُ  َشاءَ  ِإنْ  نَائَِلةٌ  ىَ َفهِ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومِ  ِإَلى ألُمِتى َشَفاَعةً  َدْعَوِتى

شود، پس هر پيامبري دعايش را كرده  هر پيامبري دعايي دارد كه پذيرفته مي« »َشْيًئا بِاللهِ 
ام كه به هركسي از  است، و من دعايم را به خاطر شفاعت امتم براي روز قيامت ذخيره كرده

  .»به خدا هيچ چيزي را شريك نگرداند، انشاء اهللا خواهد رسيد امتم كه بميرد و
مـا   �شوند، همچنين بـراي پيـامبر    گويم: براي پيامبران دعاهاي زيادي پذيرفته مي من مي

اي دارد  هم دعاهاي زيادي در مواطن زيادي مستجاب گرديده است، اما هريكي دعاي ويـژه 
ت اوست، پس اگر مـردم بـه او ايمـان آوردنـد     خيزد كه مبدأ نبو كه از آن رحمت الهي برمي

آيـد تـا در    اي پديد مي گيرد، و در قلب نبي، انگيزه ها بركاتي قرار مي اين رحمت در حق آن
هـا قـرار    حق آنان دعـا كنـد، و اگـر اعـراض و روگردانـي نمودنـد، ايـن نقمـاتي در حـق آن         

 �ن دعاي بد كنـد، پيـامبر مـا    آيد تا در حق آنا پديد مي �گيرد، و داعية در قلب پيغمبر  مي
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پي برد كه بزرگترين هدف از بعثت او اين است كه او شفيع مردم قرار بگيـرد، واسـطه نـزول    
رحمت خاص يوم حشر بشود، پس دعاي ويژة خود را كه از اصل نبوتش برخاسته بود، براي 

  اين روز ذخيره نمود.

  با خداوند: ����عهد پيامبر 

بار الها من پيش تو عهـدي  «كه  »َعْهًدا ِعْنَدكَ  اتَخَذتُ  ِإنى اللُهم «فرمود:  �رسول خدا 
هـا، ايـن بـود كـه      نسبت به امت و توجه او بـه آن  �گويم: مقتضاي رحمت او  . من مي»دارم

القـدس متمثـل گـردد و احكـام آن، بـه       ةعهدي پيش خداوند بفرسـتد، و همـت او در حظيـر   
رت كه همت ضمني مخفي او نه ظاهر، در قـوم  صورت متداوم صادر گردند، و آن بدين صو

او در نظر گرفته شود، و اين از آنجاست كه هدف او در تعزير مسلمانان، از روي قول يا فعل، 
ها پسـند فرمـوده اسـت، آنـان روي      كردن ديني باشد در ميان آنان كه خداوند در حق آن قايم

ته شـود، و هـدفش از تشـدد و    هـا برداشـ   آن استقامت داشـته باشـند، كجـي و انحـراف از آن    
هاسـت،   گيري در حق محكومان به كفر، موافقت خداوند در غضب و خشـم او بـر آن   سخت

  پس اين دو راه از هم جدا هستند، اگرچه صورت يكي است.

  در دعا بايد بر خدا توكل نمود:
اي متوجه  از آنجمله است توكل: و روح توكل اين است كه نفس به سوي خداوند بگونه

دد كه روي او اعتماد داشته باشد، و تدبير را از او در نظر داشته باشد، و مردم را ببيند كه گر

uθèδ﴿فرمايد:  زير تدبير او تحت فشار قرار دارند، چنانكه خود او مي uρ ã� Ïδ$s) ø9 $# s−öθsù ÍνÏŠ$t6Ïã ( 
ã≅ Å™ö� ãƒuρ öΝ ä3ø‹ n= tæ ºπsà x�ym﴾)1( »شما نگهبانان را فرستد بر اوست غالب بر بندگانش و مي«.  

در اين باره اذكاري را به عنوان سنت به جا گذاشته است، از جملـه توكـل    �رسول خدا 
ةَ  َوال َحْولَ  ال«است:  هِ  ِإال قـُوبِالل  اي بـه جـز بـا خـداي      نيسـت حـول و قـوه   « »اْلَعِظيمِ  اْلَعِلي

                                           
  .61سورة انعام، آية  -)1(
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زيرا اين نفـس را   »تكنزي است از كنزهاي جن«در باره اين آمده است كه . »ربزرگ و برت
 َوبِـكَ  ُأُصـولُ  بِـكَ «سازد. از جملـه توكـل اسـت:     براي معرفت جالل و عظمت الهي آماده مي

. و آنچـه بـر ايـن اسـلوب وارد     »گردم كنم و به وسيله تو برمي به وسيله تو حمله مي« »َأُحـولُ 
و قـول آن   »اللـهِ  َعلَـى تـَوَكْلـتُ «: �شده است، و از جملـه توكـل اسـت: قـول آن حضـرت      

 »ِعْلًمــا َشــْىءٍ  ِبُكــل  َأَحــاطَ  قَــدْ  اللــهَ  َوَأن  قَــِديرٌ  َشــْىءٍ  ُكــل  َعَلــى اللــهَ  َأن  ْعَلــمُ اِ «: �حضــرت 
شـك خـدا همـه چيـز را بـه علـم احاطـه نمـوده          بدان كه خداوند بر هر چيز قادر است و بي«

  ها. . و امثال اين»است

  استغفار در دعا:
فار: روح استغفار مالحظه آن گناهاني است كه نفس را فرا گرفته اند از آنجمله است استغ

  ها از او به كمك روحاني و فيض ملكي است و اين اسبابي دارد: و زدودن آن
از جمله اسباب: يكي اين كه رحمت خداوندي شامل حال او گردد، تا چنان عملي انجـام  

او چنـان جارحـه از جـوارح تـدبير      دهد كه دعوت مألأعلي را به سوي او جذب نمايد، يا در
  زدة يا دفع مضرت آن، يا امثال آن، تمام بشود. الهي قرار گيرد كه به نفع مصيبت

شان، درخشندگي انوار ملكيـت و   هاي از جمله اسباب اين كه: تشابهي به ماليكه در هيأت
  د.ها باش شدن اجزاي آن، و شكستن شدت آن هاي حيواني به مضمحل شدن شرارت خاموش

  ترين صيغهاي استغفار: از جامع

 ِفى َوِإْسَراِفى َوَجْهِلى َخِطيَئِتى ِلى اْغِفرْ  اللُهم «ترين عبارات استغفار اينست:  از جامع
 َذِلكَ  وَُكل  َوَعْمِدى، َوَخطَاىَ  َوِجدى َهْزِلى ِلى اْغِفرْ  اللُهم  ِمنى، بِهِ  َأْعَلمُ  َأْنتَ  َوَما َأْمِرى،
رويم را در امور من، و آنچه تو از من  خدايا بيامرز اشتباه مرا، ناداني مرا، و زياده« »ِعْنِدى

  .»ها را داني، خدايا بيامرز جديت و شوخي مرا، خطا و عمد مرا، و همه اينگونه گناه بهتر مي
» ُهمْمتُ  َما ِلى اْغِفرْ  اللـْرتُ  َوَمـا َقدـى بِـهِ  َأْعلَـمُ  َأنْـتَ  َوَمـا َأْعَلْنـتُ  َوَمـا َأْسـَرْرتُ  َوَمـا َأخِمن 
مُ  َأْنتَ  رُ  َوَأْنتَ  اْلُمَقدَعَلى َوَأْنتَ  اْلُمَؤخ  خدايا بيامرز بـرايم آنچـه را جلـو    « »قَـِديرٌ  َشْىءٍ  ُكل
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فرستادم، آنچه به عقب گذاشتم، آنچه به پنهاني انجام دادم، آنچه علناً كردم و آنچه تو از من 
  .»دم و تويي مؤخر، و تو بر هر چيز قادر هستيداني، تويي مق بهتر مي

 َعْهِدكَ  َعَلى َوَأنَا ،َعْبُدكَ  َوَأنَا ،َخَلْقَتِنى َأْنتَ  ِإال  ِإَلهَ  الَ  رَبى َأْنتَ  اللُهم «و سيد االستغفار: 
، بِِنْعَمِتكَ  َلكَ  َأبُوءُ  ،َصنَـْعتُ  َما َشر  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  ،اْسَتَطْعتُ  َما َوَوْعِدكَ  ِبَذنِْبى َوَأبُوءُ  َعَلي، 
خدايا تو پروردگار «سيد االستغفار از اين قرار است:  »َأْنتَ  ِإال  الذنُوبَ  يـَْغِفرُ  ِإنهُ فَ  ِلى فَاْغِفرْ 

مني، معبودي جز تو نيست، تو مرا آفريدي و من بندة تو هستم، من بر عهد و وعده تو تا حد 
كنم، و به  آورم، به نعمتي كه به من دادي اقرار مي ه ميتوانم هستم، از شرك دارم به تو پنا

  .»آمرزد ها را نمي گناهم معترف هستم، پس مرا بيامرز، زيرا جز تو كسي گناه

  كند: ها را از قلب دور مي استغفار زنگ

كه  »َمرةٍ  ِماَئةَ  اْليَـْومِ  ِفى اللهَ  َألْستَـْغِفرُ  َوِإنى قـَْلِبى َعَلى لَيُـَغانُ  ِإنهُ «فرمود:  �رسول خدا 
. من »خواهم نشيند، من روزي صد بار از خداوند متعال آمرزش مي بر قلبم زنگ مي«

مأموريت داشت تا در جمع عموم  �گويم: حقيقت اين زنگار اين است كه رسول خدا  مي
مردم با هيأتي آميخته از ملكيت و حيوانيت صبر كند تا كه در آنچه براي مردم از روي ذوق 

دهد، الگو و مقتدا باشد، و زنگار الزمه آنست،  جدان، نه قياس و تخمين، سنت قرار ميو و
  واهللا أعلم.

  جستن به نام خدا در دعا: تبرك
اش اينست كه حق تعالي تدلي و  جستن به نام خداوند متعال، فلسفه از آنجمله است: تبرك

باشند كه بر زبان  هاي او مي امآمدني، در هر نشأت دارد، از تدلي او در نشأت حرفي، ن نزديك
باشند، پس وقتي كه بنده به سوي او متوجه  مترجمين نازل شده و در مألاعلي متداول مي

  يابد. شود، رحمت او را نزديك در مي مي
 َدَخلَ  َأْحَصاَها َمنْ  َواِحًدا إالَ  ِمائَةً  اْسًما َوِتْسِعينَ  ِتْسَعةً  لِلهِ  إن «فرمود:  �رسول خدا 

ها را از بر كند وارد  خداوند نود و نه يعني صد يكي كم نام دارد، هركسي آن«كه  »نةَ اْلجَ 



    

  265  از ابواب احسان
  

 

گويم: از اسباب اين فضل اينست كه اين نصاب مناسبي است  . من مي»بهشت خواهد شد
 ةها در حظير گردد، و اين براي شناخت آنچه براي خداوند ثابت و آنچه از او سلب مي

ها در نامه اعمال استقرار يابد الزم است  ارند، و هرگاه صورت آنبركت و تمكني د )1(القدس
  كه به سوي رحمت بسيار بزرگي، گسيل يابند.

  اسم اهللا األعظم:
دهد، و اگر  بايد دانست كه اسم اعظم خداوند كه هرگاه به وسيله آن درخواستي شود، مي

تـدلي از تـدليات حـق،    ترين  گويد، آن اسمي است كه بر جامع به آن خوانده شود جواب مي
نمايند، مترجمين در هر قرن به آن گويا  داللت كند، و مألاعلي آن را بيشتر دست به دست مي

باشند، و ما قبالً ذكر كرديم كه زيد شاعر و كاتب، يك صورت دارد كه او شاعر است، و  مي
ثال دارد يك صورت دارد كه او كاتب است. همچنين حق تعالي تدلياتي در موطني از عالم م

 َولَـمْ  يَِلـدْ  لَـمْ  الـِذى الصـَمدُ  اَألَحدُ  َأْنتَ  ِإال  ِإَلهَ  الَ  اللهُ  َأْنتَ «آيد:  و اين معني بر او صادق مي
نياز آن كه نه زاده و  تويي اهللا، نيست معبودي جز تو، يگانه بي« »َأَحدٌ  ُكُفًوا َلهُ  َيُكنْ  َوَلمْ  يُوَلدْ 

 لَـكَ «آيـد:   . و نيـز بـر ايـن صـادق مـي     »ست احدي براي او همتانه از كسي زاييده است، و ني
 َواِإلْكـَرامِ  اْلَجَاللِ  َذا يَا َواَألْرضِ  السَمَواتِ  َبِديعَ  اْلَمنانُ  اْلَحنانُ  أَْنتَ  ِإال  ِإَلهَ  الَ  اْلَحْمدَ 

نهنده، بـديع   شونده منت براي توست حمد، نيست معبودي به جز تو متوجه« »قـَيـومُ  يَا َحى  يَا
هـاي صـادق    . و نيـز بـر نـام   »ها و زمين، اي صاحب جالل و اكرام، اي زنـده، اي قيـوم   آسمان

  ها باشند. آيد كه شبيه اين مي

  به هنگام دعا: ����خواندن درود بر پيامبر 

                                           
  بهشت. -)1(
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 َعلَـي  َصـلى َمـنْ «فرمـود:   �، آن حضرت �از آنجمله است: درودخواندن بر رسول خدا 
هركسي بر من يك بار درود بفرسـتد، خداونـد بـر او ده بـار     « »َعْشـًرا َعَلْيـهِ  هُ الل  َصلى َصالةً 

  .»فرستد درود مي
كـه   »َصـالةً  َعلَـي  َأْكثـَـُرُهمْ  اْلِقَياَمـةِ  يـَـْومَ  بِـي النـاسِ  َأْولَـى ِإن «فرمود:  �و نيز آن حضرت 

  .»د خوانده استنزديكترين مردم به من در روز قيامت، كسي است كه بيشتر بر من درو«
گويم: فلسفة آن اينست نفوس بشري الزمـاً تعرضـي بـه نفحـات الهـي دارنـد، و از        من مي

هـا، و   توجه به انوار تدليات، و شعاير اهللا در روي زمين، و درازكردن دسـت نيـاز بـه پـيش آن    
كـه   ها بهترين تعرضي نخواهد شد، بويژه ارواح مقربين شدن به آن ها، و آگاه انديشيدن در آن

  باشند. افاضل مألاعلي و وسايط جود الهي بر اهل زمين به همان وجهي كه ذكر گرديد مي
اي  به تعظيم، و طلب خير از حق تعالي براي او، بهترين وسـيله  �يادآوري از آن حضرت 

ها نيز هست، زيرا او را ذكر  است براي توجه به سوي خدا، و در ضمن، سدي در مقابل بدعت
شـود، ارواح كـاملين    بدين شكل كه از خداوند براي او رحمـت خواسـته مـي    كنند، مگر نمي

باشـند، راكـد، ايسـتاده كـه هـيچ اراده       شوند مانند مـوجي مـي   وقتي كه از اجسادشان جدا مي
هـا ملحـق    تـر بـه آن   كنـد، ولـي نفـوس پـايين     اي، آن را تحريـك نمـي   متجدد و داعيه سـانحه 

نمايند، بـه همـين    ه مناسب به آن ارواح باشد جذب ميها نور و هيأتي ك گردند، پس از آن مي
 اللـهُ  َرد  ِإال  َعلَـى  ُيَسـلمُ  َأَحـدٍ  ِمـنْ  َمـا«فرمايـد:   كنايه نموده است كه مي �معني آن حضرت 

 ى ُروِحى َعَلىَحت  ـَالمَ  َعَلْيـهِ  َأرُدهيچكسي نيست كه بر من سالم بگويد، مگـر ايـن كـه    « »الس
كه  1144، من اين را در سال »گرداند تا جواب سالم او را بدهم را به من برمي خداوند روحم

  حساب مشاهده نمودم. در مدينه منوره سكونت داشتم، بي
. »زيارت قبر مرا جشن نگيريـد «كه  »ِعيـًدا قـَْبِري زِيَارَةَ  َتْجَعُلوا الَ «فرمود:  �رسول خدا 

عت ها، چنانكه يهود و نصاري با قبـور انبيـاء   گويم: اين اشاره سدي است در مقابل بد من مي
  دادند. كردند و بر آن جشن و موسمي مانند حج قرار مي مي †
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  اوقات اذكار:
بايد دانست كه نياز پديد آمده است كه براي اذكار وقتي مقرر گـردد، اگرچـه نسـبت بـه     

سـهل انگـاران،   تر باشد؛ زيرا اگر وقتي مقرر نگردد  مقرركردن اوقات شرعي، در حدي پايين
باشـد يـا بـه اسـباب، و مـا قـبالً بـه         سهل انگاري خواهند كرد، و اين توقيت، يا به اوقـات مـي  

صراحت يا به اشاره ذكر كرديم كه تخصيص بعضي اوقات نسبت به بعضي ديگر يا به ظهـور  
باشـد،   هـاي رذيلـه مـي    روحانيت در آنست، مانند: صبح و شام يا با خالي شدن نفس از هيـأت 

شدن آن از ارتفاقات و احاديث دنيا تا كه صيقلي براي  ند: حالت بيداري از خواب، يا فارغمان
كننـده ســببيت ايــن اســت كــه آن ســبب،   آن قـرار گيــرد، ماننــد اراده خوابيــدن، و تخصــيص 

شدن ذكر اهللا و ذهول نفس از توجه به سوي بارگاه الهي، باشد، پس در چنين مواضع  فراموش
هـاي آن قـرار    آن با ذكر اهللا باشد تا ترياكي براي سم آن و جبران خلـل  الزم است كه جبران

گيرد، يا آن، طاعتي باشد كه بدون ذكر اهللا فايده درست و كاملي نداشته باشـد، ماننـد اذكـار    
سنت در نمازها، يا حالتي باشد كه نفس به مالحظـه خـوف خـدا و عظمـت سـلطان او، متنبـه       

دهد، چه او متوجه باشد يا خير، ماننـد   ا به سوي خير سوق ميگردد، زيرا چنين حالتي نفس ر
اذكار به هنگام وقوع حوادث و آيات، مانند وزيدن باد، پديدآمدن ظلمت و تاريكي و وقـوع  
كسوف، يا حالتي باشد كه خطر ضرر و زيان داشته باشد، پس واجب اسـت كـه در آغـاز آن    

ه جست، مانند سفر و سوارشدن بر سواري، فضل خدا را از او خواست و از ضررش به خدا پنا
خواستند  يا حالتي باشد كه اهل جاهليت موافق به عقيده شركيه خويش در آن دم و تعويذ مي

بردند يا به وقت رويت ماه  ها پناه مي كردند، چنانكه به باغ پراني مي گرفتند و مرغ يا فال بد مي
را در دنيا و آخرت، بيان كرده است تا كه  ها فضايل اين اذكار، و آثار آن �نور، رسول خدا 

  اي براي ترغيب قرار گيرند. ها كامل و وسيله فايده آن
عمده در اين باره چند امر است: يكي آن كه ذكـر، گمانگـاه تهـذيب نفـس اسـت، پـس       

 قَـاَلُهن  َمـنْ «فرمود:  �شود را بر آن داير نمود، چنانكه رسول خدا آنچه بر تهذيب مترتب مي
 أو غفر له ونحو ذلك.لجنةأو دخل ا »اْلِفْطَرةِ  َعَلى َماتَ  ،َماتَ  ثُم ،  
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تواند ضرري برساند، يا از هر سو در امان قرار  يكي آنكه: به گوينده ذكر، هيچ چيزي نمي
  نمايند. گيرد، زيرا رحمت الهي شامل حالش قرار گرفته دعاهاي ماليكه به آن احاطه مي مي

شود، اين موافق به آنست كـه   ها محو شده و نيكي نوشته مي يكي آنكه: با گفتن ذكر گناه
هـا را زايـل    زدن بـه پـردة رحمـت، گنـاه     ما ذكر كرديم كه توجه به سـوي خداونـد و چنـگ   

  نمايد. گرداند، و به ملَكيت كمك مي مي
  جويند. يكي آنكه: شياطين از او دوري مي

  اوقات ذكر سه تا هستند:
قت را سنت قرار داده است، صبح، شام، وقـت خـواب،   ذكركردن در سه و �رسول خدا 

  باشد. بيداري را در اكثر اذكار، وقتي قرار نداد، زيرا آن بيشتر به وقت صبح يا اسفرار آن مي
 السَمَواتِ  فَاِطرَ  َوالشَهاَدةِ  اْلَغْيبِ  َعاِلمَ  اللُهم «از اذكار هنگام صبح و شام اين است: 

 َشر  َوِمنْ  نـَْفِسى َشر  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  َأْنتَ  ِإال  ِإَلهَ  ال َأنْ  َأْشَهدُ  َوَمِليَكهُ  َشْىءٍ  ُكل  َرب  َواَألْرضِ 
َنا َوِشرِْكهِ  الشْيطَانِ   َشرِيكَ  الَ  َوْحَدهُ  اللهُ  ِإال  ِإَلهَ  الَ  ،ِللهِ  َواْلَحْمدُ  ،ِللهِ  اْلُمْلكُ  َوَأْمَسى ،َأْمَسيـْ

خدايا داناي غيب و آشكار، « »َقِديرٌ  َشْىءٍ  ُكل  َعَلى َوُهوَ  اْلَحْمدُ  َوَلهُ  اْلُمْلكُ  َلهُ  ،َلهُ 
دهم كه معبودي غير  ها و زمين، پروردگار هرچيز و مالك آن، گواهي مي آفريدگار آسمان

برم به تو از بدي نفسم و از بدي شيطان و شرك او، ما و پادشاهي همه از  از تو نيست، پناه مي
م، حمد از آن خداست، و نيست معبودي جز اهللا يكتا، نيست شريكي براي او، آن خدا هستي

  .»براي اوست پادشاهي و براي اوست حمد و او بر هرچيز قادر است
» ُهمى اللَلةِ  َهِذهِ  َخْيرِ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإن  َما َوَشر  َشرَها ِمنْ  ِبكَ  َوَأُعوذُ  ِفيَها َما َوَخْيرِ  الليـْ
برم به  خواهم خوبي اين شب را و خوبي آنچه در آن هست، و پناه مي خدايا از تو مي« »ِفيَها

  .»تو از شر آن و شر آنچه در آن هست
» ُهمى اللَنةِ  اْلِكَبرِ  َوُسوءِ  َواْلَهَرمِ  اْلَكَسلِ  ِمنَ  ِبكَ  َأُعوذُ  ِإن نـَْيا َوِفتـْ به « اْلَقْبرِ  َوَعَذابِ  الد)

َناَأمْ «هنگام صبح كلمه  َلةِ  َهِذهِ «و  »َأْصَبحَ «را به  »َأْمَسى«و  »َأْصَبْحَنا«را به  »َسيـْ را  »الليـْ
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َنا َوِبكَ  َأْصَبْحَنا ِبكَ تبديل نمايد)  »اْليَـْومِ  َهَذا«به   َوِإلَْيكَ  نَُموتُ  َوِبكَ  َنْحَيا َوِبكَ  َأْمَسيـْ
َنا ِبكَ (به هنگام شام بگويد:)  اْلَمِصيرُ   َوِإلَْيكَ  نَُموتُ  َوِبكَ  ،َنْحَيا َوِبكَ  ،َبْحَناَأصْ  َوِبكَ  ،َأْمَسيـْ
 السِميعُ  َوُهوَ  السَماءِ  ِفى َوالَ  اَألْرضِ  ِفى َشْىءٌ  اْسِمهِ  َمعَ  َيُضر  الَ  الِذى اللهِ  ِبْسمِ  النُشورُ 
ةَ  َوال، َوِبَحْمِدهِ  اللهِ  ُسْبَحانَ  (تا سه بار) اْلَعِليمُ  ِه، ِإال قـُوهُ  َشاءَ  امَ  بِاللَيَشأْ  َلمْ  َوَما َكاَن، الل 

برم به تو از سستي، پيري، بدي سالخوردگي، فتنه دنيا و عذاب  خدايا من پناه مي« »َيُكنْ  َلمْ 
قبر، به وسيله تو صبح كرديم و به وسيله تو به شام رسيديم و به خاطر تو زنده هستيم و به 

به نام خدا آن كه با نام او هيچ چيزي در ميريم و بازگشت همه به سوي توست،  خاطر تو مي
بيند، و اوست شنواي دانا پاك است خدا با حمد خويش، هيچ  زمين و آسمان ضرري نمي

  .»افتد شود، و آنچه او نخواهد، اتفاق نمي قدرتي نيست مگر قدرت خدا، آنچه او بخواهد مي
ميدانم كه « »ِعْلًما َشْىءٍ  ِبُكل  َأَحاطَ  َقدْ  اللهَ  َوَأن  َقِديرٌ  َشْىءٍ  ُكل  َعَلى اللهَ  َأن  َأْعَلمُ «

  اهللا بر هر چيز تواناست، و همانا اهللا هرچيز را از نظر علم فرا گرفته است.

﴿z≈ ysö6Ý¡sù «! $# tÏm šχθÝ¡ôϑ è? tÏnuρ tβθßsÎ6óÁè? ∩⊇∠∪ ã&s!uρ ß‰ ôϑ ysø9 $# ’ Îû ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

ÇÚö‘ F{$# uρ $|‹ Ï±tã uρ tÏnuρ tβρã� Îγôà è? ∩⊇∇∪ ßlÌ� øƒä† ¢‘y⇔ ø9$# zÏΒ ÏM Íh‹yϑ ø9 $# ßlÌ� øƒä† uρ |M Íh‹ yϑ ø9 $# zÏΒ Çc‘y⇔ ø9 $# Äôvä† uρ 

uÚö‘ F{$# y‰÷èt/ $pκ ÌEöθtΒ 4 y7 Ï9≡x‹ x.uρ šχθã_t� øƒéB ∩⊇∪﴾)1( » پس خداوند را صبح و شام به پاكي ياد
روز تا خارج كنيد و سپاس و ستايش از آن اوست در آسمان و زمين در وقت عشاء و نيم

  .»شوند
» ُهمى اللنـَْيا ِفى اْلَعاِفَيةَ  َأْسأَُلكَ  ِإن َواآلِخَرةِ  الد  ُهمى اللِفى َواْلَعاِفَيةَ  اْلَعْفوَ  َأْسأَُلكَ  ِإن 
خواهم عافيت را در دنيا و آخرت، خدايا از تو  خدايا از تو مي« »َوَماِلى َوَأْهِلى َوُدنـَْياىَ  ِديِنى

  .»و و عافيت را در دين و دنيا و اهل و مالمخواهم عف مي

                                           
  .19 – 17سورة روم، آية  -)1(
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» ُهمخدايا پنهان كن برهنگيم را و امانم ده از « »َرْوَعاِتى َوآِمنْ  َعْورَاِتى اْستـُرْ  الل
  .»ها ترس
» ُهمبـَْينِ  ِمنْ  اْحَفْظِنى الل  َوَأُعوذُ  فـَْوِقى َوِمنْ  ِشَماِلى َوَعنْ  َيِميِنى َوَعنْ  َخْلِفى َوِمنْ  َيَدى 

(تا سه  »نَِبيا ���� َوِبُمَحمدٍ  ِديًنا َوبِاِإلْسَالمِ  رَبا بِاللهِ  َرِضيتُ ، َتْحِتى ِمنْ  ُأْغَتالَ  َأنْ  بَِعَظَمِتكَ 
خدايا حفظم بفرما از جلو و از عقب و از طرف راست و از طرف چپ و از باال و پناه «بار) 
ام به ربوبيت خدا و به دين  ن بروم، راضيبرم به عظمت تو از اين كه ناگهان از پايين از بي مي

  »�اسالم و به نبوت محمد 
 بَِأَحدٍ  َأوْ  نِْعَمٍة، ِمنْ  ِبي َأْصَبحَ  َما اللُهم ، َخَلقَ  َما َشر  ِمنْ  التاماتِ  اللهِ  ِبَكِلَماتِ  َأُعوذُ «

 َسيدُ َوُهَو » الشْكرُ  كَ َولَ  اْلَحْمُد، فـََلكَ  َلَك، َشرِيكَ  ال َوْحَدكَ  َفِمْنكَ  َخْلِقَك، ِمنْ 
برم به كلمات كامل خدا از بدي آنچه خلق فرموده است، خدايا آن نعمتي  پناه مي« اِالْسِتْغَفارِ 

كه به هنگام صبح به من يا به يكي از خلق رسيده تنها از جانب توست، شريكي نداري، پس 
  ، همين است سيد استغفار.»حمد و شكر از آن توست

  واب:اذكار وقت خ

 رَبي بِاْسِمكَ «از اذكار وقت خواب اين است كه وقتي بر رختخواب قرار گيرد بگويد: 
 ِبَما فَاْحَفْظَها َأْرَسْلتَـَها َوِإنْ  فَاْرَحْمَها، نـَْفِسي َأْمَسْكتَ  ِإنْ  َأْرفـَُعُه، َوِبكَ  َجْنِبي، َوَضْعتُ 
گارم، گذاشتم پهلويم را و به كمك تو آن را به نام تو، پرورد« »الصاِلِحينَ  ِعَباَدكَ  ِبهِ  َتْحَفظُ 

دارم، اگر روحم را نگهداشتي بر آن رحم كن و اگر آن را رها ساختي آن را حفظ كن  برمي
  .»كني به آنچه بندگان نيكت را حفظ مي

 َوَأْلَجْأتُ  َك،ِإلَيْ  َأْمِرى َوفـَوْضتُ  ِإلَْيَك، َوْجِهى َوَوجْهتُ  ِإلَْيَك، نـَْفِسى َأْسَلْمتُ  اللُهم «و 
 الِذى ِبِكَتاِبكَ  آَمْنتُ  ِإلَْيَك، ِإال  ِمْنكَ  َمْنَجا َوالَ  َمْلَجأَ  الَ  ِإلَْيَك، َوَرْهَبةً  َرْغَبةً  ِإلَْيَك، َظْهِرى

خدايا سپردم نفسم را به تو، و متوجه كردم رخم را به سوي « »َأْرَسْلتَ  الِذى َونَِبيكَ  َأنـَْزْلَت،
گاهي  مرم را به تو، و پناه دادم پشتم را به سوي تو، به اميد و بيم از تو، نيست پناهتو، و سپردم ا
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و جاي نجاتي از تو مگر به سوي تو، ايمان آوردم به كتاب تو كه آن را نازل فرمودي و به 
  .»نبي تو كه او را فرستادي

 »َلهُ  ُمْئِوىَ  َوالَ  َلهُ  َكاِفىَ  الَ  ِممنْ  َفَكمْ  نَاَوآَوا وََكَفانَا َوَسَقانَا َأْطَعَمَنا الِذى ِللهِ  اْلَحْمدُ «
ستايش مخصوص خدائي كه به ما غذا و آب كافي داد و پناه داد، پس چقدر هستند كساني «

. (سي و سه بار سبحان اهللا و سي و سه بار الحمد هللا »اي ندارند دهنده كننده و جاي كه كفايت
  و سي و چهار بار اهللا اكبر بگويد).

» ُهمَعثُ  يـَْومَ  َعَذاَبكَ  ِقِني الل  وََكِلَماِتكَ  اْلَكرِيمِ  ِبَوْجِهكَ  َأُعوذُ (تا سه بار)  ،ِعَباَدكَ  تـَبـْ
خدايا مرا از عذابت نگهدار، روزي كه بندگانت را « »بَِناِصَيِتهِ  آِخذٌ  َأْنتَ  َما َشر  ِمنْ  التامةِ 

كلمات كاملت از شر آنچه آن را به موي  برم به وجه بزرگوارت و كني، پناه مي مبعوث مي
  .»گيري پيشاني مي

» ُهمَواْلَمْأثَمَ  اْلَمْغَرمَ  َتْكِشفُ  َأْنتَ  الل  ُهمَفعُ  َوالَ  َوْعُدكَ  ُيْخَلفُ  َوالَ  ُجْنُدكَ  يـُْهَزمُ  الَ  الل  يـَنـْ
اوان و گناه را، خدايا داري ت خدايا تو برمي« »َوِبَحْمِدكَ  ُسْبَحاَنكَ  اْلَجد  ِمْنكَ  اْلَجد  َذا

دهد به هيچ صاحب ثروتي  شود وعدة تو و نفع نمي خورد لشكر تو، خالف نمي شكست نمي
  .»ثروتش، پاكي تو و ستوده

» ُهمالل  َمَواتِ  َربَواْألَْرضِ  الس  َوَرب  فَاِلقَ  َشْيءٍ  ُكل  َوى اْلَحبْورَاةِ  ُمْنِزلَ  َوالنـالتـ 
ْنِجيلِ   اْألَولُ  َأْنتَ  بَِناِصَيِتَها آِخذٌ  َأْنتَ  َدابةٍ  ُكل  َشر  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  اْلَعِظيمِ  ُقْرآنِ َوالْ  َواْإلِ

َلكَ  فـََلْيسَ   َشْيءٌ  فـَْوَقكَ  فـََلْيسَ  الظاِهرُ  َوَأْنتَ  َشْيءٌ  بـَْعَدكَ  فـََلْيسَ  اْآلِخرُ  َوَأْنتَ  َشْيءٌ  قـَبـْ
ْينَ  َعني اْقضِ  ْيءٌ شَ  ُدوَنكَ  فـََلْيسَ  اْلَباِطنُ  َوَأْنتَ  هِ  ِبْسمِ ، اْلَفْقرِ  ِمنْ  َوَأْغِنِني الدَوَضْعتُ  الل 
ها و زمين و پروردگار هر چيز، شكافنده دانه و هسته،  خدايا پروردگار آسمان« »َجْنِبى
برم به تو از شر هرآنچه تو آن را به موي پيشاني  كننده تورات و انجيل و قرآن، پناه مي نازل
تويي اول كه پيش از تو چيزي نبوده و تويي آخر كه بعد از تو چيزي نيست، و  گيري مي

تويي ظاهر كه باالي تو چيزي نيست، و تويي باطن كه پايين از تو چيزي نيست، قضا كن از 
  .»من وامهايم را و پناه ده مرا از فقر، به نام تو گذاشتم پهلويم را
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ِدي األعلى هاني، واجعلني في الن اللهم أغفر لي ذنبي واخسئ شيطاني، وفك ر «
الحمد هللا الذي كفاني، وآواني، وأطعمني، وسقاني، والذي من علّي فأفضل، والذي 

خدايا بيامرز گناهم را، و مأيوس بگردان شيطانم « »أعطاني فأجزل الحمد هللا على كل حال
ا آن كه كافي است را و آزاد كن گردنم را و قرار ده مرا در مجلس بزرگ، ستايش مر خدا ر

براي من و جاي داد مرا و طعام و آب داد مرا و آن كه منت گذاشت بر من پس اضافه داد و 
  .»آن كه داد مرا پس زياد داد، ستايش مر خدا را در هر حال

» ُهمالل  َرب  َوِإَلهَ  َوَمِليَكهُ  َشْيءٍ  ُكل  ارِ  ِمنَ  ِبكَ  َأُعوذُ  َشْيءٍ  ُكلي رب خدايا توي« »الن
برم به تو از آتش. سپس دو دست خود را جمع  هرچيز و مالك آن، و معبود هر چيز، پناه مي

را خوانده  »الناسِ  ِبَرب  َأُعوذُ  ُقلْ «و  »اْلَفَلقِ  ِبَرب  َأُعوذُ  ُقلْ «و  »َأَحدٌ  اللهُ  ُهوَ  ُقلْ « »نموده
  رسي را بخواند و بخوابد.هردو دست را تا جايي كه به بدنش برسند بمالد و آنگه آية الك

  اي بخرد: دعاي كسي كه با زني ازدواج كند يا برده
براي كسي كه با زني ازدواج كند يا خادمي بخرد سنت قرار داده كه  �رسول خدا 

َرَها َأْسأَُلكَ  ِإنى اللُهم «بگويد:  رَ  َخيـْ  َما َشر  نْ َومِ  َشرَها ِمنْ  ِبكَ  َوَأُعوذُ  َعَلْيهِ  َجبَـْلتَـَها َما َوَخيـْ
خواهم خير اين زن را و خير آنچه براي آن آفريدي او را و  خدايا از تو مي« »َعَلْيهِ  َجبَـْلتَـَها
  .»اي برم به تو از شر آن و شر آنچه او را بر آن آفريده پناه مي

 َوَجَمعَ  َعَلْيكَ  َوبَاَركَ  َلكَ  اللهُ  بَاَركَ «و هرگاه خواست به كسي تبريك بگويد، بگويد: 
َنُكَما   .»خدايا بركت دهد به شما و شما را پرخير و خوبي جمع كند« »َخْيرٍ  ِفى بـَيـْ

َنا اللُهم  اللهِ  بِاْسمِ «و هرگاه بخواهد با زنش عمل جنسي انجام دهد، بگويد:   َجنبـْ
و شيطان را از آنچه به نام خدا، خدايا ما را از شيطان « »َرزَقْـتَـَنا َما الشْيطَانَ  َوَجنبِ  الشْيطَانَ 

  .»كني دور نگهدار نصيب ما مي
پناه « »َواْلَخَباِئثِ  اْلُخْبثِ  ِمنَ  بِاللهِ  َأُعوذُ «رود بگويد:  و براي كسي كه به دستشويي مي

  .»ُغْفَراَنك«آيد، بگويد:  هاي نر و ماده. و وقتي از دستشويي بيرون مي برم به خدا از خبيث مي
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 اْلَعْرشِ  َرب  اللهُ  ِإال  ِإَلهَ  الَ  اْلَعِظيمُ  اْلَحِليمُ  اللهُ  ِإال  ِإَلهَ  الَ «: و به هنگام پريشاني بگويد
نيست مبعودي « »اْلَكرِيمِ  اْلَعْرشِ  َوَرب  اَألْرضِ  َوَرب  السَمَواتِ  َرب  اللهُ  ِإال  ِإَلهَ  الَ  ،اْلَعِظيمِ 

دگار عرش بزرگ، نيست معبودي جز خداي بردبار، بزرگ، نيست معبودي جز خدا، پرور
  .»ها و زمين و پروردگار عرش محترم جز خدا، پروردگار آسمان

برم به خدا از شر  پناه مي« »الرِجيمِ  الشْيطَانِ  ِمنَ  بِاللهِ  َأُعوذُ «و به هنگام خشم بگويد: 
خر . و به وقت شنيدن بانگ خروس فضل خدا را بخواهد و هنگام شنيدن عرعر »شيطان رانده

  به خدا پناه ببرد و أعوذ باهللا را بخواند.

…#) ﴿و هرگاه بر سواري سوار شود سه بار تكبير بگويـد بـاز بخوانـد:     âθtG ó¡tFÏ9 4’ n?tã ÍνÍ‘θßγàß ¢Ο èO 

(#ρã� ä. õ‹ s? sπyϑ ÷èÏΡ öΝ ä3În/ u‘ # sŒÎ) ÷Λ ä÷ƒuθtG ó™$# Ïµø‹ n= tã (#θä9θà) s? uρ z≈ ysö6ß™ “Ï% ©!$# t� ¤‚y™ $oΨ s9 # x‹≈ yδ $tΒ uρ $̈Ζ à2 … çµs9 

tÏΡ Ì� ø) ãΒ ∩⊇⊂∪ !$‾Ρ Î) uρ 4’ n< Î) $uΖ În/ u‘ tβθç7 Î= s)Ζ ßϑ s9 ∩⊇⊆∪﴾ »جاى گيريد، آن گاه چـون   تا بر پشتش [درست [
بر آن جاى گرفتيد، نعمت پروردگارتان را ياد كنيد و بگوييد: پاك و منزّه است خـدايى كـه   

بـه سـوى پروردگارمـان بـاز خـواهيم      و مـا  . اين را برايمان مسخّر گرداند و بر آن توانا نبوديم
سـبحانك اللهـم «بگويـد بـاز بخوانـد:     »اهللا اكبـر «و سـه بـار    »الحمد هللا«. باز سه بار »گشت

پاكي تو اي خدا، ظلم كـردم بـر   « »ظلمت نفسي، فاغفر لي، إنه ال يغفر الذنوب إال أنـت
  .»آمرزد كسي گناهان را جز تو شك نمي نفسم پس مرا بيامرز، بي

 َوِمنَ  َوالتـْقَوى اْلِبر  َهَذا َسَفرِنَا ِفى َنْسأَُلكَ  ِإنا اللُهم «اهد به سفر برود بگويد: وقتي بخو
َنا َهونْ  اللُهم  تـَْرَضى َما اْلَعَملِ   ِفى الصاِحبُ  َأْنتَ  اللُهم  بـُْعَدهُ  َعنا َواْطوِ  َهَذا َسَفَرنَا َعَليـْ
 َوُسوءِ  اْلَمْنَظرِ  وََكآبَةِ  السَفرِ  َوْعثَاءِ  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  ِإنى اللُهم  َألْهلِ ا ِفى َواْلَخِليَفةُ  السَفرِ 

َقَلبِ  خواهم در سفر خود اين، نيكي و تقوي را، و  خدايا از تو مي« »َواَألْهلِ  اْلَمالِ  ِفى اْلُمنـْ
ت بعد از آن را، پسندي، خدايا آسان كن بر ما اين سفر را و مشكال از عمل، آن را كه تو مي

گيرم به تو از مشكالت سفر و  خدايا تويي رفيق و سفر و جانشين در اهلم، خدايا من پناه مي
  .»هاي برگشت و بدي نظرها در مال و اهلم بدي
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 يَا َخَلقَ  َما َشر  ِمنْ  التاماتِ  اللهِ  ِبَكِلَماتِ  َأُعوذُ «و وقتي كه در جايي پياده شود، بگويد: 
 َدب  َما َوَشر  ِفيكِ  ُخِلقَ  َما َوَشر  ِفيكِ  َما َوَشر  َشركِ  ِمنْ  بِاللهِ  َأُعوذُ  اللهُ  َورَبكِ  بىرَ  َأْرضُ 

 َواِلدٍ  َشر  َوِمنْ  اْلبَـَلدِ  َساِكنِ  َوِمنْ  َوَعْقَربٍ  َوَحيةٍ  َوَأْسَودَ  َأَسدٍ  ُكل  َشر  ِمنْ  بِاللهِ  َأُعوذُ  َعَلْيكِ 
برم به كلمات كامل خداوند از شر آنچه آفريده است، اي زمين پروردگار  پناه مي« »َوَلدَ  َوَما

برم به خدا از شر تو و شر آنچه در تو آفريده شده است  من و پروردگار تو خداست، پناه مي
مار و از مار و كژدم و از  برم به خدا از شير و سياه كند، پناه مي و از شر آنچه بر تو حركت مي

  .»اي ساكن منطقه خود، و پدر و فرزندانه شر جن
َنا َبَالئِهِ  َوُحْسنِ  اللهِ  ِبَحْمدِ  َساِمعٌ  َسمعَ «و به هنگام صبح در سفر بخواند:   رَبـَنا َعَليـْ

َنا َنا َوَأْفِضلْ  َصاِحبـْ شنيده شنونده حمد خدا و بهترين آزمون او « »النارِ  ِمنَ  بِاللهِ  َعائًِذا َعَليـْ
  .»روردگارا همراه باش با ما و فضل كن بر ما، پناه به خدا از جهنمرا بر ما، پ

 ِإَلهَ  ال«و هرگاه از سفر برگردد بر هر زمين مرتفع تا سه بار تكبير بگويد، سپس بگويد: 
 يُِبونَ آ, َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكل  َعَلى َوُهوَ  ،اْلَحْمدُ  َوَلهُ  ،اْلُمْلكُ  َلهُ  ،َلهُ  َشرِيكَ  ال َوْحَدهُ  اللهُ  ِإال

 اَألْحَزابَ  َوَهَزمَ  َعْبَدهُ  َوَنَصرَ  ،َوْعَدهُ  اللهُ  َصَدقَ  ،َحاِمُدونَ  ِلَربـَنا ،َساِجُدونَ  َعاِبُدونَ  تَائُِبونَ 
نيست معبودي جز خداي يكتا، نيست شريكي براي او، براي اوست پادشاهي و براي « »َوْحَدهُ 

ايم،  كننده ه به سوي او هستيم، توبهكنند اوست ستايش و او بر هرچيز تواناست، بازگشت
ايم، براي پروردگار خويش حمدگويانيم، راست كرد خدا وعده  كننده عبادتگذاريم، سجده

  .»ها را خويش را و نصرت داد بنده خود را و تنهايي شكست داد همه گروه
 اْلِحَساِب، عَ َسرِي اْلِكَتابِ  ُمْنِزلَ  اللُهم «وقتي بخواهد بر كفار دعاي بد كند، بگويد: 

 ُهماَألْحَزاَب، اْهزِمِ  الل  ُهمَوزَْلزِْلُهمْ  اْهزِْمُهمْ  الل . ُهما اللِبكَ  َونـَُعوذُ  ُنُحورِِهمْ  ِفى َنْجَعُلكَ  ِإن 
اي « »أُقَاِتلُ  َوِبكَ  َأُصولُ  َوِبكَ  َأُحولُ  ِبكَ  َوَنِصيِرى َعُضِدى َأْنتَ  اللُهم ، ُشُرورِِهمْ  ِمنْ 

ها را، اي خدا شكست بده ايشان را  كنندة كتاب، اي خدايا شكست بده همه گروه نازلخداي 
ها، خدايا  برم از شر آن دهم و به تو پناه مي ها قرار مي ها را بلرزان، اي خدا تو را برابر آن و آن
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كنم و به خاطر  كنم و به خاطر تو حركت مي تويي بازوي من و كمك به خاطر تو حمله مي
  نگم.ج تو مي

 »َواْرَحْمُهم َلُهمْ  َواْغِفرْ  َرَزقْـتَـُهمْ  ِفيَما َلُهمْ  بَاِركْ  اللُهم «هرگاه ميهمان قومي شود بگويد: 
ها را، و رحم كن بر  ها و بيامرز آن خدايا بركت بده به ايشان در آنچه رزق دادي به آن«

  .»ها آن
َناعَ  َأِهلهُ  اللُهم «و وقتي ماه نو را ببيند، بگويد:   َواِإلْسالِم، َوالسالَمةِ  َواِإليَماِن، بِاَألْمنِ  َليـْ

خدايا بياور آن را بر ما با امن و ايمان و سالمتي و اسالم، پروردگار من و « »اللهُ  َورَبكَ  رَبي
  .»تو خداست

 ِمما ِنىَعافَا الِذى ِللهِ  اْلَحْمدُ «هرگاه كسي را ببيند كه به بال و مرضي مبتالست، بگويد: 
ستايش مخصوص خداست كه « »تـَْفِضيالً  َخَلقَ  ِممنْ  َكِثيرٍ  َعَلى َوَفضَلِنى ِبهِ  ابـَْتَالكَ 

ها كه  تندرست نگهداشت مرا از آنچه تو را به آن مبتال كرد، و برتري داد مرا بر بسياري از آن
  .»آفريده است

 َلهُ  َلُه، َشرِيكَ  الَ  َوْحَدهُ  اللهُ  ال إِ  ِإَلهَ  الَ «هرگاه وارد بازار پرجمعيتي بشود، بگويد: 
رُ  بَِيِدهِ  ،َيُموتُ  ال َحي َوُهَو  َويُِميتُ  ُيْحِيى ،اْلَحْمدُ  َوَلهُ  ،اْلُمْلكُ   َشْىءٍ  ُكل  َعَلى َوُهوَ  ،اْلَخيـْ
نيست معبودي جز خداي يكتا، نيست شريكي براي او، از آن اوست ستايش و « »َقِديرٌ 

ميرد به دست اوست خير و او بر  ميراند و او زنده است كه نمي كند و مي حكمراني، زنده مي
  .»هرچيز تواناست

 اللُهم  ُسْبَحاَنكَ «هرگاه مجلسي را ترك كند كه در آن زياد بيهوده گفته است، بگويد: 
ايا تو پاكي با ستايش خد« »ِإلَْيكَ  َوَأتُوبُ  َأْستَـْغِفُركَ  َأْنتَ  ِإال  ِإَلهَ  ال َأنْ  َأْشَهدُ  َوِبَحْمِدكَ 

خواهم و به سوي تو  دهم كه معبودي جز تو نيست، از تو آمرزش مي خودت، گواهي مي
  .»گردم برمي
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، َعَمِلكَ  َوآِخرَ  َوَأَمانـََتكَ  ِديَنكَ  اللهَ  َأْستَـْودِعُ «هرگاه با كسي خداحافظي كند، بگويد: 
رَ  َلكَ  َيسرَ وَ  ،َذنـَْبكَ  َوَغَفرَ  ،التـْقَوى اللهُ  َزوَدكَ وَ   البُـْعَد، َلهُ  اْطوِ  اللُهم ، ُكْنتَ  َحْيُثَما اْلَخيـْ

گذارم پيش خدا دين و امانتت را و سرانجام عملت را و  بوديعت مي« »السَفرَ  َعَلْيهِ  َوَهونْ 
توشه دهد به تو خداوند تقوي را، و بيامرزد گناهت را و آسان كند برايت خير را، هركجا كه 

  .»ها را بر او آسان گردان ايا دوري مسافت و سختيباشي، خد
 ِمنْ  ِبكَ  نـَُعوذُ  ِإنا اللُهم  اللهِ  َعَلى تـَوَكْلتُ  اللهِ  ِبْسمِ «و هرگاه از خانه بيرون آيد، بگويد: 

َنا ُيْجَهلَ  َأوْ  َنْجَهلَ  َأوْ  نُْظَلمَ  َأوْ  َنْظِلمَ  َأوْ  َنِضل  َأوْ  نَِزل  َأنْ   اللهِ  َعَلى تـَوَكْلتُ  اللهِ  مِ بِاسْ ، َعَليـْ
ةَ  َوالَ  َحْولَ  الَ  قـُو  هِ  ِإالبريم به تو از اين كه بلغزيم، يا  به نام خدا، خدايا ما پناه مي« »بِالل

گمراه شويم، ظلم كنيم يا ناداني كنيم يا بر ما ناداني شود، به نام خدا توكل كردم بر خدا، 
  .»هيچ حول و قوتي نيست مگر خدا

رَ  َأْسأَُلكَ  ِإني اللُهم «شود، بگويد:  هرگاه به خانه وارد مي رَ  اْلَمْوِلجِ  َخيـْ  اْلَمْخَرِج، َوَخيـْ
خواهم  خدايا از تو مي« »تـَوَكْلَنا رَبـَنا اللهِ  َوَعَلى َخَرْجَنا، اللهِ  َوباْسمِ  َوَلْجَنا، اللهِ  بِاْسمِ 

را، به نام خدا وارد شديم و به نام خدا بيرون آمديم، و  شدن شدن، بهترين خارج بهترين داخل
  .»بر خدا پروردگارمان توكل كرديم

 ِبكَ  َأُعوذُ  ِإنى اللُهم «هاي دامنگيرش بشوند به صبح و شام بگويد:  ها و اندوه و هرگاه وام
 ِبكَ  َوَأُعوذُ  َواْلُبْخلِ  اْلُجْبنِ  ِمنَ  ِبكَ  َوَأُعوذُ  َواْلَكَسلِ  اْلَعْجزِ  ِمنَ  ِبكَ  َوَأُعوذُ  َواْلَحَزنِ  اْلَهم  ِمنَ 
ْينِ  َغَلَبةِ  ِمنْ  َجالِ  َوقـَْهرِ  الدو نيز بگويد:  »الر» ُهمَوَأْغِنِنى َحَراِمكَ  َعنْ  ِبَحَالِلكَ  اْكِفِنى الل 

و از برم به ت برم به تو از اندوه و حزن و پناه مي خدايا من پناه مي« »ِسَواكَ  َعمنْ  بَِفْضِلكَ 
ها و  برم به تو از سنگيني وام برم به تو از بخيلي و بزدلي، و پناه مي عاجزي و سستي و پناه مي

نيازم كن به فضل خويش از  غلبه دشمن، خدايا كفايتم كن به حاللت از حرامت و بي
  .»ديگران
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(و نام آن لباس از  اَهذَ  َكَسْوتَِني َأْنتَ  اْلَحْمدُ  َلكَ  اللُهم « هرگاه لباس نو بپوشد، بگويد:
 َشرهِ  ِمنْ  ِبكَ  َوَأُعوذُ  َلُه، ُصِنعَ  َما َوَخْيرِ  َخيرِهِ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ قبيل پيراهن، شلوار و غيره را ببرد) 

 هِ  اْلَحْمدُ ، َلهُ  ُصِنعَ  َما َوَشرِذى لِللُ  َعْورَِتى ِبهِ  ُأَواِرى َما َكَساِنى الَحَياِتى ِفى ِبهِ  َوَأَتَجم« 
خواهم خير آن را و خير آنچه  دايا براي تو است حمد، تو پوشاندي مرا اين... از تو ميخ«

برم به تو از شر آن و شر آنچه براي آن ساخته شده، حمد  برايم ساخته شده، و پناه مي
كنم به  كنم به آن برهنگيم را و آرايش مي مخصوص خدائيست كه پوشاند مرا آنچه پنهان مي

  .»آن در زندگيم
، ُمْسِلِمينَ  َوَجَعَلَنا َوَسَقانَا َأْطَعَمَنا الِذى ِللهِ  اْلَحْمدُ «ه هنگام خوردن و نوشيدن بگويد: ب

ةٍ  َوالَ  ِمنى َحْولٍ  َغْيرِ  ِمنْ  َوَرزَقَِنيهِ  الطَعامَ  َهَذا َأْطَعَمِنى الِذى ِللهِ  اْلَحْمدُ  هِ  اْلَحْمدُ ، قـُولِل 
ستايش مخصوص خدائيست كه به ما طعام « »َمْخَرًجا َلهُ  َوَجَعلَ  َوَسوَغهُ  ىَوَسقَ  َأْطَعمَ  الِذي

داد و آب داد و ما را مسلمان كرد، ستايش مخصوص خدائيست كه اين غذا كه بدور از توان 
و قدرت من بود به من عنايت فرمود، ستايش مخصوص خدائيست كه غذا و آب داد و 

  .»آن درست كردخودش راه بلعيدن و خروج را براي 
رَ  ِفيِه، ُمَبارًَكا طَيًبا َكِثيًرا َحْمًدا ِللهِ  اْلَحْمدُ «هرگاه سفره را بردارند، بگويد:  ، َغيـْ َمْكِفي 

ستايش مر خدا را ستايش بسيار، پاكيزه مبارك، بدون از « »رَبـَنا َعْنهُ  ُمْستَـْغًنى َوال ُمَودٍع، َوال
  .»نياز باشيم پروردگارا بشود و از آن بياين كه بس باشد، و از آن رخصت 

  .»... الخنُورًا قـَْلِبي ِفي اْجَعلْ  اللُهم «هرگاه به سوي مسجد برود، بگويد: 
 اْلَكرِيمِ  َوِبَوْجِههِ  اْلَعِظيمِ  بِاللهِ  َأُعوذُ «و وقتي كه بخواهد وارد مسجد بشود بگويد: 

پناه به خداي « »رَْحَمِتكَ  َأبـَْوابَ  ِلى افْـَتحْ  اللُهم ، رِجيمِ ال الشْيطَانِ  ِمنَ  اْلَقِديمِ  َوُسْلطَانِهِ 
اش از شيطان رانده، خدايا بگشا برايم درهاي  بزرگ و به وجهه بزرگوارش و تسلط قديمي

  .»رحمتت را
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خدايا از «. »َفْضِلكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإني اللُهم «آيد، بگويد:  و وقتي كه از مسجد بيرون مي
  .»خواهم فضل تو را مي تو

 تـُْهِلْكَنا َوالَ  ِبَغَضِبكَ  تـَْقتُـْلَنا الَ  اللُهم «و هرگاه صداي رعد و صاعقه را بشنود، بگويد: 
خدايا نكش ما را به غضب « »َشرَها ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  ِإنى اللُهم ، َذِلكَ  قـَْبلَ  َوَعاِفَنا بَِعَذاِبكَ 

برم به تو از  و عافيت بده به ما پيش از آن، خدايا پناه مي خويش و هالكمان نكن به عذابت
  .»شر آن

َرَها َأْسأَُلكَ  ِإنى اللُهم «هرگاه باد تندي بوزد، بگويد:  رَ  َخيـْ رَ  ِفيَها، َما َوَخيـْ  َما َوَخيـْ
خدايا از تو « »ِبهِ  ُأْرِسَلتْ  َما َوَشر  ِفيَها، َما َوَشر  َشرَها، ِمنْ  ِبكَ  َوَأُعوذُ  بِِه، ُأْرِسَلتْ 

خواهم خير آن را و خير آنچه در آن هست و آنچه براي آن، فرستاده شده است، و پناه  مي
  .»برم از شرش و از شر آنچه در آنست و از شر آنچه براي آن فرستاده شده است مي

ستايش بسيار پاكيزه و « »ُمَبارًَكا طَيًبا َكِثيًرا َحْمًدا لِلهِ  اْلَحْمدُ «هرگاه عطسه بزند، بگويد: 
 اللهُ  يـَْهِديُكمُ «زننده بگويد:  باز عطسه »اللهُ  يـَْرَحُمكِ «. و شنونده بگويد: »مبارك مر خدا را

  .»بَاَلُكمْ  َوُيْصِلحُ 
  .»َوَأْحَيا َأُموتُ  بِاْسِمكَ  اللُهم «خوابد، بگويد:  وقتي مي

  .»النُشورُ  َوِإلَْيهِ  َأَماتـََنا َما بـَْعدَ  َأْحَيانًا الِذي ِللهِ  اْلَحْمدُ «هرگاه بيدار شود، بگويد: 

  آنچه به هنگام شنيدن اذان مشروع است:
شنيدن اذان پنج چيز مشروع است: يكي آن كه مانند خود مؤذن بگويد، البته به  به هنگام

ةَ  َوال َحْولَ  ال«بگويد:  »اْلَفالحِ  َعَلى َحي  الصالِة، َعَلى َحي «جاي  هِ  ِإال قـُودوم  »بِالل
سوم بر پيامبر درود بخواند،  »َرُسوالً  َوِبُمَحمدٍ  ِديًنا َوبِاِإلْسَالمِ  رَبا بِاللهِ  َرِضيتُ «بگويد: 

ْعَوةِ  َهِذهِ  َرب  اللُهم «چهارم اين كه بگويد:  ِة، الدامالةِ  التًدا آتِ  اْلَقائَِمةِ  َوالصُمَحم 
اي خدا « »اْلِميَعادَ  ُتْخِلفُ  الَ  ِإنكَ  َوَعْدَتهُ  الِذي َمْحُموًدا، َمَقاًما َوابـَْعْثهُ  ِضيَلَة،َواْلفَ  اْلَوِسيَلةَ 
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رب اين دعاي كامل و نماز دايم، بده به محمد وسيله و فضيلت و پايه بلند، و بلند كن او را 
. پنجم از »دشك تو وعده را خالف نخواهي كر در مقام محمود كه به او وعده فرمودي، بي

  خداوند خير دنيا و آخرت را سؤال كند.

  :لحجةاذكار ماه ذوا
در دهة اول ذوالحجه به كثرت ذكر، دستور داده است، و از صحابه، تابعين  �رسول خدا 

و ائمه مجتهدين به طور مستفيض ثابت است كه روز عرفه و ايام تشريق تكبير گفته اند و 
از هر نماز از نماز فجر روز نهم ذوالحجه گرفته تا نزديكترين صورتش اين است كه بعد 

 ِإال ِإَلهَ  ال َأْكبَـُر، اللهُ  َأْكبَـرُ  اللهُ «آخرين روزهاي ايام تشريق (كه روز سيزدهم باشد) بگويد: 
عه (و به دعاهاي نماز و غيره كه گذشتند مراج »اْلَحْمدُ  َولِلهِ  َأْكبَـرُ  اللهُ  َأْكبَـرُ  َواللهُ  اللُه،

  شود).
ها  خالصه اين كه هركسي بر خواندن اين دعاها صبر و حوصله نشان داده و بر خواندن آن

آيد،  ها بينديشد، آن به جاي ذكر دايم به حساب مي در همين حاالت مداومت نمايد، و در آن

�šÌ﴿و مصداق آية  Å2≡©%!$# uρ ©! $# #Z�� ÏVx. ÏN≡t�Å2≡©%!$# uρ﴾)1( »اوند را و مردان و زنانى كه خد
  گيرد، واهللا أعلم. قرار مي »كنند بسيار ياد مى

  بقيه مباحث احسان

  آوردن اخالق، و موانع آن: اسباب به دست
شـوند، و   ها كسب مـي  بايد دانست كه اين اخالق چهارگانه، اسبابي دارند كه به وسيله آن

ها شناخته  ها تحقق آن دارند، و عاليمي دارند كه به وسيلة آن ها باز مي موانعي دارند كه از آن
توجه به عظمت و كبريايي از  -2اخبات اهللا تعالي،  -1شود، و آن اخالق عبارت هستند از:  مي

شـدن از رذايـل بشـري، نپـذيرفتن نقـوش       پاك -4شدن به رنگ مألاعلي،  رنگ -3او تعالي، 

                                           
  .35سورة احزاب، آية  -)1(
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نـد تفكـر و   آوردن اين اخالق هيچ چيـزي مان  حيات دنيا را و عدم اطمينان به آن، در به دست
فكـر سـاعة خيـر مـن «فرمايـد:   كه مي �انديشه نيست، و همين است منظور قول رسول خدا 

، و ايـن تفكـر بـه    »انديشه يك ساعت، از عبادت شصت سال بهتر اسـت « »عبادة ستين سـنة
  باشد. چند صورت و نوع مي

  تفكر در ذات اهللا تعالي:
از تفكـر در ذات اهللا تعـالي نهـي     †از آنجمله تفكر در ذات اهللا تعـالي اسـت: پيـامبران    

فرمـوده اسـت:    �فرموده اند، زيرا عامه مردم توان آن را ندارند، از ايـن جهـت رسـول خـدا     
هاي خدا بينديشـيد امـا در ذات او    در نعمت« »اللـهِ  ِفـي تـَتَـَفكُروا َوال اللِه، آالءِ  ِفي تـََفكُروا«

 َذات ِفـي تـََفكـُروا َوَال  َشـْيء ُكـلّ  ِفـي تـََفكـُروا«، و در روايتي ديگـر آمـده اسـت:    »تعالي خير
  .»در هرچيز بينديشيد اما در ذات خداوند نينديشيد«كه  »الله

  تفكر در صفات اهللا تعالي:
، اهـل  طـة از آنجمله تفكر در صفات اهللا تعالي است: ماننـد علـم، قـدرت، رحمـت و احـا     

نمايند، و اصل در اين باره قول رسول خـدا   سلوك اين تفكر در صفات را، به مراقبه تعبير مي
عبـادت كـن   « »يـَـَراكَ  فَِإنـهُ  تـَـَراهُ  َتُكـنْ  لَـمْ  فَـِإنْ  تـََراهُ  َكأَنكَ  اللهَ  تـَْعُبدَ  َأنْ «است كه فرمود:  �

. و نيـز قـول او كـه    »بينـد  بيني او تو را مـي  بيني و اگر تو او را نمي خدا را كه گويا تو او را مي
  .»يابي او را در جلو خويش حفظ كن خدا را مي« »ُتَجاَهكَ  َتِجْدهُ  اللهَ  ظِ اْحفَ «فرمود: 

uθèδ﴿كيفيت تفكر براي كسي كه توان آن را داشته باشد اين است كه بخواند:  uρ óΟä3yètΒ 

tør& $tΒ öΝçGΨ ä.﴾)1( »يا اين قول خداوند را بخواند: »و او با شماست هركجا باشيد .﴿$tΒ uρ ãβθä3s? 

’ Îû 5βù' x© $tΒ uρ (#θè= ÷G s? çµ÷Ζ ÏΒ ÏΒ 5β# u ö� è% Ÿωuρ tβθè= yϑ ÷ès? ôÏΒ @≅ yϑ tã āωÎ) $̈Ζ à2 ö/ä3ø‹ n= tæ # �Šθåκ à− øŒÎ) tβθàÒ‹ Ï� è? 

                                           
  .4سورة الحديد، آية  -)1(
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Ïµ‹ Ïù 4 $tΒ uρ Ü>â“ ÷ètƒ tã y7Îi/ ¢‘ ÏΒ ÉΑ$s) ÷WÏiΒ ;ο§‘ sŒ †Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿωuρ ’ Îû Ï !$yϑ ¡¡9 $# Iωuρ t� tóô¹r& ÏΒ y7Ï9≡sŒ 

Iωuρ u� y9 ø.r& āωÎ) ’ Îû 5=≈tG Ï. AÎ7•Β ∩∉⊇∪﴾)1( »خوانيد قرآني و انجام  باشيد در وضعي و نمي و نمي
شويد، و دور  باشيم بر شما گواه وقتي كه به آن مشغول مي دهيد عملي را مگر اين كه مي نمي

اي در زمين و نه در آسمان و نه كوچكتر و نه بزرگتر، مگر  نمي شود از رب تو به قدر ذره

öΝs9﴿بخواند: . يا اين آيه را »كه در كتاب واضح، است r& t� s? ¨βr& ©!$# ãΝ n= ÷ètƒ $tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $tΒ uρ 

’ Îû ÇÚö‘ F{$# ( $tΒ Üχθà6tƒ ÏΒ 3“uθøgªΥ >πsW≈ n= rO āωÎ) uθèδ óΟßγãèÎ/# u‘ Ÿωuρ >π|¡÷Η s~ āωÎ) uθèδ öΝ åκÞZÏŠ$y™ Iωuρ 

4’ oΤ ÷Šr& ÏΒ y7 Ï9≡sŒ Iωuρ u� sYò2r& āωÎ) uθèδ óΟ ßγyètΒ tør& $tΒ (#θçΡ% x.﴾)2( »اي كه خدا آنچه را كه  آيا ندانسته
اي ميان سه تن نيست، مگر اين كه  داند؟ هيچ گفتگوي محرمانه ها و زمين است مي در آسمان

هاست و نه كمتر از اين  هاست و نه ميان پنج تن مگر اين كه او ششمين آن او چهارمين آن

 ßøtwΥuρ﴿يا اين آيه را بخواند:  .»هاست (عدد) و نه بيشتر، مگر اين كه هركجا باشند او با آن

Ü> t� ø% r& Ïµø‹ s9 Î) ôÏΒ È≅ ö7 ym Ï‰ƒÍ‘ uθø9 . يا اين آيه را »ما نزديكتريم به او از رگ گردن« )3(﴾∪∌⊆∩ #$

…﴿بخواند:  çνy‰ΨÏã uρ ßx Ï?$x� tΒ É= ø‹ tóø9 $# Ÿω !$yγßϑ n= ÷ètƒ āωÎ) uθèδ 4 ÞΟ n= ÷ètƒuρ $tΒ †Îû Îh� y9 ø9$# Ì� óst7 ø9$# uρ 4 $tΒ uρ äÝ à) ó¡n@ 

ÏΒ >πs% u‘ uρ āωÎ) $yγßϑ n= ÷ètƒ Ÿωuρ 7π¬6ym ’ Îû ÏM≈yϑ è= àß ÇÚö‘ F{$# Ÿωuρ 5= ôÛu‘ Ÿωuρ C§Î/$tƒ āωÎ) ’ Îû 5=≈tG Ï. &Î7 •Β 

∩∈∪﴾)4( »داند آنچه در  ها را مگر او، و مي داند آن و پيش او هستند كليدهاي غيب كه نمي
هاي زمين و نه  اي در تاريكي ه دانهداند و ن ريزد هيچ برگي مگر او مي بيابان و درياست و نمي

… &Iωr﴿. يا اين آيه را بخواند: »تر و خشكي مگر كه در كتاب مبين هستند çµ‾Ρ Î) Èe≅ ä3Î/ & óx« 

                                           
  .61سورة يونس، آية  -)1(
  .7سورة مجادله، آية  -)2(
  .16سورة ق، آية  -)3(
  .59سورة انعام، آية  -)4(
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8ÝŠÏt’Χ ∩∈⊆∪﴾)1( »يا اين آيه را بخواند:  »بدانكه او به همه چيز احاطه دارد﴿uθèδ uρ ã�Ïδ$s) ø9 $# s−öθsù 

ÍνÏŠ$t6Ïã﴾)2( »يا اين آيه را بخواند:  »يره استو او بر بندگانش چ﴿uθèδ uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. &óx« 7�ƒÏ‰ s% 

  »او به هر چيز تواناست«. )3(﴾∪⊂⊅⊆∩

 َأنْ  َعَلى اْجَتَمَعتْ  َلوِ  األُمةَ  َأن  اْعَلمْ «را در نظر بگيرد كه فرمود:  �يا قول رسول خدا 
َفُعوكَ  َفُعوكَ  َلمْ  ِبَشْىءٍ  يـَنـْ  َيُضروكَ  َأنْ  َعَلى اْجَتَمُعوا َوَلوِ  َلكَ  اللهُ  َكَتَبهُ  َقدْ  ِبَشْىءٍ  ِإال  يـَنـْ
بدان « »الصُحفُ  َوَجفتِ  اَألْقَالمُ  رُِفَعتِ  َعَلْيكَ  اللهُ  َكَتَبهُ  َقدْ  ِبَشْىءٍ  ِإال  َيُضروكَ  َلمْ  ِبَشْىءٍ 

براي تو نوشته توانند مگر به آنچه خداوند  كه اگر امت جمع شوند كه به تو نفعي برسانند نمي
توانند، مگر به آنچه خداوند بر تو نوشته  است و اگر جمع شوند كه به تو ضرري برسانند نمي

را در  �، يا اين قول آن حضرت »هاي برداشته شده اند و كاغذها خشك شده اند است قلم
َها َأنـَْزلَ  رَْحَمةٍ  ِماَئةَ  لِلهِ  ِإن «نظر بگيرد كه فرمود:  خداوند « »اَألْرضَ  بـَْينَ  اِحَدةً وَ  َرْحَمةً  ِمنـْ

. سپس روي معاني اين آيات بدون »صد رحمت دارد كه يكي را در زمين فرود آورده است
بودن خداوند متعال به اين صفات را مستحضر بدارد، پس اگر از  تشبيه بينديشد و متصف

آن وقتي در نظر ها بينديشد، و براي  ها را خوانده بر آن تصور آيات عاجز ماند، مجدداً آن
بگيرد كه تحت فشار ادرار و مدفوع قرار نگيرد، و گرسنه نباشد، چرت نزند، خالصه از 

  هرگونه تشويش و پريشاني فارغ البال باشد.

  تفكر در افعال ظاهر خداوند متعال:
از آنجمله است: تفكر در افعال ظاهر خداوند متعال، و اصل در اين باره اين قول 

�tβρã﴿رمود: خداوندي است كه ف ¤6x� tG tƒuρ ’ Îû È,ù= yz ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ $uΖ −/ u‘ $tΒ |M ø)n= yz # x‹≈yδ 

                                           
  .54سورة فصلت، آية  -)1(
  .61سورة انعام، آية  -)2(
  .120سورة مائده، آية  -)3(
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WξÏÜ≈ t/﴾)1( »ها را بيهوده  ها و زمين كه پروردگارا اين انديشند در آفرينش آسمان و مي
  .»اي نيافريده

گيرد و در كيفيت آن اين است كه فروفرستادن باران و رويانيدن نباتات و غيره را در نظر ب
  هاي خداوند مستغرق شود. اين نعمت

از آنجمله است: تفكر در ايام خداوند كه خداوند چه ملت و قومي را باال برد و چه 
كساني را خورد كرد، و اصل در اين باره قول خداوند است كه به حضرت موسي فرمود: 

﴿Νèδ ö� Åe2sŒuρ ÄΝ9−ƒr' Î/ «! زيرا اين تفكر، نفس را از زرق  »هو آنان را به وقايع الهى پند د« )2(﴾#$
  كند. و برق دنيا دور مي

  باشد: تفكر در مرگ و آنچه بعد از آن مي
باشد، اصل در اين باره قول رسول  از آنجمله است: تفكر در مرگ و آنچه بعد از آن مي

  .»ها را ياد كنيد شكننده لذت«كه  »اللذاتِ  َهاِذمِ  اذُْكْروا«است كه فرمود:  �خدا 
هاي خير و شر،  يفيت آن، اين است كه روي انقطاع نفس از دنيا و جدا شدنش از كسبك

ها مشخص شد، در نظر بگيـرد، و ايـن دو چيـز بـر      بينديشد، و مجازاتي را كه براي آن كسب
باشند، هرگاه انسان به وسيله فكر دقيـق   عدم انعكاس نقوش دنيا در نفس مفيدترين معالجه مي

هايش قرار دهد، حيوانيت او  ها را در جلو چشم را از دنيا فارغ كند، و آندر اين چيزها، خود 
آيد، و چون براي عموم مردم سهل و آسان نيست كه خود را  سركوب شده ملكيت غالب مي

ها در چشـم و نظـر، فـارغ كننـد الزم شـد كـه        ها و مستحضرداشتن آن براي فكر دقيق در اين
هـا مرتـب گردنـد، و روح     گردد، تا انـواع فكـر در آن   هايي براي تفكر مقرر اجسام و صورت

هـا   هـا روي بياورنـد، و آن   ها دميده شود، تا عمـوم مـردم بـه آن    ها در آن اجسام و صورت آن

                                           
  .191سورة آل عمران، آية  -)1(
  .5سورة ابراهيم، آية  -)2(
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قـرآن مجيـد و    �ها بهره ببرند، به رسول خـدا   برايشان تالوت گردند، و بر حسب توان از آن
  باشد. ين انواع ميمانند آن، به همراه آن، عنايت گرديده كه جامع ا

، در ايـن دو چيـز تمـام آنچـه بـه گذشـتگان عنايـت        �كنم بـراي آن حضـرت    و فكر مي
آوري شده است، واهللا أعلم. پس حكمت خدا بـر آن شـد كـه بـه تـالوت       گرديده بود، جمع

هاي آن، بيان گردنـد. پـس    ها و آيه قرآن مجيد ترغيب شود، فضيلت تالوت و فضايل سورت
آيد، به فايده محسوسـي   ه معنوي را كه از تالوت آيات قرآن به دست ميفايد �رسول خدا 

ها باالتر از آن نباشد، تشبيه داد، و آنست شتر ماده بلندكوهان، و شتر آبسـتن   كه در نزد عرب
كننـده را بـه ماليكـه تشـبيه داد، و      فربه، تا براي معني، تصويري و تمثيلي قرار گيرد، و تالوت

هـايي از   را مشخص نمود، و تفاوت درجات مـردم را بـا بيـان مثـال     ها پاداش تك تك حرف
ترنج، خرما و حنظله بيان فرمود، و نيز روشن سـاخت كـه سـورهاي قـرآن در روز قيامـت بـه       

كنند، و اين يـك نـوع    كننده دفاع مي آيند، و از تالوت صورت اجسام مرئي و ملموس، درمي
ي تالوت قرآن از بقيه اسـباب اسـت، و نيـز    انكشاف از تعارض اسباب عذاب و نجات و برتر

  بيان فرمود كه سورهاي قرآن باهم تفاضل و برتري دارند.

  تفاضل و برتري سورهاي قرآن:
باشد، يكي آن كه مفيد تفكر،  گويم: تفاضل سورهاي قرآن به خاطر چند معني مي من مي

ن آيـه سـوره حشـر و    الكرسـي، آخـري   يـة در صفات خدا و جامعتر در اين باره باشند، مانند آ
  سوره اخالص مانند برتري اسم اعظم از ساير اسماء الهي.

از آنجمله اينكه: بر زبان بندگان نازل شده باشد تا بداننـد كـه چگونـه بـه بارگـاه خداونـد       
الكتاب، و آن در برابر با بقيه سورهاي قـرآن ماننـد عبـادات     تحةتقرب بجويند، مانند سوره فا

  است.فرضي در برابر نوافل 
 �ترين سورها باشد، مانند زهراوين (بقره و آل عمران) رسول خدا  از آنجمله اينكه: جامع

، زيرا دل به وسط »دل قرآن است« »اْلُقْرآنِ  قـَْلبُ ِإنُه «فرمود كه:  »يس«در باره سوره 
تر كند، و اين سوره از مثاني است، از مئين و باالتر از آن نيست، و از مفصالت باال اشاره مي
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قرار دارد، و در آن، آيات توكل و تفويض و نيز آيه توحيد بر زبان محدث أنطاكيه است كه 

tΒ$﴿گويد:  مي uρ u’ Í< Iω ß‰ ç7ôã r& “Ï% ©!$# ’ ÎΤt� sÜ sù﴾)1( .» مرا چه شده است كسى را بندگى نكنم كه
  »مرا آفريده است

ره تبارك الـذي آمـده   و در اين، فنون مذكور به تمام و كمال، وجود دارند، و در باره سو
است كه براي مردي شفاعت كرد تا او آمرزيده شد، و اين داسـتان مـردي اسـت كـه رسـول      

او را در بعضي مكاشفات خويش ديده بود. و اين كه در باره حفظ و نگهداري قرآن  �خدا 
شدنش مثالي مانند رهايي شتر از قيد بيان گـردد، و در   ترغيب و تشويق شود، و براي فراموش

هـا و اطمينـان خـاطر، بـه تـالوت آن،       خواندن آن با ترتيل و به هنگـام جمـع و جورشـدن دل   
ترغيب گردد، تا كه به تفكر نزديكتر گردد، و به حسن صوت و گريستن و خود را بـه گريـه   

گردانيدن آن اعالم  درآوردن تشويق شود تا به هدف كه تفكر است نزديك شود، و فراموش
توان  قرآن در كمتر از سه روز نهي گردد، زيرا در اين صورت نمي كردن كل گردد و از ختم

به معاني آن پي برد، و در خواندن آن، به لغات عرب جهت تسهيل، اجازه رسيده بود، زيرا در 
  سواد) پيرمرد و كودك وجود داشت. ميان ايشان ناخوان (بي

بود، اين هـم هسـت   غير از قرآن از جانب خداوند داده شده  �و در آنچه به آن حضرت 
ـَنُكمْ  َوَجَعْلتُـهُ  نـَْفِسـى َعلَـى الظْلـمَ  َحرْمـتُ  ِإنـى ِعبَـاِدى يَـا«كه خداوند فرمـود:    فَـالَ  ُمَحرًمـا بـَيـْ

اي بندگانم من ظلم را بر خـود  «الحديث،  »..َهَديـْتُـهُ  َمـنْ  ِإال  َضال  ُكلُكمْ  ِعَباِدى يَا َتظَاَلُموا
در ميان شما نيز حرام اعالم نمودم، پس بر همـديگر ظلـم نكنيـد، اي     حرام قرار دادم و آن را

، تا آخر حديث، و نيز »بندگانم همه شما گمراه بوديد، مگر كسي كه من او را هدايت دادم..
نفـر را كشـته    99در بنـي اسـرائيل مـردي    «داده شده آمده است كه،  �آنچه به آن حضرت 

شود از كسي  كردن بنده شادتر مي خداوند به توبه«كه تا آخر حديث، و نيز آمده است  »بود..
الحـديث، و ايـن كـه     »بنـده گنـاهي را مرتكـب شـد    «الحديث، و نيز آمده اسـت كـه    »كه..

                                           
  .22سورة يس، آية  -)1(
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 »هـا در زمـين نـازل فرمـوده اسـت..      رحمت خداونـد صـد درجـه اسـت كـه يكـي را از آن      «
الحـديث، و   »بيايـد.. هرگاه بنده اسالم را بپـذيرد و آن خـوب از آب در  «الحديث، و اين كه 
ها دنيا به رطوبتي تشبيه يافته كه روي انگشت كسي بچسبد وقتي آن را بـه   احاديثي كه در آن

  اي كه مرده باشد تشبيه داده شده است. دريا فرو ببرد، يا به بزغاله ناقص الخلقه

  نيت روح، و عبادت جسد آنست:
بدون از روح، حياتي ندارد، باشد، و جسد  بايد دانست كه نيت روح، و عبادت جسد مي

اما روح بعد از جدا شدنش از جسد، حياتي دارد، ولي آثار زندگي از آن بدون جسد نمايان 

s9 tΑ$uΖ﴿باشند. بنابراين، خداوند فرمود:  نمي tƒ ©!$# $yγãΒθçté: Ÿωuρ $yδ äτ !$tΒ ÏŠ Å3≈ s9 uρ ã&è!$uΖ tƒ 3“uθø) −G9$# 

öΝ ä3ΖÏΒ﴾)1( »رسد به او  ها، ولي مي هاي آن ها و نه خون آن هاي رسند به خدا گوشت نمي
  .»تقواي شما

، در »مـدار اعمـال بـر نيـت اسـت     «كـه   »بِالنـيـاتِ  اَألْعَمـالُ  ِإنَمـا«فرمـود:   �رسول خدا 
گرفـت و موفـق بـه انجـام آن      كسي را كه تصميم به كـاري مـي   �بسياري موارد رسول خدا 

توانند بـر   جام داده است مانند مسافر و بيمار كه نميداد كه كار را ان شد به كسي تشبيه مي نمي
هـا انجـام آن كـار نوشـته      ورد را كه روي آن مواظبت كرده اند انجـام دهنـد، پـس بـراي آن    

خواهد شد، و مانند كسي كه قلباً نيت انفاق كنـد ولـي در اثـر تنگدسـتي تـوان آن را نداشـته       
  باشد، براي او ثواب انفاق نوشته خواهد شد.

اي است كه بر عمل وادار كند، ماننـد تصـديق بـه آنچـه خداونـد       از نيت آن انگيزههدفم 
خبر داده است كه به فرمانبرداران ثواب و به نافرمانان عقاب خواهد رسـيد،   †توسط انبياء 

و مانند حب امتثال به آنچه خداوند امر و نهي فرموده است. بنابراين، واجب است كه شارع از 
فرمـود:   �ها را روشن سـازد، چنانكـه آن حضـرت     هي كند و بد بودن آنريا و فخرفروشي ن

عليهم يوم القيامة ثالثة: رجل قتل فـي الجهـاد ليقـال لـه: هـو رجـل  ىإن أول الناس يُقض«
                                           

  .37سورة حج، آية  -)1(
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جريء، ورجل تعلم العلم وعلمه ليقال: هو عالم، ورجل أنفـق فـي وجـوه الخيـر ليقـال هـو 
نخستين كساني كـه در روز قيامـت   « »النـار جواد، فيؤمر بهم فيسحبون على وجوههم إلـي

شود سه تا هستند: يكي آنكه: در جهاد كشته شود تا به او گفته شـود   ها حكم داده مي عليه آن
كه شجاع است، دوم آنكه: علم بخواند و به ديگران تعليم بدهد تا به او بگويند عالمي هست، 

هـا بـر روي صـورت     بگويند، پس اين كند تا به او سخي سوم آنكه: در كارهاي خير انفاق مي
فرمود كه خداوند فرموده است:  �، و نيز آن حضرت »شوند خود به سوي جهنم كشانده مي

مـن از  « »َوِشرَْكهُ  تـَرَْكُتهُ  َغْيِرى َمِعى ِفيهِ  َأْشَركَ  َعَمالً  َعِملَ  َمنْ  الشْركِ  َعنِ  الشرََكاءِ  َأْغَنى َأنَا«
رم، هركسي كاري بكند كـه در آن غيـر مـرا بـا مـن شـريك       نيازت هرسكي نسبت به شرك بي

  .»گذارم گرداند، من او را با شركش، كنار مي

  آيد كه مردم او را ببينند: كند و خوشش مي مؤمن كار خير مي

يا رسول اهللا! أرأيت الرجل يعمل من الخير «كه گفته شد:  �اما حديث ابي ذر 
يا رسول اهللا! مردي كار نيك « »المؤمنويحمده الناس عليه؟ فقال: تلك عاجل بشرى 

كنند اين چطور است؟ فرمود: اين مژده  دهد و مردم بر آن كار از او ستايش مي انجام مي
، منظور اين كه كاري بكند كه هدفش از آن كار جز رضاي خدا چيز »نقدي مؤمن است

ورزند، و  حبت ميآيد، و مردم با او م ديگري نباشد، پس آنگاه قبوليت او در زمين فرود مي
َنا !اللهِ  َرُسولَ  يَا«كه عرض كرد:  �حديث ابي هريره   ِإذْ  ُمَصالي ِفي بـَْيِتي ِفي َأنَا بـَيـْ

َها، َرآِني الِتي اْلَحالُ  فََأْعَجَبِني رَُجٌل، َعَلي  َدَخلَ   أَبَا اللهُ  رَِحَمكَ : ���� اللهِ  َرُسولُ  فـََقالَ  َعَليـْ
، َأْجرُ : نِ َأْجَرا َلكَ  ُهَريـَْرَة، رام در محل  اي رسول خدا! من در خانه«كه  »اْلَعالنَِيةِ  َوَأْجرُ  الس

نماز قرار گرفتم كه مردي بر من وارد شد، خوشم آمد كه او مرا در اين وضع ببيند، فرمود: 
، منظور »خدا رحم كند بر تو اي ابوهريره، براي تو دو اجر هست، اجري سرّي، و اجر علني

دبيني مغلوب باشد و به تنها به عمل وادار نكند، اجر سرّي اجر اخالص است كه اين كه خو
  گردد، و اجر علني اجر اعالء دين خدا و اشاعة سنت راشده است. در پنهاني متحقق مي
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  حسن الخلق عبارت است از سماحت و عدالت:

كساني هستند كه داراي بهترين شما « »َأْخَالقًا َأَحاِسُنُكمْ  ِخَيارَُكمْ «فرمود:  �رسول خدا 
  .»بهترين اخالق باشند

گويم: چون در ميان سماحت و عدالت يك نوع تعارض وجود دارد، همچنانكه ما  من مي
تا حد اإلمكان بر مالحظه هردو مصـلحت بـود،    †بر آن هشدار داديم، و مبناي علوم انبياء 

ت آميختـه گردنـد، و   الزم شد كه در شرايع براي سماحت چيزهاي متعين گردد كـه بـا عـدال   
عدالت را تأييد نمايند، بر آن هشدار دهند، پس دستور رسيد به حسن خلق كه عبـارت اسـت   
از مجموع چند امر از باب سماحت و عدالت؛ زيـرا آن شـامل جـود، عفـو از ظـالم، تواضـع،       

باشـد، و نيـز شـامل     ها از باب سماحت مي ترك حسد و كينه و غضب است، و هريكي از اين
ر نمودن دوستي با مردم، صله رحم با خويشاوندان، خوش برخوردي با مردم و همدردي برقرا

باشند، فصل اول متكي بر دوم است، و دوم بدون  ها ازباب عدالت مي با محتاجان است، و اين
رسد، و اين از آن رحمتي اسـت كـه در شـرايع الهـي قابـل مراعـات و        اول به پايه تكميل نمي

  مالحظه است.

  رسد: ز همه جوارح، زودتر به خير و شر ميزبان ا
فرمايد:  مي �رسد، چنانكه رسول خدا  و چون زبان از همه جوارح زودتر به خير و شر مي

هاي زبـانش   انسان را به جز لغزش« »َأْلِسَنِتِهمْ  َحَصائِدُ  ِإال  َمَناِخرِِهمْ  َعَلى الناسَ  َيُكب  َوَهلْ «
نيز آفت زبـان در اخبـات، عـدالت و سـماحت همـه، خلـل       ، و »سازد چيز ديگر سرنگون نمي

گفتن، فسـاد در   راه گرداند، غيبت، بد و بي آورد؛ زيرا كثرت كالم از ذكر اهللا فراموش مي مي
پـذيرد، پـس وقتـي كـه      شود رنـگ مـي   نمايد، دل به رنگ آنچه گفته مي ميان مردم ايجاد مي

گـردد، و بقيـه را بـر ايـن بايـد       رنگ آن ميكسي كلمه غضبي را به زبان بياورد الزماً قلب به 
شود به اين كه شبح آن پديد آيد، لذا الزم گرديد كـه شـرع    شدن منجر مي قياس كرد، رنگ

  نسبت به آفات زبان بيشتر بحث كند.
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  آفات زبان بر چند قسم هستند:
  باشند: آفات زبان بر چند نوع مي

هـا در حـس مشـترك جمـع      آناز آنجمله اينكه: در هـر وادي غوطـه بخـورد، و صـورت     
گردند، پس وقتي كه به سوي خداونـد متوجـه شـود، حـالوت ذكـر را درنيابـد، و نتوانـد در        

  اذكار از تدبر و فكر كار بگيرد، بنابرهمين بود كه از ماال يعني نهي گرديد.
  كردن مردم. از آنجمله اينكه: بين مردم فتنه برپا كند، مانند غيبت، جدال و تحريك

اي بر نفس پديد آيد،  ه اينكه: بنابر وقوع پردة بزرگي از درندگي و شهوت، پردهاز آنجمل
  گويي و ياد نيكي و زيبائي زنان. مانند فحش

از آنجمله اينكه: سبب پديدآمدن فراموشي از جالل الهي و غفلت از آنچه پيش خداسـت  
  قرار گيرد، مانند اين كه كسي به پادشاهي بگويد: شاهنشاها.

با مصالح دين و آيين منافات داشته باشد، بدين شكل كـه بـه تـرك دسـتورات      از آنجمله
شرع وادارد، مانند ستايش از خمر و شراب، و نامگذاري انگور به (كرم) يا اين كه كتـاب اهللا  

  گذاري مغرب به (عشاء) و عشاء به (عتمه). را گنگ درآورد، مانند نام
گـويي،   د افعال شنيع منسوب به شيطان مثل فحـش از آنجمله اينكه: كالمي باشد شنيع، مانن

هـا   بردن از اعضاء پنهاني به اسم صريح، و مانند ذكر آنچه به آن يادآوري عمل جنسي، و اسم
در خانه پيروزي «كه  »ليس في الدار نجـاح وال يسـار«فال گرفته شود، مثل اين كه بگويد: 

  .»و سهولتي نيست

  در عرف شرع:
شود از مظنة سماحت و تمييز، بين آنچه در شرع  به كثرت واقع ميباز الزم است كه آنچه 

معتبر است از آنچه معتبر نيست، بيان گردد، از آنجمله است زهد: زيرا بسا اوقات نفس به 
دارد  ها رنگ فاسدي برمي شود تا جايي كه از اين سوي حرص طعام، لباس و زن متمايل مي

زند به آن در دنيا  انسان آن را از خود كنار ميكند، پس وقتي كه  كه در جوهرش نفوذ مي
شدن اين خصلت است.  ها نيست، بلكه منظور متحقق شود، منظور ترك عين اين زهد گفته مي
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نـَْيا ِفي الزَهاَدةَ « فرمود: �بنابراين، رسول خدا  ِإَضاَعةِ  َوال اْلَحالِل، بَِتْحرِيمِ  لَْيسَ  الد 
نـَْيا ِفي ةَ الزَهادَ  َوَلِكن  اْلَماِل، ِه، يََديِ  ِفي ِبَما ِمْنكَ  َأْوَثقَ  يََدْيكَ  ِفي ِبَما َتُكونَ  َأال الدَوَأنْ  الل 
زهد «كه  »َلكَ  ِقَيتْ بْ أ َأنـَها َلوْ  ِفيَها َأْرَغبَ  ِبَها َأَصْبتَ  َأْنتَ  ِإَذا اْلُمِصيَبةِ  ثـََوابِ  ِفي َتُكونَ 

، يا مالي را ضايع گردانيد، بلكه زهد در دنيا اين در دنيا اين نيست كه حاللي را حرام قرار داد
است كه به آنچه در دست داري اعتماد بيشتري نسبت به آنچه در دست خداست نداشته 

تر باشي نسبت به آن كه براي تو باقي  باشي، و در ثواب مصيبت وقتي كه به تو رسيد راغب
  .»شد گذاشته مي

 َيْسـُكُنهُ  بـَْيـتٌ  اْلِخَصـالِ  َهـِذهِ  ِسـَوى ِفـى َحـق  آَدمَ  ِالبْـنِ  لَْيسَ «فرمود:  �و نيز رسول خدا 
بني آدم جز اين سه چيز حق ديگري ندارد: «كه  »َواْلَمـاءِ  اْلُخْبـزِ  َوِجْلفُ  َعْورَتَهُ  يـَُواِرى َوثـَْوبٌ 

اي كه در آن ساكن باشد، لباسي كه برهنگي خود را پنهان نمايد، تكه نان و جرعـه آبـي    خانه
  .»بنوشدكه بخورد و 

اي كـه   براي بنـي آدم چنـد لقمـه   « »ُصـْلَبهُ  يُِقْمنَ  لَُقْيَماتٍ  آَدمَ  اْبنِ  ِبَحْسبِ «و نيز فرمود: 
 َوطََعـامُ  الثالَثَـةِ  َكـاِفي اِإلثـْنَــْينِ  طََعـامُ «. و نيز فرمـود:  »پشت او را استوار نگهدارند كافي است

راي سه نفر و غذاي سه نفر براي چهـار نفـر كـافي    غذاي دو نفر ب«كه  »اَألْربـََعـةِ  َكاِفي الثالَثَةِ 
كنـد،   كند حد وسط براي سه نفر كفايت مـي  . يعني غذايي كه دو نفر را كامالً سير مي»است

  منظور از اين ترغيب در مواسات و مكروه قراردادن حرص و پرخوري است.

  قناعت:
آيد، تا اين كه در  مياز آنجمله است قناعت: زيرا بسا اوقات حرص بر مال، بر نفس غالب 

كند، پس وقتي انسان آن را از قلبش كنار بزند، و تـركش بـر او سـهل و     جوهر نفس نفوذ مي
شود، منظور از قناعت اين نيست كه آنچه خداونـد بـدون    آسان گردد، به آن قناعت گفته مي

ـَرةِ  نْ َعـ اْلِغنَـى لَـْيسَ «فرمـود:   �طمع به كسي رزقي بدهد آن را ترك نمايد، رسول خـدا    َكثـْ
ثروتمندي به كثـرت متـاع و كـاال نيسـت، بلكـه بـا       «كه  »الـنـْفسِ  ِغنَـى اْلِغَنى َوَلِكن  اْلَعَرِض،
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 ِبَسـَخاَوةِ  َأَخـَذهُ  َفَمـنْ  ُحْلٌو، َخِضرٌ  اْلَمالَ  َهَذا ِإن  َحِكيُم، يَا«و نيز فرمود:  ».غناي قلب است
 َوالَ  يَْأُكــلُ  َكالــِذى وََكــانَ  ِفيــِه، لَــهُ  يـَُبــاَركْ  لَــمْ  نـَْفــسٍ  ِإْشــَرافِ بِ  َأَخــَذهُ  َوَمــنْ  ِفيــِه، لَــهُ  بُــوِركَ  نـَْفــسٍ 

رٌ  اْلُعْلَيا َواْلَيدُ  َيْشَبُع، اي حكيم اين مـال تـر و تـازه و شـيرين اسـت،      « »السـْفَلى اْليَـدِ  ِمنَ  َخيـْ
بـا  آيـد، و اگـر كسـي آن را     هركسي آن را با سخاوت نفس بردارد براي او در آن بركت مي

. »طمع نفس بردارد براي او در آن، بركتي نخواهد آمد، و دست باال بهتر از دست پايين است
ــرت   ــز آن حض ــود:  �و ني ــرُ  َوَأْنــتَ  َشــْىٌء، اْلَمــالِ  َهــَذا ِمــنْ  َجــاَءكَ  ِإَذا«فرم  َوالَ  ُمْشــِرفٍ  َغيـْ

ن مال پيش تو بيايد بـدون ايـن   هرگاه چيزي از اي« »نـَْفَسـكَ  تـُْتِبْعـهُ  َفالَ  الَ  َوَما ،َفُخْذهُ  َساِئٍل،
كه تو در انتظار آن باشـي و بـدون ايـن كـه تـو سـؤال كنـي، پـس آن را بگيـر و بـراي خـود            

  .»آوري كن، و اگرنه نفس خود را مشغول به آن مكن جمع

  جود:
و از آنجمله است جود: زيرا حـب مـال و حـب نگهـداري آن، بسـا اوقـات بـر دل غالـب         

گيرد، پس هرگاه انسان بر انفاق آن، تسلط يافـت و بـه آن    فرا ميآيد و از هر طرف آن را  مي
پروايي نكرد، آن جود نام دارد، جود اين نيست كه مال ضايع كـرده شـود، و خـود مـال فـي      

اتقـوا الشـح «فرمـود:   �نفسه چيز ناپسندي نيست، زيرا آن نعمتي است بزرگ. رسـول خـدا   
از بخـل بپرهيزيـد كـه آن    « »دمـاءهمفإن الشح أهلك من قبلكم حملهـم علـى أن سـفكوا 

. و نيـز  »گذشتگان را از بين برد، آنان را بر خونريزي و حالل قراردادن محرمات، وادار نمـود 
، در حـديث  »غبطه فقط در دو چيز هست«الحديث، كه  »..اثـْنَــْينِ  ِفـى ِإال  َحَسدَ  الَ «فرمود: 

خيـر بالشـر، وإن ممـا ينبـت الربيـع أو يأتي الخير بالشر؟ فقال: إنه ال يأتي ال«آمده است: 
 باشد؟ فرمود: خير،  آيا خير سبب پديدآمدن شر مي«سؤال گرديد كه  »ما يقتل حبطا أو يُِلـم

كشـد، يـا بـه كشـتن نزديـك       رويد در اثـر بـد هضـمي مـي     ولي گاهي آنچه در فصل بهار مي
 لَـهُ  َظْهـرَ  الَ  َمـنْ  َعلَـى بِـهِ  دْ فـَْليَـعُـ َظْهـرٍ  َفْضـلُ  َمَعـهُ  َكـانَ  َمـنْ «فرمود:  �. آن حضرت »كند مي

 رََأيـْنَـا َحتـى اْلَمـالِ  َأْصَنافِ  ِمنْ  َفذََكرَ  َلهُ  زَادَ  الَ  َمنْ  َعَلى بِهِ  فـَْليَـُعدْ  زَادٍ  ِمنْ  َفْضلٌ  َلهُ  َكانَ  َوَمنْ 
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كسي كه سـواري اضـافي دارد آن را بـه كسـي بدهـد كـه       « »َفْضلٍ  ِفي ِمنا َألَحدٍ  َحق  ال َأنهُ 
اري ندارد، و كسي كه توشة اضافي دارد آن را به كسي بدهد كه توشه ندارد، پـس انـواع   سو

.  »مال را ياد نمود، تا جايي كه ما پنداشتيم كه هيچيكي از ما در چيزهاي اضافي، حقي نـدارد 
جز اين نيست كه در اين باره، با شديدترين وجه، ترغيب نمود، زيرا مـردم بـه جهـاد مشـغول     

، نظم دين و آيـين و ابقـاي زنـدگي مسـلمانان     حةمانان نياز داشتند، و در اين سمابودند و مسل
  باهم جمع گرديدند.

  كوتاهي اميد:
گردد كه از  از آنجمله است كوتاهي اميد: زيرا بر انسان حب زندگي، چنان غالب مي

د باشد كه به آن نخواه آيد، و چنان به طول حيات اميدوار مي يادآوري مرگ، خوشش نمي
بيند، خود  اش عذاب مي رسيد، پس اگر او در اين حالت، بميرد، در اثر نرسيدن به خواسته

 �عمر، در حد خودش چيز ناپسندي نيست، بلكه آن نعمت بس عظيمي است. رسول خدا 
كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وخط خطًا مربعاً، وخط في الوسط «فرمود: 

ًا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط خارجًا منه، وخط خططًا صغار 
فقال: هذا اإلنسان، وهذا أجله محيط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط 

در دنيا «كه  »الصغار األعراض فإن أخطأه هذا نهسه هذا، وإن أخطأ هذا نهسه هذا
د و آن را از باال مانند مسافر يا رهگذري باش، و يك مربع كشيد و خطي در وسط آن كشي

هاي كوچكي دور و اطراف خط وسط كشيد، سپس فرمود: اين ا نسان  بيرون برد، و خط
هاي كوچك  است و اين خط فراگير، اجل اوست، و اين خط خارج اميد اوست و اين خط

اين  �، رسول خدا »زند آمدها هستند كه اگر از يكي نجات يابد ديگري به او نيش مي پيش
گرفتن  ها و زيارت قبرستان معالجه نمود، و همچنين با عبرت دآوري شكننده لذتدرد را به يا

ال يتمنين أحدكم الموت، وال يدُع به قبل أن «فرمود:  �از مرگ هم عصران. رسول خدا 
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هيچيكي از شما موت را آرزو نكند و پيش از آمدنش « »يأتيه عنه إذا مات انقطع عمله
  .»گردد رگ بيايد سلسله عمل قطع ميخواهان آن نباشد، زيرا هرگاه م

  تواضع:
از آنجمله است تواضع: و آن عبارت است از اين كه نفس دنبال انگيزهاي كبر و عجب 
نرود كه در اثر كبر و عجب، مردم را به نظر حقارت بنگرد، زيرا اين منجر به فساد نفس قرار 

 ال«فرمود:  �مايد، رسول خدا ن ها برانگيخته مي گيرد، و براي ظلم بر مردم و تحقير آن مي
 َأنْ  ُيِحب  الرُجلَ  ِإن : رَُجلٌ  فـََقالَ  ،ِكْبرٍ  ِمنْ  َذرةٍ  ِمثـَْقالُ  قـَْلِبهِ  ِفي َكانَ  َمنْ  اْلَجنةَ  يَْدُخلُ 
رُ  اْلَجَماَل، ُيِحب  َجِميلٌ  اللهَ  ِإن : قَالَ  َحَسَنًة؟ َونـَْعُلهُ  َحَسًنا ثـَْوبُهُ  َيُكونَ   اْلَحق  رُ َبطَ  اْلِكبـْ
شود،  كسي كه به اندازه ذرة كبر، در دل داشته باشد وارد بهشت نمي«يعني  »الناسِ  َوَغْمطُ 

فرمود:  �دارد كه لباسش و كفشش خوب باشند، آن حضرت  مردي گفت: يكي دوست مي
، و »پسندد، كبر عبارت از انكار حق و تذليل مردم است خداوند جميل است و جمال را مي

آيا من شما را به اهل جهنم «كه  »ُمْسَتْكِبرٍ  ُعُتل  ُكل  ،النارِ  بَِأْهلِ  ُأْخِبرُُكمْ  َأال«مود: نيز فر
َنَما«فرمود:  �. رسول خدا »خبر ندهم، او هر ظالم و متكبر است  ُحلةٍ  في َيمِشي رَُجلٌ  بـَيـْ

 في يـََتَجْلَجلُ  فـَُهوَ  بِِه، اهللاُ  َخَسفَ  ذْ إِ  َمْشَيتِه، ِفي َيْخَتالُ  رَأَسُه، ُمَرجلٌ  نـَْفُسُه، تـُْعِجُبهُ 
رفت كه ناگهان  مردي در لباس فاخرانه، با فخر و ناز، راه مي« »الِقَياَمةِ  يـَْومِ  ِإَلى اَألرضِ 

  .»رود خداوند او را در زمين فرو برد، و تا روز قيامت در زمين فرود مي

  حلم و سنگيني و نرمش:
ايي و نرمي، منظور اين كه دنبال انگيزة خشـم و غضـب   و از آنجمله است: بردباري، شكيب

 الرفْـقَ  ُيْحـَرمِ  َمـنْ «فرمـود:   �نرود، مگر اين كه بينديشد و مصلحتي در آن باشد، رسول خدا 
رَ  ُيْحَرمِ  ، »كسي كه از رفق و نرمش محروم گردد از همـه خيرهـا محـروم اسـت    « »ُكلـهُ  اْلَخيـْ

بفرما، فرمود: خشمگين مشـو و ايـن را چنـدين بـار     گفت: مرا وصيت  �مردي به رسول خدا 
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 َقرِيـبٍ  ُكـل  ؟النـارِ  َعلَـى َيْحـُرمُ  ِبَمـنْ  ُأْخبِـرُُكمْ  َأال«تكرار نمود كه خشمگين مشو، و باز فرمود: 
آيا شما را خبر ندهم كه آتش بر چه كسي حـرام اسـت، هركسـي كـه     «كه  »َسـْهلٍ  لَـينٍ  َهينٍ 

 الشـِديدَ ِإنَمـا  بِالصـْرَعِة، الشـِديدُ  لَـْيسَ «، و نيز فرمـود:  »گر باشد نزديك، فروتن، نرم و آسان
زورمند كسي نيست كه ديگران را بـر زمـين بزنـد، بلكـه     « »اْلَغَضبِ  ِعْندَ  نـَْفَسهُ  يَْمِلكُ  الِذي

  .»كسي است كه به هنگام خشم بتواند خود را كنترل كند

  صبر:
است از عدم انقياد و پيروي نفس به انگيزهاي آرامش، از آنجمله صبر است: و آن عبارت 

ها،  پريشاني، شهوت، تكبر، افشاي راز، قطع روابط دوستي و غيره، و موافق به اين، داعيه

yϑ$﴿هاي گوناگوني دارند، خداوند فرموده است:  نام ‾Ρ Î) ’ ®ûuθãƒ tβρç� É9≈ ¢Á9 $# Ν èδt� ô_r& Î�ö� tóÎ/ 5>$|¡Ïm 

  .»شود ب به صابران داده ميپاداش بدون حسا« )1(﴾∪⊂⊆∩

بـه كسـي   «كـه   »مـا أوتـي أحـد عطـاء أفضـل وأوسـع مـن الصـبر«فرمـود:   �رسول خدا 
به مظان عدالت دستور داده و  �. رسول خدا »تر از صبر عطايي داده نشده است باالتر و وسيع

به آن  بر بزرگترين درهاي آن هشدار داده است، نيكويي، مهرباني با خلق خدا را بيان فرموده
ترغيب نموده است، و اقسام آن را از قبيل برخورد خوب و دوستي با اهل خانه، همزيسـتي بـا   

  اهل محله و شهروندان، احترام به بزرگان دين و مذهب، و قدرداني از هريكي درخور او.

  احاديثي چند در باره سماحت و عدالت:
 �كنـيم؛ رسـول خـدا     ر مـي احاديثي چند از اين قبيل جهت نمونه و الگوي اين باب، ذكـ 

ــود:  ــوا«فرم ــمَ  اتـُق ــِإن  الظْل ــمَ  َف ــْومَ  ظُُلَمــاتٌ  الظْل ــةِ  يـَ ــم    « »اْلِقَياَم ــرا ظل ــد، زي ــم بپرهيزي از ظل
  .»كند هاي روز قيامت را فراهم مي تاريكي

                                           
  .10سورة زمر، آية  -)1(
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ــْيُكمْ  َحــرمَ  اللــهَ  ِإن «و فرمــود:  ــاءَُكمْ  َعَل ــَواَلُكْم، ِدَم ــةِ  َوَأْم ــْوِمُكمْ  َكُحْرَم ــَذا يـَ ــى َه  بـَلَــدُِكمْ  ِف
ها و اموال شما را بر شما حرام قرار داده است مانند حرمت ايـن روز   خداوند خون«كه  »َهـَذا

  .»شما (يوم النحر) و اين شهر شما (مكه)
مســلمان كســي اســت كــه « »َويَــِدهِ  ِلَســانِهِ  ِمــنْ  اْلُمْســِلُمونَ  َســِلمَ  َمــنْ  اْلُمْســِلمُ «و فرمــود: 

  .»زبان او سالم باشند مسلمانان از دست و
ــود:  واهللا ال يأخــذ أحــدكم شــيئاً بغيــر حقــه إال لقــي اهللا يحملــه يــوم القيامــة فــال «و فرم

بـه خـدا   « »أعرفن أحداً منكم لقي اهللا يحمل بعيراً له رغاء أو بقـرة لهـا خـوار أو شـاة تيعـر
روز قيامـت   گيرد، يكي از شما چيزي را به ناحق، مگر اين كه در حـالي بـا خـدا در    قسم نمي

شناسم يكي را كه در حـالي   كند كه آن را به دوش حمل كرده است، البته من مي مالقات مي
دهد يا گاوي را بدوش گرفته كه  كند كه شتري به دوش گرفته كه صدا مي با خدا مالقات مي

  .»دهد دهد يا گوسفندي را كه صدا مي صدا مي
كسي كه به انـدازة  « »َأَرِضينَ  َسْبعِ  ِمنْ  طُوَقهُ  اَألْرضِ  ِمنَ  ِشْبرٍ  ِقيدَ  ظََلمَ  َمنْ «و نيز فرمود: 

يك وجب نسبت به گرفتن زميني ظلم كند، تا هفت طبق از آن، در روز قيامت طوق گردنش 
  .»شود مي

  دارند: مؤمن براي مؤمن ديگر، مانند بنياني است كه همديگر را نگه مي

 اْلَجَسـدِ  َمثَـلُ  َوتـََعـاطُِفِهمْ  َوتـَـَراُحِمِهمْ  تـَـَوادِهمْ  ِفـى اْلُمـْؤِمِنينَ  َمثَـلُ «فرمـود:   �آن حضرت 
مؤمنان در دوستي، ترحم « »َواْلُحمـى بِالسـَهرِ  اْلَجَسدِ  َسائِرُ  َلهُ  َتَداَعى ُعْضوٌ  ِمْنهُ  اْشَتَكى ِإَذا

و عطوفت، با همديگر، مانند يك جسد هستند كه اگر عضوي از آن مريض باشد بقيـه جسـد   
  .»گيرد و تب آرام نمي به بيداري

كسي كه بر مردم رحم نكند، خداوند « »اللهُ  يـَْرَحُمهُ  ال الناسَ  يـَْرَحمِ  ال َمنْ «و نيز فرمود: 
  .»بر او رحم نخواهد كرد

  مسلمان برادر مسلمان است:
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ن بـرادر  مسلما«كه  »ُيْسـِلُمهُ  َوال, َيْظِلُمهُ  ال اْلُمْسِلمِ  َأُخو اْلُمْسِلمُ «فرمود:  �رسول خدا 
  .»كشد كند و نه دست از حمايت او مي مسلمان است، نه خود بر او ظلم مي

هركسي در فكر برآوردن نياز برادرش باشـد، خداونـد نيازهـاي او را بـرآورده     «و فرمود: 
سازد، و هرسكي از مسلماني پريشـاني را برطـرف سـازد، خداونـد پريشـاني اخـروي او را        مي

به مسلماني سترپوشي كند، خداوند در قيامت از او سترپوشي  دارد، و هركسي كه نسبت برمي
خواهد كرد، سفارش كنيد، به شما پاداش داده خواهد شد، و هرچه خداوند بپسندد آن را بـه  

  .»آورد زبان پيامبرش به مورد اجرا درمي

 َمَتاَعـهُ  لَـهُ  تـَْرفَـعُ  َأوْ  ،ْحِملُـهُ تَ  ،َدابتِـهِ  ِفـي الرُجـلَ  َوتُِعـينُ  َصَدَقةٌ  اثـْنَـْينِ  بـَْينَ  تـَْعِدلُ «و فرمود: 
كردن  اي است، كمك داوري بين دو نفر به عدالت، صدقه« »َصـَدَقةٌ  الطيبَـةُ  َواْلَكِلَمةُ  ،َصَدَقةٌ 

اي بـه   به كسي در باره حيوانش كه باري بر آن حمـل كنـد يـا كـاالي او را بلنـد كنـد صـدقه       
  .»دباش اي مي آيد، گفتن سخن نيك صدقه حساب مي

اگـر  «كـه   »لـئن كنـَت أغضـبَتهم فقـد أغضـبَت ربـك«در باره ضعفاي مهـاجرين فرمـود:   
  .»اي ايشان را به خشم درآوردي پروردگارت را بخشم درآورده

ــبابَةِ  َوَأَشــارَ  ،َهَكــَذا اْلَجنــةِ  ِفــى اْلَيتِــيمِ  وََكاِفــلُ  َأنَــا«و فرمــود:  مــن و «كــه  »َواْلُوْســَطى بِالس
  ، به دو انگشت سبابه و وسطي اشاره نمود.»جنت چنين خواهيم بودسرپرست يتيم در 

سرپرسـت  «كه  »اللهِ  َسِبيلِ  ِفي َكاْلُمَجاِهدِ  َواْلِمْسِكيِن، اَألْرَمَلةِ  َعَلى الساِعي«و فرمود: 
  .»بيوه و مسكين، مانند مجاهد در راه خداست

  توصيه براي زنان:

ًرا لَـهُ  ُكـن  ِإلَـْيِهن  فََأْحَسـنَ  ِبَشـْيءٍ  اْلبَـنَـات َهـِذهِ  نْ ِمـ اُبـُْتِلـيَ  َمـنْ «فرمـود:   �رسول خدا   ِسـتـْ
اي بـراي او از جهـنم    ها پـرده  هركسي كه با اين دختران به چيزي مبتال گردد، آن« »النـار ِمنْ 
  .»باشند مي
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 الضـَلعِ  ِفى َما َأْعَوجَ  ن َوإِ  ِضَلٍع، ِمنْ  ُخِلَقتْ  اْلَمْرَأةَ  فَِإن  بِالنَساِء، اْستَـْوُصوا«و نيز فرمود: 
آفريـده   )1(در باره زنان وصيت پبذيريد، زيرا زن از پهلـو « »َكَسْرتَهُ  تُِقيُمهُ  َذَهْبتَ  فَِإنْ  َأْعَالُه،

ترين پهلوها، پهلوي بااليي است، اگر تو بخـواهي آن را راسـت كنـي او را     شده است، و كج
  .»شكني مي

  احاديثي چند براي همسر:

 اْكَتَسـْيتَ  ِإَذا َوَتْكُسـَوَها طَِعْمـتَ  ِإَذا ُتْطِعَمَهـا َأنْ «در بـاره زوجـه فرمـود:     �آن حضرت 
خوري به او طعام بده، و  از آنچه مي« »اْلبَـْيـتِ  ِفى ِإال  تـَْهُجرَ  َوالَ  تـَُقبحَ  َوالَ  اْلَوْجهَ  َتْضِربَ  َوالَ 

و او را بـه جـز در خانـه رهـا     پوشي به لباس بده، و بر صورت نـزن، و بيـراه نگـو،     از آنچه مي
  .»نكن

َهـــا َغْضـــَبانَ  فـَبَـــاتَ  تَْأتِـــهِ  فـَلَـــمْ  ِفَراِشـــهِ  ِإلَـــى اْمَرَأتَـــهُ  الرُجـــلُ  َدَعـــا ِإَذا«و فرمـــود:  َهـــا َعَليـْ  َلَعَنتـْ
هرگاه مرد همسر را به فراشش فرا خواند و او پيشش نيامـد، و او  «كه  »ُتْصِبحَ  َحتى اْلَمالَِئَكةُ 

  .»كنند ناراحتي گذرانيد، ماليكه تا صبح بر آن زن نفرين ميشب را در حال 
 ِإال  بـَْيتِـهِ  ِفـى تَـْأَذنُ  َوال بِِإْذنِـِه، ِإال َشـاِهٌد، َوَزْوُجَهـا َتُصومَ  َأنْ  الْمَرَأةٍ  َيِحل  ال«و نيز فرمود: 

بـراي زن  « »ِلَزْوِجَهـا َتْسـُجدَ  َأنْ  َأةَ اْلَمـرْ  َألَمْرتُ  َألَحدٍ  َيْسُجدَ  َأنْ  َأَحًدا آِمًرا ُكْنتُ  َوَلوْ ، بِِإْذنِهِ 
حالل نيست كه با وجود موجود بودن شوهرش، بدون اجازه او، روزه بگيـرد، و نـه بـه كسـي     

كـردم كـه بـراي     اجازه بدهد كه بدون اجازه شوهر وارد خانة او بشود، و اگر به كسي امر مي
  .»كردم كه به شوهرش سجده كند ديگري سجده كند به زن امر مي

َها َوَزْوُجَها َماَتتْ  اْمَرَأةٍ  َأيَما«و نيز فرمود:  هر زني كـه بميـرد و   « »اْلَجنةَ  َدَخَلتِ  رَاضٍ  َعنـْ
  .»شود شوهرش از او راضي باشد وارد بهشت مي

                                           
  استخوان دنده. -)1(
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 َعَلى بِهِ  ْقتَ َتَصد  َوِديَنارٌ  رَقـََبةٍ  ِفى َأنـَْفْقَتهُ  َوِديَنارٌ  اللهِ  َسِبيلِ  ِفى َأنـَْفْقَتهُ  ِديَنارٌ «و فرمود: 
از چهار دينار « »َأْهِلكَ  َعَلى َأنـَْفْقَتهُ  الِذى َأْجًرا َأْعَظُمَها َأْهِلكَ  َعَلى َأنـَْفْقَتهُ  َوِديَنارٌ  ِمْسِكينٍ 

كه يكي در راه خدا و يكي را بر مسكيني و يكي را در آزادي گردني و يكي را بر زن و 
ها صرف كرده  مان است كه بر زن و بچهها صرف كني، با ارزشترش از نظر ثواب ه بچه

  .»باشي
وقتي كـه مـردي   « »َصـَدَقةٌ  لَـهُ  يَ َفهِ  َيْحَتِسبـَُهانـََفَقًة  َأْهِلهِ  َعَلى الرُجلُ  َأنـَْفقَ  ِإَذا«و فرمود: 

اي بـه حسـاب    اي بر اهل خود صرف نموده خواهان پاداش آن باشد، آن بـراي او صـدقه   نفقه
  .»آيد مي

  :مراعات با همسايگان

يعنـي   »َسـيـَُورثُهُ  َأنـهُ  ظَنَـْنـتُ  َحتـى بِاْلَجـارِ  يُوِصـيِني ِجْبرِيـلُ  زَالَ  َمـا«فرمود:  �آن حضرت 
كـردم او را وارث قـرار    هميشه جبرئيل تا جاي نسبت به همسايه مرا توصيه نمود كه فكر مي«

  .»دهد مي
اي ابـوذر!  «كـه   »كيـا أبـا ذر إذا طبخـت مرقـاً فـأكثر ماءهـا، وتعاهـد جيرانـ«و فرمـود:  

  .»هرگاه شوربايي پختي آبش را اضافه كن و به فكر همسايگانت باش
هركسي كه به خدا و روز « »َجـارَهُ  يـُـْؤذِ  َفال اآلِخرِ  َواْليَـْومِ  بِاللهِ  يـُْؤِمنُ  َكانَ  َمنْ «و فرمود: 

  .»قيامت ايمان دارد همسايه خود را ناراحت نكند
اش  به خدا قسم كسي كـه همسـايه  « » يأمن جاره بوائقـهواهللا ال يؤمن الذي ال«و فرمود: 

  .»از شرارتش در امان نباشد او مؤمن نيست

  وصيت به مادر و پدر و خويشاوندان:

 َمــنْ  َوَأْقطَـعُ  َوَصـَلِك، َمــنْ  َأِصـلَ  َأنْ  تـَْرَضـْينَ  َأال«خداونــد متعــال بــه خويشــاوندي فرمــود: 
ود وصل كنم كه تو را وصـل كـرده اسـت و    شوي كه كسي را با خ آيا راضي نمي« »َقطََعـكِ 
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 ِفـى لَـهُ  يـُْبَسـطَ  َأنْ  َأَحـب  َمـنْ «. و فرمود: »كسي را از خود قطع كنم كه تو را قطع كرده است
پسـندد كـه رزقـش گشـاد گــردد، و      هركسـي مـي  « »رَِحَمـهُ  فـَْلَيِصـلْ  َأثَـرِهِ  ِفـى لَـهُ  َويـُْنَسـأَ  ِرْزِقـهِ 

  .»ا مالحظه و مراعات نمايدعمرش طوالني باشد بايد خويشاوندي ر
نافرماني مادر و پدر از گناهان كبيره «كه  »اْلَواِلَدْينِ  ُعُقوقُ  اْلَكَبائِرِ ِمَن «و فرمود: 

 ،َأبَاهُ  فـََيُسب  ،الرُجلِ  َأبَا َيُسب  ،َواِلَدْيهِ  الرُجلِ  َشْتمُ  اْلَكَبائِرِ  ِمنَ «. و نيز فرمود: »باشد مي
 هُ  َوَيُسبفـَيَ  ،ُأم هُ  ُسباز گناهان كبيره است كه كسي مادر و پدر خود را فحش « »ُأم

بگويد، يا به پدر كسي فحشي دهد كه او نيز به پدرش فحش دهد، يا اين به مادر كسي فحش 
 بَِقىَ  سئل َهلْ «سؤال گرديد:  �، از رسول خدا »دهد، او در عوض به مادرش فحش دهد

 ،َلُهَما َواِالْسِتْغَفارُ  ،َعَلْيِهَما الصَالةُ  ،نـََعم :َقالَ فَـ  َمْوتِِهَما بـَْعدَ  ،بِهِ  ُهَماَأبـَر  َشْىءٌ  َأبـََوى  ِبر  ِمنْ 
 »َصِديِقِهَما َوِإْكَرامُ  ،ِبِهَما ِإال  تُوَصلُ  الَ  الِتى الرِحمِ  َوِصَلةُ  ،بـَْعِدِهَما ِمنْ  َعْهِدِهَما َوِإنـَْفاذُ 

شان، آن را انجام دهم؛ فرمود: آري،  است كه بعد از فوت آيا از نيكي به والدينم چيزي باقي«
ها، صله  ها، اجراي عهد و پيمان آن خواستن براي آن ها، آمرزش دعاي رحمت براي آن

  .»ها دادن به دوستان آن شد، و احترام ها وصل نمي رحمي كه بدون از آن

  چه كساني سزاوار احترام هستند:

 اْلُقْرآنِ  َوَحاِملِ  اْلُمْسِلمِ  الشْيَبةِ  ِذى ِإْكَرامَ  اللهِ  ْجَاللِ إِ  ِمنْ  ِإن «فرمود:  �آن حضرت 
از جمله احترام گذاشتن به « »اْلُمْقِسطِ  السْلطَانِ  ِذى َوِإْكَرامَ  َعْنهُ  َواْلَجاِفى ِفيهِ  اْلَغاِلى َغْيرِ 

و نافرمان  دادن به پيرمرد مسلمان، و حامل قرآن است كه در آن مبالغه نكند خدا، احترام
  .»دادن به صاحب پست و مقام حكومتي است كه انصاف داشته باشد نباشد، و احترام

از ما نيست كسي « »َكِبيرِنَا َشَرفَ  يـَْعِرفْ َلْم وَ  ،َصِغيَرنَا يـَْرَحمْ  َلمْ  َمنْ  ِمنا لَْيسَ «و فرمود: 
  .»كه بر كودكان ما رحم نكند و احترام بزرگان ما را نشناسد

  .»هركسي را به قدر مقامش احترام كنيد« »َمَنازَِلُهمْ  الناسَ  َأْنزِلُوا«و فرمود: 



    

    حجت اهللا البالغه      300 
    

 

  عيادت بيماران:

 ِطْبتَ  َأنْ  ُمَنادٍ  نَاَداهُ  اللهِ  ِفى َلهُ  َأًخا زَارَ  َأوْ  َمرِيًضا َعادَ  َمنْ «فرمود:  �آن حضرت 
بيماري عيادت كند، يا به ديدار  هركسي از« »َمْنزِالً  اْلَجنةِ  ِمنَ  َوتـَبَـوْأتَ  َمْمَشاكَ  َوطَابَ 

فرمايد كه بسيار كار خوبي كردي، و مبارك باد  برادرش در راه خدا برود، منادي اعالم مي
ها همه بر خلق  . اين احاديث و امثال آن»به رفتارت، و منزلي در جنت براي خود مهيا كردي

  دهند. عدالت و حسن مشاركت و برخورد خوب هشدار مي

  لمقامات و احوا

  باشند: نتايج و ثمرات احسان، مقامات و احوال مي
هـا مقامـات و    بايد دانست كه احسان پس از آن كـه بـه دسـت بيايـد، ثمراتـي دارد، و آن     

باشند، شرح و توضيح احاديث وابسته بـه ايـن بـاب، بـر تمهيـد دو مقدمـه موقـوف         احوال مي
هاسـت. دوم: در بيـان پديدآمـدن     باشد: يكي: در اثبات عقل، قلب، نفس و بيان حقايق اين مي

  ها. مقامات و احوال از آن

  در انسان سه لطيفه وجود دارد:
نخستين مقدمه: بايد دانست كه در انسان سه لطيفه وجود دارد كه عقل، قلـب و نفـس نـام    

  دارند، و بر اين، نقل، عقل، تجربه به اتفاق عقالء داللت دارند.

  داليل اثبات عقل:

’ (βÎ¨﴿ن آمده است: اما نقل: پس در قرآ Îû š�Ï9≡sŒ ;M≈tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 šχθè= É) ÷ètƒ ∩⊆∪﴾)1( » در
  .»هايي هست براي قومي كه عقل داشته باشند اين نشاني

                                           
  .4سورة رعد، آية  -)1(
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öθs9 $̈Ζ﴿در داستان جهنميان آمده است:  ä. ßìyϑ ó¡nΣ ÷ρr& ã≅ É) ÷ètΡ $tΒ $̈Ζ ä. þ’ Îû É=≈ ptõ¾r& Î�� Ïè¡¡9 $# 

  .»شديم گرفتيم جهنمي نمي عقل كار ميشنيديم و از  اگر ما مي«كه  )1(﴾∪⊂⊆∩

 أدبـر: لـه قـال ثـم فأقبـل أقبـل: لـه قـال العقـل اهللا خلـق مـا أول«در حديث آمده اسـت:  
نخستين چيزي كه خداوند آفريد عقل بود، به او گفت: پـيش  . «)٢(»ر فقال: بـك أؤاخـذفأدب

فـت: بـا تـو    بيا، آن پيش آمد؛ و به او گفت: به عقب برو، بـه عقـب رفـت؛ سـپس خداونـد گ     
 ديــن ال لــه عقــل ال ومــن عقلـه، المــرء ديــن«فرمــود:  �آن حضــرت  »كــنم بازخواســت مــي

و نيـز فرمـود:    »دين شخص، عقل اوست؛ كسي كه عقـل نداشـته باشـد، ديـن نـدارد     « )٣(»لـه
اگرچه علماي حديث در باره ثبـوت   »پيروز است كسي كه عقل به او عنايت گرديده است«

  نمايند. ما اسنادي دارند كه يكديگر را تقويت مياين احاديث بحث دارند، ا

  داليل اثبات قلب:

#)﴿در قرآن آمده است:  þθßϑ n= ôã $#uρ āχr& ©! $# ãΑθçts† š÷t/ Ï ö�yϑ ø9 $# ÏµÎ7 ù= s% uρ﴾)4( » بدانيد كه
  ».گردد خداوند بين مردم و قلبش حايل مي

’ (βÎ¨﴿سورة ق آمده است:  37و نيز در آية  Îû y7Ï9≡sŒ 3“t� ò2Ï% s! yϑ Ï9 tβ% x. …çµs9 ë= ù= s% ÷ρr& ’ s+ø9 r& 

yìôϑ ¡¡9 $# uθèδ uρ Ó‰‹Îγx© ∩⊂∠∪﴾ » اين براي كسي كه قلبي داشته باشد و گوش فرا داشته باشد و
  .»حضور بهم رساند، پندي است

                                           
  .10سورة الملك، آية  -)1(
ته و سيوطي و دانس ختگياين حديث را حسن بن محمد صغاني در الموضوعات خود، موضوع و سا -2

  (مصحح) اند. عجلوني ضعيف گفته

  (مصحح)دانسته است.  ختگيشيخ آلباني در سلسله ضعيفه اين حديث را موضوع و سا -3

  .24سورة انفال، آية  -)4(
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آگاه باشيد كه در بدن پاره گوشتي است كه اگـر خـوب شـد،    «و در حديث آمده است: 
، و نيز در »گردد، و آن قلب است اسد شد همه بدن فاسد ميباشد، و اگر ف همه بدن خوب مي

قلـب ماننـد جوانـه زراعتـي اسـت در بيابـان كـه بـاد آن را زيـر و روي          «حديث آمده است: 
  .»كند مي

  داليل اثبات نفس:
خواهـد، شـرمگاه آن را تصـديق يـا      كنـد و مـي   نفـس آرزو مـي  «در حديث آمده اسـت:  

  .»نمايد تكذيب مي

  :پايه و مقام عقل
شود كه عقل آن چيزي است كه بـه وسـيله آن انسـان     از بررسي موارد استعمال، معلوم مي

گردند؛ و قلب آن چيزي است كـه انسـان    كند كه به حواس درك نمي چيزهايي را درك مي
  گيرد. پسندد و تصميم مي شود، مي دارد، خشمگين مي به وسيله آن دوست مي

سان چيزهاي لذيذ را از قبيل مطـاعم، مشـارب و   و نفس آن چيزي است كه به وسيله آن ان
  كند. مناكح ميل مي

  رسند: كارها به وسيله سه نيروي اصلي به اتمام مي
اما عقل: پس در جاي خود به ثبوت رسيده است كه در بدن سه تا عضو اصلي هستند كـه  

رسـند.   مـي  هاست، به اتمام ها نيروها و افعالي كه صورت نوعي انسان متقاضي آن به وسيله آن
پس محل نيروهاي ادراكي از تخيل، توهم، تصـرف در متخـيالت و متوهمـات و حكايـت از     
مجردات بوجه من الوجوه، در دماغ است، محل غضب، جرأت، بخيلي، رضامندي، نارضايتي 

باشد. دليلش اين كـه   ها قلب است، محل آنچه قوام انسان به آنست كبد (جگر) مي و شبيه اين
  آيد. از اين اعضا آفتي پيش بيايد در اين نيروها سستي پديد مي هرگاه در بعضي

شـود؛ پـس اگـر قـبح      باز كار هيچيكي از اين سه عضو بدون كمـك يكـديگر تمـام نمـي    
هـا درك نگردنـد، خشـم و محبـت پديـد       گويي، حسن گفتار خوب و نفع و ضـرر آن  فحش
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كنـد؛ و اگـر شـناختي بـه      يآيند، و اگر متانت قلب نباشد تصوركننده بـه آن تصـديق نمـ    نمي
كـرد، و اگـر    ها، تمايل پيدا نمـي  بود، طبيعت به آن ها نمي مطاعم و مناكح، و توهم نفع در آن

آوردن درخواست لـذت   كرد، انسان در بدست قلب احكام خويش را در اعماق بدن نافذ نمي
ا گرفتنـد، هـيچ چيـزي را مـ     كوشيد، و اگر حـواس در خـدمت عقـل قـرار نمـي      خويش، نمي

باشند، و بـديهيات فـرع محسوسـات     توانستيم درك كنيم؛ زيرا كسبيات تابع بديهيات مي نمي
ها متوقـف اسـت، صـحيح و سـالم      هستند، اگر اعضايي كه صحت قلب و دماغ بر صحت آن

گيرد؛ امـا هريكـي ماننـد     ها انجام نمي مانند؛ و هيچ كاري از آن نباشند، قلب و دماغ سالم نمي
دهد، مانند فتح سنگر مستحكمي يا مانند آن، پـس   به امر بزرگي اهتمام ميپادشاهي است كه 

گيـرد، امـا تـدبير فـتح قلعـه و       از برادران خويش به لشكر و اسباب و آالت جنگي كمك مي
كند و حكم و رأي از اوسـت، بقيـه خـادم انـد كـه بـه فرمـان او حركـت          سنگر را خود او مي

آيند كـه در پادشـاه از جـرأت و     صفاتي پديد مي كنند، پس صورت حوادث موافق به آن مي
بزرگي، سخاوت و بخل، عدالت و ظلم، وجود دارند، پس همانگونه كه وضعيت به اخـتالف  

شوند، اگرچه لشـكر و قشـون و اسـباب و آالت     ها مختلف مي پادشاهان و آراي و صفات آن
  باشد. مي گانه در بدن هاي سه فراهم باشند، پس همچنين حكم هر اصلي از اصل

  باشند: افعال نيروها، باهم متقارب مي
آيند با همديگر  گانه پديد مي خالصه اين كه افعالي كه از هركدام يك از اين رؤساي سه

باشـند، يـا در وسـط افـراط و تفـريط قـرار        باشند، يا به افراط و تفريط متمايل مـي  نزديك مي
هايي را كه  ها و مزاج با افاعيل متقاربة آنگانه را  هاي سه گيرند، پس وقتي كه ما اين هيكل مي

گانـه   هـا همـان لطـايف سـه     ها هستند، در نظر بگيريم، پس ايـن  اين افاعيل متقاربه متقاضي آن
  هستند كه مورد بحث مي باشند، نه خود آن نيروها به تنهايي بدون در نظرگرفتن چيزي ديگر.

  صفات قلب:
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ب، بزدلي، رضامندي، نارضايتي، وفـاداري  صفات قلب به قرار زير اند: غضب، جرأت، ح
شدن به حب و بغض، حب جاه و مقام، جود، بخل، سستي، خوف و  به دوستي قديمي، رنگين

  ترس.

  صفات عقل:
صفات عقل عبارتند از: يقين، شك، توهم، تالش اسباب بـراي هـر پـيش آمـد و فكـر در      

  آوردن منافع و دفع ضررها. تدابير به دست

  صفات نفس:
  هاست. هاي صفات نفس حرص در مطاعم و مشارب لذيذ، و عشق به زنان و امثال آن منت

ها  داند كه آن اما تجربه: پس هركسي كه افراد انسان را بررسي نموده است صد در صد مي
باشند، بعضي كساني هسـتند كـه قلـبش بـر      به اعتبار سرشت خويش، در اين امور مختلف مي

  باشد. شان بر قلب غالب مي اني هستند كه نفسنفس حاكم است، و بعضي ديگر كس

  هرگاه قلب خشمگين شود:
هرگاه براي گروه اول خشمي پديد آيد، يا در دلش تالش مقام و پايه بزرگي پديد آيـد،  

كنـد، و بـر    ها صبر مي باشند و بر ترك آن پس لذات بزرگ در برابر با آن، براي او، حقير مي
  دهد. جام ميها با نفس جهاد بزرگي ان ترك آن

  هرگاه شهوتي براي قلب پيش بيايد:
روند اگرچـه هـزار    ها پديد آيد، فوراً در آن فرو مي اما گروه دوم: هرگاه شهوتي براي آن

شوند و از ذلت و خواري كـه   ننگ و عار به دنبال داشته باشد، به مناصب عالي كه ترغيب مي
اوقـات بـراي مـرد غيرتمنـدي زوج      كننـد، و بسـا   شـوند، التفـات و تـوجهي نمـي     ترسانيده مي

دهـد؛ امـا او بـا آن اظهـار      آيد و نفس او را به شدت به سوي آن دعوت مي پسنديده پديد مي
كند به خـاطر خيـالي كـه در قلـبش از غيـرت پديـد آمـده اسـت، بسـا اوقـات بـر             تمايل نمي
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ت كنـد؛ زيـرا در سرشـتش عـز     كند و از كسي چيزي سؤال نمي گرسنگي و برهنگي صبر مي
  نفس وجود دارد.

آيد، ولي در  اي يا طعام خوشگواري پديد مي بسا اوقات براي مرد حريص، منكح پسنديده
كند، يا از جهت طب و پزشكي يا از جهت حكمت عملـي يـا    ها ضرر بزرگي احساس مي آن

گيري و  شود، پس از آن كناره ترسد و لرزه بر اندام مي از جهت غلبه و تسلط بعضي مردم، مي
  رود. كنند، پس ديده و دانسته در مهلكه فرو مي كند، باز خواهشات، او را كور مي يز ميپره

كنـد سـپس يـك     بسا اوقات انسان به سوي دو جهت مخالف از خود، كشش احساس مـي 
شـوند، تـا    آيد، و اينگونه افعال متشابه بر همين شكل تكرار مـي  اي بر ديگري غالب مي انگيزه

كردن و خودداري  گيرد، يا در اتباع از خواهشات يا در كنترل ار مياين كه او ضرب المثل قر
  ها. از آن

  هرگاه عقل بر قلب و نفس غالب آيد:
در اينجا شخص سومي هست كه عقلش بر قلب و نفسش، غالب است؛ مانند مؤمن واقعي 

گـردد، و بـه آنچـه در شـرع جـواز يـا        كه حب، بغض و شهوتش موافـق بـه امـر شـرع، برمـي     
كند، پس هيچ وقت برخالف حكم شرع سعي و تالشي  بش معروف است، مراجعه مياستحبا

  كند. نمي

  هرگاه طلب پست و مقام و مكارم اخالق غالب آيد:
يك شخص چهارمي نيز هست كه شهرت، طلب پست و مقام، و نفي ننگ و عار از خود، 

نيـروي خشـم و    برد، بـر تلخـي فحـش بـا وجـود      باشد؛ پس او خشم را فرو مي بر او غالب مي
دارد تـا مـردم در    نمايد، و با وجود نيروي طبيعي دست از شهوت برمي شدت جرأت، صبر مي

حق او چنان چيزهايي را كه مورد پسـندش نباشـند نگوينـد، و چيزهـاي قبـيح و زشـت بـه او        
منسوب نگردند، يا به اين خاطر تا به بلندي مقام مطلوب دست يابـد؛ پـس شـخص اول ماننـد     

ت، دوم مانند چهار پاست سـوم ماننـد ماليكـه اسـت و بـه شـخص چهـارم صـاحب         درنده اس
  شود. مروت و صاحب همت عالي گفته مي
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ها دو نيروي بـاهم، بـر نيـروي سـومي      شوند كه در آن باز: پس از بررسي، افرادي يافته مي
؛ پـس  گيرد و آن از ايـن  ها باهم متشابه است، اين از آن بهره مي آيد، و وضعيت آن غالب مي

هاسـت تعبيـر    وقتي شخص آگاهي بخواهد كه احوال آنان را ضبط نمـوده و ا ز آنچـه در آن  
  شود كه لطايف ثالثه را اثبات كند. نمايد، مجبور مي

  اهل مذاهب و اديان بر مقامات عقل اتفاق دارند:
اما اتفاق عاقالن: پس بايد دانست كه تمام آن كساني از اهل مذاهب كه توجه دارنـد كـه   

فس ناطقه مهذب گردد، بر اثبات اين سه لطيفه يا بيان آن مقامات و احوالي كه وابسته به اين ن
هـا را نفـس ملكـي، نفـس      ها در حكمت عملي، آن سه لطيفه است، اتفاق نموده اند، فيلسوف

پوشـي وجـود    گذاري يك گونه تسـامح و چشـم   نامند؛ اما در اين نام سبعي، نفس بهيميت مي
ترين افراد است، و قلب را  اري عقل به نفس ملكي از قبيل نامگذاري با افضلدارد، پس نامگذ

  نامند كه اين نامگذاري به اعتبار مشهورترين اوصاف آنست. نفس سبعي مي
صوفياي كرام اين لطايف را ذكر نموده و به تهذيب هريكي توجه كرده انـد؛ ولـي دو تـا    

بزرگي نموده اند كـه آن دو لطيفـه عبـارت انـد از     ها توجه  ها افزوده اند، و به آن لطيفه بر آن
  روح و سرّ.

ها از اين قرار است كه قلب دو وجـه دارد: يكـي تمايـل بـه بـدن و جـوارح، و        تحقيق آن
  ديگري به تجرد و صرافت.

همچنين عقل نيز دو وجه دارد كه يكي تمايل به بدن و حواس است و ديگـري تمايـل بـه    
گوينـد و   ي را كه به پايين ارتبـاط دارد قلـب و عقـل مـي    تجرد و صرافت است؛ پس آن وجه

  نامند. آنچه را كه به باال متعلق است روح و سر مي
كننـده، و وجـد اسـت، و صـفت روح انـس و انجـذاب        پس صفت قلب، شوق برانگيختـه 

كردن است به آنچه مأخذش از مأخـذ علـوم عـادي نزديـك باشـد،       است، و صفت عقل يقين
، و توحيد افعالي، و صفت سر شهود آنچه باالتر از علوم عادي است، و جز مانند ايمان بالغيب
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اين نيست كه آن حكايت از مجرد محـض اسـت، آن مجـرد محضـي كـه در زمـان و مكـان        
  نباشد، و به هيچ صفتي متصف نگردد و قابل اشاره نباشد.

صـيل،  و چون شرع بر ميزان صورت انساني نازل شده نه بر خصوصيات فـردي، پـس از تف  
بحث چنداني نكرده اسـت، بلكـه مباحـث آن را در زاويـه اجمـال گذاشـته اسـت، و بـه نـزد          

تـوان بـه    صاحبان هر دين و آييني از اين، علمي وجود دارد كه با بررسي و نوع هوشياري مـي 
  آن آشنايي پيدا كرد.

  عقل انسان غالب بر قلب اوست:
دة او براي ظهـور احكـام نـوع، در    مقدمه دوم: بايد دانست كه مرد قوي كسي است كه ما

آن، به صورت كامل و وافر تمكين نمايد، و او طبعاً رئـيس افـراد نـوع انسـان و دسـتورالعمل      
شـود، و او   گيرد كه قرب و بعد همه افراد، از حد اعلي به وسيله او شـناخته مـي   ها قرار مي آن

و بـر نفسـش غالـب    كسي است كه عقلش بر قلبش غالب آيد، با وجود اين كـه قلـبش قـوي    
باشد، و همه مقتضاهايش فراهم باشند، پس اين شخصي آنست كـه اخـالق او بـه حـد كامـل      

تـر از او اصـناف زيـاد و متفـاوتي وجـود دارد كـه انديشـه         برسند و فطرتش قوي باشد، پايين
  كند. ها را نمايان مي صحيح، آن

  عقل حيوان مغلوب است:
نهايت مغلوب قلب و  گانه است؛ ولي عقلش بي اما حيوان گنگ نيز داراي نيروهاي سه

تواند به مألاعلي ملحق گردد، همين  شدن نيست، و نمي نفس اوست، پس او شايسته مكلف

(ô‰s﴿فرمايد:  است منظور از قول خداوندي كه مي s9 uρ $oΨ øΒ §� x. ûÍ_t/ tΠyŠ# u öΝßγ≈ oΨ ù= uΗ xquρ ’ Îû Îh�y9 ø9 $# Ì� óst7 ø9$# uρ 

Ν ßγ≈ oΨ ø% y— u‘ uρ š∅ÏiΒ ÏM≈t7 ÍhŠ©Ü9$# óΟßγ≈ uΖ ù= āÒsùuρ 4’ n?tã 9��ÏVŸ2 ô£ϑ ÏiΒ $oΨ ø) n= yz WξŠ ÅÒø� s? ∩∠⊃∪﴾)1( » و برتري

                                           
  .70سورة اسراء، آية  -)1(



    

    حجت اهللا البالغه      308 
    

 

ها پاكيزه و  ها را در صحرا و دريا و رزق داديم به آن داديم فرزندان آدم را و حمل كرديم آن
  .»ها را بر بسياري مخلوق برتري كامل برتري داديم آن

  درجات انسان:
هـا را   قوي، تابع عقايد برحقي باشد كه از صادقين مأخوذ اسـت و او آن اگر عقل اين مرد 

  از مألاعلي گرفته اند، پس او مؤمن برحق است،
توانـد از آنـان اسـتفاده     و اگر با اين، او راهي به سوي مألاعلي دارد كه بـدون واسـطه مـي   
 الرْؤيَـا«فرمايـد:   مـي  �نمايد، پس در او شـاخي از نبـوت وجـود دارد، چنانكـه آن حضـرت      

ةِ  ِمنَ  ُجْزًءا َوَأْربَِعينَ  ِستةٍ  ِمنْ  ُجْزءٌ  الصاِلَحةُ  بـُوهاي خـوب، جزئـي از چهـل و     خواب«كه  »الن
  .»باشند ششمين جزء نبوت مي

كننـدگان مـأخوذ    و اگر عقلش تابع عقايد كج و نارواست است كه از گمراهـان و گمـراه  
  اند، پس او ملحد و گمراه است.

لش تابع رسوم قوم و تجربيات و حكمت عملي است پس او نسبت به دين خدا و اگر عق
نادان است، و چون وضع از اين قرار است، در حكمت الهي الزم گرديد كه كتابي از جانب 

ترين فردي به مألاعلي نازل گردد؛ سپس آراي به سوي او  او بر هوشيارترين و قويترين و شبيه

=š�Î﴿هورات ترويج يابند: جمع گردند تا احكام او از مش 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

ي آنـان كـامالً بيـان    راه احسـان و مقامـاتي را كـه ثمـرات آن هسـتند، بـرا       �و اين پيامبر 
  بفرمايد.

  گانه مالك شود: تواند بر لطايف سه انسان چگونه مي

                                           
  .42سورة انفال، آية  -)1(
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خالصه اينكه: وقتي مردم به كتاب اهللا يا آنچه پيامبر خدا صلوات اهللا وسـالمه عليـه آورده   
است ايمان آوردند، چنان ايماني كه تمام نيروهاي قلبي و نفسي را در بر گيرد، سـپس كـامالً   

دازند و به زبان ذكر و به قلب فكر و به جوارج آدابي به جا آوردند، و تـا مـدت   به عبادت بپر
گانه، حـظ خـود را از عبوديـت برداشـت      طوالني روي اين قرار گيرند، هريكي از لطايف سه

گيرد خشـك كـه بـا آب فراوانـي آبيـاري گـردد، و        نمايند، و اين شبيه به درختي قرار مي مي
هايي بر  فوذ كرده و به هر شاخ و برگي سرايت نمايد؛ سپس گلسيرابي در رنگ و ريشه آن ن

ها روييده و ميوه بدهند، پس همچنين رنگ عبادت در اين لطايف جاي گيرنـد و صـفات    آن
  ها به صفات ملكي فاضله تبديل گردند. طبيعي و پست آن

  مقامات و احوال:
ها بر يـك   افعال آن پس اين صفات اگر به صورت ملكات راسخ و پخته درآمده اند، اگر

گوينـد، و اگـر    هـا مقامـات مـي    باشند، بـه آن  هاي متقارب و نزديكي مستمر مي روش يا روش
شـوند و   آيند كه گاهي ظاهر گشته و گاهي ديگر محو، مي زدن پديد مي ها به صورت برق آن

ها،  خوابتا هنوز استقراري ندارند، يا اموري هستند كه شان اسقرار و استمراري ندارند مانند 
  شوند. ها، احوال و اوقات گفته مي صداها غيبي و غلبه به آن

  هرگاه عقل به وسيله يقين مهذب گردد:
چون مقتضاي عقل به هنگام هيجان طبيعت بشري، اين است كه به چيزهايي يقين كند كه 

شوند، پس مقتضايش بعد از تهـذيب ايـن اسـت كـه بـه آنچـه شـرع         مناسباتش بر او وارد مي
كند، چنانكه زيد بن حارثه  ها را عيناً مشاهده مي اي يقين كند كه گويا آن ه است به گونهآورد

لكـل حـق حقيقـة فمـا حقيقـة إيمانـك؟ فقـال: كـأني «به او فرمـود:   �زماني كه آن حضرت 
هر حقي حقيقتـي دارد، حقيقـت ايمـان تـو چيسـت؟ او      «كه  »أنظر على عرش الرحمن بارزاً 

  .»بينم كه ظاهر است رش رحمن را ميپاسخ داد كه گويا من ع
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گردد،  ها صادر مي و نيز چون از مقتضايش، آشنايي به اسبابي بود كه نعمت و نقمت از آن
  پس از مقتضايش بعد از تهذيب؛ توكل، شكر، رضا و توحيد است.

  آيد: به هنگام تهذيب نفس توبه و زهد به دست مي
م، مربي، محبت، و بـا دشـمن بغـض، از    و چون در اصل فطرت، مقتضاي اينست كه با منع

كنندگان ترس و به اشياي مفيد توقع و اميد داشته باشد، پس مقتضايش بعد از تهـذيب،   اذيت
محبت با خدا، ترس از عذاب او و اميدداشـتن بـه ثـواب اوسـت؛ و چـون مقتضـاي نفـس در        

توبـه،  فرورفتن به طبيعت، هالكت در شهوت و رفاهيت است، پـس صـفتش بعـد از تهـذيب     
زهد و اجتهاد است؛ و هدف ما از اين كالم تمثيل است، و مقامات در آنچه مـا ذكـر كـرديم    

  محصور نيستند، لذا غير مذكور را بايد بر مذكور مقايسه نمود.
و همچنين احوال، مانند سكر، اعراض از طعام و شراب تا مدت مديـد، و ماننـد خـواب و    

  رد.صداي غيبي را بر مقامات مقايسه بايد ك

  يقين ريشه و اصل مقامات است:
ها متوقف بـود، فـارغ شـديم؛ وقـت آن      وقتي كه ما از بيان آنچه شرح احاديث باب بر آن

  گويم: رسيده است كه هدف از آغاز كنيم، پس مي
اصل مقامات و احوال وابسته به عقل، يقـين اسـت، و از يقـين، توحيـد، اخـالص، توكـل،       

گردنـد، حضـرت عبـداهللا بـن      محدثيت و غيره منشعب مي شكر، انس، بيم، تفريد، صديقيت،
و در بعضي روايات،  »يقين كالً ايمان است«كه  »ُكلهُ  اِإليَمانُ  اْلَيِقينُ «مسعود فرموده است: 

واقسم لنا من اليقين ما تهـون «فرمود:  �اين از آن حضرت مرفوعاً آمده است، رسول خدا 
هاي دنيا بر ما سـهل   ز يقين به ما عنايت فرما تا مصيبتاي ا بهره«كه  »به علينا مصائب الـدنيا

  .»و آسان گردند

  معني يقين:
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قـدر و   لـة گويم: معني يقين اين است كه به آنچه شرع آورده است، از قبيـل: مسـأ   من مي
معاد، ايمان بياورد و ايمان بر عقلش غالب آيد و از عقلش ترشحاتي پديد آمده بر قلب  لةمسأ

، تا جايي كه چيزهاي يقين، مانند محسـوس و مشـاهد قـرار گيرنـد؛ زيـرا      و نفس وارد گردند
آيند، پس عادتـاً از آنچـه مـردم     هاي زيادي از آن پديد مي وقتي يقين بر قلب غالب آيد شعبه

رسـد، و آنچـه از او    دانـد آنچـه بـه او رسـيدني اسـت مـي       ترسـد؛ زيـرا مـي    ترسند او نمـي  مي
گردند، زيرا به آنچـه بـراي    هاي جهان بر او آسان مي ترسد، مصيب خطاشدني است به او نمي

داند كـه   پندارد؛ زيرا مي او در آخرت وعده شده است اطمينان دارد، اسباب زياد را ناچيز مي
قدرت وجوبي در جهان، مؤثر باالراده واالختيار است، و نيز اطمينـان دارد كـه اسـباب، امـور     

كشـند، سسـت    كوشند، و رنج و زحمـت مـي   عادي هستند، پس كوشش او در آنچه مردم مي
  شوند. شود، لذا طال و سنگ نزد او يكسان معلوم مي مي

  هاي يقين بسيار هستند: شعبه
خالصه اين كه وقتي يقين كامل و قوي شود و به صورت مستمر و مستدام بماند كه نه فقر 

  گردند. يهاي زيادي منشعب م و ثروت آن را تغيير دهند، نه عزت و ذلت؛ از آن شاخ

  هاي يقين است: شكر از شاخ
هاي ظـاهري و بـاطني كـه     از آنجمله است شكر: و آن عبارت است از اين كه تمام نعمت

ها را از جانب خداوند متعال بداند، پس در برابر هر نعمتي، از او محبتـي بـه    پيش او هستند آن
بدانـد، و در ايـن بـاره    بارگاه خداوند برآيد، و خـود را در برابـر بـه شـكرگذاري آن، عـاجز      

  پژمرده و متالشي گردد.
شــوند،  نخســتين كســاني كــه بــه ســوي جنــت فــرا خوانــده مــي «فرمــود:  �رســول خــدا 

  .»كنند كنندگانند كه خدا را در نهان و آشكار ستايش مي ستايش
باشـند؛   گويم: زيرا اين عالمت اين است كه عقل و قلب او تابع يقين به خداوند مي من مي

ها از طرف خداوند، در وجود مردم، نيروي فعـالي در   خت نعمت و رويت فيضان آنزيرا شنا
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گردند؛ پس  هاي اخروي متأثر مي ها نيروهاي مثالي و هيكل آورند، و از آن عالم مثال پديد مي
هـا از جانـب پروردگـار، از دعـاي پذيرفتـه، در       ها و رويت فيضـان آن  شناخت تفاصيل نعمت

رسد تا اين كه انسان به صـنع   خواهند شد، و شكر به پايه تكميل نميدرزدن باب جود، كمتر ن
 �عجيب الهي نسبت به خود، در عمر گذشته خويش متنبه نگردد، چنانكه از حضرت عمـر  

مـد هللا، وال إلـه إال الح«مروي است كه او به هنگام برگشت از آخرين حج خـويش فرمـود:   
لوادي (يعني ضجنان) أرعـى إبـالً للخطـاب، اهللا، يعطي من شاء ما يشاء، لقد كنت بهذا ا

وكـان فظّــا غليظـاً يتعبنــي إذا عملـت ويضــربني إذا قصـرت، وقــد أصـبحت وأمســيت ولــيس 
   »بيني وبين اهللا أحد أخشاه

دهد به كسي كه بخواهد  ها مخصوص خداست، به جز او معبودي نيست، مي همه ستايش«
چرانيـدم و او تنـد و خشـن     طاب شتر ميآنچه بخواهد، من در اين رودخانه (ضجنان) براي خ

زد، اكنـون صـبح و    كردم مرا مي كرد، اگر كوتاهي مي كردم مرا خسته مي بود، اگر كاري مي
  .»كنم كه بين من و خداوند كسي نيست كه از او ترسي داشته باشم شام مي

  هاي يقين است: توكل از شاخ
ان غالـب آيـد كـه كوشـش در     از آنجمله است توكل: و آن اين است كه يقين بـر او چنـ  

جلب منفعت و دفع مضـرت از ناحيـه اسـباب سسـت باشـد ولـي بـر روشـي كـه خداونـد در           
رود؛ ولي بدون از اين كه بر آن اعتمـادي   بندگانش در باره كسب مروج فرموده است راه مي

  داشته باشد.
، آنـان  شوند هفتاد هزار، از امت من بدون حساب به جنت وارد مي«فرمود:  �رسول خدا 

كننـد، و بـر    گيرنـد، داغ نمـي   گيرنـد، فـال نمـي    كساني هستند كه از كسي دم و تعويذي نمـي 
  .»كنند پروردگار خويش توكل مي

آنان را به اين صفات توصيف فرمود، تا اعالمي باشد بر ايـن   �گويم: رسول خدا  من مي
وده است، نـه تـرك   ها نهي فرم كه، اثر توكل عبارت از ترك آن اسبابي است كه شرع از آن

هـا در جنـت بـدون حسـاب از      ها را مـروج فرمـوده اسـت، و واردشـدن آن     آن اسبابي كه آن
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هـا جـايگزين گـردد، معنـي را پديـد آورد كـه        آنجاست كه وقتي معني توكل در نفـوس آن 
ها دور گردند؛ زيرا به يقـين دانسـتند كـه بـه      شدند از آن سببيت اعمال كه بدان اذيت داده مي

  ت واجبي، مؤثر ديگري، وجود ندارد.جز قدر

  هاي يقين است: هيبت و بيم از شاخ
از آنجمله است هيبت: و آن عبارت است از اين كه چنان بر عظمت و جالل خداوند يقين 

 �داشته باشد كه در برابر به آن ال شيء محض باشد، چنانكـه وقتـي حضـرت صـديق اكبـر      
طـوبى لـك يـا طيـر، واهللا لـوددت أنـي كنـت « اي را ديد كه بر درختـي نشسـت فرمـود:    پرنده

مثلك تقع على الشجر وتأكل من الثمر، ثم تطير ولـيس عليـك حسـاب وال عـذاب، واهللا 
لـــوددت أنـــي كنـــت شـــجرة إلـــى جانـــب الطريـــق مـــر علـــّى جمـــل، فأخـــذني، فـــأدخلني فـــاه، 

بـه خـدا   خوشا به حال تو اي مرغ، « »فالكني ثم ازدردني، ثم أخرجني بعراً، ولم أكـن بشـراً 
خـوري از ميـوة    نشيني بر درختي، و مـي  بودم كه مي داشتم كه من مانند تو مي قسم دوست مي

داشتم كه من درختـي   پري، و حساب و عذابي بر تو نيست، به خدا قسم دوست مي آن باز مي
جويـد و بـه داخـل     خورد و مـي  گذشت و مرا مي گرفتم كه شتري بر من مي سر راهي قرار مي

  .»شدم انداخت و انسان خلق نمي برد باز به صورت مدفوع مرا بيرون مي شكمش فرو مي

  هاي يقين است: حسن ظن از شاخ
گوينـد، و آن، از در نظرگـرفتن    از آنجمله است: حسن ظن، و اهل تصوف به آن انس مي

آيد، همچنانكه ترس از مالحظه مجازات حق تعـالي بـه    ها و الطاف حق تعالي پديد مي نعمت
كند، ولي با توجه به  آيد، اگرچه مؤمن از نظر اعتقاد، خوف و رجا را باهم جمع مي وجود مي

آيد، و گاهي ديگر حسن ظن بر او غالب  حال و مقامش بسا اوقات بيم و هيبت بر او غالب مي
لـرزد، اگرچـه عقلـش     آيد، مانند كسي كه كنار چاه عميقي قرار گرفته باشد كـه دارد مـي   مي

هـاي خوشـگوار،    آورد، و همچنانكه حديث نفـس، بـه نعمـت    پديد نمي براي او ترس و بيمي



    

    حجت اهللا البالغه      314 
    

 

آورد، اما وهم در هردو حالت از خـوف   كند، اگرچه عقلش شادي پديد نمي انسان را شاد مي
  كند. برداري مي و شادي بهره

حسـن ظـن بخـدا از    «كـه   »حسـن الظـن بـاهللا مـن حسـن العبـادة«فرمود:  �رسول خدا 
أنـا عنـد ظـن عبـدي «، باز به نقـل از پروردگـارش فرمـود:    »آيد ميبهترين عبادات به حساب 

گويم: اين از آنجاسـت كـه    . من مي»كنم من با گماني كه بنده با من دارد رفتار مي«كه  »بـي
  كند تا لطايفي از سوي پروردگار بر او فايض گردد. حسن ظن نفس را آماده مي

  هاي يقين است: تفريد از شاخ
: و آن اين است كه ذكر، چنان بر نيروهاي ادراكي، تسلط پيدا كند از آنجمله است تفريد

روند، و شـعلهايش   بيند، پس تمام احاديث نفس از بين مي كه گويا او دارد خداوند را عيناً مي
هـم الـذين َوَضـَع عـنهم  اْلُمَفـرُدونَ  َسـَبقَ  ِسـيُروا«فرمـود:   �گردند، رسـول خـدا    خاموش مي

كه مفردين سبقت گرفته اند، آنان كسـاني هسـتند كـه ذكـر بارهـاي       برويد« »الـذكُر أثقـالهم
گويم: هرگـاه نورانيـت ذكـر، در قلـب      ، من مي»ها كنار انداخته است سنگيني را از دوش آن

رود و  سرايت كند، و معرفت به جبـروت در نفـوس آنـان مجسـم گـردد، بهيميـت كنـار مـي        
  روند. مي ها از بين گردند، و سنگيني هاي آن خاموش مي شعل

  هاي يقين است: اخالص از شاخ
از آنجمله است اخالص: و آن اين كه نفع عبادت خداوند، از جهت قرب نفس به حق، 

βÎ) |M¨﴿فرمايد:  متمثل گردد، چنانكه خداوند مي uΗ ÷qu‘ «!$# Ò=ƒÌ� s% š∅ÏiΒ tÏΖ Å¡ósßϑ ø9 $# ∩∈∉∪﴾)1( 
صديق آنچه خداوند به زبان و يا از جهت ت »رحمت خداوند به نيكوكاران نزديك است«

از ثواب آخرت وعده داده است؛ پس در اثر آن با انگيزه بزرگي اعمال پديد  †رسوالن 
شود، و اين  ها آميخته نمي آيند و هيچگونه ريا و خودپسندي و توافق به عادتي، به آن مي
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خداوند  گيرد، گيرد، حتي اعمال مباح عادي را نيز در بر مي حالت همه اعمال را فرا مي

tΒ$!﴿فرموده است:  uρ (#ÿρâ÷ É∆é& āωÎ) (#ρß‰ ç6÷èu‹ Ï9 ©! $# tÅÁÎ= øƒèΧ ã&s! tÏe$!$#﴾)1( .» و فرمان نيافتند جز آنكه
  »اند با پاكدلى بپرستند در حالى كه پرستش را براى او خالص ساخته -خدا را

  .»مال بر نيات استمدار اع«كه  »بِالنـياتِ  اَألْعَمالُ  ِإنَما«فرمود:  �رسول خدا 

  هاي يقين است: توحيد از شاخ
  از آنجمله است توحيد: و آن داراي مراتب زيادي است:

ها را چنـان نـاگوار بدانـد     يكي است: توحيد عبادات كه طواغيت را نپرستد، و پرستش آن
  داند. كه افتادن در آتش را ناگوار مي

ببينـد كـه مـوثر در جهـان بـه جـز        دوم آنكه: حول و قوت را فقط از آن خداوند بداند، و
قدرت وجوبي بال واسطه، نيست، و اسباب، امور عادي هسـتند كـه مجـازاً مسـببات بـه سـوي       

  گردند، و ببيند كه تقدير، بر اراده مخلوق غالب است. ها منسوب مي آن
سوم اينكه: عقيده داشته باشد كه خداونـد از ايـن كـه هـم شـكل محـدثات باشـد منـزه و         

بيند كه اوصاف او تعالي با اوصاف خلق هيچگونه مماثلتي ندارند، و خبر در ايـن  مبرّاست و ب
 َكِمْثِلـهِ  لَـْيسَ «ميان مانند معاينه است، و قلبش مطمئن گردد، و از ته دل يقين داشته باشـد كـه   

اخبار شرع را بر اين با بينه از پروردگارش تلقي نمايد كه از ذات او پديـد آمـده و بـه     »َشـْيء
  باشند. و مستند ميذات ا

  هاي يقين هستند: صديقيت و محدثيت از شاخ
ها از اين قرار است، بعضي از افراد امت  از آنجمله است صديقيت و محدثيت: حقيقت آن
هستند، مانند شاگرد هوشيار براي  †چنان است كه در اصل فطرت خويش، شبيه انبياء 
ين شباهت به اعتبار نيروي عقلي است او استاد محقق، پس اين شاگرد شبيه استاد است، اگر ا
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باشد، و به  صديق يا محدث نام دارد، و اگر به اعتبار نيروي عملي است او شهيد و حواري مي

%tÏ﴿فرمايد:  سوي اين دو گروه در اين آيه اشاره شده است كه مي ©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u «! $$Î/ ÿÏ&Î# ß™â‘ uρ 

y7 Í×‾≈ s9 'ρé& ãΝèδ tβθà)ƒÏd‰ Å_Á9 $# ( â!# y‰ pκ’¶9 $# uρ﴾)1( » كساني كه به خدا و پيامبران او ايمان آورده اند
  .»ايشانند صديقان و شهيدان

  فرق بين صديق و محدث:
فرق بين صديق و محدث اين است كه نفس صديق از نفس نبي قريب المأخذ است، مانند 

ايگزين گوكرد نسبت به آتـش؛ پـس هرگـاه خبـري از پيـامبر بشـنود، در نفـس او كـامالً جـ         
پذيرد، گويا كـه علـم آن، در نفـس او، بـدون از      شود و آن را به شهادت نفس خويش مي مي

تقليد پديد آمده است، و به اين طرف در اين حديث اشاره شده اسـت كـه حضـرت ابـوبكر     
  شنيد. مي �جنبش صداي جبرئيل را به هنگام آوردن وحي بر آن حضرت  �صديق 

از ته دل او با شديدترين وجهي برخيزد، و منجـر   ،�صديق كسي است كه محبت رسول 
گردد كه با مال و جان خويش بـا نبـي مواسـات و همـدردي نشـان دهـد، و در هرحـال بـا او         

نسبت به او خبر بدهد كه او از همه مردم در صرف  �موافقت نمايد، تا جايي كه رسول خدا 
حق او گواهي بدهـد كـه اگـر    در  �مال و جان خويش منت و احسان بيشتري دارد، و پيامبر 

داد، و  داد، او را قـرارا مـي   كسي را دوست خود قرار مـي  �داشت كه آن حضرت  امكان مي
شـوند؛   اين از آنجاست كه انوار وحي، از نفس نبي، بر نفس صديق، پشـت سـر هـم وارد مـي    

، و چـون  آيـد  پس هراندازه تاثير و تأثر، فعل و افعال اضافه باشد، فنا و فداكاري به دست مـي 
و شـنيدن   �مجلسي رسـول خـدا    باشد به توسط صحبت و هم كمال او كه منتهاي هدفش مي

  مجلسي داشته است. كالم او به دست آمده است، الزماً از همه بيشتر به او، هم

  از عاليم صديق:
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بودن، اين است كه از همه مردم بهتر به تعبير خواب بلد باشد، و ايـن از   از عالمات صديق
آيد، از اينجـا بـود كـه     ترين سبب پديد مي ت كه در سرشت او تلقي امور غيبي با ادنيآنجاس

ها را تعبير نمايد، و نيز از عالمات صـديق   خواست تا خواب از صديق زياد مي �آن حضرت 
  اي. آورد و آن هم بدون مشاهدة معجزه است كه نخستين كسي باشد كه ايمان مي

  بودن: از خواص محدث
ورزد، پـس   به بعضي از معادن علم كه در ملكـوت جـا دارنـد، مبـادرت مـي      نفس محدث

 �دارد تا شـريعتي بـراي نبـي     برخي از علومي كه خداوند در آنجا مهيا ساخته است را، برمي
هـا   قرار گيرد، مانند كسي كه در خواب، بسياري از حوادث را كه در ملكوت براي ايجاد آن

  تصميم گرفته شده است، ببيند.
از خواص محدث اين است كه قرآن موافق به رأي او در برخي از حوادث نازل گردد، و 

  در حق او خواب ببيند كه به او بعد از سيرشدن خويش، شير داده است. �و نيز اين كه پيامبر 

  صديق از همه به خالفت سزاوارتر است:
نايت خداوند صديق از همه مردم به خالفت سزاوارتر است؛ زيرا نفس او مقري براي ع

كند گويا كه روح او قرار گرفته  نصرت و حمايت مي �گيرد، و از نبي  نسبت به نبي قرار مي
 �كند، و همين است منظور از قول حضرت عمر   دارد به زبان صديق صحبت مي �و نبي 

 َقدْ  ���� ُمَحمدٌ  َيكُ  فَِإنْ «كه وقتي مردم را به بيعت به دست صديق دعوت نمود، فرمود: 
 َوِإن  ���� ُمَحمًدا اللهُ  َهَدى ِبَما بِهِ  تـَْهَتُدونَ  نُورًا َأْظُهرُِكمْ  بـَْينَ  َجَعلَ  َقدْ  تـََعاَلى اللهَ  فَِإن  اَت،مَ 

كه  »فـََبايُِعوهُ  فـَُقوُموا بِأُُمورُِكْم، الناسِ  َأْوَلى فَِإنهُ  اثـْنَـْيِن، ثَاِنى ���� اللهِ  َرُسولِ  َصاِحبُ  َبْكرٍ  َأبَا
فوت فرموده است خداوند در ميان شما نوري به جا گذاشته است كه  �ر جناب محمد اگ«

را هدايت فرمود و بدون ترديد حضرت  �شويد، و خداوند محمد  به وسيله او هدايت مي
تر است،  ابوبكر رفيق و همراه او و ثاني اثنين است، و او از همه مردم به كارهاي شما شايسته

  .»و بيعت كنيدلذا بلند شويد و با ا
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  محدث در خالفت پشت سر صديق است:
فرمود:  �باشد؛ زيرا رسول خدا  و پس از صديق، محدث، سزاوارتر به خالفت مي

به دو كس پس از من اقتدا نماييد، ابوبكر «كه  »َوُعَمرَ  َبْكرٍ  َأِبى بـَْعِدى ِمنْ  بِاللَذْينِ  اقْـَتُدوا«

%Ï“﴿، و نيز خداوند فرمود: »و عمر ©!$#uρ u!% ỳ É−ô‰ Å_Á9 $$Î/ s−£‰ |¹uρ ÿÏµÎ/ � y7 Í×‾≈ s9 'ρé& ãΝ èδ šχθà) −G ßϑ ø9 $# 

  .»و آن كه آورد راستي را و به آن تصديق نمود، ايشانند متقيان« )1(﴾∪⊃⊃∩

لقــد كــان فــي مــن قــبلكم محــدثون، فــإن يكــن فــي أمتــي أحــد «فرمــود:  �رســول خــدا 
در امت من كسي باشد، او عمر در گذشگان محدث وجود داشته است، پس اگر «كه  »فعمر
  .»است

  تجلي، يكي از احوال متعلق به عقل است:
تجلي بر سه حـال اسـت:   «و از احوال متعلق به عقل يكي تجلي است، سهل فرموده است: 

باشند، و تجلـي حكـم    تجلي ذات كه آن مكاشفه است، تجلي صفات ذات كه مواضع نور مي
  .»ذات كه آن آخرت و ما فيهاست...

  :شفةذات يا مكا تجلي
نمايد، و از ما  بيند و مشاهده مي معني مكاشفه اين كه يقين آنچنان غلبه يابد كه گويا او مي

 َكأَنـكَ  اللـهَ  تـَْعبُـدَ  َأنْ  اِإلْحَسـانُ «فرمـود:   �گيـرد، چنانكـه رسـول خـدا      سوي غافل قرار مي
  اين جهان.باشد نه در  بر ما مشاهدة عيني و چشم ديد، در آخرت مي »تـََراهُ 

  تجلي صفات ذات:
  تجلي صفات ذات، دو احتمال دارد:
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يكي آن كه افعال الهي را در خلق مراقبه نمايـد، و صـفات او را در ذهـن خـود مستحضـر      
شود، ترس و  برد كه خداوند بر او قادر است، لذا از اسباب غيب مي بدارد؛ پس به يقين پي مي

آيـد؛ پـس هميشـه متواضـع      به او بر او غالب مي خيزد، و علم خداوند نسبت تسبب از او برمي
 فَِإنـهُ  تـَـَراهُ  َتُكـنْ  لَـمْ  فَـِإنْ «فرمـود:   �گيـرد، چنانكـه رسـول خـدا      مرعوب و مدهوش قرار مي

شود، و از يك نـوري بـه    اين است مواضع نور كه نفس به انوار گوناگوني، نوراني مي »يـَـَراكَ 
آورد،  اي ديگـر روي مـي   اي بـه سـوي مراقبـه    گردد، و از يك مراقبـه  سوي نوري ديگر برمي

  برخالف تجلي ذات كه در آنجا تعدد و دگرگوني وجود ندارد.
بـدون توسـط اسـباب     »كـن «دوم آن كه، صفات ذات را به صورت فعل و خلق، بـه امـر   

خارجي مشاهده نمايد، و مواضع نور، همان اجسام مثـالي نـوراني هسـتندكه بـراي عـارف بـه       
  ت دنيوي، پديد آيند.هنگام ترك تعلقا

  تجلي حكم ذات يا تجلي آخرت:
معني تجلي آخرت اين است كه مجازات را با چشم بصـيرت در دنيـا و آخـرت مشـاهده     
كند، و آن را در نفس خود چنان دريابد كه گرسـنه، درد گرسـنگي و تشـنه، درد تشـنگي را     

  يابد. درمي
ي كسـي بـر او در حـال    اسـت كـه وقتـ    بپس مثال اول: قول حضرت عبداهللا بن عمـر  

طواف سالم گفت، جواب سالم او را نداد، لذا او پيش بعضي از دوستان گله كـرد، حضـرت   
ــود:  ــداهللا فرم كنــا نترايــا هللا فــي ذلــك المكــان، وهــذه الحالــة نــوع مــن الغيبــة ونــوع مــن «عب

  .»كرديم، و اين يكگونه غيبت و فناست ما در اين مكان خدا را مشاهده مي«كه  »الفناء
  يرا هر لطيفه از لطايف سه گانه، غيبت و فنايي دارد.ز

  پس غيبت عقل و فناء او، اين است كه با توجه به سوي خدا، شناخت چيزها از بين برود.
  غيبت قلب و فناء او، اين كه محبت غير و خوف از آن، از بين برود.

ردن بــه بــ و غيبــت نفــس و فنــاء آن، ايــن كــه شــهوات نفــس از بــين برونــد و آن از لــذت
  خواهشات باز بماند.
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خـود  «كـه   »الطبيـب أمرضـني«مثال دوم آنست كه، صديق و اصحاب ديگر فرموده اند: 
  .»طبيب مرا بيمار كرده است

هايي وجـود داشـتند، و نيـز مـروي      مثال سوم: آن كه انصاري سائباني ديد كه در آن چراغ
مدند دو چراغ در جلو در شب تاريكي بيرون آ �است كه دو صحابي از محضر آن حضرت 

ايشان قرار گرفت، وقتي كه از هم جدا شدند بـا هريكـي جداگانـه چراغـي بـود تـا بـه خانـه         
  رسيدند، يا آن كه روايت شده است كه بر قبر نجاشي نوري مشاهده گرديد.

ُرنَا«گفت:  �اسيدي است كه به رسول خدا  ي و مثال چهارم: قول حنظله ارِ  تُذَكبِالن 
 يَا َأْنتَ  َكْيفَ  :فـََقالَ  َبْكرٍ  َأبُو َلِقَيِنى«از حنظله ربيع اسيدي مروي است كه گفت:  »والَجنةِ 
 اللهِ  َرُسولِ  ِعْندَ  َنُكونُ  :قـُْلتُ  ؟!تـَُقولُ  َما اللهِ  ُسْبَحانَ  :قَالَ  ،َحْنظََلةُ  نَاَفقَ  :قـُْلتُ  ؟َحْنظََلةُ 
ُرنَا ���� ارِ  يُذَكةِ  بِالنا َواْلَجنهِ  َرُسولِ  ِعْندِ  ِمنْ  َخَرْجَنا فَِإَذا ،َعْينٍ  رَْأىَ  َكَأنَعاَفْسَنا ���� الل 

َعاتِ  َواَألْوَالدَ  اَألْزَواجَ  . َهَذا ِمْثلَ  لَنَـْلَقى ِإنا فـََواللهِ  :َبْكرٍ  َأبُو قَالَ  ،َكِثيًرا َنِسيَنا َوالضيـْ
. اللهِ  َرُسولَ  يَا َحْنظََلةُ  نَاَفقَ  :ُقْلتُ فَـ  ���� اللهِ  َرُسولِ  َعَلى َدَخْلَنا َحتى َبْكرٍ  َوَأبُو َأنَا فَاْنطََلْقتُ 

ُرنَا ِعْنَدكَ  َنُكونُ  اللهِ  َرُسولَ  يَا :قـُْلتُ  ؟َذاكَ  َوَما ���� اللهِ  َرُسولُ  قَالَ  ارِ  تُذَكةِ  بِالنى َواْلَجنَحت 
َعاتِ  َواَألْوَالدَ  اَألْزَواجَ  َناَعاَفسْ  ِعْنِدكَ  ِمنْ  َخَرْجَنا فَِإَذا ،َعْينٍ  رَْأىَ  َكأَنا  ،َكِثيًرا َنِسيَنا َوالضيـْ

 الذْكرِ  َوِفى ِعْنِدى َتُكونُونَ  َما َعَلى َتُدوُمونَ  َلوْ  بَِيِدهِ  نـَْفِسى َوالِذى :���� اللهِ  َرُسولُ  فـََقالَ 
(ثالث  »َوَساَعةً  َساَعةً  َحْنظََلةُ  ايَ  َوَلِكنْ  ،طُُرِقُكمْ  َوِفى فـُُرِشُكمْ  َعَلى اْلَمالَِئَكةُ  َلَصاَفَحْتُكمُ 

فرمود: چطوري اي حنظله؟ من گفتم:  �مالقات نمود با من حضرت ابوبكر صديق «مرات) 
باشيم  مي �گويي؟ من گفتم: ما كه پيش پيامبر  منافق شده حنظله، فرمود: سبحان اهللا چه مي

ي ما قرار دارند، وقتي كه از ها كند گويا كه در جلو چشم ما را به جهنم و بهشت يادآوري مي
ها فراموش  كنيم بسياري از آن ها برخورد مي ها و زمين آييم و با زن و بچه پيش او بيرون مي

شويم، پس من و حضرت  فرمود: به خدا قسم ما هم همچنين مي �كنيم، حضرت ابوبكر  مي
سول اهللا، رفتيم و من عرض كردم كه حنظله منافق شد يا ر �پيش رسول خدا  �ابوبكر 

فرمود: چه شده است؟ عرض كردم: يا رسول اهللا وقتي كه ما پيش شما  �رسول خدا 
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هاي ما قرار  ها، در جلو چشم فرماييد، گويا آن باشيم و ما را به جنت و جهنم يادآوري مي مي
نماييم  رويم و با اهل و عيال و زمين برخورد مي دارند؛ سپس وقتي از پيش شما بيرون مي

فرمود: قسم به ذاتي كه نفسم در قبضة  �كنيم، رسول خدا  ها را فراموش مي از آنبسياري 
گرفتيد،  مانديد كه پيش من هستيد و در ذكر قرار مي قدرت اوست، اگر شما بر آن وضعي مي

كردند، ولي اي حنظله اين گاه  ها با شما مصافحه مي تان و راه هاي فرشتگان در رختخواب
اشاره نمود كه  �ن كلمه را تا سه بار تكرار نمود) پس رسول خدا ، (و اي»باشد گاهي مي

مانند و نيز مثال آن، مانند آنست كه حضرت عبداهللا  احوال هميشه به يك صورت باقي نمي
  جنت و جهنم را به خواب ديد. ببن عمر 

  هاي يقين است: فراست صادق از شاخ
واقعيت باشد، حضرت عبداهللا بـن  اي كه مطابق به  از آنجمله است فراست صادق و خاطره

نسـبت بـه چيـزي بفرمايـد كـه چنـين        �من نشـنيدم كـه حضـرت عمـر     «فرمود:  بعمر 
  شد كه او پنداشته بود. پندارم مگر همانطور مي مي

  هاي يقين هستند: هاي نيك هم از شاخ خواب
هـاي سـائالن،    بـه تعبيـر خـواب    �هاي صالح و نيك: رسول خـدا   از آنجمله است خواب

 رََأى َمـنْ «فرمـود:   نشسـت و مـي   داد، حتي روايت است كه او بعد از نماز صبح مي ميت مياه
كـرد   ؛ پـس اگـر كسـي خـوابي بيـان مـي      »چه كسي از شما خوابي ديده است« »؟ُرْؤيَـا ِمْنُكمْ 

هاي نيك اين است كـه كسـي    فرمود، و مراد از خواب خواست تعبير مي آنچنانكه خداوند مي
را بـه خـواب ببينـد يـا مشـاهد       †و جهنم را يا مردمان نيك و انبياء  يا جنت �رسول خدا 

ببيند يا خوابي ببيند كه بر كوتاهي خويش متوجه گردد، مانند اين  »بيت اهللا«مبارك را مانند 
اي را مانند  هاي پاكيزه گيرد، يا انوار و رزق كه خشم خود را مانند سگي ببيند كه او را گاز مي

  اي را ببيند، واهللا أعلم. يند يا فرشتهشير، عسل و كره بب

  هاي يقين است: بردن به هنگام مناجات از شاخ لذت
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مـن «فرمـود:   �از آنجمله است: يافتن شيرين مناجات و انقطاع حديث نفس، رسول خدا 
كه دو ركعت نمـاز   كسي« »َذنْبِـهِ  ِمـنْ  تـََقدمَ  َما َلهُ  ُغِفرَ  نـَْفَسهُ  ِفيِهَما ُيَحدثُ  الَ  رَْكَعتَـْينِ  َصلى

  .»شوند اش آمرزيده مي چنان بخواند كه با خود صبحت نكند، گناهان گذشته

  هاي يقين است: نمودن خويش از شاخ محاسبه 
گـردد، و   نمودن: و اين از بين عقلـي كـه بـا نـور ايمـان منـور مـي        از آنجمله است محاسبه 

 َدانَ  َمـنْ  اْلَكـيسُ «فرمـود:   �ا آيد، رسول خـد  اي كه نخستين مقام قلب است، پديد مي اراده
هوشيار كسي است كه نفسش فرمانبردار او باشـد، و بـراي   « »اْلَمـْوتِ  بـَْعـدَ  ِلَما َوَعِملَ  نـَْفَسُه،

  .»بعد از موت كاري بكند
هاي خود را مورد محاسبه قرار دهيد، پيش  در خطبة خويش فرمود: نفس �حضرت عمر 

تان  ها را وزن كنيد پيش از اين كه پيش از اين كه اعمال آناز اين كه از شما محاسبه بشود، و 
شدن بزرگ به پيش خـدا، آراسـته كنيـد، در آن روزي كـه      وزن شود، و خود را براي عرضه

  شويد و هيچ چيزي از شما پوشيده نخواهد ماند. همه شما عرضه مي

  هاي يقين است: حياء از شاخ
يي اسـت كـه از مقامـات نفـس اسـت، و از      از آنجمله است حيـاء: و ايـن غيـر از آن حيـا    

مالحظه عزت و جالل خداوندي همراه با در نظرگرفتن عاجزي خويش از اداي حقوق الهي، 
فرمود: من در اتاق تاريكي  �آيد، حضرت عثمان  هاي بشري، پديد مي و آلودگي به ناپاكي

  كنم. كنم و به خاطر شرم از خداوند خود را جمع و جور مي غسل مي

  ت وابسته به قلب:مقاما
ها جمع است، و آن عبارت از اين است كـه هـدف،    اما مقامات متعلق به قلب: نخستين آن

اهميت باشـد كـه بـه     امر آخرت باشد كه به آن بايد اهتمام ورزيد، و امر دنيا پيش او چنان بي
  آن سو توجهي نداشته باشد، مگر ضمناً، از آن جهت كه وسيله رسيدن به هدف باشد.
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  يم يا اراده:تصم
  نامند: تصميم آنست كه صوفياي كرام به آن اراده مي

ــدا   ــول خ ــود:  �رس مــن جعــل همــه همــاً واحــداً هــم اآلخــرة كفــاه اهللا همــه، ومــن «فرم
هركسي كه به يك امر اهتمـام ورزد كـه   « »تشعبت به الهموم يباِل اهللا في أي أودية هلـك

مايد و كسـي كـه بـه فكـر چنـدين امـر       فر نيتش آخرت است خداوند نيتهاي او را كفايت مي
  .»گردد باشد، خداوند باكي نخواهد داشت كه در كدام وادي هالك مي

كوبد، بلكه مغـز   گويم: قصد انسان مانند دعا، خاصيتي دارد كه درِ جود الهي را مي من مي
دعا و خالصة آنست، پس هرگاه قصدها او فقط به خاطر رضاي خدا باشند، خداوند بـراي او  

ي خواهد شد؛ پس وقتي كه نيـت او جمـع و جـور باشـد، و بـا ظـاهر و بـاطن بـه عبـادت          كاف
كند كه  آورد، و تنها بر اين اكتفا نمي بپردازد، اين محبت خدا و رسول را در قلب او پديد مي

بـودن آن   محبت، او را وا دارد كه بـه مالـك الملـك بـودن خـدا و رسـول صـادق و مبعـوث        
باشد شـبيه   وي خلق خدا، ايمان داشته باشد، بلكه اين حالتي مياز جانب خدا به ر �حضرت 

به حالت تشنه به سوي آب و گرسنه به سوي غذا، و محبت از پرشدن عقل به ذكر خدا و فكر 
كنـد و قلـب آن را بـا     آيد، و نور ايمان از عقل به سوي قلب ترشـح مـي   در جالل او پديد مي

  يابد. نيروي طبيعي خويش درمي

  :����رسول حب خدا و 

 َوَجـل  َعـز  اللـهُ  ، َمـْن َكـانَ َمـانِ يْ اإلِ  َوةَ َحـالَ  َوَجـدَ  ِفيهِ  ُكن  َمنْ  ثٌ َثالَ «فرمود:  �رسول خدا 
سه چيز است كـه در هـر كسـي يافـت شـوند      «الحديث،  »..ِسـَواُهَما ِممـا ِإلَْيهِ  َأَحب  َوَرُسولُهُ 

  ، الخ.»ش او از هرچيز محبوبتر باشند..يابد، هركسي كه خدا و رسول پي شيرين ايمان را درمي
نفسي وسـمعي وبصـري وأهلـي  إلى مناللهم اجعل حبك أحب «فرمود:  �رسول خدا 

خدايا محبت خود را در قلب من از محبت نفسم، گوشم، چشمم، « »ومالي ومن الماء البـارد
  .»اهل و عيالم، مالم و از آب سرد محبوبتر بگردان
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ال تكـون مؤمنـاً حتـى أكـون أحـب «فرمـود:   �عمر خطاب به حضرت  �و آن حضرت 
إليك من نفسك، فقال عمر: والذي أنزل عليك الكتاب ألنت أحب إلى من نفسي التـي 

 ــي ــين َجْنَب ــم إيمانــك����، فقــال رســول اهللا ب ــا عمــر ت اي عمــر تــو مــؤمن قــرار    « »: اآلن ي
ود: قسم به ذاتي كه گيري، مگر اين كه من در قلب تو از خودت محبوبتر نباشم، عمر فرم نمي

ام هست، محبوبتر هستي، آن  قرآن را بر تو نازل فرموده است، تو پيش از من نفسم كه در سينه
  .»فرمود: اكنون اي عمر ايمان تو كامل گرديد �حضرت 

 يـُْؤِمنُ  الَ «شنيدم كه فرمود:  �روايت است كه گفت: از رسول خدا  �از حضرت انس 
هيچيكي از شما مؤمن « »َأْجَمِعينَ  َوالناسِ  َوَوَلِدهِ  َواِلِدهِ  ِمنْ  ِإلَْيهِ  َأَحب  َأُكونَ  َحتى َأَحدُُكمْ 

  .»شود تا من نزد او از فرزند و مادر و پدرش و همه مردم محبوبتر نباشم نمي
به اين اشاره نمود كه حقيقت حب اين است كه لـذت يقـين،    �گويم كه رسول خدا  مي

و نفس غالب آيد، تا حـدي كـه بـه جـاي خـواهش قلـب در       نخست بر عقل و سپس بر قلب 
مجراي عادت قرار گيرد، مانند آب سرد براي تشنه؛ پس وقتي كه تا اين حد برسـد آن حـب   

  آيد. باشد كه از مقامات قلب به حساب مي خاصي مي
ات با خدا را هركسي مالق« »ِلَقـاَءهُ  اللهُ  َأَحب  اللهِ  ِلَقاءَ  َأَحب  َمنْ «فرمود:  �رسول خدا 

 �گـويم: رسـول خـدا     . مـن مـي  »دارد دوست داشته باشد خداوند مالقات با او را دوست مي
بودن او به مقام تجرد از پردة بدن، و تالش او بـراي رهـايي از    تمايل مؤمن به سوي حق، تشنه

تنگناي طبيعت به سوي ميدان تقدس، و رسيدنش به جايي كه در وصـف نگنجـد را عالمـت    
  دق مؤمن براي پروردگارش قرار داد.محبت صا

  محبت مؤمن براي خداوند متعال:

مـن ذاق خـالص محبـة اهللا تعـالى شـغله ذلـك عـن «فرمـود:   �حضرت ا بوبكر صـديق  
هركسي كه مزة محبت خالص خداوند را بچشد، « »طلب الدنيا، وأوحشه عن جميع البشر

  .»رداندگ او را از طلب دنيا بازداشته و از تمام مردم متنفر مي
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بـرداري، از آثـار محبـت اسـت؛ پـس       گويم: اين مقوله حضرت صديق نهايت پرده من مي
هرگاه محبت مؤمن براي خداوند تا سرحد كمال برسد آن منجر به محبـت خداونـد بـراي او    

  گيرد. قرار مي
حقيقت محبت خداوند براي بنده اين نيست كـه العيـاذ بـاهللا او از بنـده منفعـل گـردد؛ امـا        

آن اينست كه خداوند چنان برخوردي با او بكند كه او درخـور آن، آمـادگي داشـته     حقيقت
كند، در صـورتي كـه    باشد، همچنانكه خورشيد جسم صيقل شده از غير آن را بيشتر گرم مي

كنـد، همچنـين    كه عملكرد خورشيد يكي است، ولي به اعتبار تعدد اسـتعداد قابـل، فـرق مـي    
هـا، عنايـت خاصـي دارد، پـس      ش از جهت صفات و افعال آنخداوند متعال به نفوس بندگان

ها در حساب بهايم قرار گيرد، نـور   هركسي كه به صفات خسيس متصف گردد و به سبب آن
كند كه مناسب به اسـتعدادش باشـد، و كسـي كـه بـه       خورشيد احديت، با او آن كاري را مي

ار گيـرد، نـور خورشـيد    هـا در جمـع مألاعلـي قـر     صفات فاضله متصف باشد، و بـه سـبب آن  
آورد؛ تا جايي كه جوهري از جـواهر بهشـت    احاديت در او نورانيت و درخشندگي پديد مي

شود كه او  گردند؛ پس در اين صورت گفته مي گيرد، و احكام مألاعلي بر او اجرا مي قرار مي
 كنـد كـه دوسـت بـا دوسـت      را خدا دوست داشته است، زيرا خداوند با او چنان برخورد مـي 

شود، باز محبت خداوند در او، احوالي  كرده باشد، و در اين حالت، به آن بنده، ولي گفته مي
  ها را بيان فرموده است. آن �آورد كه رسول خدا  را پديد مي

  از مقامات قلبي، يكي آنست كه مقبوليت مؤمن نازل گردد:
  ود آيد.از آنجمله اين است كه مقبوليت او نخست در مألاعلي سپس در زمين فر

. فََأْحِبْبـهُ  ُفالَنًـا ُيِحـب  اللـهَ  ِإن  ِجْبرِيـلَ  نَـاَدى اْلَعْبـدَ  اللـهُ  َأَحـب  ِإَذا«فرمـود:   �رسول خدا 
 َأْهـلُ  فـَُيِحبـهُ . فَـَأِحبوهُ  ُفالَنًـا ُيِحـب  اللـهَ  ِإن  السـَماءِ  َأْهـلِ  ِفـى ِجْبرِيـلُ  فـَيـُنَـاِدى ِجْبرِيـُل، فـَُيِحبهُ 

 َماِء،الس  اي را دوست داشته باشد، بـه   هرگاه خداوند بنده« »اَألْرضِ  ِفى اْلَقُبولُ  َلهُ  يُوَضعُ  ثُم
دارد، تو نيـز او را دوسـت بـدار، پـس      دهد كه خداوند فالن بنده را دوست مي جبرئيل ندا مي

ده را دهد كه خداوند فالن بن دارد، سپس جبرئيل در آسمان ها ندا مي جبرئيل او را دوست مي



    

    حجت اهللا البالغه      326 
    

 

دارنـد، تـا    ها او را دوست مي دارد، شما نيز او را دوست بداريد؛ پس اهالي آسمان دوست مي
  .»گردد اين كه مقبوليت او در زمين پياده مي

 )1(گويم: هرگاه عنايت خداوندي، به محبت اين بنده متوجه گردد، آن در مألاعلي من مي
 )2(شـده؛ سـپس بـه مألسـافل     هاي صيقل گردد، مانند انعكاس نور خورشيد در آينه منعكس مي

گردد كه با او محبت ورزند، سپس كساني از اهالي زمـين كـه اسـتعداد آن را داشـته      الهام مي
  دارد. ورزند، همچنانكه زمين نرم از حوضچه آب، رطوبت برمي باشند، با او محبت مي

  از مقامات قلبي يكي اين است كه دشمنان مؤمن، مخذول گردند:
است: خوارگشتن دشمنان مؤمن، خداوند متعال در حديث قدسي فرموده است:  از آنجمله

هركسي با دوستي از من دشمني ورزد، من بـا او  « »بِـاْلَحْربِ  آَذنـْتُـهُ  فـََقدْ  َولِيا ِلى َعاَدى َمنْ «
  .»كنم اعالم جنگ مي

اهـل  هاي مألاعلي منعكس گردد؛ سپس مخـالفي از   گويم: وقتي محبت او در آيينه من مي
نماينـد همچنانكـه يكـي از مـا،      زمين با او مخالفت ورزد، مألاعلي آن مخالفت را احساس مي

كنـد، پـس شـعاهايي از قبيـل      حرارت اخگر را وقتي پاي كسي بر آن قرار گيرد احساس مـي 
گيرنـد؛ پـس در ايـن     خيزنـد و آن مخـالف را فـرا مـي     ها برمـي  نفرت و دشمني، از نفوس آن

آيد، و به مألاعلي مثال سافل و اهالي زمـين الهـام    جهان بر او تنگ مي شود، و صورت رها مي
  گردد تا با او به بدي برخورد نمايند، و اينست جنگ خداوند با او. مي

  دادن به سائل: سؤال و پناه بةاز مقامات است استجا

از  �دادن و از آنچه پناه خواسته است، رسول خدا  از آن جمله است: پذيرفتن سؤال و پناه
اگـر از مـن   «كه  »ُألِعيَذنـهُ  اْستَـَعاَذِنى َولَِئنِ  ُألْعِطيَـنُه، َسأَلَِنى َوِإنْ «خداوند نفر فرموده است: 

گويم: اين از  . من مي»بخواهد به او خواهم داد، و اگر از من پناه بخواهد به او پناه خواهم داد
                                           

  در صفحات قبل ذكر شد. -)1(
  دنيا. -)2(
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ســبت بــه حــوادث داوري شــود كــه ن القــدس از جــايي وارد مــي ةآنجاســت كــه او در حظيــر
كنـد، و آن سـبب نـزول قضـا قـرار       جسـتن او در آنجـا صـعود مـي     گردد؛ پس دعـا و پنـاه   مي
دعا، چيزهاي زيادي وجـود دارد؛ از آنجملـه اسـت     بةگيرد، در آثار صحابه از قبيل استجا مي

 َعْبـُدكَ  َكـانَ  إنْ  اللُهـم «اتفاق افتاد كه عليه ابوسعده دعا كرد كه  �آنچه براي حضرت سعد 
 »َفَكـاَن َكَمـا قَـال لِْلِفـَتنِ  َوَعرْضـهُ  فـَْقـَرُه، َوَأِطـلْ  ُعُمـَرُه، فََأِطـلْ  َوُسـْمَعًة، رِيَـاًء، قَـامَ  َكاِذبـاً، َهَذا

خدايا اگر اين بنده تو دروغگو است كه براي ريا و شهرت بلند شده است، عمر و فقرش را «
  .»بده، و همانطور هم شدهايش قرار  طوالني قرار داده در معرض فتنه

 ِإنْ  اللُهـم «و نيز آنچه براي سعيد واقع شـد وقـت كـه عليـه أروي دختـر أوس دعـا كـرد:        
خـدايا اگـر ايـن دروغگـو     « »َفَكاَن َكَمـا قَـال َأْرِضَها ِفى َواقْـتـُْلَها َبَصَرَها فََأْعمِ  َكاِذبَةً  َكاَنتْ 

  .»ا به قتل برسان، و همانطور هم شداست او را نابينا بگردان و در سرزمين خودش، او ر

  از مقامات قلبي يكي فنا از نفس است:

كـون الحـق علـى كـون «از آنجمله است فنا از نفس و بقا با خـدا: اهـل تصـوف آن را بـه     
  نمايند. تعبير مي »العبد

 لنـَواِفلِ بِا ِإَلى  يـَتَـَقربُ  َعْبِدى يـََزالُ  َوَما«فرمايد:  به نقل از پروردگارش مي �رسول خدا 
 الِتى َويََدهُ  بِِه، يـُْبِصرُ  الِذى َوَبَصَرهُ  ِبِه، َيْسَمعُ  الِذى َسْمَعهُ  ُكْنتُ  َأْحَبْبُتهُ  فَِإَذا ُأِحبُه، َحتى

جويد، تا اين كه من او را  ام به سوي من با انجام نوافل نزديكي مي هميشه بنده« »ِبَها يـَْبُطشُ 
گيرم  و را دوست دارم چشم و گوش و دست و پاي او قرار ميدارم، هرگاه من ا دوست مي

  .»دهد كه به وسيله من كارهاي خود را انجام مي
گيـرد ايـن    گويم: وقتي كه نور الهي از جهت نيروي عملي كه از بدن سرچشمه مي من مي

كـاتي  كند؛ پس در آنجـا بر  اي از اين نور، در تمام نيروهاي او نفوذ مي بنده را فرا گيرد، شعبه
باشند؛ پس در اين وقت فعل به سوي خداوند به يك گونـه   آيد كه عادتاً معهود نمي پديد مي

  فرمايد: گردد، چنانكه خداوند مي معني از معاني نسبت، منسوب مي
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ا آنان را نكشتيد، بلكه خدا آنان را كُشت و چون (ريگ به سوي آنان) افكنـدي، تـو   شم«

  .»نيفكندي بلكه خدا افكند

  و از مقامات قلبي، هشدار خداوند، به بنده است:
و از آنجمله است: هشدار خداوند بـه بنـده، بدينگونـه كـه او را بـر تـرك ادب، مؤاخـذه        

اتفاق افتاد، وقتـي   �رد، چنانكه براي حضرت صديق نمايد، و رجوع او را به سوي ادب بپذي
كه بر ميهمانان خشمگين شد و سپس متوجه شد كه اين از ناحيه شيطان است، پس امـر را بـه   

  معروف ارجاع داد؛ پس در غذاها بركت آمد.

  دو مقام شهيد و حواري:
، و بـر  شـباهت دارنـد   †دو مقام از مقامات قلب، مختص به نفوسي هستند كه به انبيـاء  

گردند كه نور قمر بـر آيينـه گذاشـته شـده در برابـر پنجـره بـاز شـده          ها چنان منعكس مي آن
منعكس شده، باز به ديوار، سقف و زمين برگردد، و اين دو مقام به منزله مقامات صديقيت و 

باشند، با اين تفاوت كه مقامات صديقيت و محـدثيت در نيـروي عقلـي نفـوس،      محدثيت مي
خيزد جاي دارنـد، و ايـن دو مقـام     و اين دو مقام در نيروي عملي كه از قلب برمي قرار دارند

  باشند. شهيد و حواري مي

  شهيد:
فرق ميان اين دو مقام، اين است كه نفس شهيد خشم و شدت بر كفار را به خاطر نصـرت  

ز هـا را جهـت ارادة انتقـام ا    پـذيرد كـه خداونـد آن    و حمايت از دين، از مواطن ملكـوت مـي  
اي از  آيند تـا كـه او جارحـه    نافرمانان آماده كرده اند، بدينگونه كه نخست بر رسول فرود مي
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پذيرنـد، چنانكـه در بـاره     هـا را مـي   هـا از آنجـا ايـن    جوارح حق قرار بگيرد، پـس نفـوس آن  
  محدثيت ذكر كرديم.

  حواري:
، �حواري كسي است كه محبتش با رسول، خالص و همنشيني او، با آن حضرت 

بر قلب او  �طوالني و خويشاونديش با او متصل باشد، و اين نصرت دين را، از قلب نبي 

pκ$﴿فرمايد:  منعكس نمايد، چنانكه خداوند مي š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#þθçΡθä. u‘$|ÁΡ r& «! $# $yϑ x. tΑ$s% 

|¤ŠÏã ßø⌠ $# zΝ tƒó� tΒ z↵ÎiƒÍ‘# uθysù= Ï9 ôtΒ ü“Í‘$|ÁΡ r& ’ n< Î) «! $# ( tΑ$s% tβθ•ƒÍ‘# uθptø: $# ßøtwΥ â‘$|ÁΡ r& «! $# ( MuΖ tΒ$t↔sù 

×πx� Í←!$©Û .ÏiΒ û_Í_t/ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó�Î) Nt� x�x. uρ ×πx� Í←!$©Û﴾)1( » اي كساني كه ايمان آورده ايد، ياران خدا
باشيد، همانگونه كه عيسي بن مريم به حواريون گفت: ياران من در راه خدا چه كساني اند؟ 

ما ياران خدائيم. پس طايفه از نبي اسرائيل ايمان آوردند و طائفه ديگري  حواريون گفتند:
  به حضرت زبير مژده داد كه او حواري است. �و رسول خدا  »كافر شدند

  شهيد و حواري چندين نوع و شعبه دارند:
 �شهيد و حواري چندين نوع و شعبه دارند، مانند امين، رفيق، نجباء و نقباء، رسول خـدا  

ه فضايل صحابه، چيزهاي زيادي از اين معاني را با اهميت، بيان فرموده است: حضـرت  در بار
َعةَ  ُأْعِطىَ  نَِبى  ُكل  ِإن «فرمود:  �فرمايد كه: رسول خدا  علي كرم اهللا وجهه مي  َأوْ  ُنَجبَـاءَ  َسـبـْ

 َبْكــرٍ  َوَأبـُـو َوَحْمــَزةُ  َوَجْعَفــرٌ  َوابـَْنــاىَ  اَأنَــ :قَــالَ  ُهــمَ  َمــنْ  :قـُْلنَــا »َعَشــرَ  َأْربـََعــةَ  َأنَــا َوُأْعِطيــتُ  نـَُقبَــاءَ 
 »َمْسـُعودٍ  بْـنُ  اللـهِ  َوَعْبـدُ  َوَعمـارٌ  َذر  َوَأبُو َواْلِمْقَدادُ  َوَسْلَمانُ  َوِبَاللٌ  ُعَمْيرٍ  ْبنُ  َوُمْصَعبُ  َوُعَمرُ 

لي هر نبي هفت نجيب و نقيب دارد، و به من چهارده عنايت گرديده است، ما (از حضرت ع«
ها چه كساني هستند؟ فرمود: من و دو تا پسرم (حسـن و حسـين) جعفـر،     ) پرسيديم كه آن�

  .»حمزه، ابوبكر، عمر، مصعب بن عمير، بالل، سلمان، مقداد، أبوذر، عمار و عبداهللا بن مسعود
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# Y‰‹Îγx©﴾)1( »رسول خدا  »تا بر مردم گواه باشيد و [نيز] تا رسول [خدا] بر شما گواه باشد� 

يقٌ  وْ أَ  نَِبى  َعَلْيكَ  فَِإنَما ُأُحدُ  اثـُْبتْ «فرمود:  اي كوه احد آرام باش كه بر « »َشِهيد وْ أَ  ِصد
  .»تو پيامبر يا صديق يا شهيد وجود دارد

  از احوال قلب، سكر هست:
از احوال قلب، سكر هم هست: و آن عبارت است از اين كه نور ايمان در عقل، سپس در 
قلب، مجسم گردد، تا جايي كه مصـالح دنيـا از او فـوت شـوند، و آنچـه را انسـان بـر حسـب         
عادت طبيعي دوست نداشته باشد دوست دارد؛ پس او شبيه بـه كسـي باشـد كـه مسـت شـده       

مـن  «كرده اسـت، چنانكـه حضـرت ابوالـدرداء فرمـود:       است، و از روش عقل و عادت تغيير
دارم و مـرض را بـه خـاطر آن كـه كفـاره       مرگ را به خاطر شوق به سـوي خـدا دوسـت مـي    

پسندم، و فقر را از آن جهت كـه در برابـر بـا پروردگـارم متواضـع باشـم        باشد مي گناهانم مي
متنفـر بـود، و بـا ثـروت و      و چنانكه از ابوذر منقول اسـت كـه طبعـاً از مـال     »دارم دوست مي

ورزيد، همچنانكه كسي از مدفوع متنفر باشد، در صورتي كه دوستي با  ثروتمندي دشمني مي
امور اولي و نفرت از دومي طبق عادت بشر نيست، ولي بر اين دو شخص يقـين چنـان غالـب    

  آمده بود كه از مجراي عادت خارج شده بودند.

  غلبه، از احوال قلب است:
اي كه از قلب مؤمن به  قلب غلبه هم هست: غلبه بر دو قسم است: غلبه انگيزهاز احوال 
خيزد، پس از آن نور و جبلت قلب، كفايت پديد  شدن نور ايمان به آن، برمي هنگام آميخته
تواند از مقتضايش خود  گيرد كه نمي اي قرار مي شود، و آن چنان انگيزه و داعيه آمده بلند مي

آن موافق به مقتضاي شرع باشد يا خير، زيرا شرع اهداف زيادي را احاطه  را كنترل نمايد، چه
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ها احاطه ندارد، بسا اوقات قلب مؤمن آماده ترحم به كسي  نمايد كه قلب اين مؤمن، به آن مي

 Ÿωuρ﴿فرمايد:  باشد كه شرع در بعضي موارد از آن نهي فرموده است، چنانكه خداوند مي مي

/ ä.õ‹ è{ù' s? $yϑ Íκ Í5 ×πsùù&u‘ ’ Îû ÈÏŠ «! ] دين خدا درباره آنان دچار دلسوزى  نبايد در [اجراى« )1(﴾#$
  گيرد. و بسا اقات قلب او تابع بغض قرار مي »شويد

باشد، مانند اهل ذمه، و مثال اين غلبه آنسـت   حاالنكه قصد شرع در آن لطف و نوازش مي
خواسـتن بنـو قريضـه از او،     مشورهكه در حديث آمده است، چنانكه ابو لبابه بن منذر به وقت 

ها را موافق بـه داوري حضـرت سـعد بـن معـاذ از قلعـه        خواست آن �زماني كه آن حضرت 
هـا خواهـد شـد، بـاز      زدن آن فرود آورد، به گلوي خويش اشاره نمود كـه آن داوري گـردن  

پشيمان گشت، و متوجه شد كه او به خدا و رسول، خيانت كرده است، پس خود را سـرزنش  
ال أبرح مكاني هذا حتى يتـوب اهللا «كرد تا جائي كه خود را به ستون مسجد بست و گفت: 

ام توبه مـرا   من از اينجا جدا نمي شوم تا خداوند از آنچه كرده«كه  »تعالى علّى ممـا صـنعت
  .»نپذيرد

خواسـت در مقـام حديبيـه بـا      �روايت است كه وقتـي رسـول خـدا     �از حضرت عمر 
برقرار كند بر او غيرت و حميت اسالمي غالب آمد و بـه آن حضـرت    مشركين صلح و آشتي

 َأَولَـْيسَ «رفت و گفـت:   �تعرضي نمود؛ سپس بلند شد و به پيش حضرت ابوبكر صديق  �
 نـُْعِطـــى فـََعـــَالمَ  قَـــالَ . بـَلَــى :قَـــالَ  ؟بِاْلُمْشـــرِِكينَ  َأَولَْيُســـوا بِاْلُمْســِلِمينَ  َأَوَلْســـَنا ���� اللـــهِ  ِبَرُســولِ 

 .اللـهِ  َرُسـولُ  َأنـهُ  َأْشـَهدُ  فَـِإنى َكـانَ  َحْيـثُ  غَـْرزَهُ  الْـَزمْ  ُعَمـرُ  يَا َبْكرٍ  َأبُو فـََقالَ . ِديِنَنا ِفى ةَ دنِي ال
 ــى  ثُــمــهِ  َرُســولَ  َأتَــىَغلَــَب َعَليــِه مــا َيِجــد َحتــهِ  َرُســولَ  يَــا :فـََقــالَ  اللبِاْلُمْســـِلِمينَ  َأَوَلْســَنا الل 

 اللـهِ  َعْبـدُ  َأنَـا« :فـََقـالَ  ِديِننَـا ِفـى ةَ دنِيـال نـُْعِطـى فـََعـَالمَ  قَـالَ  »بـَلَـى« :قَالَ  بِاْلُمْشرِِكينَ  اَأَولَْيُسو 
ــنْ  َأْمــَرهُ  ُأَخــاِلفَ  َلــنْ  َوَرُســولُهُ   َوُأَصــلى َوَأَتَصــدقُ  َأُصــومُ  زِْلــتُ  َمــا :ُعَمــرُ  َقــالَ  ثُــم  »ُيَضــيـَعِنى َوَل
 َيُكــونَ  َأنْ  رََجــْوتُ  َحتــى يـَْوَمِئــذٍ  بِــهِ  َتَكلْمــتُ  الــِذى َكَالِمــى َمَخافَــةَ  َصــنَـْعتُ  ىالــذِ  ِمــنَ  َوَأْعِتــقُ 

                                           
  .2سورة نور، آية  -)1(
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آيا او رسول خدا نيست؟ او گفت: چرا، گفت: آيا ما مسلمان نيستيم؟ او گفت: چـرا،  « »َخْيـراً 
ريم؟ گفت: آيا آنان مشرك نيستند؟ او گفت: چرا، گفت: چرا ما خواري را در دين خود بپذي

دهـم كـه او رسـول     فرمود: اي عمر! طاعت او را بر خود الزم بگير، من گواهي مي �ابوبكر 
حاضـر   �خداست، باز بر او آنچه در دل يافته بود غالب آمد و در محضر خود آن حضـرت  

شد و آنچه به ابوبكر گفته بود به خود او گفت، و همان جوابي را به او داد كـه ابـوبكر بـه او    
تا اين كه گفـت: مـن بنـده خـدا و رسـول او هسـتم، هرگـز از دسـتور او مخالفـت           داده بود،

گفت: مـن هميشـه    گويد: عمر مي ورزم، و او مرا هيچ وقت ضايع نخواهد كرد، راوي مي نمي
خوانـدم، در برابـر بـه آنچـه در      كردم و نماز مي دادم، برده آزاد مي گرفتم، صدقه مي روزه مي

كرده بودم تا اين كه اميـدوار شـدم كـه     �كه به آن حضرت  آن روز كردم از ترس صحبتي
  .»آن خيري باشد

ها را نوشيد،  حجامت انجام داد خون �از ابوطيبه جراح آمده است كه وقتي آن حضرت 
در صورتي كه نوشيدن خون از نظر شرع محظور بود، اما آن را به اعتبار غلبة حال انجام داد و 

خـود  «يعنـي   »قد احتظرت بحظائر من النـار«داده فرمود: او را معذور قرار  �آن حضرت 
  .»را از جهنم در حظيرة بزرگي قرار دادي

  غلبة انگيزة الهي:
غلبة ديگر هست كه از اين باالتر و كاملتر است و آنست غلبـة انگيـزة الهـي كـه بـر قلـب       

اين غلبـه،  توانند از موجب آن، خودداري كنند، و حقيقت  آيد، پس مردم نمي انسان فرود مي
  شدن علم الهي از بعضي معادن قدسي بر نيروي عملي است نه بر نيروي عقل. فايض

داشته باشد، هرگـاه   †تفصيل آن از اين قرار است كه نفسي كه شباهت به نفوس انبياء 
آماده باشد، تا علم الهي بر آن فايض گردد اگر نيروي عقلي او بر نيروي عمليش پيشي گيرد، 

گردد، و اگر نيروي عملي او بر نيروي عقلـيش   ض شده، فراست و الهامي ميپس آن علم فاي
  گيرد. سبقت ببرد، آن علم فايض شده، عزم و اقبال يا نفرت و خودداري قرار مي
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  مثالي براي غلبه:
در دعا الحاح نمود تا جايي  �مثالش آنست كه در واقعه بدر آمده است كه آن حضرت 

من عهد و عدة تو را « »تـُْعَبدْ  َلمْ  ِشْئتَ  ِإنْ  اللُهم  َوَوْعَدكَ  َعْهَدكَ  كَ أَْنُشدُ  ِإنى«كه فرمود: 
 �؛ پس حضرت ابوبكر »كند خواهم، خدايا اگر تو بخواهي كسي تو را پرستش نمي مي

از زير  �، پس رسول خدا »براي تو كافي است« »َحْسُبكَ «دست او را گرفت و فرمود: 

“ãΠt﴿فت: گ بان، بيرون آمد و مي سايه öκ ß� y™ ßìôϑ pgø: $# tβθ—9 uθãƒuρ t� ç/ ‘$!$# ∩⊆∈∪﴾)1(.  
داعيه الهي پديد آمد كه در كاهش الحـاح و   �معنايش اين كه در قلب حضرت صديق 

به فراست خويش دريافت كه ايـن انگيـزة    �خودداري از آن او را ترغيب نمود، رسول خدا 
كرد و آيـه   خداوندي را ابراز مي حقاني است؛ پس بيرون آمد در حالي كه نصرت و حمايت

  مباركي را تالوت نمود.
 �و نيز مثال آن، آنست كه در داستان موت عبداهللا بن ابي آمده است كه رسول خدا  

گويد: من به جلو آمده در برابر سينة  مي �خواست بر او نماز جنازه بخواند، حضرت عمر 
! أتصلي على هذا، وقد قال: يوم  يا رسوَل اهللا«قرار گرفتم و عرض كردم:  �آن حضرت 

، وصلى فَاْختَـْرتُ  ُخيـْرتُ  ِإنى. ُعَمرُ  يَا َعنى رْ َأخ كذا، كذا وكذا أعد أيامه! حتى قال: ت
≅Ÿωuρ Èe ﴿عليه، ثم نزلت هذه اآلية:  |Áè? #’ n?tã 7‰ tnr& Νåκ ÷] ÏiΒ |N$̈Β # Y‰ t/r&﴾)2(» .« !اي پيامبر خدا

در فالن روز فالن و فالن چيز را گفته بود، و كارهاي ابن گذاري!  آيا بر اين شخص نماز مي
فرمودند: اي عمر! عقب برو. به من اختيار داده شده  �ابي را بر شمرد، تا اينكه رسول اهللا 

است كه بر منافقين نماز بگزارم يا نگزارم و من نماز گزاردن بر آنان را اختيار كرده ام، و 
  .»سپس اين آيه نازل شد بر او نماز خواندند، �رسول اهللا 

                                           
  .45سورة قمر، آية  »زودا كه اين جمع در هم شكسته شوند و پشت كنند« -)1(
  .84سورة توبه، آية:  »ان بر هركسي از ايشان كه مردهرگز نماز مخو« -)2(
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ــر   ــرت عم ــود:  �حض  ����ورســول اهللا  ����فعجبــت لــي وجرأتــي علــى رســول اهللا «فرم
 همن به خود و به جرأت خويش بر رسول اهللا تعجب كردم در حاليكه رسـول اهللا  » «أعلـم

  .»داناتر بودند
َفَمـا «حضرت فاروق اعظم فرق بين دو غلبه را با فصاحت واضح نمود كه در اولي گفت: 

فرق ميـان ايـن    »فعجبُت لي وجرأتـي«و در دومي فرمود:  »زِْلُت أُصوُم َوَأَتَصدُق َوَأْعِتُق الخ
  كلمه با دقت مورد توجه قرار دهيد.

  ترجيح طاعت خداوند از احوال قلبي است:
دادن طاعت خداوند متعال بر غير آن، و طرد موانع آن، و نفرت از  از آنجمله است ترجيح

باز دارد، چنانكه حضرت ابوطلحه انصاري كرد كه در باغ خويش داشت نماز آنچه از طاعت 
رفتن، از بس كه  زد و راهي براي بيرن هاي درختان دور مي خواند، مرغي پريد و روي شاخ مي

ها درهم برهم بودند، نداشت، اين امر موجب شگفت او قرار گرفت، لذا متوجه نشد كـه   شاخ
  اين باغ را در راه خداوند صدقه نمود.چند ركعت خوانده است، پس كل 

  غلبة خوف از احوال قلبي است:
 �از آنجمله است غلبة خوف تا كه گريـه و لـرزه بـر مـردم طـاري گـردد، رسـول خـدا         

شـد كـه در حـال     خواند از گريه صدايش مانند صداي ديگي مـي  هنگامي كه به شب نماز مي
ها را زير سايه عرش  كه خداوند آن در باره آن هفت نفري �زدن است، و رسول خدا  جوش

نَـاهُ  فـََفاَضـتْ  َخالًِيا اللهَ  ذََكرَ  َورَُجلٌ «دهد، فرمود:  جاي مي يكي آنكسي است كه چون « »َعيـْ
  شود. هايش اشك سرازير مي  افتد از چشم به تنهايي به ياد خدا مي

 ِفي اللَبنُ  يـَُعودَ  َحتى تـََعاَلى هِ الل  َخْشَيةِ  ِمنْ  َبَكى رَُجلٌ  النارَ  يَِلجُ  الَ «و نيز فرمود: 
رود، مگر وقتي كه شير به پستان  مردي كه از ترس خدا گريه كند به جهنم نمي« »الضْرعِ 
توانست خود را به هنگام  كرد كه نمي ، حضرت ابوبكر صديق بسيار گريه مي»برگردد
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شنيدم كه  �ل خدا گويد: از رسو خواندن قرآن از گريه كنترل كند، جبير بن معطم مي

Πr& (#θà)÷﴿خواند:  مي Î= äz ôÏΒ Î�ö� xî >óx« ÷Πr& ãΝ èδ šχθà) Î=≈ y‚ø9   كرد. گويا دلم پرواز مي ) 1(﴾∪∋⊃∩ #$

  يابد: ها دست مي مقاماتي كه نفس به آن
شدن نفس از آن، و تغييرخوردن  اما مقاماتي كه از جهت تسلط نور ايمان بر نفس، و سركوب

دهد، نخسـتين آنسـت كـه نـور ايمـان از       فاضله، به نفس دست مي صفات خسيسش به صفات
عقل كه به عقايد برحق منور شده، بر قلب فرود آيد، و بـا طبيعـت قلـب آميختـه گـردد، و از      

ها، زاجري پديد آيد كه نفـس را سـركوب كنـد، بـر او وارد شـده يقـة او را بگيـرد؛         ميان آن
صـي در آينـده پديـد آيـد، و نفـس را سـركوب       ها اراده پخته، بر ترك معا سپس در ميان آن

Β̈$﴿فرمايـد:   نموده آن را به اوامر و نواهي شرع مطمـئن درآورد، چنانكـه خداونـد مـي     r&uρ ôtΒ 

t∃% s{ tΠ$s) tΒ ÏµÎn/ u‘ ‘yγtΡ uρ }§ø� ¨Ζ9 $# Çtã 3“uθoλù; $# ∩⊆⊃∪ ¨βÎ* sù sπ̈Ψ pgø: $# }‘Ïδ 3“uρù' yϑ ø9 ــا «. )2(﴾∪⊆⊇∩ #$ و امـــــ
در حضور پروردگارش بيمناك بوده باشد و نفس را از هوى و هوس باز  كسى كه از ايستادن

  »[بداند] كه بهشت جايگاه [او] ست .داشته باشد

  حقيقت خوف از خداوند متعال:

%∃ôtΒ t﴿نازعات  40گويم: آية  من مي s{﴾      توضيحي است از نوراني بـودن عقـل بـه نـور
ا مبـدا و منتهـايي دارد، مبـدأش معرفـت     ايمان و نزول و نور از آن به قلب؛ زيرا خوف از خـد 

باشد، و منتهايش وحشت و پريشاني است كه  خوف از او وسطوت اوست كه محلش عقل مي

yγtΡ‘﴿محلش قلب است؛ اما قول خداوندي:  uρ }§ø� ¨Ζ9 توضيحي از نزول نوري است كه  )3(﴾#$
شدن  سركوب كردن نفس و بازداشت آن، باز آميخته است به نيروي قلب به نفس، و سركوب

                                           
  .35سورة طور، آية  »آيا از هيچ خلق شده اند يا خودشان خالق (خود) هستند؟« -)1(
  .41 – 40سورة نازعات، آية  -)2(
  .41سورة نازعات، آية  -)3(
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آيد و بـا طبيعـت قلـب     و بازماندنش تحت حكم او؛ سپس نور ايمان از عقل بار دوم فرود مي
گـردد بـه    آيد، و اين منجـر مـي   ها توجه به سوي خدا پديد مي گردد، و از ميان آن آميخته مي

  شود تا نفس صيقل يابد. استغفار و انابت، و استغفار سبب مي

  كند: باز توبه ميشود  مؤمن به گناه مرتكب مي

 تَابَ  فَِإنْ  قـَْلِبهِ  ِفى َسْوَداءُ  نُْكَتةٌ  َكاَنتْ  َأْذَنبَ  ِإَذا اْلُمْؤِمنَ  ِإن «فرمود:  �رسول خدا 
 اللهُ  ذََكر الِذى الرانُ   َفَذِلُكمُ  قـَْلَبُه، ْعُلوَ َحتى يَـ  زَاَدتْ  زَادَ  فَِإنْ  ،قـَْلُبهُ  ُصِقلَ  َواْستَـْغَفرَ 
≅āξx. ( 2ö ﴿تـََعاَلى:  t/ tβ# u‘ 4’ n?tã Ν ÍκÍ5θè= è% $̈Β (#θçΡ% x. tβθç6Å¡õ3 tƒ ∩⊇⊆∪﴾)1(« » هرگاه مؤمني مرتكب به

نشيند اگر توبه و استغفار نمود آن از قلبش شسته  گناهي باشد نكته سياهي بر قلب او مي
شود تا تمام قلب او را  خواهد شد، و اگر به گناه ديگري مرتكب گرديد سياهي افزوده مي

سورة تطفيف ذكر كرده  14كه خداوند در آيه  ﴾ران﴿كند و همين است منظور از  اطه مياح
  .»آورد هايشان ران (زنگ) مي ها بر دل است كه كسب آن

شدن،  هاي بهيميت، و نوارني گويم: نكته سياه پديدآمدن تاريكي است از تاريكي من مي
ور ايمان كه بر نفس وارد شدن نوري است از ن آمدن نور ملكيت است، و شسته و صيقل

شود و  شدن ملكيت است؛ سپس فرودآمدن نور تكرار مي شود، و ران غلبة بهيميت و پنهان مي
كند، پس هرگاه خيال گناهي به دل خطور كند در برابرش نوري  خياالت نفساني را دفع مي

  سازد. آيد و باطل را محو و نابود مي فرود مي

  مؤمن دو داعي دارد:

ضرب اهللا صراطاً مستقيماً، وعن جنبـي الصـراط سـوران، فيهمـا «فرمود:  �رسول خدا 
أبـــواب مفتحـــة، وعلـــى األبـــواب الســـتور مرخـــاة وعنـــد رأس الصـــراط داع يقـــول: اســـتقيموا 
على الصراط، وال تعوجوا، وفوق ذلـك داٍع يـدعو، كلمـا هـم عبـد أن يفـتح شـيئاً مـن تلـك 
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ه تلجــه، ثــم فســره فــأخبر أن الصــراط هــو األبــواب قــال: ويحــك ال تفتحــه فإنــك إن تفتحــ
اإلسـالم، وأن األبـواب المفتحــة محـارم اهللا، وأن السـتور المرخــاة حـدود اهللا، وأن الــداعي 

 »علـــى رأس الصـــراط هـــو القـــرآن، وأن الـــداعي مـــن فوقـــه هـــو واعـــظ اهللا فـــي كـــل مـــؤمن
دارد، و در خداوند براي صراط مستقيم مثالي بيان فرمود كه دو طـرف آن دو ديـوار وجـود    «

هاي آن ندا  ها پرده انداخته شده است، و بر منت ها درهايي هست كه باز هستند و روي آن آن
گويد: بر راه راست، راسـت بياييـد، بـه بيراهـه نرويـد، و بـاالتر از آن،        اي هست كه مي دهنده

او  دهد، هرگاه بندة بخواهد كه يكي از اين درهـا را بـاز كنـد    داعي ديگري هست كه ندا مي
شوي؛ سپس اين مثال  گويد: واي بر تو بازش نكن، زيرا اگر آن را باز كني در آن وارد مي مي

دار محـارم خـدا هسـتند، و     را چنين توضيح داد كه صراط، اسالم است، و درهاي بـاز و پـرده  
هاي آويزان حدود خداوندي هستند، و داعي منتهاي صراط، قرآن است، و داعي بـاالي   پرده

  .»ملك) است كه در وجود هر مؤمن وجود دارد لمةعظ خداوندي (سر آن، وا
بيان فرمود كه در اينجا دو داعي وجود دارد، يكي است بر  �گويم: رسول خدا  من مي

منتهاي صراط كه قرآن و شريعت است كه هميشه بنده را به سوي صراط مستقيم يكنواخت 
مراقب احوال اوست كه هرگاه او به زند، دوم داعي باالي سر سالك است كه هميشه  صدا مي

اي است كه از قلب از ميان  كشد، و آن همان خاطره فكر گناهي قرار گيرد بر او جيغ مي
خيزد، و جز اين  طبيعت قلب و نوري كه از عقل منور به نور قرآن، بر او فايض شده، برمي

زنند،  قه مينيست كه آن مانند شررهايي است كه از سنگ چقماق يكي بعد از ديگري جر
باشد كه لطيفة غيبي  بسا اوقات از جانب خداوند نسبت به بعضي از بندگان لطف و عنايتي مي

گردد، و در قرآن به آن، به لفظ برهان ياد شده است، چنانكه  بين بنده و گناه، حايل مي

(ô‰s﴿فرمايد:  مي s9 uρ ôM £ϑ yδ ÏµÎ/ ( §Ν yδ uρ $pκ Í5 Iωöθs9 βr& #u §‘ z≈ yδ ö� ç/ ÏµÎn/ u‘﴾)1( »و به راستى [آن زن  [
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] آهنگ او نمود. اگر برهان  قصد يوسف كرد و [يوسف نيز به حكم طبيعت بشرى
  باشند. ها مقام توبه مي و همه اين »پروردگارش را نديده بود

  مقام توبه و ثمرة آن:
اش  هرگاه مقام توبـه كامـل گـردد و بـه صـورت ملكـه راسـخي، در نفـس درايـد، نتيجـه          

تواند  باشد كه هيچ تغييردهندة آن را نمي نفس به هنگام حضور جالل خداوندي مياضمحالل 
شود، حيا در لغت بازماندن نفس است از آنچه مردم آن را  گفته مي »حيا«تغيير دهد، و به آن 

شمارند، و در شرع عبارت است از ملكه راسخي در نفس كه به سـبب آن در   عادت عيب مي
شود، و به سبب آن نفس، از  اخته شود كه نمك در آب گداخته ميبارگاه خداوند، چنان گد

  خواطر مايل به مخالفت، اتباع و پيروي نكند.

  مقام حياء و ثمرة آن:

؛ سپس آن را چنين »حيا از ايمان است«كه  »اِإليَمانِ  ِمنَ  اْلَحَياءُ «فرمود:  �رسول خدا 
 اْلَبْطنَ  َوْلَيْحَفظِ  َوَعى، َوَما الرْأسَ  فـَْلَيْحَفظِ  َحَياءِ الْ  َحق  اللهِ  ِمنَ  اْسَتْحَيا َمنِ «تفسير نمود: 

نـَْيا، اْلَحَياةِ  زِيَنةَ  تـََركَ  اآلِخَرةَ  َأرَادَ  َوَمنْ  ،َلىَواْلبِ  اْلَمْوتَ  َوْلَيْذُكرِ  َحَوى، َوَما فـََعلَ  َفَمنْ  الد 
ز خداوند آنچنانكه حق حياست حيا هركسي ا« »اْلَحَياءِ  َحق  اللهِ  ِمنَ  اْسَتْحَيا فـََقدِ  َذِلكَ 

داشته باشد بايد سر را و آنچه در سر است، و شكم را و آنچه در آنست، حفظ كند. و موت و 
خواهد آرايش و زينت دنيا را رها كند، هركسي  پوسيدگي را ياد نمايد، و اگر آخرت را مي

  .»كه چنين كرد او كامالً از خداوند حيا داشته است
مانـد حيـادار    عرف به كسي كه بنابر ضعف طبع از بعضـي كـار، بـاز مـي     گويم: در من مي

كند كه از او گفتاري شيوع پيدا كند،  گويند، و به مرد صاحب مروتي كه چنين كاري نمي مي
گويند، در حالي كه اين دو چيز از آن حياء نيستند كـه از مقامـات، بـه حسـاب      نيز حيادار مي

خاسـتند و بـه    اد، از آن را با تعيين افعالي كه از آن برمـي معني مر �آيند؛ پس رسول خدا  مي
كرد و به مجاوري كه مستلزم آن بود، معرفي نمـود، پـس منظـور از     سببي كه آن را جلب مي
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خيزنـد،   الخ بيان آن افعالي است كه از ملكة حيا برمي »الـرْأسَ  فـَْلَيْحَفظِ «: �قول رسول خدا 
 َوْليَـْذُكرِ «: �كه از جنس تـرك مخالفـات باشـند، و قـول او     هايي هستند  ها، آن و مراد از آن

: �يابـد، و قـول او    بيان آن سببي است كه حيا در نفس، بـه وسـيله آن اسـتقرار مـي     »اْلَمـْوتَ 
بيان آن مجاور آنست كه زهد باشد؛ زيرا حياء از زهد خالي نيست؛ پس  »اآلِخـَرةَ  َأرَادَ  َوَمـنْ «

گـردد و جبلـت قلـب بـا آن      شود، نور ايمان نيز نازل مي ين ميوقتي كه حياء در انسان جايگز
دارد كـه بـه آن    آيد و آن را از شهبات بـاز مـي   شود، سپس به سوي نفس پايين مي آميخته مي

  گويند. ورع مي

  پرهيز از شبهات، استبرايي براي دين است:

 َكِثيرٌ  يـَْعَلُمَها الَ  ُمْشَتِبَهاتٌ  نَـُهَماَوبـَيْـ  ،بـَينٌ  َواْلَحَرامُ  ،بـَينٌ  اْلَحَاللُ «فرمود:  �رسول خدا 
َرأَ  الشبـَُهاتِ  اتـَقى َفَمنِ  الناسِ  ِمنَ   ِفى َوَقعَ  الشبـَُهاتِ  ِفى َوَقعَ  َوَمنْ  َوِعْرِضهِ  ِلِديِنهِ  اْسَتبـْ

باشند،  ها اموري وجود دارد كه مشتبه مي حالل و حرام واضح هستند و در ميان آن« »اْلَحَرامِ 
ها پرهيز نمود دين و آبروي خود را حفظ كرد، و هركسي در مشتبهات  سي از آنپس هرك

  .»واقع شد او در حرام واقع شده است
 »رِيبَـةٌ  اْلَكـِذبَ  َوِإن  طَُمْأنِينَـةٌ  الصـْدقَ  فَـِإن  يَرِيبُـكَ  الَ  َمـا ِإلَـى يَرِيبُـكَ  َمـا دَعْ «و نيز فرمـود:  

انـدازد، زيـرا راسـتي     آنچـه تـو را در شـك نمـي     انـدازد بـه   بگذار آنچه تو را در شـك مـي  «
  .»اندازي است خاطرجمعي است و دروغ در شك

ُلغُ  َال «و نيز فرمود:   بِـهِ  ِممـا َحـَذرًا بِـهِ  بَْأسَ  ال َما يَدَعَ  َحتى اْلُمتِقينَ  ِمنَ  َيُكونَ  َأنْ  اْلَعْبدُ  يـَبـْ
هـاي ال بـاس بـه را از تـرس چيزهـاي      رسد تا وقتي كه چيز بنده به پايه متقيان نمي«كه  »بَـْأسٌ 

  .»بأس به ترك نكند
باشـد: يكـي اسـت وجـه      گويم: گاهي در يك مسـئله دو وجـه بـاهم متعـارض مـي      من مي

اباحت، دوم وجه حرمت، يا در اصل مأخذ شرعي مسـأله، ايـن تعـارض وجـود داشـته باشـد،       
واقعـه، بـه آنچـه در     مانند دو حديث يا دو قياس كه باهم متعارض باشند، يا در تطبيق صورت
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شرع دو حكم اباحت و تحريم آمده است؛ پس آنچه در ميـان بنـده و خداونـد اسـت راسـت      
شود، مگر آن كه او ترك گردد، و چيزي اتخاذ گردد كه شك و ترديدي نداشته باشـد؛   نمي

گـردد، و بـا آن، جبلـت قلـب، آميختـه       پس هرگاه ورع متحقق گردد نور ايمان نيز نـازل مـي  
شـود، زيـرا بنـده را از آنچـه او در      پس قباحت اشتغال به بيش از حد نياز، واضح مي شود، مي

  دارد. دارد، پس اين به نفس فرود آمده او را از تالشش باز مي صددش هست بازمي

  باشد: اي به جز ياد خدا نكتة سياهي مي هر مشغله

از خــوبي انســان « »يـَْعِنيــهِ  الَ  اَمــ تـَرُْكــهُ  اْلَمــْرءِ  ِإْســَالمِ  ُحْســنِ  ِمــنْ «فرمــود:  �رســول خــدا 
گـويم: هـر شـغلي غيـر از يـاد خـدا،        . من مي»مسلمان است كه چيزهاي بيهوده را ترك كند

گيرد، مگر آن كه در زندگي الزم باشد آن هم به  نكته سياهي است كه در آيينه نفس قرار مي
ر مؤمن وجود دارد بـه  باشد، و آنچه غير از اين باشد، پس واعظ اهللا كه د حد كفايت عفو مي

  دهد. خودداري از آن، دستور مي
نـَْيا ِفى الزَهاَدةُ «فرمود:  �رسول خدا  اْلَمالِ  ِإَضاَعةِ  َوالَ  اْلَحَاللِ  بَِتْحرِيمِ  لَْيَستْ  الد 

 َهاَدةَ  َوَلِكننـَْيا ِفى الز ا َأْوَثقَ  يََدْيكَ  ِفى ِبَما َتُكونَ  الَ  َأنْ  الد هِ ال يََدىِ  ِفى ِممِفى َتُكونَ  َوَأنْ  ل 
زهد در دنيا به « »َلكَ  أُْبِقَيتْ  َأنـَها َلوْ  ِفيَها ِمْنكَ  َأْرَغبَ  ِبَها ُأِصْبتَ  َأْنتَ  ِإَذا اْلُمِصيَبةِ  ثـََوابِ 

تحريم حالل و اضاعت مال نيست، بلكه زهد در دنيا اين است كه تو، به آنچه در دست داري 
ت نباشي، و اين كه رغبت تو، در ثواب مصيبتي كه به تو با اعتمادتر از آنچه در دست خداس

  .»رسيده، بيشتر باشد از آنچه به تو نرسيده است

  زاهدبودن تكليف شرعي نيست:
دهد كه او را بـه عقايـد و افعـالي وا     اي دست مي گويم: گاهي براي زاهد دنيا، غلبه من مي

محـل   �اند، پس رسـول خـدا    دارد كه شرعاً خوب و محمود هستند از آنچه غير محمود مي
محمود شرعي زهد را از آنچه محمود نباشد واضح نمود، پس هرگاه براي كسي واضـح شـد   

داند كه چيزهاي مضـر را نـاگوار    كه اشتغال به بيش از نياز، قبيح است، آن را چنان ناگوار مي
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عقيـده داشـته   گيرد كه او نسبت به آن تعمق ورزد، پس  داند، بسا اوقات اين سبب قرار مي مي
نمايد، حاالنكه اين عقيـده بـاطلي اسـت، زيـرا      باشد كه خداوند او را بر آن شرعاً مؤاخذه مي

شرع موافق به دستور طبيعت بشري، وارد شده است، و زهـد يـك نـوع انسـالخي از طبيعـت      
بشري است، و جز اين نيست كه زهد امر خداوندي در خصوص نفـس اسـت، تـا بـه تكميـل      

باشد كه  كردن مال مي تكليف شرعي نيست، و بسا اوقات زهد منجر به ضايع مقامش برسد، و
دانـد، و آن   ها بيندازد، و اين غلبة حالي است كه شرع آن را درست نمي آن را در دريا يا كوه

دهد، بلكه آنچه آن را شرع منصه قرار داده است دو چيز  را منصه ظهور احكام زهد قرار نمي
  هستند:

ضافي است كه تا هنوز به دست نيامده اسـت، پـس خـود را در تـالش آن     يكي: آن چيز ا
زحمت ندهد، بلكه روي آنچه خداوند از بال در دنيا و ثـواب در آخـرت، وعـده داده اسـت،     

  اعتماد نمايد.
دوم: آن چيزي است كه از دست او فوت شود، پس نفس خود را به دنبال آن قرار ندهـد  

اي كه خداوند بـه صـابران و فقـراء داده     لكه روي وعدهو روي آن حسرت و تأسف نخورد، ب
  است ايمان داشته باشد.

  جهاد با نفس جهت فرودآوردن نور الهي  است:
بايد دانست كه نفس بر اتباع شهوات آفريده شده است، و هميشه بر اين قرار دارد، مگر 

كه  �سف اين كه نور ايمان او را سركوب كند، و همين است منظور از قول حضرت يو

tΒ$!﴿فرمود:  uρ ä—Ìh� t/é& ûÅ¤ø� tΡ 4 ¨βÎ) }§ø�̈Ζ9 $# 8οu‘$̈Β V{ Ï þθ�¡9 $$Î/ āωÎ) $tΒ zΟ Ïmu‘ þ’ În1 u‘﴾)1( .» و نفس خود را
  »كنم، به راستى كه نفس بد فرماست مگر وقتى كه پروردگارم رحمت آورد تبرئه نمى

الهـي را فـرود آورد،    كند تا نور پس هميشه مؤمن در طول زندگي دارد، با نفس جهاد مي
برد، و جالل و عظمت الهي را  پس هرگاه داعيه و انگيزه نفساني برخيزد، به سوي خدا پناه مي
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كنـد، پـس از    آورد، ثواب فرمانبرداران و عذاب نافرمانان را در ذهن خود حاضر مي به ياد مي
آن خاطرة باطـل   زند كه خاطره باطل را پايمال نمايد، و قلب و عقل او خاطرة حقي جرقه مي

رود كه گويا اصالً وجودي نداشته است، البتـه فـرق بـين عـارف و مسـتأنف       طوري از بين مي
  چندان كم نيست.

تدافع ميان دو خاطر، غلبة خاطرة حق بر باطل، انقياد نفس از حق در  �رسول خدا 
و  صورتي كه مطمئن و متأدب به آداب عقلي باشد كه از نور ايمان متنور گرديده است

بغاوت نفس از حق و انكار آن از اطاعت، در صورتي نافرماني را، به آن ضرب المثل كه 
 َكَمَثلِ  َواْلُمَتَصدِق، اْلَبِخيلِ  َمَثلَ «براي بخيل و متصدق بيان فرمود، توضيح داد و فرمود: 

 اْلُمَتَصدقُ  َفَجَعلَ  ثُِديِهَما، ىِإلَ  َأْيِديِهَما اْضطُرتْ  َقدِ  َحِديٍد، ِمنْ  ُجبَتانِ  َعَلْيِهَما رَُجَلْينِ 
 َوَأَخَذتْ  قـََلَصْت، ِبَصَدَقةٍ  َهم  ُكلَما اْلَبِخيلُ  َوَجَعلَ  ،َعْنهُ  انـَْبَسَطتْ  ِبَصَدَقةٍ  َتَصدقَ  ُكلَما
 مثال بخيل و متصدق مانند دو مردي هستند كه ذره آهنين پوشيده «كه  »ِبَمَكانَِها َحْلَقةٍ  ُكل

ها و گلويشان چسبيده اند، پس هرگاه متصدق صدقه  هايشان به پستان اي كه دست نهاند بگو
شود، و هرگاه بخيل در نظر بگيرد كه صدقة بدهد ذره به هم  بدهد ذره از او گشاد مي

  .»ماند چسبد و هر حلقه زنجيري به جاي خود مستحكم مي مي
گرديده است، خاطره حق بر گويم: مردي كه نفسش به اعتبار طبع يا كسب مطمئن  من مي

نفسش غلبه يافته و آن را به اولين بار سركوب نموده است، و كسي ديگر كه نفسش نافرمـان  
قرار گرفته و منكر درآمده است، خاطر حق در آن تاثيري نخواهد داشـت بلكـه از آن متنفـر    

  گردد. مي

  گردد: عقل با نور ايمان منور مي
را با نور ايمان، بيان نموده است و همچنين خداوند در قرآن، منورگرديدن عقل 

āχ﴿فرمايد:  شدن نور آن را بر نفس هم، توضيح داده است، چنانكه مي فايض Î) šÏ% ©!$# 
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(# öθs) ¨?$# # sŒÎ) öΝåκ ¡¦tΒ ×#Í× ‾≈ sÛ zÏiΒ Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# (#ρã�ā2x‹ s? # sŒÎ* sù Ν èδ tβρç� ÅÇ ö7 •Β ∩⊄⊃⊇∪﴾)1( » بدون شك
افتند و  ها برسد به ياد خدا مي وسوسه و خيالي از شيطان به آنكساني كه متقي هستند هرگاه 

  .»شوند متوجه مي
گويم: شيطان در باطن انسان از دريچـه شـهوت نفـس، نفـوذي دارد، پـس انگيـزه        من مي

شود، پس اگر عظمت و جالل خداوند را به ياد آورد و در برابـر بـه    معصيت از آنجا وارد مي
گوينـد، سـپس آن    آيد كه به آن ابصار مي ي در عقلش پديد ميآن، سر خم نمايد، از آن نور
  نمايد. آيد و آن داعيه را دفع و شيطان را طرد مي نور به قلب و نفس فرود مي

�Ì�Ïe±o0uρ šÎ﴿خداوند فرموده است:  É9≈ ¢Á9 $# ∩⊇∈∈∪ tÏ% ©!$# !#sŒÎ) Ν ßγ÷Fu;≈ |¹r& ×πt7ŠÅÁ•Β (# þθä9$s% $‾Ρ Î) ¬! 
!$‾Ρ Î) uρ Ïµø‹ s9 Î) tβθãèÅ_≡u‘ ∩⊇∈∉∪ y7 Í×‾≈ s9 'ρé& öΝÍκ ö� n= tæ ÔN≡uθn= |¹ ÏiΒ öΝÎγÎn/ §‘ ×πyϑ ômu‘ uρ ( š�Í× ‾≈ s9'ρé&uρ ãΝ èδ tβρß‰ tG ôγßϑ ø9 $# 

Ρ‾$﴿گويند:  رسد مي به صابراني كه هرگاه مصيبتي به آنان مي« )2(﴾∪∠∋⊆∩ Î) ¬! !$‾Ρ Î) uρ Ïµø‹ s9 Î) 

tβθãèÅ_≡u‘﴾ ديم، مژده و بشارت بده كه بر گر كه ما از آن خدا هستيم و به سوي او برمي
  .»ياب ها هستند راه ها از سوي پروردگارشان و مهرباني و آن هاست رحمت آن

Ρ‾$﴿گويم: منظور از قول خداوندي:  من مي Î) ¬!﴾    اشاره به نزول خاطر حق اسـت، و قـول

=ÔN≡uθn﴿او:  |¹ ÏiΒ öΝ ÎγÎn/ §‘ ×πyϑ ômu‘ uρ﴾ ارنيـت نفـس، و   هـا از نو  اشاره به بركاتي است كه ثمرة آن
  تشابه آن به ملكوت، صبر است.

*tΒ z>$|¹r& ÏΒ >πt6ŠÅÁ•Β āωÎ) ÈβøŒÎ$!﴿ فرمايد: خداوند مي Î/ «! $# 3 tΒ uρ .ÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ Ï‰ öκu‰ … çµt6ù= s%﴾)3( 
رسد، و هركسي كه به خدا ايمان دارد قلبش  هيچ مصيبتي بدون اذان خداوند به كسي نمي«

  .»ياب خواهد شد راه

                                           
  .201سورة اعراف، آية  -)1(
  .157 – 155سورة بقره، آية  -)2(
  .11سورة تغابن، آية  -)3(
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*ÈβøŒÎ﴿ويم: قوله: گ من مي Î/ «! tΒ﴿اشاره به معرفت قدر است، و قولـه:   ﴾#$ uρ .ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$Î/﴾ 
  اشاره به نزول خاطر از عقل به سوي قلب و نفس است.

  َغيبت از احوال نفس است:
يكي از احوال نفس غَيبه است: و آن عبارت است از اين كه نفس از خواهشـات خـويش   

بـاكي  «كـه   »مـا أبـالي امـرأة رأيـت أم حائطـاً «داهللا فرمـود:  غايب گردد، چنانكه عامر بن عبـ 
، به او زاعي گفته شد كنيزك نيلگون چشمت را به بازار »ندارم چه زني را ببينم يا ديواري را

از احـوال نفـس محـق هـم      »آيا مگر او نيلگون چشم اسـت؟ « »أفزرقاء هـي؟«ديدم، فرمود: 
دتي غايب گردد كه عادتاً مردم نتوانند بدون هست: و آن اينست كه انسان از خورد و نوش م

گردد و عقل از نـور الهـي    آن، زنده بمانند، و اين از آنجاست كه نفس به سوي عقل مايل مي
شود، باالتر و كاملتر از اين، آنست كه نور الهي به سوي نفس فرود آيد، و به جاي أكل  پر مي

 رَبـيِعْنـَد  َأبِيـتُ  ِإنـي َكَهْيئَـِتُكمْ  َلْسـتُ  يِإن «فرمود:  �و شرب قرار گيرد، چنانكه رسول خدا 
گذرانم كه به من طعـام   من مانند شما نيستم من شب را پيش خدا مي«كه  »َوَيْسِقيِني يُْطِعُمِني

  .»دهد و آب مي

  قلب در وسط عقل و نفس قرار دارد:
مقامـات يـا    بايد دانست كه قلب در وسط عقل و نفس قرار دارد، گاهي بـه تسـامح، تمـام   

گردند، و بر همين استعمال آيات و احاديث زيادي وارد  ها به سوي قلب منسوب مي بيشتر آن
  شده است، لذا نبايد از اين نكته غافل ماند.

  دفاع نور ايماني از انگيزهاي نفس حيواني:
بايد دانست كه مدافعه نور ايمان از دواعي و انگيزهاي نفس حيـواني و قلـب در زنـدگي،    

اهميت قايل شـده اسـت، پـس     �اي دارد كه به نام و وصف هريكي رسول خدا  جداگانه نام
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اي  هرگاه عقل به ملكة دست يابد كه از آن خاطرت حقي برخيزد و همچنـين نفـس بـه ملكـه    
  گيرد. دست يابد كه اين خاطرات را بپذيرد، اين مقامي قرار مي
  و مستقرش قلب است. پس ملكه مدافع داعيه جزع، صبر بر مصيبت، نام دارد،
  و ملكه مدافع و فراغ، اجتهاد و صبر بر طاعت نام دارد.

هـا يـا ميـل بـه اضـداد       و ملكة مدافع دواعي مخالفت به حدود شرعي از روي سستي به آن
  ها، تقوي نام دارد. آن

گيرند،  ها سرچشمه مي گانه بلكه بر اعمالي كه از آن و گاهي تقوي بر تمام مقامات لطايف سه

‰W“﴿گـردد، و بـر همـين اسـتعمال اخيـر قـول خداونـدي:         الق مـي اط èδ zŠÉ) −Fßϑ ù= Ïj9 ∩⊄∪ tÏ% ©!$# 

tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Í= ø‹ tóø9 $$Î/﴾)1( »وارد  »آورند كسانى كه به غيب ايمان مى ،براى پرهيزگاران رهنماست
  شده است.

  ملكه مدافع داعيه حرص، قناعت نام دارد.
  دارد. ملكه مدافع داعيه تعجيل، تأني نام

  ملكه مدافع غضب، حلم نام دارد كه جايگاهش قلب است.
  ملكه مدافع شهوت فرج، عفت نام دارد.

  گويي، سكوت و خاموشي نام دارد. ملكه مدافع بد دهني و فحش
  ملكه مدافع غلبه و ظهور، خمول نام دارد.

  شود. ملكه مدافع تلون در حب و بغض و غيره، استقامت نايده مي
هايي  ها، نام ها دواعي و انگيزهاي زيادي ديگر نيز وجود دارد كه مدافعين آن عالوه بر اين

  ها در باب اخالق از اين كتاب انشاء اهللا خواهند آمد. دارند. مبحث همة آن
���  

                                           
  .3 – 2سورة بقره، آية  -)1(



  از ابواب تالش رزق

  تالش رزق مشروع است اما با شروط:
را در زمين قـرار داد،  ها  بايد دانست كه چون خداوند خلق را آفريد، و وسايل زندگي آن

و استفاده از آنچه در زمين است را براي آنان مباح گردانيد، بين آنان درگيـري و مشـاجرات   
آوردن اسـباب   پديد آمد، پس امر خداوندي در اين اوضـاع و احـوال، ايـن اسـت كـه فـراهم      

زحمت هريكي براي ديگري، در آنچه مختص به اوست، حـرام قـرار داده شـد، و وجوهـات     
ها تصـرف كـرده    صاص اين كه يكي خود او يا مورثش قبالً بر آن وجوهات معتبر بين آناخت

گـردد، و بـه شـرطي كـه در      باشد، البته اگر تبادل و تراضي در ميان باشد حرمت برطرف مـي 
  تبادل تدليس و غرر نباشد.

هـا بـدون تعـاون و همكـاري بـاهم،       و نيز چون مردم طبعاً اجتماعي هستند كه معيشـت آن 
ماند، قضا بر اين نازل گرديد كه تعاون با همـديگر واجـب گـردد، و هيچيكـي از      استوار نمي

  آناني كه در تمدن دخلي داشته باشند، بدون نياز ضروري، مستثني نگردد.
هايي اسـت كـه از امـوال     و نيز اصل تسبب، جمع و نگهداري اموال مباح يا طلب رشد آن

  سل به چرانيدن، كشاورزي به اصالح و آبياري زمين.مباح، مختص به او باشند، مانند تنا

  از شرايط تالش رزق:
اي كـه منجـر بـه فسـاد      شرط است در اين باره كه يكديگر را در مضيقه قرار ندهند بگونه

تمــدن باشــد، ســپس طلــب رشــد در امــوال مــردم بــه همكــاري در معــاش چيــزي اســت كــه 
ل اسـت، ماننـد كسـي كـه تجـارت را از      استوارماندن وضع شهر، بدون از آن، متعذر يا مشـك 

شهري به شهري منتقل نمايد، و حفظ جذب و جلب اموال تجارت را تا مدتي به عهده بگيرد، 
اي و امثال  يا به زحمت و كوشش داللي كند، اموال ديگران را با پديدآوردن صفت پسنديده

تعـاون دخلـي    آن اصالح نمايد؛ پس اگر رشد دادن در آن بـه همچنـين چيـزي باشـد كـه در     
ندارند مانند قمار، يا به آنچه كه رضامندي است اما شبيه به ظلم اسـت، ماننـد ربـا؛ زيـرا گـدا      
مجبور است كه چيزي را بر خـود الزم بگيـرد كـه نتوانـد از عهـده وفـا بـه آن، برآيـد، و در         
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حقيقت راضي نيست، لذا اين عقد از عقـود مرضـيه و از اسـباب صـالح نيسـت، بلكـه از نظـر        
  صلحت تمدن، باطل و حرام است.م

  هاي موات مال آبادكننده هستند: زمين

كسي كه زمين بال صاحبي را آبـاد  « »لَـهُ  َفِهيَ  َميَتةً  َأْرًضا َأْحَيا َمنْ «فرمود:  �رسول خدا 
گويم: اصل در اين باره همان اسـت كـه مـا قـبالً بـه آن       . من مي»كند، آن زمين از آن اوست

ه، مال خداونـد هسـتند، در حقيقـت كسـي هيچگونـه حقـي نـدارد، امـا         اشاره نموديم كه هم
خداوند وقتي استفاده از زمين و آنچه در زمين هست را براي مردم مبـاح قـرار داد، درگيـري    
در آن پديد آمد، پس حكم اكنون چنين قرار گرفت كه هيچكسي را از آنچه دسـتش در آن  

موات آنست كه در شـهر و محـدودة شـهر قـرار     جلو قرار گرفته بدون ضرر باز ندارند، زمين 
نگيرد، پس وقتي چنين زميني را كسي آباد كرد، دست او بـدون ضـرر بـه آن سـبقت نمـوده      
است، لذا حكمش ايـن اسـت كـه از آن نبايـد دسـتش كوتـاه گـردد، و همـه روي زمـين در          

ن شـريك  ها در آ حقيقت مانند مسجد و رباط است كه بر مسافران وقف شده است و همه آن
تـر اسـت، و معنـي     هستند، پس هركسي كه جلوتر در آن وارد شده است، از ديگري مسـتحق 

  تر است. ملكيت در حق انسان اين است كه او به اعتبار استفاده از ديگران متسحق

  هاي عادي، براي آبادكننده هستند: زمين

هاي زمان  زمين« »ِمنـى َلُكمْ  ِهىَ  م ثُ ، َوِلَرُسوِلهِ  لِلهِ  اَألْرضِ  َوَعاِدى «فرمود:  �رسول خدا 
. بايـد دانسـت   »باشند ها از طرف من مال شما مي هستند، باز آن �عاد از آن خدا و رسول او 

كه زمين عادي، آنست كه اهلش هالك شده باشند، و كسي كه مدعي و مخاصـم آن باشـد،   
وده است، پس اگر زميني با باقي نماند، تا ادعا داشته باشد كه دست مورث او بر آن سبقت نم

باشـد، و حكـم آن    اين وصف باشد، ملكيت مردم از آن قطع شده ملك خـاص خداونـد مـي   
هايي است كه تا هنوز آباد نشده اند، همچنانكه ما قبالً در معنـي مكليـت    مانند حكم آن زمين

  ذكر كرديم.
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  كردن به جز براي خدا و رسول او براي كسي ديگر جايز نيست: منع

كردن به جز براي خدا و رسول  منع«كه  »َوَرُسوِلهِ  لِلهِ  ِإال ِحَمى ال«فرمود:  �خدا  رسول
گويم: چون منع كردن يك فشار و تنگنايي است بر مردم  ، من مي»او براي كسي ديگر نيست

از اين جهت مستثني گرديـد   �و ظلم و ضرر رساني است، از آن نهي گرديد، و رسول خدا 
ي عدالت را به دست او داده است، و او را ازينكه بسوي امر ناجايزي دست كه خداوند ترازو

ها بر گمان  درازي كند معصوم نگهداشته است، و ما قبالً ذكر كرديم كه اموري كه مبناي آن
ها بـر تهـذيب نفـس و     گيرد، و اموري كه مبناي آن ها مستثني قرار مي غالب باشد پيامبر از آن

  باشند. ها، برابر مي ها الزم و نبي و غير نبي در آن امر به آن شبيه آن قرار گيرد، پس

  آبياري از آب جاري:
قضاوت فرمود، آبش تا شتالنگ نگهداري شود  »مهزور«در باره سيل رود  �رسول خدا 

 اْسـقِ «سپس از باال به پايين گذاشته شود، و در داستان درگيري حضرت زبير آمده است كـه  
رُ  يَا آبياري كن اي زبير باز آب را « »َجـاِركَ  ِإلَـى اْلَماءَ  َأْرِسلِ  ثُم  ،اْلَجْدرِ  ِإَلى ْحِبسِ ا ثُم  ،زُبـَيـْ

  .»ات رها كن نگهدار تا به جدر برسد، سپس آن را براي همسايه
گويم: اصل در اين باره است كه وقتي حقوق ترتيب واري، در اشياي مباح به مردم  من مي

استفاده از هريكي به قدر نيـاز، ترتيـب مراعـات گـردد،      آورند، واجب است در حد روي مي
آيد، و اگـر نخسـتيان    زيرا اگر اقرب، مقدم قرار داده نشود، زورگوئي و ضرر رساني پيش مي

آيد؛ پس بنابراين اصل، قضاوت شده است كه  به ترتيب استفاده كامل نبرند حق به دست نمي
و اين نزديك است به قول رسـول خـدا   آب در زمين نخست، تا حد شتالنگ نگهداري شود، 

رسـد، و پـيش از    زيرا جدر اولين حدي است كه آب به آن مـي  »اْلَجـْدرِ  ِإلَـى«كه فرمود:  �
  كند بدون از اين كه به بندي بخورد. اين زمين آب را در خود جذب مي

  شود حق عموم مردم است: معدني كه آبش قطع نمي
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كساري را كه در مأرب بود به صورت خالصـه  به ابيض بن حمال مأربي، نم �رسول خدا 
اي، آن را  عنايت فرمود: چون بـه عـرض رسـانيده شـد كـه آب دايمـي را بـه او خالصـه داده        

دادن معدن ظاهري كه نياز چنداني بـه كـار نداشـته باشـد بـه       گويم:  خالصه برگردانيد. من مي
  هاست. يكي از مسلمانان ضرر رساني به ديگران و در تنگنا قراردادن آن

  حكم لقطه:

 َعرفْـَهـا ثُـم  َووَِكاَءَهـا، ِعَفاَصـَها اْعـِرفْ «نسبت به لقطـه سـؤال شـد، فرمـود:      �رسول خدا 
 َألِخيـكَ  َأوْ  لَـكَ  ِهـيَ  :قَـالَ  اْلغَـَنِم؟ ُفَضـاَلةُ : قَـالَ  ِبَهـا، َفَشـْأَنكَ  َوِإال ،َصـاِحبـَُها َجاءَ  فَِإنْ  ،َسَنةً 
 َوتَْأُكـلُ  اْلَمـاءَ  تَـرِدُ  َوِسـَقاُؤَها ِحـَذاُؤَها َمَعَهـا مالك َوَلَهـا :قَالَ  اِإلِبِل؟ ةُ ُفَضالَ : قَالَ  ،لِلذْئبِ  َأوْ 

ظرف و دهانه آن را شناسايي نمـوده تـا يـك سـال آن را بـه      «كه  »رَبـَها يـَْلَقاَها َحتى الشَجرَ 
ار بده، سـايل  مردم تعريف كن اگر مالكش گير آمد چه بهتر، و اگر نه آن را مورد استفاده قر

گفت: گوسفند گم شده چطور است؟ فرمود: آن مال تو يا مال برادرت يا مال گـرگ اسـت،   
او عرض كرد: شتر گم شده؟ فرمود: چه كار داري با آن، آن آب و كفش دارد، سر موعد بر 

  .»چرد، تا مالكش با آن برخورد نمايد شود و در بيابان مي آب وارد مي
در چيزهاي پيش پا افتاده ماننـد چـوب و تازيانـه،     �خدا  فرمود: رسول �حضرت جابر 

ها را برداشـته اجـازه اسـتفاده را داده     ها كه گم شده باشند به كسي كه آن ريسمان و امثال آن
گويم: بايد دانست كـه حكـم لقطـه از آن قاعـده كلـي كـه مـا ذكـرش كـرديم           است. من مي

مالـك بـه آن نيـازي نـدارد، و بعـد از      گردد، و آن عبارت اسـت از ايـن كـه اگـر      مستنبط مي
كند، پس آن چيـزي كـم و پـيش پـا افتـاده بـه        گردد و تالشش نمي شدن به دنبال آن نمي گم

گردد، جايز است كه بر آن تملـك   آيد، لذا اگر گمان برود كه مالك دنبالش نمي حساب مي
رد كـه مالـك بـه    گيرد، ولـي اگـر آن ارزشـي دا    نمود، زيرا آن جزو مال خدا و مباح قرار مي

گردد، واجب است كه موافق به عادت، از آن تعريف گردد، تا جـايي كـه گمـان     دنبالش مي
گردد، مسـتحب اسـت كـه گوسـفند گـم شـده را        برسد كه بعد از اين مالكش بدنبال آن نمي

  گردد، ولي برداشتن امثال شتر مكروه است. برداري؛ زيرا اگر برداشته نشود ضايع مي
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  مبادله:
دانست كه در هر مبادله به چند چيز نياز هست، عاقدين، و عوضين، و آن چيـزي كـه   بايد 

به گمان ظاهر هردو عاقد به مبادله راضي هستند، و آن چيزي كـه نـزاع را قطـع و عقـد را بـر      
  گرداند. ها الزم مي آن

  شروط العاقدين:
ا بصـيرت و تثبيـت   شرط است كه هردو عاقد آزاد، عاقل، به نفع و ضرر آشنا و معامله را ب

انجام داده باشند... و در عوضين شرط است كـه هـردو عـوض مـالي باشـند كـه بتـوان از آن        
استفاده نمود و در آن رغبت كرد و به آن بخيلي ورزيد، مباح نباشد، و چنين نباشد كه فايـده  

هاسـت كـه خداونـد بـراي آفـرينش قاعـده        معتدبه، به آن متعلق نباشد و اگـر نـه از جمـع آن   
زدن به آن بي سـود اسـت يـا فايـده ضـمني دارد كـه بـه ظـاهر          مشروعي مقرر نكرده و معامله

يادآوري نيست، و اين يكي از مفاسد است؛ زيرا مالك در تردد اسـت كـه بـه خواسـته خـود      
  شود. ماند، يا بناحق با مردم درگير مي نرسيده است، پس روي خسارت خاموش مي

وابسته است اين است كه، امر روشن و واضح باشد كـه   اما آنچه رضامندي دو عاقد به آن
در حضور مردم روي آن داد و ستد انجام گيرد، و كسـي نتوانـد در آن حيـف و ميـل نمايـد،      

ترين چيز در اين بـاره عبـارت زبـاني اسـت؛      گردد، واضح مگر اين كه عليه او حجت قايم مي
  .اي باقي نماند اي كه شك و شبهه سپس داد و ستد بگونه

  خيار المتبايعين:

ُهَمـا َواِحـدٍ  ُكـل  اْلُمَتَبايَِعـانِ «فرمود:  �رسول خدا   يـَتَـَفرقَـا لَـمْ  َمـا َصـاِحِبهِ  َعلَـى بِاْلِخيَـارِ  ِمنـْ
هريكي از متبايعين عليه آن ديگر اختيار دارد تا از هم جدا نشده انـد، مگـر   « »اْلِخَيارِ  بـَْيعَ  إالَ 

يم: بايد دانست كه الزم است چنين امر قاطعي باشد تا حق گو . من مي»در صورت بيع بالخبار
هريكي را از ديگري ممتاز كند، و اختيار به هم زدن معامله را، برطرف سازد، زيرا اگر چنـين  



    

  351  از ابواب تالش رزق
  

 

تواند ضـرر وارد كنـد، و هريكـي از تصـرف در آنچـه در       چيزي نباشد هريكي به ديگري مي
  عامله بهم بخورد.ماند از ترس اين كه نشايد م دست دارد باز مي

در اينجا يك چيز ديگري نيز وجود دارد، و آن همان لفظي است كـه رضـايت دو طـرف    
ها را تعبير نمايد، و جايز نيست كه اين امر قاطع قرار گيرد، زيرا امثال  نسبت به عقد و عزم آن

را رام شوند؛ زيرا ممكن نيست كه يكديگر  كردن و تساوي به كار گرفته مي اين الفاظ در رام
كنند، مگر بر همين مقدار جزم داشته باشند، و نيز زبان عمـوم مـردم در امثـال ايـن، انعكـاس      
رغبت قلبي اوست، و فرق بين يك لفظ با لفظ ديگري حرج بزرگي در بـر دارد، و همچنـين   

خواهد به نيت خريـد بـردارد تـا آن را     است تعاطي، زيرا براي هريكي الزم است آنچه را مي
رويش بينديشد، و فرق در ميان دو برداشتن آسـان نيسـت، و جـايز نيسـت كـه قـاطع،        ببيند، و

چنين چيزي باشد كه ظاهر نگردد، و نه اين كه مدت طوالني يا بيش از يك روز باشد، زيـرا  
شود تا در همان روز مورد استفاده قرار گيرد، پس واجب اسـت كـه    بسياري كاال خواسته مي
مجلس عقد، انجام گيرد، زيرا عادت بر اين اسـت كـه عاقـدين بـراي      اين امر قاطع با تفرق از

  شوند. شوند و بعد از اتمام آن، از كنار هم جدا مي انعقاد عقد يكجا جمع مي
دادن  و اگر طبقات مردم را از عرب و عجم بررسي كنيد، اكثر را خواهيد ديد كه برگشت

بل از آن خير، مگـر ايـن كـه فطـرت يكـي      پندارند، اما ق كاال را بعد از تفرق ظلم و ستمي مي
ها را  گردند كه نفوس عامه مردم آن سالم نباشد، همچنين شرايع الهي بر آن چيزهايي نازل مي

به اولين بار بپذيرند، چون بعضي مردم به نيت اين كه در معامله استفاده كرده اند به پنهـاني از  
دانند كه معاملـه فسـخ گـردد، و در ايـن،      روند و اين را ناپسند مي جلسه عقد يواشي بيرون مي

 يـَُفـاِرقَ  َأنْ  لَـهُ  َيِحـل  َوالَ «به شدت از آن نهي فرمـود:   �شود. رسول خدا  معامله بر عكس مي
گر كه از طرف به ايـن نيـت، جـدا     حالل نيست براي معامله«كه  »َيْسَتِقيَلهُ  َأنْ  َخْشَيةَ  َصاِحَبهُ 

ها اين است كه برجا بمانند و در جلوي  ، پس وظيفة آن»دشود كه نه شايد معامله را فسخ نماي
  يكديگر از هم جدا شوند.

  تنظيم مكاسب:
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بايد دانست كه هرگاه ده هزار نفر در يك شهري كنار هم جمع باشند، پس سياست مدينه 
ها به صنعت و سياست  كند؛ زيرا اگر بيشتر آن ها بحث و بررسي مي نسبت به كسب و كار آن

هـا در دنيـا از    ند و كمترشان به كشاورزي و دامداري مشغول قرار گيرند، وضع آنشهر بپرداز
تراشي مشغول باشـند، ايـن تشـويق و     كشي شراب بپردازند يا به بت رود، و اگر به شيره بين مي

ها به وجه معروفـي   باشد در به كارگرفتن آن چيزها به وجه معروفي كه در ميان آن ترغيبي مي
هاي قبيح باز داشته شـود   گردند، و دست مردم از كسب آنست توزيع ميكه حكمت متقاضي 

  ها خوب خواهد شد. وضع آن

  هايي كه به صالح عموم ضرر دارند: كسب
هـاي زيـور آالت، لبـاس،     همچنين از مفاسد شـهر اسـت كـه بزرگـان مـردم در ريـز بينـي       

هـا   ي كـه مـردم از آن  هـا بـيش از ارتفاقـات ضـرور     ساختمان، غذاها، زيبايي زنان و امثـال آن 
ها دستجمعي روي بياورند؛ پس مردم بـا   اي ندارند، رغبت نمايند، و عرب و عجم بر آن چاره

ها را كسب نمايند، تا به خواهشـات نفسـاني خـويش برسـند، پـس       تصرف در امور طبيعي آن
پردازنـد،   دادن غنا، رقص، و حركات عجيب، مناسـب و لذيـذي بـه كنيزهـا مـي      ملتي به نشان

هاي عجيـب، و   هاي گوناگون، عكاسي حيوانات و درخت اي ديگر به پديدآوردن رنگ دهع
هاي بديعي در طالها و جواهرات بـا   پردازند، گروهي ديگر كاريگري نقاشي نادر و نايابي مي

پردازند؛ پس  ها مي هاي چند طبقه و تزيين آن برند، قومي به ساختن ساختمان ارزش به كار مي
هـا را از قبيـل زراعـت و     ها به اينگونه كسب و كار بپردازند، امثال آن از آن وقتي عده زيادي

هـا مـال    تجارت مهمل خواهند گذاشت، و اگر بزرگـان و مهتـران قـوم روي اينگونـه كسـب     
ها از قبيل مصالح شهر را فرو خواهند گذاشت، در نتيجه دنيا بـر كسـاني    صرف كنند امثال آن

دارند مانند كشاورزان، تاجران و صنعتگران بـه مقرركـردن   هاي ضروري اشتغال  كه به كسب
آيند، اين ضرري است به اين شهر كه از عضوي به عضوي منتقل  ماليات و خراج تنگ درمي

هـار در بـدن نـيش     كند كـه مـرض سـگ    ها سرايت مي گيرد، چنان در آن شده همه را فرا مي
  كند. خورده سرايت مي
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هـا از نظـر خـروج ايشـان بـه       نياست؛ اما ضرر ديـدن آن ها در د اين توضيح ضرر يافتن آن
سوي كمال اخروي، چيز روشني است كه نياز به بيان ندارد، همچنين اين مرض بـر شـهرهاي   

ــامبرش    ــب پي ــد در قل ــا    �عجــم تســلط نمــود؛ پــس خداون ــن مــرض را ب ــا نمــود كــه اي الق
هـا   هاي غالـب آن  به طرف گمانگاه �كردن اصلش، معالجه نمايد، پس رسول خدا  كن ريشه

مانند، قينات، حرير، قس، فروش طال به طال متفاضالً به اعتبـار سـاخت و نقاشـي يـا عيارهـاي      
  مختلف و غيره نگاه كرد و بررسي نموده و نهي كرد.

  معامالتي كه از آن نهي شده

  قمار؛ حرام و باطل است:
ل مردم بنابر اتباع از بايد دانست كه قمار حرام و باطل است؛ زيرا عبارت است از ربودن ما

دارد، و هيچگونـه   جهل، حرص، آرزوي باطل و سوارشدن بر غرري كه بر ايـن شـرط وامـي   
باشد خاموشـيش روي   دخلي در تمدن و همكاري ندارد، پس اگر خسارت ديده خاموش مي

خشم و خسارت است، و اگر درگير باشد درگيري او بـر كـاري كـه خـودش شخصـاً بـه آن       
بـرد، و بـرد    باشد، برنده بـه آن لـذت مـي    داً در آن غوطه خورده است ميمرتكب شده، و عم

گـذارد كـه از آن دسـتبردار     دارد، و حرص او را نمـي  كم، مردم را به سوي برد زيادي، وامي
شود، و اگر كسي بـه ايـن عـادت كنـد، آن      گذرد كه خسارت بر او وارد مي باشد، ديري نمي

بـرود و درگيـري طـوالني، فروگذاشـت از ارتفاقـات       شود كه اموال زيـادي از بـين   منجر مي
گرداني از تعاون و همكاري كه تمدن به آن وابسته است پديد آيـد، مشـاهده    مطلوب و روي

روزمرة اين امور، از خبررساني كافي است، آيا در اهل قمار غير از آنچه ذكر كرديم مشاهده 
  شده است.

  ربا حرام و باطل است:
است از پرداخت و بهتر از آنچه گرفته است، حرام و باطـل اسـت؛    همچنين ربا كه عبارت

رسـد   گيرند گدايان مجبور اند، دست بيشترشان نمـي  زيرا بيشتر كساني كه بدين شكل وام مي
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گـردد كـه رهـايي از آن،     ها را سر موعد ادا كنند، پس سود آن، چند در چند اضافه مي تا وام
گيـرد،   ب درگيري بزرگ و نزاع شـديدي قـرار مـي   وقت امكان نخواهد داشت، و آن سب هيچ

هرگاه رواج يابد كه بدين شكل از اموال استفاده ببرد، دست از زراعت و صنعت كـه اصـول   
  دارد. باشند برمي مكاسب مي

پروايي و درگيري نسبت به ربـا در آن بيشـتر باشـد، و ايـن دو تـا       هيچ عقدي نيست كه بي
ي هستند كه خداوند براي بنـدگان مشـروع گردانيـده    آور و بر ضد اصل آن مكاسب كسب نشه

است، و در اين دو كسب قباحت و درگيري است، و در اينگونه امور، اختيار به دست شـارع  
ها حـدي در نظـر بگيـرد كـه در كمتـر از آن اجـازه بدهـد و از بيشـتر          باشد كه يا براي آن مي

  جلوگيري كند، يا كالً از آن باز د ارد.
هاي بزرگ و جنـگ   ها درگيري ميان مردم عرب رواج داشتند، و در اثر آن قمار و ربا در

شد، پـس راه و چـاره    ها، منجر به اضافه و بسيار مي هاي ال متناهي پديد آمد، مقدار كم از آن
ها ممانعـت   ها وجود دارد، كالً از آن بهتري از اين نبود كه با توجه به قبح و فسادي كه در آن

  به عمل آيد.
  دانست كه ربا بر دو قسم است، حقيقي و تحميلي؛بايد 

هاست، و ما ذكر كرديم كه در آن قلب موضوع معامالت، وجـود   اما رباي حقيقي در وام
دارد، و مــردم زمــان جاهليــت در آن، بــه شــديدترين وجهــي، ســرگرم بودنــد، و در اثــر آن  

شـد كـه دروازة    هاي بزرگي، گسترش يافت، و قليل آن منجر به كثير شد، پس واجب جنگ
  شدني بود نازل گرديد. آن كالً مسدود گردد، لذا در حق آن در قرآن آنچه نازل

فرمود:  �دوم است رباي فضل: و اصل در آن، حديث مستفيضي است كه آن حضرت 
 ،بِالتْمرِ  التْمرُ وَ  ،بِالشِعيرِ  َوالشِعيرُ  ،بِاْلبـُر  َواْلبـُر  ،بِاْلِفضةِ  َواْلِفضةُ  ،بِالذَهبِ  الذَهبُ «

 فَِبيُعوا ،اَألْصَنافُ  َهِذهِ  اْختَـَلَفتْ  فَِإَذا ،بَِيدٍ  يًَدا ،ِبَسَواءٍ  َسَواءً  ،ِبِمْثلٍ  ِمْثالً  ،بِاْلِمْلحِ  َواْلِمْلحُ 
طال به طال، نقره به نقره، گندم به گندم، جو به جو، خرما به « »بَِيدٍ  يًَدا َكانَ  ِإَذا ِشْئُتمْ  َكْيفَ 
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و نمك به نمك، مانند همديگر برابر، برابر و دست به دست بفروشيد، و اگر اين خرما 
  .»خواهيد بفروشيد ها باهم مختلف شدند به شرط دست به دست به هر شكلي كه مي صنف

فرمـود:   �گويند، همچنانكه رسول خدا  اين را بنابه تغليظ و تشبيه به رباي حقيقي، ربا مي
گـردد   ، از اينجا معني آن حديث مفهـوم مـي  »اس كاهن استشن ستاره«كه  »المنجم كـاهن«

؛ »ربـا جـز در نسـيئه ربـايي نيسـت     «كـه   »وال ربـا إال فـي النسـئية«فرمود:  �كه رسول خدا 
سپس استعمال ربا در اين معني زياد به كار رفت، تا اين كه حقيقت شرعي قرار گرفـت، واهللا  

  أعلم.

  راز تحريم ربا:
ه خداوند رفاهيت بالغه را مكروه قرار داده است، مانند ابريشـم،  راز تحريم ربا اين است ك

دهند، ماننـد ظـروف طـال و نقـره،      ارتفاقاتي كه مردم را در تالش دنيا شديداً سرگرم قرار مي
زيور آالت، مانند النگو، پازيب و گلوبند، ريزبين در زنـدگي؛ زيـرا ايـن برگشـت بـه أسـفل       

تـالش جيـد از هـر     هيـة الرفـا  حقيقـة هاي تاريكي است،  السافلين و تغيير جهت فكر، به رنگ
ارتفاق و اعراض از ردي است، و رفاهيت نهايي آنست كه جيد و ردي از جنس واحد را بايد 

  در نظر گرفت.

  اسرار ربا:
تفصيل آن از اين قرار است كه در تعيش و زندگي، ضروري است كه از يك گونه 

ها و احتياج به  جست، و نياز به همه انواع روزي روزي استفاده نمود، و به يك نقد تمسك
باشد كه براي همه مردم  نقود يكي است، و مبادله يكي به قسم ديگري از اصول ارتفاقات مي

الزم و ضروري است، و نيازي به تبديل چيزي به چيزي ديگر كه كافي است، وجود ندارد؛ 
آورد، چنانكه  ي را متفاوت بار ميها مراتب زندگ اما با وجود اين، اختالف طبايع و مزاج
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ين جهان توزيع كرديم، و مراتب بعضي را ما وسايل زندگي را در ميان آنان در زندگي ا«

، لـذا بعضـي، كسـاني    »بر بعضي ديگر برگزيديم، تا بعضي، بعضي را بـه بـاد مسـخره بگيرنـد    
خورند، و بعضي زيـورآالت   خورند و بعضي ديگر جو و ذرت مي هستند كه برنج و گندم مي

  پوشند. نقره مي
اعتبار برتري بعضي بر بعضي و همچنين اما تمييز مردم از همديگر به اعتبار برنج و گندم و 

هاست، توجه  ها، از عادات مسرفان و عجمي هاي دقيق در طال و طبقات عيار آن اعتبار صنعت
كنـد كـه ايـن بـاب، مسـدود       به سوي اين چيزها تعمق در دنياست، پس مصلحت، حكـم مـي  

ده انـد جـاري   گردد، فقها فهميدند كه رباي حرام در غير از چيزهاي ششگانه كه در نص آمـ 
رسد، سپس در علـت آن بـاهم    ها نيز مي ها تجاوز نموده به ملحقات آن شود و حكم از آن مي

  اختالف نظر داشتند.

  آيد: شده مي هاي ذخيره ربا در دو نقد ثمن و در روزي
تر به قوانين شرع، اين است كه علت در دو تا نقد، ثمنيت باشد و اين علت، به همين  موافق

گردد، و در بقيه چهار چيز ديگر، علت آن قوتي باشد كـه بتـوان آن را ذخيـره     دو تا، مختص
توان بقيه مصالح را بر نمك قياس كرد؛ زيرا آن مقـدار نيـازي كـه ديـگ بـه       قرار داد، و نمي

نمك دارد به بقيه مصالح، ندارد، بلكه به يك دهم آن هم آن نياز را ندارد، پس نمـك جـزو   
به جاي خود قوت است، اما مصالح ديگر خير، و ما فقط بـه ايـن    باشد بلكه قوت و روزي مي

خاطر به اين قايل شديم كه شرع ثمنيت را در بسياري از احكام مانند تقابض از دو طـرف در  
مجلس، در نظر گرفته است، و ثانياً حديث به لفظ طعام وارد شده است، و در عرف طعـام بـه   

م كـه در اينجـا مـراد آن نيسـت، دوم قـوت ذخيـره       شود، يكي گند دو معني به كار گرفته مي

                                           
  .32سورة زخرف، آية  -)1(
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شده، و از اينجاست كه آن قسـيمي بـراي فاكهـه و مصـالح قـرار گرفتـه اسـت، و تقـابض در         
  مجلس به دو معني الزم قرار گرفت:

افتد، و استفاده به ايـن   يكي آن كه نياز به طعام و نقد از شديدترين نيازها و بيشتر اتفاق مي
ها، امكان ندارد، و بسا اوقـات بـه هنگـام تصـرف و      شدن آن رفتن و خرج دو چيز بدون از بين

آيد، حاالنكه عـوض از بـين رفتـه و فنـا شـده اسـت، و ايـن         ها، درگيري پيش مي قبض بر آن
باشد، لذا واجـب شـد كـه ايـن در، مسـدود باشـد، بدينگونـه كـه بـدون           بدترين درگيري مي

ام جدا شدن چيزي در ميـان بـاقي نمانـد، شـرع     تقابض، دو طرف از هم جدا نشوند، و به هنگ
مقدس اسالم همين علت را در نهي از بيع الطعام قبل القبض، نيـز معتبـر قـرار داد، چنانكـه در     

َنُكَما تـَتَـَفرقَا َلمْ  َما«باره خواستن طال به نقره فرمود:    .»َشْىءٌ  َوبـَيـْ
و غيـره باشـد، پـس نقـد     دوم اين كه وقتي از يك طرف نقد باشد و از طرف ديگر طعـام  

باشد، همچنانكه نقديتش تقاضـا دارد، پـس سـزاوار اسـت      يگانه وسيلة دريافت آن چيزها مي
آن، قبل از آن چيز پرداخت شود، و اگر در هردو جانب نقد يا طعام وجود دارد، پس دستور 

مدت  به بذل هركدام قبل از آن ديگر، زور روي است، و اگر هردو باهم پرداخت نشوند و به
آيد، و بسا اوقـات يكـي بـا پرداخـت جلـوتر،       بعد بمانند، اين بيع الكالي بالكالي به حساب مي

ورزد، لذا مقتضاي عدالت اين است كه اختالف از ميان برداشته شـود، و بـه هـردو     بخيلي مي
ها را به يكديگر تحويل دهنـد، طعـام و نقـد از آن     دستور داده شود تا قبل از جداشدن عوض

چرخنـد، و   ختصاص يافتند كه اصل و ريشه مال هسـتند و بيشـتر دسـت بـه دسـت مـي      جهت ا
گردد. بنابراين، در جـدايي پـس از معاملـه     كردنش متحقق نمي ها بدون از خرج استفاده از آن

آورد، و  بدون قبض دو طرف، حـرج عظيمـي وجـود دارد و سـر بـه درگيـري و نـزاع درمـي        
  دارد. معامله باز مي جلوگيري از اين دو تا، از تدقيق در

بايد دانست كه هدف از بيان حكم، اين است كه اين رسم، مروج نگردد و مـردم بـه ايـن    
ها اصالً انجام نگيرد. بنابراين، رسول خـدا   كسب، عادت نگيرند، نه اين كه هيچ چيزي از اين
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خرما را به جـاي فـروش   «كه  »بِـهِ  اْشَترِ  ثُم  ،آَخرَ  بِبَـْيعٍ  التْمرَ  ِبعِ «به حضرت بالل فرمود:  �
  .»به خرما، به چيز ديگري بفروش، و باز با آن چيز خرما بخر

  باشند: معامالتي كه مشتمل بر معني قمار مي
باشد،  ها معني قمار جاري مي اي است كه در آن بايد دانست كه برخي از معامالت به گونه

ها نهي  از آن �ند، لذا رسول خدا داد و اهل جاهليت اينگونه معامالت را با همديگر انجام مي
  فرمود.

از آنجمله است: مزابنه، و آن اينست كه كسي ميوه درخـت خرمـا را بـر سـر درخـت، بـه       
  مقدار خرماي خشك بفروشد.

از آنجمله است محاقله: كه كشت را مثالً به صد كيلو گندم بفروشد؛ در عرايا به صـورت  
زيرا معروف است كه آنان با اين مقدار، قمـار را   تخمين در كمتر از پنج وسق اجازه داده اند؛

شان خوردن خرماي تازه بود، پنج وسق مقدار زكات است، و  گرفتند، بلكه هدف در نظر نمي
  كنند. خوري مي آن مقداري است كه اهل خانواده به آن تفكهه و تازه

از  از آنجمله است: فروختن خرمن كه مقدار كيلش معلـوم نباشـد بـا چنـد كيـل مشـخص      
  خرما.

  زدن يكي به پارچة ديگري معامله بسته شود. از آنجمله است مالمسه كه با دست
اش را به نيـت فـروش پـيش كسـي بينـدازد، و آن       از آنجمله است منابذه كه مردي پارچه

  اي به حساب بيايد. معامله
  كه با انداختن سنگي روي كاالي، معامله تمام تلقي بشود. ةاز آنجمله است بيع حصا

باشد، زيرا  ها برعكس مي پس اينگونه معامالت، قمار در بر دارند، و موضوع معامله در آن
هـا   هدف از معامله اين است كه مردم با فكر و انديشه، چيزي را بخرد يا بفروشـد كـه در ايـن   

  رسد. فرصتي به مالحظه و فكر و انديشه نمي
اين كه مبلغ پول نقداً به صورت  نهي شده است و آن عبارت است از »عربان«و نيز از بيع 

بيعانه بدهد كه اگر در ميان آنان معامله انجام گرفت اين پول از قيمت جنس محسوب شود و 
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اگر معامله انجام نگيرد پول مال صاحب كاالست كه به صورت فسخ معامله از متقاضي مجاناً 
  رفت، و در آن معني قمار وجود دارد.

أيـنقص إذا يـبس؟ «ك به تازه سؤال گرديـد، فرمـود:   از خريد خرماي خش �رسول خدا 
وقتي كه اين خرماي تازه خشك بشود كم ميشود؟ سـايل  «كه  »فقال: نعم، فنهاه عن ذلـك

من ميگويم: ايـن از آنجاسـت كـه يكـي از وجـوه قمـار        »گفت: آري، پس از آن نهي فرمود
  تمام شدن چيز است.است. و نيز در آن احتمال رباي فضل وجود دارد، زيرا معتبر حالت 

كـه   »تـَُفصلَ  َحتى تـَُباعُ  الَ «در باره گلوبندي كه مهره و طال داشت فرمود:  �رسول خدا 
گويم: اين نيـز يكـي از وجـوه قمـار      . من مي»تا طال از مهرها جدا نشده، نبايد بفروش برسد«

باشد، يا است، و مظنه اين است كه يكي فريب خورده و بر خسارت خويش، از شرم خاموش 
  بدون حق، درگير باشد.

  بودن معامله بر چند معني داير است: مكروه
در ميان ملت عـرب مبعـوث شـد، آنـان بـاهم معاملـه و خريـد و         �بايد دانست كه پيامبر 

وحي فرمـود:   �فروشي داشتند، پس خداوند كراهيت بعض و جواز بعضي را به آن حضرت 
ها اين كه چيزي به وسيله گناه، كسب گـردد،   آن و كراهيت بر چند معني داير است، يكي از

يا استفاده مورد نظر از آن، گناهي باشد، مانند شراب، بت و طنبوره، پس اگر رسم به خريد و 
ها وادار شـده   ها خواهد شد، و مردم به انجام آن شان آن  ها رواج يابد، اين باالبردن فروش آن

ها و  بردن آن ها، از بين د و فروش و نگهداري آنگردند، و در تحريم خري ها نزديك مي به آن
  هاست. واداركردن مردم بر ترك آن

كه  »َواَألْصـَنامِ  َواْلِخْنزِيرِ  َواْلَمْيَتةِ  اْلَخْمرِ  بـَْيعَ  َحرمَ  َوَرُسوَلهُ  اللهَ  ِإن «فرمود:  �رسول خدا 
  .»ار داده اندخداوند و رسول او خريد و فروش شراب، مردار، خوك و بت را حرام قر«

  كند: هرگاه خداوند چيزي را حرام كند قيمت آن را نيز حرام مي
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هرگاه خداوند چيزي را حرام قرار بدهد « »إن اهللا إذا حرم شيئا حرم ثمنه«و نيز فرمود: 
، يعني وقتي راه استفاده به چيزي متعين گردد، مانند شراب »دهد بهاي آن را نيز حرام قرار مي

هـا را   شـود، پـس خداونـد آن    شود و بت كه براي عبادت تهيه مـي  گرفته ميكه براي نوشيدن 
  ها نيز حرام قرار گيرد. شود كه خريد و فروش آن حرام كند حكمت خداوند، بر آن مي

و از  »اجـرت عمـل زنـا خبيـث اسـت     «يعنـي   »َخِبيـثٌ  اْلَبِغى  َمْهرُ «فرمود:  �رسول خدا 
  فرمود.گرفتن كاهن و سرودخواني، نهي  شيريني 

  مالي كه به وسيله گناه به دست بيايد حالل نيست:
گويم: مالي كه به وسيله آميزش گناه به دست بيايد به دو وجه حالل نيسـت: يكـي    من مي

گيـرد، و   آن كه حرام قراردادن آن و ترك اسـتفاده از آن، زجـري از آن معصـيت قـرار مـي     
  به آنست. ترويج رسم اين معامله، موجب كشش فساد و واداركننده

آيـد، پـس در مألاعلـي ثمـن      دوم اين كه ثمن در ذهن و دانش مردم از مبيع به دست مـي 
باشد، و همچنين اجرت شبيه عمل است پس خباثت در عمل آنان،  وجود تشبيهي، از مبيع مي

  گذارد. گردد، پس اين صورت علمي، در نفوس مردم اثر مي به آن منجر مي
گيـر، دسـتوردهنده بـه     كس را لعنت فرموده است: شـيره  در باره خمر، پنج �رسول خدا 

  گيري، نوشنده، حامل و كسي كه براي او حمل بشود. شيره

  كمك به گناه نيز گناه است:
كردن به گناه و ترويج آن و نزديك گردانيدن مـردم بـه آن، گنـاه و     گويم: كمك من مي

ماننـد مـردار، خـون، مـدفوع      ايجاد فساد در زمين است، از آنجمله اين كه آميزش به نجاست
شود، نظافـت   حيوانات و مدفوع انسان شنيع و بد است كه به آن شباهتي به شياطين حاصل مي

ها مبعوث شده است،  و دوري از نجاسات از آن اصولي است كه رسول خدا به خاطر اقامه آن
دوسـت   و نيز شباهتي با فرشتگان اسـت كـه خداونـد كسـاني را كـه پـاكيزگي اختيـار كننـد،        

  دارد. مي
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  نهي از بعضي معامله و مكاسب:
اي نبود؛ زيـرا مسـدودكردن درِ آن، بـه كلـي      چون از مباح قراردادن برخي آميزش، چاره

حرج و تنگناي در بر داشت، واجب گرديد كه از به كـارگيري و تجـارت در آن جلـوگيري    
گيـري   مانند: جفتآيد،  بشود، و در حكم نجاست است رفث كه از آن سرافكندگي پيش مي

حيوان نر با ماده. بنابراين، خريد و فروش مردار حرام قرار گرفت، و از كسب حجامـت نهـي   
آن را به خـورد شـتر آبكشـت    «كه  »أطعمـه ناضـحك«گرديد، و در هنگام ضرورت فرمود: 

عسـب  «گيري با زن، نهي شد، و در بعضي روايات به جـاي   ، و همچنين از اجرت جفت»بده
آمده است، و در كرامت كه بدون شرط چيزي به مالك حيوان نر  »راب الجملض«، »الفحل

  داده شود رخصت داد.
از آنجمله است: اين كه بنابر ابهام در عوضين، درگيري، بين متعاقدين كوتـاه نگـردد، يـا    

في بيعتين پيش آيد كه از دو عقد يكـي مـورد نظـر باشـد، يـا رضـامندي        بيعةعقد به صورت 
مبيع متحقق نگردد، و مشتري آن را مشاهده نكرده باشد، يـا در معاملـه شـرطي    بدون مشاهده 

  وجود داشته باشد كه سپس به آن احتجاج نمايند.
از بيع مضامين و مالقيح نهي فرمود: مضامين عبارت است از فروخت آنچه  �رسول خدا 

يعنـي   »حبلةلحبـل ا «در پشت پدر و مالقيح آنچه در شكم مادر است، و همچنين از فروخت 
اي كه از اين بچه كه در شكم مادر است بزايد، و از بيع نسيه به نسـيه و از دو فروشـي    آن بچه

در يك عقد نهي فرموده است، يعني قيمت آن نقداً هزار و بـه نسـيه دو هـزار باشـد، زيـرا بـه       
بـه  گردد، و بعضي گفته اند: اين كه بگويد: اين را به من  هنگام عقد يك قيمت مشخص نمي

اين قيمت بفروش به شرطي كه فالن چيز را با اين قيمت هم بـه مـن بفروشـي، و ايـن شـرطي      
آيد. از آنجمله ايـن كـه    كند و درگيري پديد مي كننده به آن احتجاج مي است كه بعداً شرط

جنس را بفروشد به اين شرط كه اگر مشتري بعداً آن را فروخت به جز با فروشـنده بـه كسـي    
هرگـاه بـراي   «كه  »ال تحل لك وفيها شرط ألحد«فرمود:  �حضرت عمر ديگر نفروشد، 

  .»يكي در آن، شرطي وجود داشت حالل نيست
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از استثنا بدون تعيين، ممانعت فرمود، مانند اين كـه بفروشـد ده كيلـو مگـر      �رسول خدا 
كه باشد، هر جهالت  چيزكي، زيرا در اين جهالتي وجود دارد كه منجر به درگيري و نزاع مي

شـوند، و در شـرط فراگيـري     مفسد نيست، زيرا بسياري امور در معامالت مهمل گذاشـته مـي  
  ضرر زيادي هست، البته مفسد آنست كه منجر به نزاع و درگيري باشد.

از آنجمله اين كه هدف از اين معامله، معامله ديگـري باشـد كـه آن را در ضـمن ايـن بـا       
در اين صورت اگر خواسته او برآورده شـود حـق نـدارد    همراه يا اين انتظار داشته باشد؛ زيرا 

گيرد كه بـه نـاحق، بـه نـزاع و خصـومت       مطالبه بكند و نه خاموش بماند، و اين سبب قرار مي
  يابد. بپردازد، و به راه فيصله كني دست نمي

  بيع و سلف حالل نيست:

سلف و دو بيع و «يعني  »ال يحل بيع وسلف وال شرطان في بيع«فرمود:  �رسول خدا 
، مانند اين كه بگويد: من اين را به تو فروختم، به شرطي كه تو بـه  »شرط در بيع حالل نيست

من اين مبلغ قرض بدهي، و معني دو شرط در بيع اين است كه حقوق بيع را شـرط قـرار داده   
چيزي خارج از آن نيز شرط قرار دهد، مانند اين كه اين مقدار چيز به او هبـه كنـد، يـا پـيش     
فالن كس براي او سفارشي بكند، يا اين كه اگر او نياز به فروختن اين پيدا كرد آن را به جـز  

  باشند. ها دو شرط در يك معامله مي به فروشنده به كسي ديگر نفروشد، و امثال آن، پس اين
دادن مبيع به اختيار فروشنده نباشد، مانند اين كه مبيـع در دسـترس    از آنجمله اينكه تحويل

ع نباشد، بلكه آن حقي است كه او بر ديگـري دارد، يـا آن چنـان چيـزي اسـت كـه بـدون        باي
تواند به آن دست بيابد، يا به زحمت و كوشش يا دريافـت از آن   شكايت و پرونده كشي نمي

اي باشـد يـا غـرور و     آيد؛ زيرا اين مظنة اين است كه قضيه در قضيه كسي و غيره به دست مي
نچه پيش تو نباشد پس تو مطمئن نيستي كـه آن بـه دسـت تـو بـدون      تخبيب پيش آيد، و هرآ

شود، و پيش فروشـنده   زحمت و كوشش برسد، بسا اوقات مشتري خواهان تحويل گرفتن مي
رود كـه حـق بـر گـردن اوسـت، يـا        نيست تا آن را تحويل دهد، پس اين به دنبال آنكسي مي
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بازار خريـده بيـاورد، يـا از دوسـت و رفيقـي      رود تا از بيابان آن را شكار كند، يا آن را از  مي
  خواهد تا به او هبه و بخشش كند، و اين بدترين درگيري است. مي

  .»نفروش آنچه را كه پيش تو نيست« »ِعْنَدكَ  لَْيسَ  َما تَِبعْ  ال«فرمود:  �رسول خدا 
از بيع غرر نهي فرمود، و آن عبارت است از اين كـه بـه وجـود و يـا      �و نيز آن حضرت 

  عدم چيزي يقين نداشته باشد.

  طعام بايد پس از وصول، به فروش برسد:

كسـي كـه طعـامي را    « »َيْسـتَـْوِفَيهُ  َحتـى يَِبْعـهُ  فَـال طََعاًمـا ابـَْتاعَ  َمنِ «فرمود:  �رسول خدا 
، برخي گفته است: اين حكم مختص به طعـام  »خرد آن را تا تحويل نگرفته است نفروشد مي

رفتنش ممكن  معامله بيشتر مورد توجه است، و استفاده از آن بدون از بيناست؛ زيرا از نظر و 
نيست، پس وقتي آن را تحويل نگرفته باشد امكان دارد فروشنده در آن تصرف كـرده باشـد،   
پس اين قضيه در قضيه خواهد شد، برخي ديگر فرموده اند كه: اين حكم در منقوالت است، 

آيد، حضرت عبداهللا بـن   ا از آن خصومت و درگيري پديد ميزيرا مظنة تغيير و تعييب اند، لذ
لَـهُ  ِإال  َشـْىءٍ  ُكل  َأْحِسبُ  َوالَ «فرموده است:  بعباس  كنم، مگـر ايـن كـه     فكر نمي« »ِمثـْ

  تواند قياس كرده شود. ، و اين بر آن علتي كه ذكر كرديم بهتر مي»هرچيز مانند آنست

  شدن: فروختن ميوه بعد از پخته
پـيش آمـده    �ها آنست كه مظنه آن مناقشاتي بود كه در زمان آن حضـرت   آن بعضي از

بودند و او پي برده بود كه آن سزاوار است كه درگيري و مناقشه به دنبال داشته باشد، چنانكه 
گفتنـد:   رسيد، اسـتدالل نمـوده مـي    ها مي فرمود كه: آنان به آفاتي كه به ميوه �زيد بن ثابت 

از فروختن ميوه  �پس رسول خدا   »قشام دمان به آن رسيده است«  »أصابها قشام دمان«
شدن، منع فرمود، مگر در صورتي كه شرط بشود كه فوراً قطع بگردد، و همچنين  قبل از پخته

 َمنَـعَ  ِإَذا َأرََأيْـتَ «بودنش نهي فرمـود، و گفـت:    از فروختن خوشه پيش از سفيدشدن و مأمون 
يعني اين غرري است، زيرا خطـر دارد كـه از بـين     »َأِخيـهِ  َمـالَ  َأَحدُُكمْ  يَْأُخذُ  فَِبمَ  الثَمَر، اللهُ 
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اش الزم گـردد، و همچنـين حكـم در بيـع      برود، و معقود عليه به دست نيايد و قيمت بـر ذمـه  
  سنين.

  ها براي بيع: جلوگيري از استقبال كاروان
زم است كه نبايد به آن يكي آن كه باعث بدنظمي شهر و ضرري براي مردم باشد، پس ال

 يَبِـعْ  َوَال  لِْلبَـْيـعِ  الرْكبَـانَ  تـََلقـْوا َال «فرمـود:   �توجه بشود، بلكـه از آن بـاز دارد، رسـول خـدا     
ــعِ  َعَلــى بـَْعُضــُكمْ   َحاِضــرٌ  يَِبيــعُ  َوَال  تـََناَجُشــوا َوَال  وال يســم الرجــل علــى ســوم أخيــه بـَْعــضٍ  بـَْي

رويد، و كسي براي ديگري نفروشد، و كسي بر معاملـه ديگـري   ها ن به استقبال كاروان« »لَِبادٍ 
  .»نشين نفروشد معامله نكند، و براي برانگيختن مردم اعالم معامله نكند، و شهري براي بيابان

ها، عبارت است از اين كه كارواني با اموال تجارت بيايـد و   گويم: استقبال كاروان من مي
هـا   ناشدن به نرخ با آنان برخورد نموده اجنـاس را از آن ها به شهر و آش مردي قبل از ورود آن

شد كـاالي   با قيمت كمتري بخرد، اين مظنة ضرر به فروشنده است؛ زيرا اگر به شهر وارد مي
شـود، و   فروخت. بنابراين، پس از اطالق به ضرر، اختيار داده مـي  خود را به قيمت بيشتري مي

امـوال تجـارت حـق عامـه مـردم وابسـته اسـت،         نيز ضرري است به عموم مردم؛ زيرا در ايـن 
مصلحت كشور متقاضي آنست كه نيازمندتر، حـق تقـدم را داشـته باشـد، پـس اگـر همـه در        

كشـي   نيازمندي باهم برابر هستند، بين آنان مساوات برقرار بشود، يا اين كـه ميـان آنـان قرعـه    
شده و براي آنان اختياري بشود؛ پس يكي با رفتن به استقبال كاروان ظلم و ستمي را مرتكب 

  ها باز داشت. ها را از بين نبرد، البته آنچه را اميد داشتند از آن گذارد، زيرا اموال آن باقي نمي

  بر نهي از فروختن فروش:
زدن باالي معاملة قبلي، يك گونه فشار و تنگنايي است بـر تـاجران، و برخـورد     اما معامله 

بـايع اول متوجـه شـد و وجهـي بـراي رزق او آشـكار        هـا، حاالنكـه حـق    نامناسبي است با آن
  باشد. بردن آن و ايجاد مزاحمت ظلمي براي او مي  گرديد، پس از بين
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زدن بر معاملة ديگري در فشارآوردن روي مشتريان و بد برخوردكردن بـا    همچنين معامله
  گيرد. مه ميها از اينجا سرچش توزي ها و كينه آنان، نيز ظلمي است، و بسياري از درگيري

نجش: عبارت است از باالبردن قيمت بدون اين كه ميلي به خريد مبيع داشته باشد، هدف  
فقط واداركردن متشريان بر خريد است، و اين ضررهايي به دنبـال دارد كـه بـر كسـي پنهـان      

  نيستند.

  نشينان: نهي از فروختن اهل شهر براي بيابان
است كه صحرانشين متاع وكاالي  خـود را بـه    فروختن شهروندان براي صحرانشينان، اين

گويـد:   آيـد و مـي   شهر حمل كند تا آن را به قيمت روز بفروشد، پس يكي از شهروندان مـي 
هـا را بـه قيمـت بهتـري بـراي تـو بفروشـم، و اگـر خـود           اجناست را پـيش مـن بگـذار تـا آن    

ه هم اسـتفاده  فروخت، نفع شهر واضح است خود فروشند فروخت به كمتر مي صحرانشين مي
تواند باشد: يكي با فروختن به قيمت گران  نمودن تجار به دو صورت مي برد، زيرا استفاده  مي

به صورت نسيه براي كسي كه نياز شديد داشته باشد، پس او اين قيمت گـران را در برابـر بـه    
ر پندارد، دوم اين كه به قيمت كم بفروشد، سپس بـه زودي اجنـاس ديگـ    نياز خويش كم مي

ها سود ببرد، اين استفاده به مصلحت شهر بهتر و بركـت بيشـتري در بـر     خريده بياورد تا از آن
هـركس احتكـار نمايـد او گناهكـار      »من احتكر فهو خـاطيء«فرمود:  �دارد، رسول خدا 

  باشد. مي

  احتكار حرام است:

رسـد   ه واردكننده رزق ميب« »َمْلعُـونٌ  َواْلُمْحَتِكرُ  َمْرُزوقٌ  اْلَجاِلبُ «فرمود:  �رسول خدا 
  .»باشد و محتكر ملعون مي

گويم: اين از آنجاست كه نگهداري اجناس با وجود نياز شهروندان فقط بـه خـاطر    من مي
اين كه قيمت باال برود، يك نوع ضرر رساني به جامعه است، و آن هم به توقع نـاچيزي، ايـن   

  بدنظمي است براي شهر.
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  حرام است:كردن عيب كاال بر مشتري  پنهان

 الَ «فرمـود:   �كردن عيـب جـنس، بـر مشـتري اسـت، رسـول خـدا         از آنجمله يكي پنهان
ــلَ  َتُصــروا ــَنَم، اِإلِب ــا َفَمــنِ  َواْلَغ ــدَ  ابـَْتاَعَه ــرِ  فـَُهــوَ  َذِلــكَ  بـَْع ــدَ  النِظــَرْينِ  ِبَخْي ــا، َأنْ  بـَْع ــِإنْ  َيْحلُبَـَه  َف
ـــِخَطَها َوِإنْ  َأْمَســـَكَها َرِضـــيَـَها ـــنْ  َوَصـــاًعا َردَهـــا َس ال  –ويـــروي صـــاعاً مـــن طعـــام  – َتْمـــرٍ  ِم
هـا، نفروشـيد، هركسـي     هاي آن شتر و گوسفند را با پنهان نگهداشتن شير در پستان« »سـمراء

چنين حيواني را خريد او بعد از دوشيدن آن به يكـي از دو امـر اختيـار دارد كـه اگـر راضـي       
را با يك صاع خرما برگرداند، و در  است آن را پيش خود نگهدارد، و اگر ناراضي است آن

  .»رواويتي ديگر آمده است كه يك صاع طعام غير گندم برگرداند
گويم: تصريه، عبارت است از نگهداشتن شير در پستان، تا مشـتري فكـر كنـد كـه      من مي

ترين چيز به آن، خيار مجلس به خيار شرط بود،  شير زياد دارد، پس فريب بخورد، چون شبيه
ا عقد بيع مشروط بر اين بود كه مبيع شير زيادي دارد، از باب ضـمان بـالخراج قـرار    زيرا گوي

شدن مشكل است كه  داده نشد، باز وقتي كه مقدار شير و مبلغ قيمت آن بعد از هالك و تلف
شناخته بشود، بويژه وقتي كه شريكان، بد اخالق باشند، و در امثال بيابان الزم اسـت كـه حـد    

گمان غالب جهت قطع نزاع مقرر گردد، در شير شتر يك گونه بـوي نامناسـبي    ميانة به اعتبار
گيـر   آيد، و شير گوسـفند لذيـذ و پـاكيزه اسـت و گـران      وجود دارد، و نيز ارزان به دست مي

ها يكي قرار داده شد، پس متعين گرديد كه عوض آن يك صاع از كم  آيد، لذا حكم آن مي
نند خرما در منطقه حجاز، و وجود ذرت در اين منـاطق مـا،   ها قرار گيرد، ما ترين روزي قيمت

ترند، بعضي كه موفق به عمل بر اين حـديث نشـده    ها گران قيمت نه از گندم و برنج، زيرا اين
اي ساخته و گفته اند: هر حـديثي كـه آن را راوي غيـر فقيهـي      اند از پيش خود قانون و قاعده

شود عمل بر آن حديث بايد متروك شود،  ود ميروايت كند اگر به سبب آن باب الرأي مسد
گـردد، زيـرا ايـن     اين قاعده با وجود ضعفي كه در آن هست بر اين صـورت مـا منطبـق نمـي    

حديث را امام بخاري از حضرت عبداهللا ابن مسعود نيز روايت فرموده است، و او از نظـر فقـه   
حسن تقدير آن بـه عقـل درك   كافي است، و نيز اين مقدار مانند بقيه مقادير شرعي است كه 
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گردد، و به درك حكمت اين مقدار، جز عقول راسـخين فـي العلـم، كسـي ديگـر موفـق        مي
  شود. نمي

 فـَـْوقَ  َجَعْلتَـهُ  َأفَـالَ «در بارة خرمن گندم كه از داخل خـيس باشـند فرمـود:     �رسول خدا 
چرا گندم خيس شده را باال قرار نـدادي  «كه  »ِمنى فـََلْيسَ  َغش  َمنْ  الناسُ  يـََراهُ  َحتى الطَعامِ 

  .»تا مردم آن را ببينند، هركسي كه دست به فريب بزند از من نيست

  نهي از فروختن آب اضافي:
از آنجمله اينكه چيزي به اعتبار اصل مباح باشد، مانند آب دايم و غيـر منقطـع پـس يـك     

اين يك گونه تصـرف نـاحق   فروشد، و چون  شخص ظالمي به زور بر آن غلبه يافته آن را مي
از فروختن آب اضافي كه به  �در مال خدا و ضرر رساني به مردم است. بنابراين، رسول خدا 

  ها فروخت شود، نهي فرمود. بهانة آن، اضافي علف
اي حـاكم باشـد، و    گويم: مانند آن كه شخصي بـر يـك چشـمة آبـي يـا رودخانـه       من مي

جا آب بدهند، مگر اين كه اجرت بدهند، پـس ايـن   هاي خود را از آن نگذارد كسي ديگر دام
هاي مباح فروختـه شـوند، يعنـي چرانيـدن گوسـفندان در ايـن        گردد كه علف منجر به اين مي

باشد، و اين امر باطلي است؛ زيرا آب و گياه هردو، مبـاح   چراگاه در عوض پرداخت مال مي
 َأْمنَـعُـكَ  اْليَــْومَ  اللـهُ  فـَيَـُقـولُ « كه فرمـود:  �باشند، و همين است منظور از قول رسول خدا  مي

فرمايـد: امـروز تـو را از فضـل      خداونـد مـي  « »يَـَداكَ  تـَْعَمـلْ  َلمْ  َما َفْضلَ  َمنَـْعتَ  َكَما َفْضِلى،
هاي تو نساخته بـود،   دارم، همچنانكه تو مردم را از چيزهاي اضافي آنچه دست خويش باز مي

  .»باز داشتي
خواهد از آن شرب كند، يا  ب زايد از نياز، به كسي كه ميگفته شده است كه: فروختن آ

 ِفـي ُشـرََكاءُ  اْلُمْسـِلُمونَ «فرموده است:  �هاي خود را آب بدهد، حرام است. رسول خدا  دام
ــي ثَــَالثٍ  ــريك     « »َوالنــارِ  َواْلَكــالَ  اْلَمــاءِ  ِف ــش ش ــف و آت ــز: آب، عل ــه چي ــلمانان در س مس
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ها در صـورتي كـه ملـك     ن مواسات و همدردي در اينبود گويم: مستحب . من مي»باشند مي
  باشد، چه برسد به آن كه در ملكيت كسي قرار نگيرند. كسي باشند، مؤكد مي

  احكام بيع

  پوشي در معامالت تجاري: چشم

 »اقْـَتَضــى َوِإَذا اْشــتَـَرى، َوِإَذا بَــاَع، ِإَذا َســْمًحا رَُجــالً  اللــهُ  رَِحــمَ «فرمــود:  �رســول خــدا 
كند بر مردي كه به هنگام فروش، خريد و گرفتن وام از وامداران، از خود نرمش  خدا رحم«

ها مهذب  گويم: مسامحت از اصول آن اخالقي است كه نفس به وسيله آن . من مي»نشان دهد
شود،  ها از احاطه گناه رهايي يابد؛ و نيز در آن نظم كشور درست مي گردد، و به وسيله آن مي

كاري است، و چون در معامله خريـد و فـروش، و خواسـتن وام، احتمـال     و مبناي تعاون و هم
  روي استحباب آن تأكيد نمود. �ضد سماحت وجود داشت، آن حضرت 

  خوردن در معامله: كراهيت قسم

ـْلَعةِ  ُمنَـفَقـةٌ  اْلَحِلـفُ «فرمـود:   �رسول خدا  قسـم، كـاال را صـرف    « »لِْلبَـرََكـةِ  ُمْمِحَقـةٌ  لِلس
گويم: در معامالت قسم زيادخوردن از دو جهـت   . من مي»برد ت را از بين ميكند اما برك مي

گران است، دوم اين كه وقعت  خوردن معامله مكروه است، يكي آن كه در آن، احتمال فريب
كنـد، زيـرا مبنـاي     برد، قسـم دروغـين كـاال را مصـرف مـي      و عظمت تعظيم خدا را از دل مي

برد، زيرا مبناي بركت بر  ست، ولي بركت را از بين ميكردن عيب از مشتري ا صرف بر پنهان
توجه دعاي فرشتگان به سوي اوست، حاالنكه ماليكه بنابر معصيت، از او دور شده اند بلكـه  

  عليه او دعا كرده اند.
ــدا   ــول خ ــود:  �رس ــارِ  َمْعَشــرَ  يَــا«فرم جالت  ــعَ  ِإن  َفُشــوبُوهُ  َواْلَحِلــفُ  اللْغــوُ  َيْحُضــُرهُ  اْلبَـْي

هـا را بـا    آيد، آن هاي بيهوده و قسم پيش مي ها سخن اي گروه تاجران، در معامله« »بِالصـَدَقةِ 
شـوند، و   دادن، گناهـان، كفـاره مـي    گويم: در ايـن صـدقه    . من مي»دادن، آميخته كنيد صدقه

  گردند. هاي غالب بر نفس، جبران مي كوتاهي
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  بيع الدنانير بالدراهم:

 الَ «گيرد، فرمود:  فروشد و در عوض دراهم مي كه دنيانير مي در حق كسي �رسول خدا 
َنُكَما تـَتَـَفرقَا َلمْ  َما يـَْوِمَها ِبِسْعرِ  تَْأُخَذَها َأنْ  بَْأسَ  باكي نيست بـه شـرطي كـه تـو     « »َشـْىءٌ  َوبـَيـْ

  .»آن را به نرخ روز برداري و تا وقتي كه در ميان شما چيزي هست از هم جدا نشويد
اگر آنان از هم جدا بشوند در حالي كه در ميان چيزي هست، مانند اين كـه   گويم: من مي

شدن صرف دينار بر درهم را وابسته به اين بكنند كه هرچه صرّافان بگويند، يا اين كه آن  تمام
كنندگان وزن كنند، يا مانند آن كه مظنة احتجـاج و مناقشـة كسـي باشـد، و معاملـه       ها را وزن

  تسويه نشود.
 َيْشــَتِرطَ  َأنْ  ِإال  لِْلَبــاِئِع، فـََثَمَرتـَُهــا تـُــَؤبـرَ  َأنْ  بـَْعــدَ  َنْخــالً  ابـْتَــاعَ  َمــنِ «فرمــود:  �دا رســول خــ

اش مال فروشنده است  اگر كسي درخت خرمايي را بعد از تابيرش خريد، ميوه«كه  »اْلُمْبتَـاعُ 
ن از آنجاست كـه  گويم: اي من مي ».مگر اين كه خريدار شرط بگذارد كه ميوه مال من است

اين عملي است اضافي از اصل تنة درخت، و ميوه بر ملكيت بايع پديد آمـده اسـت، پـس آن    
مانند آن كااليي است كه در اتاق گذاشته بشود، پس الزم است كه حق فروشنده كامالً به او 

  داده شود، مگر اين كه شرطي برخالف آن باشد.

  است: هر شرطي كه از آن نهي وارد شده است باطل

هـر شـرطي   « »بَاِطـلٌ  فـَُهـوَ  اللهِ  ِكَتابِ  ِفى لَْيسَ  َشْرطٍ  ِمنْ  َكانَ  َما«فرمود:  �رسول خدا 
گويم: مراد از آن، هرآن شرطي است كه نهي  . من مي»باشد كه در كتاب خدا نباشد باطل مي

دا بودن آن، ذكر شده اسـت، و نفـي بسـيط مـر     از آن پديد آمده است، و در احكام خدا منفي
  نيست.

  شود: والء فروخته نمي
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از فروختن والي و هبه آن، نهي فرمـوده اسـت؛ زيـرا آن مـالي نيسـت كـه        �رسول خدا 
حاضر و تحت ضابطة قرار بگيرد، بلكه آن حقي است كه تابع نسب اسـت، پـس هـم چنانكـه     

  شود نبايد والء فروخته شود. خود نسب فروخته نمي

  خراج وابسته به ضمان است:

، (در آمـد  »خـراج وابسـته بـه ضـمان اسـت     « »بِالضـَمانِ  اْلَخـَراجِ «فرمـود:   �ا رسول خد
گويم: راهي براي  مال مشتري است زيرا مبيع در ضمانت او قرار گرفته است) من مي »خراج«

خواهـد   قطع نزاع نيست جز اين كه غنيمت در برابر غرامت باشد، پس وقتي كـه خريـدار مـي   
ته برگرداند اگر از او خواسته شد كه در آمـد مـدت تصـرف را نيـز     كاال را بنابر عيبي كه داش

آيد، پس راه قطع نزاع در اينجا  كردن مقدار آن حرج عظيمي پيش مي برگردان، پس در ثابت
مانند راه قطع نزاع در قضاست بدين شكل كه ميراث زمان جاهليت همانست كه توزيـع شـده   

  است.

  تند قول فروشنده معتبر است:هرگاه فروشنده و خريدار اختالفي داش

نَـُهَمـا لَـْيسَ  قَائِمٌ  َواْلَمِبيعُ  اْختَـَلَفا َذاالبيعان ِإ◌ِ «فرمود:  �رسول خدا   َمـا فَـالَقْولُ  بـَيـنَـٌة، بـَيـْ
ــا    « »يـَتَـــَرادانِ  َأوْ  اْلَبــاِئعُ  قَــالَ  ــي داشــتند، و كــاال پ ــاهم اختالف ــدار ب هرگــاه فروشــنده و خري

ان نيست، پس معتبر همان است كه فروشنده بگويـد، (امـا بـا    برجاست، شاهد و گواهي در مي
گويم: جز اين نيست كه درگيري بـدين شـكل خاتمـه     . من مي»قسم) يا معامله را فسخ نمايند

يابد؛ زيرا قانون اين است كه هيچ چيزي از ملكيت كسي بدون عقد صحيح و رضايت او،  مي
اصل و قانون مراجعه نمود، كاال يقينـاً مـال    شود، پس وقتي نزاع پديد آمد، بايد به خارج نمي

فروشنده بود و اكنون يا قبل از عقد در تصرفش قرار داشت، و تا هنـوز صـحت عقـد متحقـق     
نشده است، پس قول صاحب مال، معتبر است ولي خريـدار اختيـار دارد، زيـرا مبنـاي معاملـه      

  وابسته به رضايت دو طرف است.

  :شفعه براي شريك و براي جار است
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 فَـَال  الطـُرق َوُصرَِفتْ  اْلُحُدود َوقـََعتْ  فَِإَذا يـَْقِسم َلمْ  ِفيَما الشْفَعة«فرمود:  �رسول خدا 
شفعه در آن است كه توزيع نشده باشد، پس وقتي حدود هريكي و راهش معين «كه  »ُشـْفَعة

اش  ايه بـه شـفعه  همسـ «كـه   »ِبَصـَقِبهِ  َأَحـق  اْلَجـارُ «، و نيـز فرمـود:   »گشت شفعه در آن نيست
  .»دارتر است حق

 )1(كـنم شـفعه   هـا و شركاسـت، فكـر مـي     گويم: اصل در شفعه دفع ضرر از همسايه من مي
دوتاست: يكي آنست كه الزم است كه مالك، آن را بينه و بين اهللا بر شفيع عرضه كنـد، و او  

حق همسايه اسـت   گردد، اينگونه شفعه را بر ديگران ترجيح دهد، اما در قضا بر آن اجبار نمي
گـردد، ايـن بـراي آن     كه شريك مال نيست، شفعه دوم آنست كه در قضا بـر آن، اجبـار مـي   

  همسايه است كه شريك مال باشد، اين است وجه جمع بين احاديث مختلف در اين باب.

  نمودن معامله براي پشيمان مستحب است:  فسخ

َرتَــهُ  اللــهُ  َأقَــالَ  َكرَِهَهــا، َصــْفَقةً  الُمْســِلمَ  َأَخــاهُ  َأقَــالَ  َمــنْ «فرمــود:  �رســول خــدا   يـَــْومَ  َعثـْ
كسي كه معامله نـاگوار بـرادر مسـلمان را فسـخ كنـد، خداونـد گناهـان او را عفـو         « »اْلِقَياَمةِ 

گويم: مستحب است كه معامله پشيمان را فسـخ نمـود تـا ضـرر او دفـع       . من مي»خواهد نمود
ش مأخوذند و الزم است بر او، آنچه را خـود او بـر   شود، اما واجب نيست، زيرا مردم به اقرار

  خود، الزم گرفته است.

  استثناي متعين جايز است:

نَـْيتُ  بِْعُتهُ «در حديث جابر آمده است:  من شـترم را  «كه  »َأْهِلـى ِإلَـى ُحْمالَنَهُ  َعَلْيهِ  َواْسَتثـْ
در اينجا معلوم  گويم: . من مي»فروختم و سواريش را تا منزل مستثني كردم �به آن حضرت 

شود كه استثناء نمودن در جايي كه محل مناقشـه و درگيـري نباشـد و هـردو، فروشـنده و       مي

                                           
حق همسايگي، حق تقدمي كه همسايه و شريك ملك در خريد ملك همسايه يا سـهم شـريك ديگـر    « -)1(

  ».دارد
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خريدار از اهل تبرع و بذل و بخشش باشند جـايز اسـت، زيـرا جلـوگيري از اسـتثنا بـه خـاطر        
  آنست كه مظنة درگيري و مناقشه است.

  شود: در ميان مادر و فرزندان تفريق نمي

ــرقَ  َوَولَــِدَها َوالِــَدةٍ  بـَــْينَ  فـَــرقَ  َمــنْ «فرمــود:  �رســول خــدا  َنــهُ  اللــهُ  فـَ  يـَــْومَ  َأِحبِتــهِ  َوبـَــْينَ  بـَيـْ
كسي كه در ميان مادر و فرزندانش جدايي بيافكند خداوند در ميان او و دوستانش « »اْلِقَياَمـةِ 

مادر و پـدر را   وقتي كه يكي از �. و نيز به حضرت علي »در قيامت جدايي خواهد انداخت
  كه آن را برگردان. »َردهُ «فروخت، فرمود: 

انداختن در ميان مادر و فرزندش هردو طرف را در وحشـت و گريـه    گويم: جدايي من مي
اندازد، و همانند اين است جدايي بين دو برادر، پس واجب است كه مردم از آن اجتنـاب   مي

  ورزند.

  نهي از معامله به وقت نماز جمعه:

=sŒÎ) š”ÏŠθçΡ Íο4θn#﴿ند فرمود: خداو ¢Á= Ï9 ÏΒ ÏΘöθtƒ Ïπyèßϑ àfø9 $# (#öθyèó™$$sù 4’ n< Î) Ì�ø. ÏŒ «! $# (#ρâ‘ sŒuρ 

yìø‹ t7ø9 شود، به سوي ذكر خدا بشتابيد و خريد  وقتي براي نماز روز جمعه اذان گفته مي« )1(﴾#$
ست كه به هنگام گويم: اين حكم وابسته به آن اذاني ا . من مي»و فروش را كنار بگذاريد

شدن به خريد و فروش بسا اوقات منجر  شود، و چون مشغول آمدن امام گفته مي بيرون
  گردد به ترك نماز و ترك شنيدن خطبه، به اين خاطر از آن نهي وارد شده است. مي

  گذاري: نهي از نرخ

 اللهَ  ِإن «فرمود:  �گفته شد كه نرخ باال رفته است براي ما نرخ مقرر فرما، آن حضرت 
 »ِبَمْظَلَمةٍ  َيْطلُبُِنى َأَحدٌ  َولَْيسَ  الله َأْلَقى َأنْ  َألْرُجو َوِإنى الرزاقُ  اْلَباِسطُ  اْلَقاِبضُ  اْلُمَسعرُ  ُهوَ 

                                           
  .9سورة جمعه، آية  -)1(
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رسان، من اميدوارم كه چنان با  دهنده و روزي كننده، بسط گذار، قبض خداوند است نرخ«كه 
  .»ام كايت نكند كه ظلم كردهخداوند مالقات كنم كه كسي از من ش

گويم: وقتي كه حكم اين است كـه در ميـان فروشـنده و خريـدار عـدالت برگـزار        من مي
بشود، و هيچيكي از صاحبان كاال بر ديگري ضرر نرساند يا ضـرر هـردو در نهايـت صـعوبت     

ندهنـد؛  گذاري پرهيز نمود، تا اميران بعدي آن را سنتي قرار  از نرخ �برابر باشد، رسول خدا 
شود كه مردم شك و  اما با وجود ا ين، اگر مشاهده گرديد كه چنان ظلم و ستم روا داشته مي

ترديدي در آن ندارند، جايز است كه آن را تغيير داد، زيرا ظلم و سـتم ايجـاد فسـاد در روي    
  زمين است.

'yγ•ƒr$﴿خداوند فرموده است:  ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#þθãΖ tΒ# u # sŒÎ) Λ äΖ tƒ# y‰s? Aøy‰ Î/ #’n< Î) 9≅ y_r& ‘wΚ |¡•Β 

çνθç7 çFò2$$sù﴾)1( » اي ايمانداران وقتي معامله به صورت مداينه تا مدتي معين باشد آن را
  .»بنويسيد

  نوشتن و مقرركردن گواه بر آن:
هاسـت،   بايد دانست كه دين از نظر درگيري و نزاع، از بـزرگتين معـامالت و بيشـترين آن   

اي هـم از آن نيسـت. بنـابراين، خداونـد متعـال در كتابـت و        چـاره  ولي از نظر احتيـاج و نيـاز  
استشهاد بر آن، تأكيد نمود، و رهن و ضمانت را مشروع گردانيد، گناه كتمان شهادت در آن 
را بيان فرمود، و به صورت واجب كفايي به كتابت و گواه مقرر كردن بـر آن، دسـتور داد، و   

  اين از عقود ضروري است.

  در كيل و وزن معلوم: )2(معامله سلم

                                           
  .282بقره، آية  سورة -)1(
  سلَم: خريد و فروش غّله يا چيز ديگر كه هنوز نرسيده باشد. -)2(
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به مدينه آمد، مردم تا يك الي دو و سـه سـال بيـع سـلم انجـام       �هنگامي كه رسول خدا 
, َمْعلُـومٍ  َكْيـلٍ  ِفـي فـَْلُيْسـِلفْ  َشـْيءٍ  ِفـي َأْسـَلفَ  َمـنْ «فرمـود:   �دادنـد؛ پـس آن حضـرت     مي

دهـد، بايـد در كيـل     انجـام مـي   هركسي كه معاملـه سـلم را  « »َمْعلُـومٍ  َأَجـلٍ  إَلى, َمْعُلومٍ  َوَوْزنٍ 
گويم: اين به خاطر آنست كه تا حد  . من مي»مشخص، وزن معين، تا مدتي مقرر، معامله بكند

ها برطرف گردند، و روي اين بقيه اوصاف را كه بيانگر چيزي باشند، بدون  اإلمكان درگيري
 يـة آن معنـي عـار  تضييق مقايسه نمودند، مبناي قرض از نخست بر تبرع و احسان اسـت، و در  

گيـري حـرام شـد، و مبنـاي      دادن جايز گرديد و فضل و اضـافه  شود. بنابراين، به نسيه ديده مي
باشد. بنابراين، در رهن قبض  گرفتن مي كاري و استيثاق است، و آن با در دست رهن بر محكم

  شرط قرار گرفت.

  دارد: گذاشتن مرهون را باز نمي رهن

 َوَعَلْيهِ  ُغْنُمهُ  َلهُ  َرَهَنهُ  الِذى َصاِحِبهِ  ِمنْ  بِالرْهنِ  الرْهنُ  قُ يـَْغلَ  الَ «نزد من در حديث: 
دارد، نفعش از  گذاشتن مرهون را از مالكش كه آن را به رهن گذاشته باز نمي رهن« »ُغْرُمُه◌َ 

 َولََبنُ  نًا،َمْرُهو  َكانَ  ِإَذا بِنَـَفَقِتهِ  يـُرَْكبُ  الظْهرُ «. و حديث: »اوست و خسارتش نيز بر اوست
 رِذي َوَعَلى َمْرُهونًا، َكانَ  ِإَذا بِنَـَفَقِتهِ  ُيْشَربُ  الدَفَقةُ  وَيْشربُ  يـَرَْكبُ  البر سواري وقتي « »النـ

توان سوار شد، و شير حيوان را وقتي كه رهن باشد  اش مي كه رهن قرار گيرد به خاطر نفقه
نوشد نفقه آن  شود و شيرش را مي كه سوار مي توان نوشيد، و بر كسي اش مي در برابر به نفقه

  .»الزم است
شـدن   اختالفي نيست؛ اما اگر راهن از نفقه بر مرهون، خودداري كـرد و احسـاس هـالك   

تواند از آن به قـدري كـه مـردم     پديد آمد، و مرتهن آن را زنده نگهداشت، پس اين وقت مي
  آن را عدل و انصاف بدانند استفاده نمايد.

  حرام است:فروشي  كم
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 فيهمـا َهَلَكـتْ  أْمـَرين، ُوليـُتم قـد إنكـم«به صاحبان كيـل و تـرازو فرمـود:     �رسول خدا 
ــا األَمــمُ  ــار شــما گذاشــت كــه   « »قــبلكم ةُ بِقَ الس ــر اختي ــز (كيــل و وزن) را ب ــد دو چي خداون

در  فروشي از اين جهت حرام گرديد كه گويم: كم . مي»گذشتگان در اين باره از بين رفته اند
آنچه در كالم خداوند آمده  �آن خيانت و بد معاملگي است، در باره قوم حضرت شعيب 

  است، مذكور است.

  هرگاه مردم مال خود را پيش گدايي يافتند:

ــود:  ــدا « »بِــهِ  َأَحــق  فـَُهــوَ  بَِعْيِنــِه، َمالَــهُ  رَُجــلٌ  فَــَأَدَركَ  َأفْـَلــَس، رََجــلٍ  َأيَمــا«و فرم هــركس گ
، اين از آنجاست كه در اصل »تر است ل خود را عيناً يافت او به آن مستحقگرديد و مردي ما

مال او بدون مزاحم ديگري بوده است، باز او آن را فروخته است، و راضي نشده كـه در ايـن   
فروش بدون ثمن مال از دستش بيرون رود، پس جز اين نيست كه فروش به شـرط ايـن بـوده    

پس وقتي مشتري آن را ادا ننمود، حـق دارد تـا زمـاني كـه     است كه قيمتش را كامالً دريابد، 
توانـد آن را   مبيع سالم هسـت معاملـه را فسـخ كنـد، پـس وقتـي كـه مبيـع از بـين رفـت نمـي           

  باشند. ها مي هاي او مانند بقيه وام برگرداند، پس وام

  تخفيف بر تنگدست مندوب است:

ــنَـفسْ  اْلِقَياَمــةِ  يـَــْومِ  ُكــَربِ  ِمــنْ  لــهُ ال يـُْنِجَيــهُ  َأنْ  َســرهُ  َمــنْ «فرمــود:  �رســول خــدا   َعــنْ  فـَْليـُ
هاي روز قيامت  آيد كه خداوند او را از پريشاني كسي كه خوشش مي« »َعْنهُ  َيَضعْ  َأوْ  ُمْعِسرٍ 

  .»نجات دهد، بر تنگدست تخفيف كند يا از او صرف نظر كند
سـت كـه در معـاد و    گويم: اين دعوت به جوانمردي است كه يكي از آن اصـول ا  من مي

  خورد، ما آن را ذكر كرديم. معاش به درد مي

  كردن دارا، ظلمي است: درنگ



    

    حجت اهللا البالغه      376 
    

 

ــدا   ــول خـ ــود:  �رسـ ـــى  َمْطـــلُ «فرمـ ـــمٌ  اْلغَِن ـــعَ  َوِإَذا ظُْل ـــى َأَحـــدُُكمْ  أُْتِب ـــى  َعَل ـــعْ  َمِل  »فـَْلَيْتَب
ه كردن ثروتمند در پرداخت، ظلمي است، هرگاه يكـي از شـما بـر ثروتمنـدي حوالـ      درنگ«

گويم: اين دستور اسـتحبابي اسـت؛ زيـرا در آن قطـع      . من مي»داده شد، بايد به دنبال او برود
  هاست. درگيري

كردن دارا ريختن آبرو  درنگ« »َوُعُقوبـََتهُ  ِعْرَضهُ  ُيِحل  اْلَواِجدِ  َلى «فرمود:  �رسول خدا 
كـه بـا او بـه تنـدي و     گويم: آن عبارت اسـت از ايـن    . من مي»كند و سزادادن او را حالل مي

خشونت برخورد كند و به زندان انداخته شود، و بر فروش اموالش در صورتي كـه نقـدي در   
  شود. دست نداشته باشد، فشار داده مي

  صلح جايز است:

 َأَحل  َأوْ  َحَالالً  َحرمَ  ُصْلًحا ِإال  اْلُمْسِلِمينَ  بـَْينَ  َجائِزٌ  الصْلحُ «فرمود:  �رسول خدا 
صلح و آشتي « »َحَراًما َأَحل  َأوْ  َحَالالً  َحرمَ  َشْرطًا ِإال  ُشُروِطِهمْ  َعَلى َواْلُمْسِلُمونَ  اَحَرامً 

دادن مسلمانان بين همديگر جايز است به شرطي كه تحريم حالل و تحليل حرامي را در بر 
، و »اشدنداشته باشد، و همچنين شرطي كه تحريم حالل و تحليل حرامي را در بر نداشته ب

همچنين شرط مقرركردن هم به شرط عدم تحريم حالل و تحليل حرام جايز است، از آنجمله 
است صرف نظركردن از گرفتن مقداري از وام، مانند داستان ابن ابي حدرد، و اين حديث 

  يكي از اصول ابواب معامالت است.

  تبرع و تعاون

  صدقه يا هديه است: )1(تبرع

                                           
  دادن، مالي در راه خدا بخشيدن. نيكويي محض رضاي خدا، كاري براي ثواب انجام -)1(
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شود،  گر هدف از آن لوجه اهللا باشد، پس صدقه محسوب ميتبرع بر چند قسم است: ا

yϑ$﴿پس مصرفش بايد همان باشد كه خداوند در اين آيه ذكر كرده است:  ‾Ρ Î) àM≈ s% y‰¢Á9 $# 

Ï !#t� s) à�ù= Ï9﴾)1(.  
شود پس هديه است، رسول خدا  و اگر هدف از آن رضايت كسي است كه به او داده مي

 فـََقدْ  َأثـَْنى َمنْ  فَِإن  فـَْلُيْثنِ  َيِجدْ  َلمْ  َوَمنْ  ِبهِ  فـَْلَيْجزِ  فـََوَجدَ  َعطَاءً  ُأْعِطىَ  َمنْ «فرمود:  �
كسي كه به « »ُزورٍ  ثـَْوَبىْ  َكالَِبسِ  َكانَ  يـُْعَطهُ  َلمْ  ِبَما َتَحلى َوَمنْ  َكَفرَ  فـََقدْ  َكَتمَ  َوَمنْ  ،َشَكرَ 

ندارد بايد به دهنده ثنا بگويد،  اي داده شد، در برابر جايزه بدهد، و اگر توان آن را او عطيه
زيرا هركسي ثنا گفت شكر را به جا آورده است، و كسي كه آن را پنهان كند ناسپاسگذاري 
كرده است، و كسي كه خود را به آنچه به او داده نشده جلوه بدهد، مانند كسي است كه دو 

  .»پارچه دروغين پوشيده است

  دارد: هديه، دوستي را استوار نگه مي
يد دانست كه با دادن عطيه، هدف استوار نگهداشتن الفت و دوستي بين مـردم اسـت، و   با

اي، مانند آن، پس بدهد؛ زيرا هديـه،   شود، مگر به اين كه طرف جايزه اين هدف تكميل نمي
گردانـد، نـه بـرعكس، و نيـز      دهنده را به پيش كسي كه به او هديه داده است دوست مي هديه
دهـد، برتـري دارد بـر كسـي كـه       گيرنده اسـت، و كسـي كـه مـي     دستدهنده بهتر، از   دست

گيرد، پس اگر از دادن جايزه عاجز ماند، بايد سپاسگذاري كند، و از نعمت او يادي بكند،  مي
زيرا ستايش نخستين، اعتنا به نعمـت و در دل قـراردادن محبـت اوسـت، و ايـن عملكـرد، آن       

گيـرد،   كند، و كسي كه هديه را ناديده مـي  يكند كه هديه م كاري در پديدآوردن محبت مي
پس او به آنچه در نظر بود مخالفت نموده مصلحت ايجاد محبت را، نقض و حـق او را پنهـان   
كرده است، و كسي كه نسبت به چيزي اظهار كنـد كـه حقيقتـي نداشـته باشـد ايـن كـذب و        

                                           
  .60سورة توبه، آية  -)1(
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كسي است كه دروغ را  مانند »ُزورٍ  ثـَـْوَبيْ  َكالبِـسِ «: �دروغي است، معني قول آن حضرت 
  پيراهن و شلوار خود قرار دهد، و دروغ تمام بدن او را فرا بگيرد.

  دهنده:  ستايش بر هديه

ـًرا اللـهُ  َجـَزاكَ  :ِلَفاِعِلـهِ  فـََقـالَ  َمْعُروفٌ  ِإلَْيهِ  ُصِنعَ  َمنْ «فرمود:  �رسول خدا   َأبـْلَـغَ  فـََقـدْ  َخيـْ
دهنـده گفـت:    انجـام داده شـد، پـس بـراي انجـام     كسي كه براي او كـار خـوبي   « »الثـَناءِ  ِفى
ًرا اللهُ  َجَزاكَ «   .»خدا به تو جزاي خير بدهد، او در ثناخواني به منتها رسيده است »َخيـْ

اين لفظ را معين كرد، تا با كالمي زايد در  �گويم: جز اين نيست كه رسول خدا  من مي
ــاده  ــوارد، زي ــه م ــر از   اينگون ــن لفــظ پنهــان روي و الحــاح نباشــد، و كمت كــردن احســان و  اي

گويند، آنست كه بـه   گرفتن آنست، بهترين چيزي كه مسلمانان به يكديگر زنده باد مي ناديده
ياد آخرت بيندازد، و كار را به خدا بسپارد، و اين عبارت، نصاب خوبي، است كه تمام آنچه 

  گيرد. را ذكر كرديم در بر مي

  برد: هديه كينه را از بين مي

بـه همـديگر هديـه    «كـه   »الضـَغاِئنَ  تُـْذِهبُ  الَهِديـةَ  فـإن تـََهـاَدْوا،«فرمود:  �ا رسول خد
 َوَحـرَ  تُـْذِهبُ «، و در روايتـي ديگـر آمـده اسـت     »بـرد  ها را از بين مـي  بدهيد، زيرا هديه كينه

  برد. يعني غيظ و عداوت سينه را از بين مي »الصْدرِ 
كند،  شود داللت مي عظيم كسي كه به او داده ميگويم: هديه هرچند كم باشد، بر ت من مي
دارد، و خواهان اوست، و بـه   دهد كه او در دل اين، وقعتي دارد و او را دوست مي و نشان مي

 »َشـاةٍ  ِفْرِسـنَ  َولَـوْ  ِلَجارَتَِهـا َجـارَةٌ  َتْحِقـَرن  الَ «فرمايـد:   اين، در حديث اشاره شده است كه مي
. بنابراين، اين بهترين »حقير نشمارد، اگرچه آن پاچة بزي باشد زن، هديه زن همسايه را،«كه 

كند كه در شـهر و محلـه    كردن كينه است، كينه را آن دوستي و الفت برطرف مي راه برطرف
  كامالً پياده شود.
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  شود: هديه خوشبو، برگردانيده نمي

 طَيــبُ  اْلَمْحِمـلِ  َخِفيـفُ  ِإنـهُ فَ  يـَــُردهُ  فَـالَ  رَْيَحـانٌ  َعَلْيـهِ  عُـِرضَ  َمــنْ «فرمـود:   �رسـول خــدا  
كسي كه بر او ريحـاني (خوشـبويي) عرضـه گـردد آن را رد ننمايـد؛ زيـرا حملـش        « »الـريحِ 

  .»سبك و بويش خوب است
گويم: ردكردن ريحان و امثال آن بنابر سبكي زحمت حمل آن و عملكرد مردم به  من مي

گـردد، و   دان عاري به كسي الحـق نمـي  دادن آن، مكروه است؛ پس در پذيرفتن آن چن هديه
كردن ضد و  شود و در برگردانيدنش فساد ذات البين و پنهان در عملكرد به آن ايجاد الفت مي

  عداوت وجود دارد.

  و بخشش: )1(بودن برگشت در هبه مكروه 

 »السـْوءِ  َمثَـلُ  نَـالَ  لَـْيسَ  قـَْيئِـِه، ِفـى يـَعُـودُ  َكاْلَكْلـبِ  ِهَبتِـهِ  ِفى اْلَعائِدُ «فرمود:  �رسول خدا 
بازگردانندة بخشش، مانند سگي است كه استفراغ نموده سپس آن را بخورد، و چنين مثـالي  «

  .»براي ما خوب نيست
گويم: جز اين نيست كه كراهيت برگشت در بخشش، در آن بخششي است كه آن  من مي

رگشـت يـا از بخيلـي    را از مال خود جدا كرده و اميد را از آن قطع نموده باشـد، پـس منشـأ ب   
دادن بـه آن شـخص كـه بـه او هبـه نمـوده اسـت، و         بودنش يا ضرر است، يا پريشاني از جدا

  باشد. هريكي از اين امور، از اخالق زشت و مذموم، مي
آيـد، بـرخالف آن كـه از     و نيز در برگشت به هبه بعد از دادنش، عداوت و كينه پديد مي

در صورتي كه آن را از ملكيت خـويش جـدا    �دا داد؛ پس برگشت او را رسول خ اول نمي
كرده باشد، به سگي تشبيه نمود كه استفراغ كرده بخورد، مثال آن را به معاني ظـاهري بـراي   
آنان ذكر كرده، قبح آن را واضح نمود، مگر در صورتي كه در ميان آنـان بـي تكلفـي باشـد     

                                           
  ت (جمع).دادن چيزي به كسي بدون عوض، و نيز به معني چيز موهوب، آنچه بخشيده شده، هبا -)1(
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 ِمـنْ  اْلَوالِـدَ  ِإال «كـه فرمـود:    �مانند پدر و فرزند، و همين است منظـور از قـول رسـول خـدا     
  .»مگر اين كه پدر به فرزندش چيزي بدهد« »َوَلِدهِ 

  دادن بعضي از فرزندان بر بعضي مكروه است: ترجيح
دهـد و بـه ديگـران     در باره كسي كـه بـه بعضـي از فرزنـدانش چيـزي مـي       �رسول خدا 

آيـا  « »ِإًذا فَـالَ  :قَـالَ  ،بـَلَـى :قَـالَ  ؟َسـَواءً  اْلِبر  ِفى ِإلَْيكَ  َيُكونُوا َأنْ  َأَيُسركَ «دهد، فرمود:  نمي
آيد كه در نيكويي براي تو همه برابر باشند؟ گفت: آري، فرمـود: پـس ايـن خيـر      خوشت مي

  .»است
دادن بعضي از فرزندان بر بعضي ديگر، از آن جهت مكروه است كه  گويم: ترجيح من مي

بـه ايـن اشـاره نمـود كـه       �آورد، پس رسـول خـدا    در ميان آنان كينه و عداوت را به بار مي
شود كه آن كه بر او ديگران برتر قرار داده شـده   دادن بعضي بر بعضي ديگر، سبب مي برتري

اند، دلش پر از كينه شود و دشمني كند، لذا در نيكويي به پدر و مادر كوتاهي نمايد، پس در 
  آيد. اين صورت فساد در خانه پديد مي

  است: كردن سنت وصيت
كردن، از  اگر تبرع به هنگام موت باشد وصيت نام دارد، جز اين نيست كه سنت بر وصيت

آنجهت جاري است كه ملك در بني آدم، امر عارضي است كه به خاطر رفع درگيري و نزاع 
ثابـت شــده اســت، پــس وقتـي كــه اســتغناي او از ملــك نزديـك شــود، مســتحب اســت كــه    

ه جبران نمايد، و نسبت به حق كسي كه بر او واجـب شـده   هاي خود را تدارك نمود كوتاهي
  است، در اين وقت مواسات نمايد.

  وصيت به بيشتر از يك سوم درست نيست:

از آن  �وقتي كه حضرت سعد  »َكِثيرٌ  َوالثـُلثُ  بِالثـُلثِ  َأْوصِ «فرمود:  �رسول خدا 
توانم  ندارم آيا ميسؤال كرد كه من مال بسياري دارم و وارثي جز يك دختر  �حضرت 

به يك «فرمود:  �نسبت به كل مالم يا نصف و يا يك سوم آن وصيت كنم؟ آن حضرت 
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. بايد دانست كه مال ميت در عرب و عجم به وارثان »سوم وصيت كن و آنهم زياد است
شوند، و اين مانند يك امر طبيعي است كه به جهت مصالح زيادي الزم قرار گرفته  منتقل مي

وقتي كه انسان بيمار شده به شرف موت رسيده باشد، راهي براي رسيدن ملك به است، پس 
گردانيدن آنان از آنچه توقع داشتند، حق كُشي و  وارثان پديد آمده است، پس محروم

هاست، و نيز حكمت اين است كه مال او را بعد از او، نزديكترين مردمان  كوتاهي در بارة آن
مواسات نموده اند، بردارند، و هيچكس در اين باره مانند پدر و به او كه نسبت به او كمك و 

باشد، و همين است منظور از قول خداوند كه  فرزند و وارثان ذوي األرحام ديگر، نمي

%θä9'ρé&uρ ÏΘ#)﴿فرمايد:  مي tnö‘ F{$# öΝ åκÝÕ÷èt/ 4’ n< ÷ρr& <Ù÷èt7 Î/ ’ Îû É=≈ tFÏ. «! ذوي األرحام نسبت به « )1(﴾#$
  .»ب خدا نزديكتر هستنديكديگر در كتا

آيـد كـه مواسـات بـه ديگـران را نيـز واجـب         عالوه بر اين، بسا اوقـات امـوري پـيش مـي    
كند كه ديگران ترجيح يابند؛ پس الزم اسـت كـه    گرداند، و بسا اوقات شرايط، واجب مي مي

دادن وارثـان   حدي مقرر گردد تا از آن، مردم تجاوز نكنند و آنست يك سـوم؛ زيـرا تـرجيح   
باشد كه سهم آنان از نصف اضافه باشد، پس براي آنان دو  زم است، و آن بدين صورت ميال

  سوم و براي ديگران يك سوم مقرر گرديد.

  كردن درست نيست: براي وارث وصيت

 »لِـَواِرثٍ  َوِصيةَ  َفالَ  ،َحقهُ  َحق  ِذى ُكل لِ  َأْعَطى ثـََناُؤهُ  َجل  اللهَ  ِإن «فرمود:  �رسول خدا 
  .»خداوند حق هر حقدار را مشخص كرده است، لذا وصيتي براي وارث وجود ندارد«

رساندند، و در  گويم: چون مردم در زمان جاهليت در وصيت به همديگر، ضرر مي من مي
تـرين مواسـات را تـرك     كردنـد، بعضـي حـق و واجـب     اين باره، از حكمت واجبه اتباع نمـي 

نمودنـد، واجـب گرديـد تـا ايـن       ترين را اختيـار مـي  كردند، و به رأي ناقص خويش، دور مي
هاي كلي از نظر خويشـاوندي، در   دروازه مسدود گردد، و الزم شد كه در اين وقت گمانگاه
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هاي پيش آمده به اعتبار اشخاص، پـس وقتـي كـه مسـئله ميـراث       نظر گرفته شوند، نه ويژگي
هايش  يد، يكي از حكمتكردن كينه و بغض مقرر گرد جهت قطع نزاع و درگيري و برطرف

اين قرار گرفت كه مجالي براي وصيت وارث باقي نماند، زيرا در اين نقص حـد مقـرر، الزم   
  آيد. مي

  كردن در وصيت مستحب است: عجله

 َوَوِصـيُتهُ  ِإال  لَـْيالً  يَِبيـتُ  ِفيـهِ  يُوِصـي َشـْيءٌ  َلهُ  ُمْسِلمٍ  اْمِرىءٍ  َحق  َما«فرمود:  �رسول خدا 
براي هيچ شخص مسلماني كه چيزي داشـته باشـد كـه در آن وصـيت كنـد،      « »ِعْنَدهُ  ةٌ َمْكُتوبَ 

گـويم:   . من مـي »شايسته نيست كه شبي بگذراند، مگر اين كه وصيتش نوشته و پيش او باشد
كردن در وصيت مستحب است تا از هجوم مرگ يا اتفاقي ديگر برحذر باشـد، زيـرا در    عجله

رود، و آن شـخص حسـرت    گشـت از دسـت مـي    اعـات مـي  اين صورت مصلحتي كه بايد مر
  خورد. مي

  الحديث.  »..ُعْمَرى ُأْعِمرَ  رَُجلٍ  َأيَما«فرمود:  �رسول خدا 
هاي وجود داشت كـه راه حلـي بـراي دفـع      درگيري �گويم: در زمان رسول خدا  من مي

كـه آن   هـايي بـود   ها يكـي از آن مصـالح و حكمـت    ها مقرر نبود، در صورتي كه قطع آن آن
هـا و غيـره، بعضـي مـردم      گيـري  ها مبعوث شده است، مانند ربا، انتقام به خاطر آن �حضرت 

آمد،  رفتند و قرن بعدي مي دادند، باز دو طرف از ميان مي چيزي براي ديگري مادام العمر مي
روشـن   �شدند، پـس رسـول خـدا     ماند، و باهم درگير مي ها مشتبه مي پس وضعيت براي آن

اگر واهب به صراحت گفته است كه اين از آن تو هست و بعد از تو مـال وارثـان   ساخت كه 
هـاي   شود، زيرا او وضعيت را چنان بيان كرد كه از ويژگي تو باشد، پس اين هبه محسوب مي

گفت: اين مال تو هست تا زنده هستي، پس ايـن عاريـه بـه حسـاب      هبه خالص بود، و اگر مي
  آن را مقيد كرد به قيدي كه با هبه منافات دارد. آيد تا او زنده است، زيرا مي

  وقف بهترين صدقه است:
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بـه   �شدند، رسـول خـدا    باشد، مردمان جاهلي متوجه اين نمي يكي از تبرعات، وقف مي
شدند، آن را اسـتنباط نمـوده، زيـرا بسـا اوقـات       خاطر مصالحي كه در بقيه صدقات ديده نمي

شود و آن فقيـران بـار دوم نيـاز     كند، پس آن تمام مي انسان مال زيادي در راه خدا صرف مي
ماند، پس بهتـر و مفيـدتر    ها محروم مي آيند، پس آن هاي فقير ديگر، مي كنند، و ملت پيدا مي

براي عامه مردم از اين نيست كه براي فقرا و مسافرين چيزي نگهداري شود تـا منـافع آن، بـر    
اند، و همين است منظور از قول رسول خـدا  ها صرف گردد، و اصلش بر ملكيت واقف بم آن
ــر   � ــرت عم ــه حض ــه ب ــود:  �ك ــر « »ِبَهــا َوَتَصــدْقتَ  َأْصــَلَها، َحَبْســتَ  ِشــْئتَ  ِإنْ «فرم اگ
، پس حضـرت عمـر آن را بـر ايـن شـرط      »خواهي اصل آن را نگهداشته آن را صدقه كن مي

ود، و آن در ميان فقرا صدقه نمود كه اصلش به كسي فروخته يا هبه نگردد و به ارث كسي نر
و خويشــاوندان صــدقه شــود و همچنــين در آزادي بردگــان، در راه خــدا، بــراي مســافران و  

گيرد گناهي نيست كه موافـق بـه عـرف، از ان     ميهمانان، و كسي كه توليت آن را به عهده مي
  استفاده نمايد، و به ديگران طعام بدهد، البته براي خود ثروت جمع نكند.

  ر چندين قسم است:كردن ب كمك
باشد و آن عبـارت اسـت    ها: مضاربه مي كردن هم چندين قسم دارد: يكي از آن اما كمك

  از اين كه مال از يكي و كار از ديگري، تا سود در ميان آنان طبق قرارداد تقسيم گردد.
دوم مفاوضه: و آن اين كه دو نفر كه مال مساوي داشته باشند شراكت نمايند بـر ايـن كـه    

هاسـت، و هريكـي    فروشند، شريك هسـتند، و سـود در ميـان آن    خرند و مي تمام آنچه ميدر 
  گيرد. براي ديگري ضامن و كفيل قرار مي

سوم شركت عنان: و آن هم مانند شركت مفاوضه اين است كه در مال مشـخص شـركت   
  منعقد كنند، و هريكي نسبت به ديگري وكيل باشد نه كفيل.

دو خياط يا دو صباغ كه شريك باشند بر ايـن كـه هـر كـدام      چهارم شركت صنايع: مانند
  يك، انجام يك كاري را قبول كند، انجام آن بر هردو الزم باشد.
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پنجم شركت وجوه: كه دو نفر شريك كه مالي نداشته باشند بر اين شركت منعقد نماينـد  
  .كه با وجاهت خويش به نسيه بخرند و بفروشند سود در ميان آنان مشترك باشد

  ششم وكالت: يكي به نيابت از ديگري براي او عقدي منعقد كند.
هفتم مساقات: كه باغ و درختان از آن يك نفر باشد و كار و زحمت شـخص ديگـري بـه    

  ها در ميان آنان تقسيم گردند. عهده گيرد، ولي ميوه
  زدن و كارها از ديگري. هشتم مزارعت: كه زمين و بذر از يكي باشد و شخم

ره: كه زمين از يكي باشد بقيه كارها از قبيل بذر، گاو و كار از ديگـري، و يـك   نهم مخاب
  نوع ديگر اين كه كار از يكي باشد و بقيه امور از ديگري.

دهم اجاره: در اين، دو بعد وجود دارد: بعد عبادت و بعد معاونت؛ پس اگـر هـدف از آن   
خصوصيات عامل مـورد نظـر باشـند،    باشد، و اگر  سود و منفعت باشد، مبادله در آن غالب مي

ها عقدهايي بودند كه مردم پيش از اسـالم بـاهم انجـام     باشد، اين پس معني معاونت غالب مي
از آن نهـي نفرمـود    �دادند، پس هركدام كه محل مناقشه و درگيري نبود و رسول خـدا   مي

 َعلَـى ُمْسـِلُمونَ الْ «اسـت كـه فرمـود:     �هاي رسول خـدا   پابرجا و مباح مانده و براساس گفته
  .»مسلمانان موافق به شرايط خويش عمل كنند« »ُشُروِطِهمْ 

راويان در باره حديث رافع بن خديج اختالف فاحشي دارند، سران تابعين عمل مزارعه را 
دادند، و حديث معامله با اهل خيبر، بر جـوازش داللـت دارد، احاديـث نهـي از آن،      انجام مي

هـاي كوچـك (ماذنيـات) يـا يـك قطعـه زمـين         ره بر منـافع جـدول  محمول اند بر اين كه اجا
مشخص، باشد، همين است منظور از قول رافع، يا اين كـه محمـول انـد بـر تنزيـه و ارشـاد، و       

، يا بر مصلحتي ديگر كه مختص به همان زمـان  �همين است منظور قول حضرت ابن عباس 
آن زمـان وجـود داشـت، و همـين اسـت      هاي زيادي كه در اين باره در  بود به اعتبار درگيري

  ، واهللا أعلم.�منظور از قول زيد 

  فرايض
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  حكمت، متقاضي تعاون است:
بايد دانست كه حكمت متقاضي اين است كه اهل محله بـا همـديگر كمـك و همكـاري     
داشته باشند، به يكديگر ياري دهند، همدري نمايند، و هريكي ضرر و نفع ديگري را ضـرر و  

  دهد.نفع خويش قرار 
اين امكان ندارد، مگر اين كه به صورت سرشت و فطرتي باشد كه اسـباب، آن را تأكيـد   
نمايند، و روش موروثي، بر آن فشار آورد، پس طبيعي آنست كه در ميان پدر، فرزند، بـرادر  

  و غيره مودت و دوستي باشد.

  دارند: اسبابي كه به دوستي و محبت وا مي
دادن به يكـديگر و   ري الفت و دوستي، ديد و باز ديد، هديهاسباب طاري عبارتند از: برقرا

هـا، يكـي را در قلـب ديگـري،      مواسات و همدردي با همـديگر؛ زيـرا هركـدام يـك از ايـن     
هـا، برانگيختـه    دهد، و او را بر نصرت و ياري معاونت همديگر در نـاگواري  محبوب قرار مي

  نمايد. مي

  صله ارحام امر واجبي است:
وافق به آنچه همه شرايع قايل هستند، واجب است كه تارك آن مسـتوجب  صلحة ارحام م

مالمت است. باز چون بسياري مردم كساني هستند كه فكرهاي فاسدي دارند و صله ارحام را 
دهند، نيـاز پديـد    نمايند، و آن را در حد واجب قرار نمي آنچنان كه مناسب باشد، برگزار نمي

ان، چه بخواهند يا نخواهند واجب قرار گيرد، مانند بيمارپرسـي،  ها را بر آن آمد تا برخي از آن
آزادي زنداني، پرداخت ديت، آزادكردن بردة خويشـاوند و غيـره، سـزاوارترين ايـن گـروه،      

هـا مسـتغني باشـند، پـس بـر چنـين        شان بر شرف مرگ از آن باشند كه بنابه رسيدن كساني مي
هاي منـزل مفيـد باشـد     در آنچه به كمككساني واجب است كه مال خود را بر شخص خود 

  صرف نمايند؛ يا آن كه مال را بعد از خود براي خويشاوندان صرف كند.

  باشند: تر به مال ميت، نزديكان او مي مستحق
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بايد دانست كه اصل در فرايض، اين است كه همة مردم چه عـرب و چـه عجـم، بـر ايـن      
باشـند، بـاز در ايـن بـاره      خويشاوندان او مـي  تر به مال ميت نزديكان و اتفاق دارند كه مستحق

اختالف نظر شـديدي دارنـد، اهـالي زمـان جاهليـت تنهـا مـردان را بـدون زنـان، وارث قـرار           
نمايند، پـس   ها دفاع مي دارند و از آن پنداشتند كه آنان قوم و مركز را نگه مي دادند، و مي مي
  باشند. تر هستند كه شبيه سپر مي ها مستحق آن

  كم وصيت براي نزديكان نازل شد:نخست ح
نـازل گرديـد وجـوب وصـيت بـراي خويشـاوندان        �نخستين حكمي كه بر آن حضرت 

باشند، بعضي آنست كه بـه او يكـي از    بدون تعيين و توقيت بود؛ زيرا احوال مردم مختلف مي
كنـد،   كند و آن ديگر خير، و بعضي آنست كه به او پدرش كمك مي دو برادرش كمك مي

هذا القياس، پس مصلحت در اين قرار گرفت كه اختيار به دست خودشـان داده شـود    و علي
كننـدگان حيـف    تا هريكي موافق به صالح ديد خود عمل كند، باز وقتي كه از بعضي وصيت

و ميل به ظهور پيوست، قضات حق داشتند، تا آن را با تغيير، اصالح نمايند و تا مدتي دسـتور  
  بر اين ماند.

  ميراث:نزول آيه 
باز وقتي كه احكام خالفت كبري غلبه يافت، و مشارق و مغارب روي زمين تسليم پيامبر 

شدند، و انوار بعثت جهاني شد، مصلحت بر اين قرار گرفت كه اختيار به دست خود آنان  �
هاي غالب عادت عرب و عجم،  سپرد نگردد، و نه به اختيار قاضيان باشد، بلكه بر آن گمانگاه

باشند، و مخالفت با آن  رد كه در علم خداوند وجود داشته و به جاي امر طبيعي ميقرار گي
شاذ و نادر و مانند اين باشد كه بچة ناقص برخالف عادت مستمري به صورت خارق العاده 
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‘Ÿω tβρâ﴿متولد شود، و همين است منظور از قول خداوند كه فرمود:  ô‰ s? öΝ ßγ•ƒr& Ü> t� ø% r& ö/ ä3s9 

$Yèø� tΡ﴾)1( .»دانيد كدام يك از پدرانتان و پسرانتان، برايتان سودمندترند نمى«  

  باشند: مسايل مواريث مبتني بر چند اصول مي
باشند: از آنجمله اين كه معتبر در اين باب،  مسايل مواريث، مبتني بر چند اصل مي

كه به نشيني طبيعي، كمك به همديگر و آن دوستي و مودتي است كه طبيعي باشد، نه آن  هم
توان قوانين كلي  آيد، و نمي اي در نمي حسب اتفاق پيش آيد؛ زيرا آن زير پوشش ضابطه

فرمايد:  ها استوار قرار داد، همين است منظور قول خداوند متعال كه مي شرعي را بر آن

﴿(#θä9'ρé&uρ ÏΘ% tnö‘ F{$# öΝ åκÝÕ÷èt/ 4’n< ÷ρr& <Ù÷èt7 Î/ ’ Îû É=≈ tFÏ. «! ر كتاب الهى به و خويشاوندان د«. )2(﴾#$
  »] سزاوارترند همديگر [از ديگر مؤمنان

بنابراين، ميراث جز به خويشاوندان به كسي ديگر غير از زوجين داده نشد، زيرا زوجين به 
باشند و اين از چند نظر است: از آنجمله است: تاكيد  ذوي األرحام ملحق و در رديف آنان مي

ي بـه ايـن كـه نفـع و ضـرر ديگـر را از آن خـود        همكاري در تدبير منزل و وادارنمودن هريك
  بداند.

كنـد، و امـوال خـود را نـزد او بـه       از آنجمله اينكه شوهر نفقه و مايحتاج زن را تـأمين مـي  
كنـد   پندارد، تا جايي كه خيـال مـي   گذارد، و او را بر آنچه در دست دارد امين مي وديعت مي

باشـند، و ايـن    ر حقيقـت حـق خـود او مـي    هـا د  همه آنچه از زن باقي مانـده يـا قسـمتي از آن   
خصومت و درگيري بود كه راه حلي نداشت، پس شرع اين مرض را چنين معالجه نمود كـه  
يك چهارم يا نصف تركه زوجه را به او داد تا جبران قلب او قرار گرفته، شدت خصومت را 

  بكاهد.

                                           
  .11سورة نساء، آية  -)1(
  .75سورة انفال، آية  -)2(
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د در صد از قـوم پـدر   ها ص زايد كه آن از آنجمله است: اين كه زن از شوهر فرزنداني مي
گيرند، اتصال مردم از مادر گسسـتني نيسـت، پـس از     باشند و از نسب و منصب او قرار مي مي

شـوند، و بـه منزلـه     گيرد كه از قوم شوهر جدا نمي اين جهت زوجه در رديف كساني قرار مي
  گيرد. خويشاوند قرار مي

گـذاري بنابـه    ر جهـت عـدت  از آنجمله اين كه زن بعد از وفات شوهر بايد در منزل شـوه 
مصالح غير محدودي بنشيند و كسي كه معيشت او را به عهده بگيرد نيسـت، لـذا واجـب شـد     
كه هزينه او در حد كفايت در اموال شوهر باشد، و امكان نداشت كه آن را در حد مشخصي 

جـزء   ماند، پس واجب شد كه آن شود كه چقدر تركه از او باقي مي قرار داد؛ زيرا معلوم نمي
  مشاعي مانند يك هشتم يا يك چهارم قرار گيرد.

  خويشاوندي بر دو قسم است:
  از آنجمله است كه خويشاوندي بر دو قسم است:

يكي آن كه: متقاضي مشاركت در حسب و منصب باشد، و هردو از يك قـوم و در يـك   
  پايه باشند.

اي براي دوستي و  هدوم آن كه: متقاضي مشاركت در حسب و نسب و پايه نباشد، ولي مظن
گرفـت، از ايـن قرابـت     آرامش قرار گيرد، و اگر اختيار تقسيم تركه به دست ميـت قـرار مـي   

كرد، الزم است كه نوع اول بر نوع دوم ترجيح داده شود؛ زيرا مردم عرب و عجم  تجاوز نمي
ر ايـن  پندارنـد، و بـ   آوردن مقام و ثروت يكي را از قومش، به قوم ديگر ظلم و ستم مـي  بيرون

كنند، و اگر مقام و مال او به كسي داده بشود كه از قوم خـود اوسـت آن را    اظهار ناراضي مي
گردند، و اين يك امر طبيعـي اسـت كـه گـاهي از      دانند و به آن راضي مي عدل و انصافي مي

ها مختل شده  ها پاره گردند، البته در اين قرن ما، نسب ها جدا نخواهد شد، مگر اين كه دل آن
و تناصر و همكاري به نسب نيست، و جايز نيست كه پـس از ايـن، حـق نـوع دوم هـم ضـايع       

تر اسـت، كمتـر از سـهم     گردد. بنابراين، سهم مادر با وجودي كه احسان و نيكي به او واجب
دختر و خواهر است، زيرا مادر از قوم فرزندش نيست و نه از اهل حسـب و منصـب و شـرف    
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بينيد كه گـاهي پسـر، هاشـمي     جاي او قرار گيرد، آيا مگر نمي اوست، و نه كسي است كه به
باشد و مادرش حبشي، ابـن قريشـي و مـادرش عجمـي، پـس از خانـدان خالفـت اسـت و          مي

مادرش متهم به زنا و پستي اسـت، ولـي دختـر و خـواهر از قـوم مـرد و اهـل منصـب او قـرار          
برنـد و بـر    ن از يك سوم بيشتر نميگيرند، همچنين فرزندان مادر به هنگام وارث قرارگرفت مي

  شود. اين چيزي اضافه نمي
بينيد كه يكي قريشي است و برادر مادرش تميمي است و گاهي در ميـان دو قبيلـه    آيا نمي

باشد، پس هركسي قوم خودش را بـر قـوم ديگـري كمـك و يـاري       خصومت و درگيري مي
دانند، همچنين زن كـه   انصاف نميكند، و مردم قرارگرفتن او را به جاي برادرش، عدل و  مي

دارد، و اگـر   هـا را برمـي   هـا قـرار دارد كمتـرين سـهم     ملحق به ذوي األرحام و در رديـف آن 
گيرنـد و هـيچ    ها در همين يك سهم شريك قـرار مـي   چندين زن از مردي باز بمانند همه آن

كنـد و   ازدواج مـي بينيد كه او شوهر ديگري  كنند؛ آيا نمي چيزي از سهم بقيه وارثان كم نمي
  گردد. رابطه كالً قطع مي

  زند: توارث بر چند معني دور مي
بودن ميت در شرف، منصب  خالصه اين كه توارث داير بر سه معني است: يكي قايم مقام

  كوشد تا كه بعد از او كسي باشد كه جاي او را بگيرد. و امثال آن است؛ زيرا انسان مي
  به آن.دوم: خدمت، مواسات، رفق و توجه 

  سوم: آن قرابتي است كه متضمن اين دو معني باشد.
ها بـه صـورت كامـل، كسـي اسـت كـه در        مقدمتر از نظر اعتبار، سوم است، مظنة همه آن

ها از همـه وارثـان بـه     عمود نسب داخل باشد، مانند پدر، پدربزرگ، پسر و پسرِ پسر، پس اين
اي پدر امر طبيعي است كـه مبنـاي جهـان،    تر هستند، البته قرارگرفتن پسر به ج ميراث مستحق

آوردن  قرن به قرن بر آنست، همه مردم به آن اميد بسته اند و به همين منظور در پي بـه دسـت  
  باشند. اوالد و احفاد مي
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اما قرارگرفتن پدر بعد از پسر به جايش وضع طبيعي نيست و نه مردم در تالش آن هسـتند  
ر بـه مـردم در مـالش اختيـار داده شـود، مواسـات فرزنـد        و نه اميدي به آن وابسته است، و اگ

آيد. بنـابراين، سـنت مروجـه در همـه طوايـف       نسبت به مواسات پدر بيشتر بر قلبش غالب مي
  بشري تقديم فرزندان بر پدران است.

اما مظنه قايمقامي بعد از آنچه ذكر كرديم، از آنِ بـرادران و كسـاني اسـت كـه در معنـي      
ها قرار گيرند و كساني كه از قوم و اهـل نسـب و    اين كه دست و بازوي آن ها باشند مانند آن

  شرف او باشند.
تر به آن مادر و دختر و كساني كـه   اما خدمت و رفق مظنه قرابت قريبه است، پس مستحق

در معنــي آن دو، از كســاني باشــند كــه در عمــود نســب داخــل باشــند، دختــر از يــك گونــه 
خواهر است كه او هم، از يك گونه قايمقـامي، خـالي نيسـت؛     قايمقامي، خالي نيست؛ سپس

سپس كسي كه به او عالقه و رابطه تزوج داشته باشد، پس فرزندان مادر انـد، در زمـان معنـي    
شوند و به  حمايت و قايمقامي وجود ندارد؛ زيرا بسا اوقات در قوم ديگري به ازدواج داده مي

باشد، البتـه در   واهر اين معني به صورت ضعيفي ميگردند، مگر در دختر و خ ها ملحق مي آن
شود، جز اين نيست كه مظنة آن قرابت قريبـه   زنان معني رفق و توجه كامل و مكمل ديده مي

است مانند مادر، دختر باز خواهر، نه قرابت بعيده مانند عمه و عمه پدر، صورت اول در پدر و 
در عموها، و صورت دوم در پدر كامالً مشاهده  شود، باز در برادران سپس پسر كامالً يافته مي

شود باز در پسر، سپس در برادر عيني ياخيفي، و جز اين نيست كه مظنه قرابت، قريبه است  مي
نه بعيده. بنابراين، آنچه براي عمو در نظر گرفته شد، براي عمه در نظر گرفته نشد؛ زيـرا عمـه   

  ك هم نيست.كند، و مانند خواهر نزدي مانند عمو دفاع نمي

  مرد بر زن در صورتي كه مساوي باشند برتري دارد:
از آنجمله اين كه مرد بر زن در صورتي كه در يك پايه باشند برتري دارد؛ زيرا مردان در 
حمايت از بيضه و دفاع از دشمن خصوصيتي دارند، ثانياً بر مردان مخارج سنگيني وجود 

ترند، برخالف زنان كه سربار شوهران  رند مستحقدارد، پس آنان از اين جهت كه شبيه به اسف
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%ãΑ﴿يا پدران يا پسرانند، همين است منظور قول خداوند كه فرمود:  ỳ Ìh�9 $# šχθãΒ≡§θs% ’ n?tã 

Ï !$|¡ÏiΨ9 $# $yϑ Î/ Ÿ≅ āÒsù ª! $# óΟ ßγŸÒ÷èt/ 4’ n?tã <Ù÷èt/ !$yϑ Î/ uρ (#θà) x�Ρr&﴾)1( » مردان بر زنان سرپرستى دارند
] ديگر برترى داده است و [نيز] به سبب  خى از آنان (انسانها) را بر [برخىچرا كه خداوند بر

  .»اند ] از مالهايشان را بخشيده آنكه [چيزى

  قول ابن مسعود در يك ثلث باقي مانده:

مـا كـان اهللا ليرينـي أن «در باره يك سوم باقي مانده فرمود:  �حضرت عبداهللا بن مسعود 
الد لما اعتبـر فضـله مـرة بجمعـه بـين العصـوبة والفـرض لـم أفضل أما على أٍب، غير أن الو 

خداوند مرا نشـان نـداد تـا    « »يعتبر ثانياً بتضاعف نصيبه أيضاً، فإن غمط لحق سائر الورثـة
مادر را بر پدر برتر قرار بدهم، البته وقتي كه يك بار پـدر بـه دو جهـت عصـوبت و صـاحب      

سهم او دو برابر سـهم مـادر قـرار گيـرد      بودنش برتري يافت در مرحله دوم برتريش كه فرض
، در فرزندان مادر، پسران حمايتي از بيضه »كشي بقيه وارثان است برتري نيافت، زيرا اين حق

شوند، لذا بر دختـران برتـر، قـرار     و دفاعي از قوميت ندارند، زيرا از قوم ديگري محسوب مي
  شوند. ها زن محسوب مي گويا همه آنها از ناحيه مادر است، پس  داده نشدند، و نيز قرابت آن

  كنند: كساني كه در يك پايه باشند، باهم تقسيم مي
از آنجمله اين كه هرگاه گروهي از ورثه باهم جمع شوند، پس اگر در رتبـه و پايـه بـاهم    

ها مساوي باشد، زيرا هيچ يكـي بـر ديگـري حـق تقـدم       برابر اند واجب است كه تقسيم بر آن
هاي گوناگوني قرار دارند پس اين به دو صورت است: يا اين كـه   به و پايهندارد، و اگر در رت

گيرد، اصل در ايـن بـاره اينسـت كـه نزديكتـرين       ها را فرا مي يك اسم يا يك جهت همه آن
گوينـد) زيـرا تـوارث بـه ايـن خـاطر        گرداند (به آن حجب حرمان مي دورترين را محروم مي

وادار شوند، و هريكي نزديكي و همكاري دارد، مشروع گرديده است كه به كمك يكديگر 

                                           
  .34سورة نساء، آية  -)1(



    

    حجت اهللا البالغه      392 
    

 

بودن مرد در كساني كـه نـام پسـر     هاست، قايمقام مانند نرمش در كساني كه نام مادر شامل آن
ها را فرا گرفتـه اسـت، ايـن     هاست، و معني دفاع از او در كساني كه نام عصوبت آن شامل آن

تا خود را به آن مسئول بداند، گردد مگر به اين كه كسي مشخص گردد  مصلحت متحقق نمي
هايي كه در آنجا هسـتند رسـيدن بـه ايـن مقـام       و بر تركش خود را مالمت كند، و از تمام آن

  ممتاز گردد.
هـا و   اما برترشدن سهمي بر سهمي ديگر، براي آن چندان تـوجهي نيسـت يـا ايـن كـه نـام      

در آنچه نـزد خداسـت از   ها مختلف باشند. اصل در اين باره اين است كه اقرب و انفع  جهت
  گيرد. علم گمان غالب، حاجب ابعد به حجب نقصان قرار مي

  باشند: ها ظاهر مي سهام نصيبه
گردنـد، الزم اسـت كـه     ها مشخص مـي  ها نصيبه از آنجمله اين كه سهامي كه به وسيله آن

نـد  ها چنان ظاهر گردند كه در سطح ظاهر، حسابدان و غيـره حسـابدان، همـه بتوان    اجزاي آن
  ها را مشخص كنند. آن

اشـاره نمـود كـه     »َنْحُسـبُ  َوالَ  َنْكتُـبُ  الَ  أُميـةٌ  أُمـةٌ  ِإنـا«در اين قول خود:  �رسول خدا 
آنچه مناسب به مقام جمهور مكلفين است، آنست كه نيازي به تعمق در حساب نداشته باشـد،  

، آشـكار گـردد، پـس    و واجب است كه چنان باشد كه ترتيب فضل و نقصان در سطح ظـاهر 
  شرع دو فصل را از سهام ترجيح داد:

  يكي: دو ثلث، يك ثلث و يك ششم.
ها سه رتبه  ها اعداد هستند، و در اين دوم: نصف، ربع و ثمن، بدون شك مخرج اصلي آن

ها، نسبت هرچيزي به دو برابر ارتقا و به نصفش  گردد كه در ميان هريكي از آن متحقق مي
ين نزديكتر است به آن كه در آن اضافه و كاهش به صورت واضح و يابد، و ا كاهش مي

آيد كه در  محسوس ظاهر گردد، باز هرگاه اضافه در نظر گرفته شود، نسبت ديگري پديد مي
اين باب الزم است، مانند آنچه بر نصف اضافه شود، و به اتمام نرسد، و آن دو سوم است، و 

بع نرسد كه آن يك سوم است، يك پنجم و يك همچنين آنچه از نصف كمتر باشد و به ر
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ها بسيار دقيق و ريز است،  شوند؛ زيرا تخريج مخرج آن هفتم در اينجا در نظر گرفته نمي
ها نياز به تعمق در حساب دارد، خداوند فرموده است:  ها و كاستن از آن كردن بر آن اضافه

﴿ÞΟ ä3ŠÏ¹θãƒ ª!$# þ’ Îû öΝ à2Ï‰≈s9 ÷ρr& ( Ì�x. ©%#Ï9 ã≅ ÷VÏΒ Åeá ym È÷u‹ sVΡW{$# 4 βÎ* sù £ä. [ !$|¡ÎΣ s−öθsù È÷tG t⊥ øO$# £ßγn= sù 

$sVè= èO $tΒ x8t� s? ( βÎ) uρ ôM tΡ%x. Zοy‰ Ïm≡uρ $yγn= sù ß# óÁÏiΖ9$#﴾)1( »تا توصيه  خداوند به شما در باره فرزندان
اي كند كه براي پسر است مانند سهم دو دختر، و اگر همه (فرزندان) دختر باشند بر مي
  .»هاست دو سوم از تركه و اگر دختر يكي است براي اوست نصف آن

گيرد؛ زيرا خداوند فرموده است:  گويم: سهم پسر در برابر دختر دو برابر قرار مي من مي

﴿ãΑ% ỳ Ìh�9$# šχθãΒ≡§θs% ’ n?tã Ï !$|¡ÏiΨ9$# $yϑ Î/ Ÿ≅ āÒsù ª! ها  مردان بنابه برتري كه خداوند به آن« )2(﴾#$
  .»ن قيموميت دارندداده بر زنا

  سهم دختر به تنهايي و به همراهي دختري ديگر:
رسد؛ زيرا اگر فرزند يك پسر باشد كل تركه را  به يك دختر تنها نصف تركه مي

باشد، حكم دو دختر به  دارد، پس حق دختر به تنهايي بنابه قضيه تضعيف نصف مي برمي
شود  كه به دو دختر دو سوم داده ميباشد، و جز اين نيست  اجماع مانند حكم سه دختر مي

دارد، اكنون يك سوم به دختر دومي  كه اگر با دختر يك پسر باشد دختر يك سوم را برمي
شوند دو سوم، و بدين شكل سهم دومي از يك سوم نبايد كمتر باشد، و  رسد كه جمعاً مي مي

ك معونتي دارد و ماند براي عصبه؛ زيرا بنات ي جز اين نيست كه يك سوم ديگر اضافه مي
كند، البته مقتضاي حكمت اين است  عصبات يك معونتي، پس يكي، ديگري را ساقط نمي

كه كسي كه در عمود نسب باشد، بر آنان كه در دور و اطراف قرار دارند، برتر باشد، و 
همين است نسبت دو سوم از يك سوم و همچنين است حالت مادر و پدر، پسران و دختران، 

                                           
  .11سورة نساء، آية  -)1(
  .34سورة نساء، آية  -)2(
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/Ïµ÷ƒuθt﴿فرمايد:  ال ميخداوند متع L{uρ Èe≅ä3Ï9 7‰ Ïn≡uρ $yϑ åκ ÷] ÏiΒ â ß̈‰ �¡9$# $£ϑ ÏΒ x8t� s? βÎ) tβ% x. …çµs9 Ó$ s!uρ 4 
βÎ* sù óΟ ©9 ä3tƒ …ã&©! Ó$ s!uρ ÿ…çµrOÍ‘ uρ uρ çν#uθt/ r& ÏµÏiΒ T|sù ß]è= ›W9 $# 4 βÎ* sù tβ% x. ÿ…ã&s! ×οuθ÷zÎ) ÏµÏiΒ T|sù â ß̈‰ �¡9 . )1(اآليه ﴾#$

و پدر يك ششم است از آنچه ميت تركه بگذارد در صورتي كه  براي هريكي از مادر«
گيرند پس يك سوم  فرزند داشته باشد، ولي اگر فرزند ندارد و مادر و پدر وارث او قرار مي

  .»تركه مال مادر است، و اگر ميت برادر دارد پس يك ششم مال مادر است

  ترند به ميراث، از مادر و پدر: فرزندان مستحق
تر به ميراث اند از مادر و پـدر، و آن بـدين    : شما دانستيد كه فرزندان مستحقگويم من مي

ها دو سوم هست، و براي مادر يك سـوم اسـت، در اينجـا سـهم پـدر از       صورت كه براي آن
بودنش براي فرزند و دفاعش از او بنابـه   سهم مادر اضافه نشد؛ زيرا برتري او از جهت قايمقام

ظر گرفته شد، پس اين برتري عيناً در حق تضعيف در نظـر گرفتـه   بودنش يك بار در ن عصبه 
تر نيست، پـس تمـام    شود، و در صورت نبودن فرزند براي ميت، كسي از والدين، مستحق نمي

ميراث را احاطه نمودند، سپس پدر بر مادر برتر قرار داده شد، و اين را دانستي كه برتـري در  
  اكثر اين مسايل به صورت تضعيف است.

باز اگر ميراث از آن مادر و برادران قرار گيرد، و برادران بيش از يك نفر باشـند، واجـب   
است كه سهم مادر از يك سوم به يـك ششـم كاسـته شـود، زيـرا اگـر بـرادران عصـبه قـرار          

، بـه رفـق و مـودت بـاهم     بـة گرفتند، پس عصو ها قرار مي گرفتند و عصبات دورتر از اين نمي
گرفت، سپس نصف بر مـادر   ها قرار مي ها و نصف براي آن راي اينشدند، نصف ب مساوي مي

رسـيد كـه از سـهم او چيـزي كاسـته       شد كه يـك ششـم بـه مـادر مـي      و فرزندانش تقسيم مي
گرفت، و اگر برادران عصبه قرار گيرند، سـپس در   ها قرار مي شد، باقي مال براي همه آن نمي

ي نزديك، دوم حمايت، بسا اوقات همراه با ها دو جهت وجود دارد: يكي خويشاوند ميان آن
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باشد مانند دختر، پسر و همسر، پس اگر براي مادر يك ششم مقـرر   ايشان وارث ديگر هم مي
  آيد. ها پيش مي نگردد فشار و تنگناي براي آن

öΝà6s9﴿خداوند متعال فرموده است:  uρ ß# óÁÏΡ $tΒ x8t� s? öΝà6ã_≡uρø— r& βÎ) óΟ ©9 ä3tƒ £ßγ©9 Ó$ s!uρ 4 
βÎ* sù tβ$Ÿ2 �∅ßγs9 Ó$ s!uρ ãΝ à6n= sù ßìç/ ”�9$# $£ϑ ÏΒ zò2t� s? 4 .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 7π§‹ Ï¹uρ šÏ¹θãƒ !$yγÎ/ ÷ρr& 

&øyŠ 4 �∅ßγs9 uρ ßìç/”�9 $# $£ϑ ÏΒ óΟ çFø. t�s? βÎ) öΝ©9 à6tƒ öΝ ä3©9 Ó‰ s9 uρ 4 βÎ* sù tβ$Ÿ2 öΝà6s9 Ó$ s!uρ £ßγn= sù 

ßßϑ ›V9 $# $£ϑ ÏΒ Λäò2t� s? 4 .ÏiΒ Ï‰÷èt/ 7π§‹ Ï¹uρ šχθß¹θè? !$yγÎ/ ÷ρr& &øyŠ﴾)1( » براي شما (مردان) نصف
تان هست اگر فرزند نداشته باشند، و اگر فرزند دارند براي شما يك چهارم  تركه همسران

تركه است، آنهم پس از اجراي وصيتي كه كرده اند و پرداخت وام، براي همسران شما 
ما اگر فرزند نداشته باشيد، و اگر فرزند داريد پس هايتان) يك چهارم است از تركه ش (زن

  .»ها يك هشتم است، آن هم پس از اجراي وصيتي كه كرده ايد و پرداخت وام براي آن

  بردن ميراث همسر: فلسفه
برد از آنجاست كه او بر زن و اموال او متصرف و ذواليد  گويم: شوهر كه ارث مي من مي

گذرد، ثانياً او اموال خويش را به  برايش ناگوار مي باشد، پس گرفتن مال از دست او مي
پندارد كه او در آنچه در دست زن  پندارد تا جايي كه مي دهد و او را امين مي دست زن مي

دارد. بنابراين، شوهر در سهم  است حق قوي دارد، و زن حق خدمت، مواسات و رفق را برمي

%ãΑ﴿ايد: فرم اإلرث بر زن برتري دارد، چنانكه خداوند مي ỳ Ìh�9$# šχθãΒ≡§θs% ’ n?tã Ï !$|¡ÏiΨ9 $#﴾)2(.  

  فرزندان مادر:
باز در نظر گرفته شد كه مادر و پدر بر اوالد فشار نياورند، حاالنكه دانستيد كه برتري كـه  

  معتبر در بيشتر مسايل است برتري تضعيف است.
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(βÎ﴿فرمايد:  خداوند مي uρ šχ% x. ×≅ ã_u‘ ß û‘θãƒ »'s#≈ n= Ÿ2 Íρr& ×οr&t� øΒ $# ÿ…ã&s!uρ îˆ r& ÷ρr& ×M ÷zé& Èe≅ ä3Î= sù 

7‰ Ïn≡uρ $yϑ ßγ÷Ψ ÏiΒ â ß̈‰�¡9 $# 4 βÎ* sù (# þθçΡ%Ÿ2 u� sYò2r& ÏΒ y7 Ï9≡sŒ ôΜßγsù â !%Ÿ2u� à° ’ Îû Ï]è= ›W9$#﴾)1( » اگر
مردي يا زني به صورت كالله مورث قرار گرفت كه برادر يا خواهر (مادري) دارد، به 

رسد، و اگر از يك نفر بيشتر باشند، پس همة  ر) يك ششم ميهريكي (چه برادر و چه خواه
  .»باشند ها در يك سوم مال شريك مي آن

گويم: اين آيه به اجماع، در باره فرزندان مادر است، چون براي ميت پدر و فرزنـد   من مي
شـود و بـراي بقيـه     نصف مال ميـت داده مـي   »رفق«ها همراه با مادر بنابه حق  نيست، براي آن

شود، و اگـر مـادر همـراه نباشـد      ات از جهت نصرت و حمايت نصف مال ديگر داده ميعصب
  رسد و يك سوم به فرزندان مادر. پس از جهت حمايت دو ثلث به عصبات مي

  فرزندان پدر:

y7﴿فرمايد:  ها مي خداوند در حق آن tΡθçFø� tG ó¡o„ È≅ è% ª!$# öΝà6‹ ÏFø�ãƒ ’Îû Ï's#≈ n= s3ø9 $# 4 ÈβÎ) (# îτ â÷ö∆$# 

y7 n= yδ }§øŠs9 … çµs9 Ó$ s!uρ ÿ… ã&s!uρ ×M ÷zé& $yγn= sù ß#óÁÏΡ $tΒ x8t� s? 4 uθèδ uρ !$yγèOÌ� tƒ βÎ) öΝ©9 ä3tƒ $oλ°; Ó$ s!uρ 4 βÎ* sù $tFtΡ% x. 

È÷tFuΖ øO$# $yϑ ßγn= sù Èβ$sVè= ›V9 $# $®ÿÊΕ x8t� s? 4 βÎ) uρ (#þθçΡ% x. Zοuθ÷zÎ) Zω% ỳ Íh‘ [ !$|¡ÎΣ uρ Ì� x. ©%#Î= sù ã≅ ÷W ÏΒ Åeá ym È÷u‹ s[ΡW{$#﴾)2( 
اگر مردي فوت كرد  »كالله«دهد به شما در باره  پرسند از تو، بگو: خداوند جواب مي مي«

رسد و برادر در  كه فرزند ندارد و براي او خواهري هست، پس به آن خواهر نصف تركه مي
باهم  دارد، و اگر برادر و خواهر صورتي كه خواهر فرزند نداشته باشد كالً ميراث او را برمي

  .»باشند، پس براي مرد است مانند سهم دو زن
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گويم: اين آيه به اجماع، در باره فرزندان پدر كه بني األعيان و بني العالت باشند  من مي

… øŠs9§{﴿آمده است: كالله كسي است كه پدر و فرزند نداشته باشد، جمله  çµs9 Ó$ s!uρ﴾)1(  بعضي
ين باره اين كه وقتي كه از بازماندگان چنين از حقيقت كالله را واضح كرد، خالصه در ا

كسي كه در عمود نسب داخل باشد، وجود نداشته باشد، نزديكترين كسي كه شبيه اوالد 
  باشند. گيرد، و آن برادران و خواهران مي باشد، به جاي اوالد قرار مي

  عصبه:

كـه   »ذََكـرٍ  رَُجـلٍ  ِألَْولَـى فـَُهـوَ  بَِقـيَ  َفَمـا بَِأْهِلَهـا اْلَفـَراِئضَ  َأْلِحُقـوا«فرمـود:   �رسول خـدا  
  .»ها را به حقداران برسانيد، آنچه اضافه ماند مال نزديكترين مرد به ميت است سهم«

ها را ذكر كرديم؛ و  گويم: شما دانستيد كه اصل در توارث دو معني است، و ما آن من مي
اشت مانند مادر و بـرادر  اين كه مودت و رفق به جز در قرابت قريبه جدي، اعتباري نخواهد د

هـا متجـاوز گـردد، پـس بـراي تـوارث معنـي         و خواهران به كسي ديگر، پس وقتي امر از اين
ها قوم ميت و اهل نسـب و شـرف هسـتند     گردد، و اين قايمقامي ميت و نصرت از او معين مي

  كه هركسي، نزديكتر باشد.

  به هنگام اختالف دين توارثي وجود ندارد:

مسـلمان از  «كـه   »اْلُمْسـِلمَ  اْلَكـاِفرُ  َوالَ  اْلَكـاِفرَ  اْلُمْسـِلمُ  يَـِرثُ  الَ «ود: فرمـ  �رسول خدا 
  .»برد كافر و كافر از مسلمان ارث نمي

گويم: اين قانون به اين خاطر مقرر شد تا راهي براي قطع مواسات، بين مسلمان و  من مي
برد،  آورد، و آن را از بين مي كافر، قرار گيرد؛ زيرا آميزش مسلمان با كافر در دين، خلل مي
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y7﴿فرمايد:  چنانكه خداوند در باره نكاح مي Í×‾≈ s9 'ρé& tβθãã ô‰ tƒ ’ n< Î) Í‘$̈Ζ9 ها به جهنم  آن«كه  )1(﴾#$
  .»دهند دعوت مي

  قتل مانع از ارث است:

گويم: اين قانون  ، من مي»برد قاتل ارث نمي«كه  »يَـِرثُ  الَ  اْلَقاِتلُ «فرمود:  �رسول خدا 
خاطر مقرر گرديد كه اين موضوع از حوادث كثير الوقوع است كه كسي از وارثان بلند  بدين

رساند تا زودتر به مال او دسترسـي پيـدا كنـد، بـويژه عموزادگـان و       شده مورث را به قتل مي
ها چنين باشد كه كننده چنين كـاري را   ها، پس واجب گرديد كه روش، در ميان آن امثال آن

ا اين مفسده از ميان برود، و سنت بر اين داير گرديد كـه بـرده نـه از كسـي     مايوس بگردانند ت
برد؛ زيرا مال او از آن آقاست، و آقا نسـبت بـه    دارد و نه كسي ديگر از او ارث مي ارث برمي

  ميت اجنبي است.

  بنو األم و بنوالعالت:
  فرمود: �رسول خدا 

ــاري  « »اْلَعـــالتِ  بَِنـــى ونَ دُ  يـَتَـَوارَثُـــونَ  األُم  بَِنـــى َأْعَيـــانَ  ن إِ « ــي األم ارث جـ ــان بنـ در اعيـ
  .»شود، اما در بني العالت خير مي

گويم: اين از آنجاست كه ما ذكر كرديم كه مبناي قايمقامي ميت روي اختصـاص   من مي
است كه اقرب از ابعد، حاجب حرمان قرار گيرد، صحابه بر ايـن اجمـاع كـرده انـد كـه اگـر       

رسـد،   ادر و پدر يا زن و مادر و پدر باشند، به مـادر ثلـث باقيمانـده مـي    بازماندگان، شوهر و م
حضرت عبداهللا بن مسعود اين را طوري بيان فرموده كه نيازي به توضيح بيشتري نمانده است، 

  فرمود:

                                           
  .221سورة بقره، آية  -)1(



    

  399  از ابواب تالش رزق
  

 

فــي بنـت وابنـة ابــن  ����مـا كـان اهللا ليرينــي أن أفضـل أمـا علــى أب، وقضـى رسـول اهللا «
  »والبنة االبن السدس وما بقي فلألخت وأخت ألب وأم: لالبنة النصف

در بـارة دختـر و    �خداوند به من نشان نداد كه مادر را بر پدر برتري بدهم، رسول خدا «
دختر پسر و خواهر چنين داوري فرمود كه، به دختر نصف و به دختر پسر يك ششم را داد و 

  .»بقيه را به خواهر گذاشت
توانـد در آنچـه نزديكتـر بـه دسـت آورده       نمـي گويم: اين از آنجاست كـه دورتـر    من مي

ماند دورتر به آن حقدارتر است تا آنچه را خداوند براي اين  مزاحم بشود، پس آنچه باقي مي
دارد، و دختر پسـر   گروه مقرر كرده است كامالً بردارد، پس دختر نصف تركه را كامالً برمي

باشد، پـس آنچـه را از سـهم بنـات      تواند با دختر حقيقي يكي در حكم دختران است، اما نمي
گيرد؛ زيرا معني قايمقامي دختر در او  دارد. سپس خواهر عصبه قرار مي باقي مانده است برمي

  وجود دارد، و از اهل شرف ميت هم هست.
 يَـزِْدُهمُ  لَـمْ «در باره شوهر، مادر، برادران حقيقي و برادران خيفي فرمود:  �حضرت عمر 

، روي اين مسئله حضـرات ابـن مسـعود،    »ها را نزديكتر گردانيد پدر آن«كه  »قـُْربـاً  ِإال  اَألبُ 
پيروي كردند، و اين قول، از همـه اقـوال بـه     �زيد، شريح و مخلوق زيادي از حضرت عمر 

تر است، و نسبت به مادر بزرگ به يك ششم داوري نمود، زيرا او در نبود  قوانين شرع، موافق
  باشد. مادر به جاي مادر مي

كردنـد، و ايـن    پدر بـزرگ را پـدر محسـوب مـي     �حضرت ابوبكر، عثمان و ابن عباس 
  ترين قول پيش من است. اولي

اش اين است كه در آن نصرت و حمايت از بقيه وجـود دارد، پـس    پس فلسفه »والء«اما 
حقدارتر به آن موالي نعمت است كه آقا باشد، و پس از او مـردان قـوم او هـركس نزديكتـر     

  واهللا أعلم.باشد، 
���  



  از ابواب تدبير منزل

باشـند، البتـه    بايد دانست كه اصول فن تدبير منزل نزد همه طوايف عرب و عجم مسلم مي
در عـرب مبعـوث گرديـد، بـه      �ها، اختالف نظـر دارنـد، رسـول خـدا      در صور و اشباح آن

هـا،   مـة ديـن  آمـدن ديـن آنـان بـر ه     اهللا در روي زمـين، غالـب   كلمةمقتضاي حكمت راه غلبه 
رفتن رياست آنان بـه وسـيله رياسـت     ها به وسيله عادت ايشان و از بين شدن عادات آن منسوخ

ايشان است، پس اين الزم گردانيده شد كه تدبير منزل به جز بر عادات عرب معين نگـردد، و  
 ها، در نظر گرفته شوند، و بيشتر آنچه ذكرش الزم اسـت را در مقدمـه،   عين صور و اشباح آن

  باب در بحث ارتفاقات و غيره، ذكر كرديم در آنجا بايد مراجعه نمود.

  خواستگاري و آنچه به آن وابسته است

  ازدواج براي جوانان ضروري است:

 َأغَـض  فَِإنـهُ  فـَْلَيتَــَزوجْ  اْلبَـاَءةَ  ِمْنُكمُ  اْسَتطَاعَ  َمنِ  !الشَبابِ  َمْعَشرَ  يَا«فرمود:  �رسول خدا 
اي گــروه جوانــان « »ِوَجــاءٌ  لَــهُ  فَِإنــهُ  بِالصــْومِ  فـََعَلْيــهِ  َيْســَتِطعْ  لَــمْ  َوَمــنْ  لِْلَفــْرجِ  َأْحَصــنُ وَ  لِْلَبَصــرِ 

آورد و  هركسي از شما توان ازدواج را دارد بايد ازدواج كند، زيرا چشـم را بيشـتر پـايين مـي    
بـراي او در   كنـد، و كسـي كـه تـوان نـدارد بايـد روزه بگيـرد كـه ايـن          فرج را بهتر حفظ مي

  .»كردن شهوت بهتر است رام
روند، پـس   بايد دانست كه هرگاه مني زياد در بدن توليد گردد بخارات آن به مغز باال مي

گيـرد، و   گيرد، و حب زن در قلب جـاي مـي   كردن به سوي زن زيبا، مورد پسند قرار مي نگاه
هوت جمـاع شـدت   كند، پـس مسـتي پديـد آمـده نيـروي شـ       اي از آن به فرج نزول مي حصه

هـاي   باشد، و اين حجاب بسـيار بزرگـي از حجـاب    گيرد، و بيشتر اين، در زمان جواني مي مي
كنـد، و او را بـه    دارد و به زنـا وادارش مـي   طبعي است كه مردم را از دقت در احسان، باز مي

ا الزم اندازد، لذ هاي بزرگش از قبيل فساد ذات البين مي كشاند، و در مهلكت فساد اخالقي مي
ها برداشته شوند، پس كسي كه توان جماع را داشته باشد و بتواند به زني  است كه اين حجاب

ازدواج نمايد و نفقه و مخارج او را تامين كند، پـس بهتـرين راه عـالج، ازدواج اسـت؛ زيـرا      
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ريخـتن منـي بـه     كند، زيـرا بـدين شـكل بيـرون     آورد و شرمگاه را حفظ مي چشم را پايين مي
آيد، و كسي كه توان ازدواج را ندارد بايد روزه بگيرد، پس اگر پشت سر هم  يش ميكثرت پ

هـايش، خاصـيت    روزه بگيرد، اين در شكستن شـدت طبيعـت و جلـوگيري آن، از زيـادروي    
شـود، و هـر عـادت فاسـد كـه از كثـرت        خوبي دارد؛ زيرا در اين صورت مادة آن كاسته مي

  كند. اخالط پديد آمده است تغيير پيدا مي

  تقوي با ازدواج تعارضي ندارد:

 ِإنى َواللهِ  َأَما«تبتل را بر حضرت عثمان بن مطعون رد نمود، و فرمود:  �رسول خدا 
 َرِغبَ  َفَمنْ  النَساَء، َوَأتـََزوجُ  َوَأْرُقدُ  َوُأَصلى َوأُْفِطُر، َأُصومُ  َلِكنى َلُه، َوَأتْـَقاُكمْ  لِلهِ  َألْخَشاُكمْ 

ترسم و  آگاه باشيد! به خدا قسم كه من از شما بيشتر از خدا مي« »ِمنى فـََلْيسَ  ُسنِتى َعنْ 
خوابم، و با زنان ازدواج  خوانم، مي كنم، نماز مي گيرم، افطار مي تقوي دارم، اما من روزه مي

  .»كنم، پس هركسي كه از سنت من اعراض كند او از من نيست مي

  پيامبران است: رهبانيت باطل، و ازدواج سنت
كنند) و راهبـان   بايد دانست كه فرقه مانوي (كه خير را به روز و شر را به شب منسوب مي

خواهند به خدا نزديك شـوند، ايـن راه بـاطلي اسـت، زيـرا روش       نصاري با ترك ازدواج مي
ــاء  ــع     †انبي ــوده اســت، اصــالح طبيعــت و دف ــردم پســند فرم ــراي م ــد آن را ب كــه خداون

ت نه اين كه آن را كالً  از مقتضايش باز دارند، و ما ايـن را بـه طـور كامـل     هاي آنس كجروي
  بيان كرديم به آن مراجعه شود.

باز الزم است با زني ازدواج شود كه ازدواجش موافق به حكمت، و اهداف تدبير منزل را 
كـديگر  كامالً در بر داشته باشد، زيرا هم مجلس در ميان زن و مرد الزم و نياز دو طـرف بـه ي  

باشد، پس اگر زن سرشت بدي داشته باشـد، و در اخـالق و عـادات خشـونت و در      مؤكد مي
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آيد، و مصـلحت، بـه مفسـده     زبان بددهني داشته باشد، زمين با كشادگيش بر مرد تنگ درمي
  .)1(شود تبديل مي

شود، و همه اسباب خير از هرطـرف بـراي او    و اگر زن صالح باشد منزل كامالً اصالح مي
نـَْيا«كه فرمود:  �شوند، همين است منظور رسول خدا  راهم ميف ـرُ  َمتَـاعٌ  الد نـَْيا َمتَـاعِ  َوَخيـْ الـد 

  باشد. دنيا كاالئيست و بهترين كاالي دنيا زن صالحه مي« »الصاِلَحةُ  اْلَمْرَأةُ 

  شود: زن به خاطر چهار خصلت برگزيده مي

ــدا  ــول خ ــود:  �رس ــْنَكحُ «فرم ــِديِنَها، ،َوَجَماِلَهــا ،َوِلَحَســِبَها ،ِلَماِلَهــا :ْربَــعٍ ألَ  اْلَمــْرَأةُ  تـُ  َوِل
ينِ  ِبَذاتِ  فَاْظَفرْ  زن بـه خـاطر يكـي از ايـن چهـار خصـلت ازدواج       «يعنـي   »يَـَداكَ  َترَِبتْ  الد

شود: مال، حسب، جمال و دين، پس به ازدواج با زن ديندار راغـب بـاش و از بقيـه دوري     مي
  .»گزين

كند، غالباً چهـار خصـلت    ها مرد با زني ازدواج مي هدافي كه به خاطر آنبايد دانست كه ا
كند كه مرد در مال او رغبـت دارد تـا زن بـا او در     باشند: يا به خاطر مال با زني ازدواج مي مي

مال كمك و همدردي كند و فرزندانش از ناحيه مادر ثروتمنـد قـرار گيرنـد، و يـا بـه خـاطر       
كند، زيرا ازدواج در اشراف باعث عزت و وجاهت اسـت، و   مي حسب و نسبش با او ازدواج

كند، زيـرا طبيعـت بشـري در جمـال رغبـت دارد، و       يا به خاطر جمال و زيبايي با او نكاح مي
آيـد، و يـا بـه خـاطر ديـن بـا او ازدواج        ها غالب مـي  بسياري مردم چنين هستند كه طبع بر آن

ش از شـكوك و شـبهات و تقـربش بـه خـدا بـه       ماندنش از گناه و دوري شود، يعني عفيف مي
وسيله طاعات و عبادات، پس مال و جاه خواسته كسي اسـت كـه حجـاب رسـم بـر او غالـب       

                                           
  سعدي چه خوش گفته است: -)1(

  زن بــــــد در ســــــراي مــــــرد نكــــــو   
  هـــــم در ايـــــن عـــــالم اســـــت دوزخ او
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باشد، و جمال و جواني خواسته كسي است كه حجاب طبع بر او غالب اسـت، و ديـن هـدف    
و خواهد تا زن در دين، به او كمك كند،  كسي است كه فطرتش تهذيب شده است، پس مي

  در همراهي اهل خير رغبت دارد.

  زن بايد از قبيلة برگزيده شود كه عادات زنان آن خوب باشند:

رُ «فرمود:  �رسول خدا   ِفـي َولَـدٍ  َعلَـى َأْحنَـاهُ  ،قـُـَرْيشٍ  ِنَسـاءِ  َصـاِلحُ  اِإلِبلَ  رَِكْبنَ  ِنَساءٍ  َخيـْ
شوند زنـان قـريش    ان كه بر شتر سوار ميبهترين زن« »يَِدهِ  َذاتِ  ِفي َزْوجٍ  َعَلى َوَأْرَعاهُ  ،ِصَغرِهِ 

تـر   تر و نسـبت بـه آنچـه شـوهر در دسـت دارد، نگهبـان       هستند؛ زيرا نسبت به كودكان مشفق
  .»هستند

اي باشد كه عادت زنان آن قبيله خوب و صالح  گويم: مستحب است كه زن از قبيله من مي
باشد،  رسوم قوم بر مردم غالب مي باشند، عادات و باشند؛ زيرا مردم مانند طال و نقره معدن مي

واضح نمود كه زنان قريش از جهت شـفقت بـر اوالد    �و مانند امر طبيعي است، رسول خدا 
باشند، و اين دو چيز از بـاالترين اهـداف    ها مي كوچك و حفظ مال و متاع شوهر، بهترين زن

و اگر شما احـوال مـردم   گردد  باشند، و به وسيله همين دو امر تدبير منزل منظم مي ازدواج مي
تـر در اخـالق    جهان امروز را در ديار ما و ديار ما وراء النهر بررسي و تفتيش كنيد، راسخ قدم

  ها از زنان قريش كسي را نخواهيد يافت. بندتر به آن نيك و پاي

  دار: برگزيدن زن بسيار زايه و دوست

بـا زنـان بسـيار    « »األَُمـمَ  ِبُكـمُ  ُمَكـاثِرٌ  ِإنيفَـ الْـَوُدودَ  اْلَوُلودَ  تـََزوُجوا«فرمود:  �رسول خدا 
هـاي گذشـته افتخـار     دارنده، ازدواج كنيـد؛ زيـرا مـن بـه زيـادي شـما بـر امـت         زايا و دوست

  .»كنم مي
گويم: مصلحت منزل، با دوستي زن و مرد، مصلحت كشور و آيين، با كثرت نسل،  من مي

مرد، دال بر صحت مزاج زن است، و نيروي رسد، دوستي برقراركردن زن با  به پايه تكميل مي
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دارد تـا خـود را بـا     دارد، و او را وا مـي  طبيعتش او را از نظركردن به سوي غير شوهر، باز مـي 
  شود. كردن موي و غيره بيارايد، و در اين فرج و نظر شوهر حفظ مي شانه

  خواستگاري مرد بااخالق و ديندار را، نبايد رد كرد:

 تـَْفَعلُـوا ِإال  فـََزوُجـوهُ  َوُخُلَقـهُ  ِدينَـهُ  تـَْرَضـْونَ  َمـنْ  ِإلَـْيُكمْ  َخطَـبَ  ِإَذا«فرمـود:   �رسول خـدا  
َنةٌ  َتُكنْ  هرگاه كسي كه دين و عادات او مورد پسندتان باشد « »َعرِيضٌ  َوَفَسادٌ  اَألْرضِ  ِفى ِفتـْ

اي پـيش   دهپيام خواسـتگاري داد بـا او ازدواج كنيـد و اگـر نـه فتنـه در زمـين و فسـاد گسـتر         
  ،»آيد مي

گويم: منظور از اين حديث اين نيست كه كفـو در نكـاح اعتبـاري نـدارد، چطـور       من مي
امكان دارد كه منظور اين باشد، حاالنكه در نظر گرفتن كفو در ميان همه طوايـف بشـر، امـر    

تر از قتل است، و مردم بـا وجـود اخـتالف مراتـب و      زدن در كفو سنگين طبيعي است، و طعنه
ألمـنعن «فرمـود:   �گيرند، از اينجا بود كه حضرت عمر  رايع، اين چنين چيز را ناديده نميش

، بلكه منظـور  »كنم من از ازدواج زنان در غير كفو، جلوگيري مي« »النساء إال من أكفـائهن
اين بود كه نبايد مردم در پي چيزهاي حقير و كوچك قرار گيرند، مانند قلت  �آن حضرت 

بسامان و زشتي صورت يا بودن خواستگار ابن ام الولـد و امثـال آن از اسـباب    مال، وضعيت نا
ديگر، با وجود اين كه دين و اخالق داشته باشد، زيرا باالترين هدف تدبير منزل، همراهي بـا  

  حسن اخالق است و اين همراهي بايد سبب اصالح دين باشد.

  شومي در زن، منزل و اسب است:

شومي در زن، منـزل و اسـب   « »َواْلَفـَرسِ  َوالدارِ  اْلَمْرَأةِ  ِفى ْؤمُ الش «فرمود:  �رسول خدا 
كند، اين اسـت كـه در    گويم: تفسير درستي كه مورد حديث آن را واجب مي . من مي»است

كنـد،   اينجا سبب مخفي غالبي وجود دارد كه به سبب آن بيشـتر كسـي كـه زنـي ازدواج مـي     
رد كه هرگاه تجربه داللت كند بر شومي زني خود را باشد، مستحب است براي م نامبارك مي

  راحت كند به عدم ازدواج آن، اگرچه او جميل و صاحب ثروت و مالي باشد.
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كند كه زن دوشيزه را پس از اين كه عاقل و بالغ باشد ترجيح داد؛ زيـرا   حكمت حكم مي
باردارشـدن، رحـم او   باشد، و در اثر جواني براي  دهي، به اندك راضي مي او بنابر قلت فريب

باشـد، همچنانكـه مقتضـاي     گيرد، و بر آن پايبند مي آمادگي بيشتر دارد، و زودتر ادب ياد مي
گان كه آنان  تر است، برخالف بيوه حكمت است، و براي حفظ شرمگاه و نظر شوهر، نگهبان

شـده هسـتند   باشند، و كمتر زاد ولد دارند؛ زيرا آنان مانند لوح نقش  فريب باز و بداخالق مي
كند، اما اگر تدبير منزل متقاضي بيوه زني قرار گرفت، او مسـتثني   ها اثر نمي كه تاديب در آن

  باشند. ها مجرب مي است، چنانكه حضرت جابر فرمود، زيرا آن

  نگريستن به سوي زن در هنگام خواستگاري:

 يَـْدُعوهُ  َمـا ِإلَـى يـَْنظُـرَ  َأنْ  طَاعَ اْسـتَ  فَـِإنِ  اْلَمـْرَأةَ  َأَحـدُُكمُ  َخطَـبَ  ِإَذا«فرمـود:   �رسول خدا 
هرگاه يكي از شما خواستگار زني شد اگر توانست كه بـه او بنگـرد،   « »فـَْليَـْفَعلْ  ِنَكاِحَها ِإَلى

زيـرا ايـن سـزاوارتر اسـت كـه      « »بـَْينُكَمـا يـُـْؤَدم َأنْ  َأْحـَرى فَِإنـهُ «و نيـز فرمـود:     »پس بنگرد
آيـا  « »هل رأيتهـا فـإن فـي أعـين األنصـار شـيئاً «و نيز فرمود: ، »زندگي با همديگر ادامه يابد

  .»اي، زيرا در چشم انصار چيزكي هست او را ديده
بودن نظر به نامزد، اين است كـه ازدواج بـر ديـد، باشـد و       گويم: سبب در مستحب من مي

وافـق  اين دورتر از پشيماني است كه اگر بدون فكر و انديشه ازدواج صورت گيرد، و بعـداً م 
تواند آن را رد كند، و اگر بخواهد آن را رد كند سهل و آسان باشد، و اين كه  درنيايد، و نمي

كند كه خير  ازدواجش در صورت توافق با عشق و عالقه باشد، و مرد دانا چنين كاري را نمي
  و شرش را جلوتر تشخيص ندهد.

  معالجه تمايل به زن بيگانه:

 فَـِإَذا َشـْيطَانٍ  ُصـورَةِ  ِفـى َوتُـْدِبرُ  َشـْيطَانٍ  ُصورَةِ  ِفى تـُْقِبلُ  َمْرَأةَ الْ  ِإن «فرمود:  �رسول خدا 
بدون شـك كـه زن   « »نـَْفِسـهِ  ِفى ِمما يـَُرد  َذاكَ  فَِإن  َأْهَلهُ  فـَْلَيْأتِ  فََأْعَجَبْتهُ  اْمَرَأةً  َأَحدُُكمُ  رََأى

سـند كسـي از شـما قـرار     گردد، هرگـاه زنـي مـورد پ    آيد و برمي در صورت شيطان، پيش مي
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گيرد، بايد متوجه به همسر خويش باشد، و با او عمل جنسي انجام دهـد؛ زيـرا ايـن، وسـواس     
  .»كند نفس او را برطرف مي

گاه زيـادي   بايد دانست كه شهوت شرمگاه بزرگترين شهوت است كه قلب را در هالكت
همـين اسـت منظـور از قـول     كنـد، و   اندازد، نگريستن به زن، اين شهوت را برانگيخته مـي  مي

پس اگر كسي به زني نگـاه كـرد    »َشْيطَانٍ  ُصورَةِ  ِفي تـُْقَبلُ  اْلَمْرَأةَ «كه فرمود:  �رسول خدا 
و در قلب او جاي گرفت و به سوي او عالقه پيدا كرد، نبايد اين حالت را ناديده بگيرد؛ زيـرا  

كند، هرچيـز   تسلط يافته تصرف مي يابد، تا كه بر آن اين دقيقه به دقيقه، در قلبش افزايش مي
شـود، پـس    شود و تدبيري دارد كه به آن كاسـته مـي   كمكي دارد كه به وسيله آن تقويت مي

كمك عالقه به زنان پرشدن كيسه مني و باالرفتن بخار آن به مغز اسـت، و تـدبير كاسـتن آن    
دارد و  شـغول مـي  ريختن آن و تخليه اين كيسه است، و نيز انجام عمل جنسي قلـب را م  بيرون

كنـد، هرچيـز    كند و قلب را از آنچه به آن متوجه بود منصرف مـي  وسواس را از آن سلب مي
  رود. شدن معالجه گردد، به كوچكترين كوشش از بين مي هرگاه قبل از پخته

  نبايد كسي بر خواستگاري برادري پيام خواستگاري بدهد:

ــود:  �رســول خــدا  ــْنِكحَ  َحتــى، َأِخيــهِ  ِخْطَبــةِ  َلــىعَ  الرُجــلُ  َيْخطُــبُ  الَ «فرم ــُركَ  َأوْ  يـَ  »يـَتـْ
نبايد كسي بر خواستگاري برادرش پيام خواستگاري بدهد، بلكه بگذارد كه او نكاح كند يا «

  .»منصرف شود
گويم: سببش اين است كه هرگاه كسي به زنـي پيـام خواسـتگاري داد و زن بـه او      من مي

كـردن او از آنچـه در    كس پديد آمد، پـس مـأيوس  مايل گرديد، وجهي براي صالح منزل آن
  شود. صددش قرار گرفته و نااميدگردانيدن او از آرزويش با او، بدي و ظلمي تلقي مي

  هيچ زني طالق زن ديگر را خواهان نباشد:

 فَـِإن  ْح،َوْلتَــْنكِ  َصـْحَفتَـَها، لَِتْسـتَـْفرِغَ  ُأْخِتَها َطَالقَ  اْلَمْرَأةُ  َتْسَألِ  الَ «فرمود:  �رسول خدا 
هيچ زني خواهان طالق خواهرش نباشـد تـا كاسـه او را واژگـون كنـد، او      « »َلَهـا ُقدرَ  َما َلَها
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اش اين است  گويم: فلسفه . من مي»شوهر كند پس براي اوست آنچه برايش مقدر شده است
ــدگي اوســت، و از      ــم پاشــيدن زن ــر او و كوششــي در از ه كــه خواســتن طــالق او ظلمــي ب

ي زندگي كسي، از بزرگترين اسباب ويراني شهر است، آنچه در نزد خداوند مورد پاشيدگ هم
پسند است، اين است كه هريكي چنان خواهان معيشتش باشد كه در از هـم پاشـيدن معيشـت    

  ديگري قرار نگيرد.

  ها ذكر برهنگي

  مسدود نمودن دروازه فساد جنسي:
دارد و همچنـين   القـه بـا او، وامـي   بايد دانست كه وقتي نظـر بـه زن، مـرد را بـه عشـق و ع     

گيـرد تـا بـا     نگريستن زن به سوي مرد هم همين تأثير را دارد، و بسا اوقات اين سبب قرار مـي 
همديگر برخالف سنت راشده خواهان شهوت راني باشند، مانند اين كه مرد در پي زني قرار 

ايـن عمـل را    خواهد بگيرد كه در عصمت ديگري است، يا در عصمت كسي نيست، ولي مي
بدون از نكاح انجام دهد، يا اين كه با نكاح باشد اما بدون در نظرگرفتن كفو؛ و آنچه در اين 
باره مشاهده گرديده است، نياز به توضيح ندارد، پس مقتضاي حكمت اين است كه ايـن در،  
مسدود گردد و چون احتياجات باهم درگيرند و نياز به آميزش هسـت، واجـب شـد كـه ايـن      

  ودكردن دروازه نگريستن، بر حسب نياز بر چند مرتبه قرار گيرد.مسد

  نبايد زن بدون ضرورت از خانه بيرون آيد:
  وجوهاتي از سنن را مشروع قرار داد. �پس رسول خدا 

  يكي اين كه نبايد زن بدون از ضرورت واجبي، از خانه بيرون رود.
زن برهنگي «كه  »الشـْيطَانُ  اْسَتْشـَرفـََها َرَجتِ خَ  فَِإَذا َعْورَةٌ  اْلَمْرَأةُ «فرمود:  �رسول خدا 

  .»گيرد است هرگاه بيرون آيد شيطان در انتظار او قرار مي
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گيرند،  ها و اهل فتنه باشند در انتظار او قرار مي گويم: يعني گروه شيطان كه اوباش من مي

�tβö﴿فرمايد:  شدن اسباب فتنه است، خداوند مي يا اين كنايه از آماده s% uρ ’ Îû £ä3Ï?θã‹ ç/﴾)1(  يعني
  هايشان بنشينند. زنان در خانه

حضرت عمر بنابر علمي كه از اسرار دين داشت، بر نزول اين نوع حجاب، حريص بود، تا 
اي سوده تو بر ما پنهـان  « »علينا تخفين ال إنك سودة يا«جايي كه به حضرت سوده گفت: 

ب به صورت كلـي، حـرج بزرگـي و جـود     ديد كه در اين حجا �، اما رسول خدا »ماني نمي
ــود:    ــداد، و فرم ــرار ن ــي واجــبش ق ــه آن دعــوت داد، ول أن تخــُرْجَن إلــى  أذن َلُكــن «دارد، ب

 به شما اجازه رسيده كه براي نيازهاي خويش بيرون آييد«كه  »حوائِجُكن«.  
دوم اين كه زن چادر را روي صورتش بيندازد و محل آرايش و زيبايي خود را پيش 

≅﴿فرمايد:  ي جز شوهر و محارم، اظهار ننمايد؛ خداوند ميكس è% šÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 (#θ‘Òäótƒ ôÏΒ 

ôΜÏδ Ì�≈ |Áö/ r& (#θÝà x�øts† uρ óΟßγy_ρã� èù 4 y7 Ï9≡sŒ 4’ s1 ø— r& öΝçλm; 3 ¨βÎ) ©! $# 7�� Î7yz $yϑ Î/ tβθãèoΨ óÁtƒ ∩⊂⊃∪﴾)2( » بگو
هاي خود را، اين  فظ كنند شرمگاههايشان را، ح براي مرداني مؤمن: كه پايين بگيرند چشم

  .»دهند شك خدا خبردار است به آنچه آنان انجام مي ها، بي تر است براي آن پاكيزه

%è≅﴿و نيز فرمود:  uρ ÏM≈ uΖ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 zôÒàÒøótƒ ôÏΒ £ÏδÌ�≈ |Áö/ r& zôà x� øts† uρ £ßγy_ρã� èù Ÿωuρ šÏ‰ ö7 ãƒ 

£ßγtFt⊥ƒÎ— āωÎ) $tΒ t� yγsß $yγ÷Ψ ÏΒ ( tø⌠ Î�ôØ u‹ ø9 uρ £Ïδ Ì�ßϑ èƒ¿2 4’ n?tã £Íκ Í5θãŠã_ ( Ÿωuρ šÏ‰ ö7 ãƒ £ßγtFt⊥ƒÎ— āωÎ) 

�∅ÎγÏFs9θãèç7 Ï9 ÷ρr& �∅ÎγÍ←!$t/# u ÷ρr& Ï!$t/# u �∅ÎγÏG s9θãèç/ ÷ρr& �∅ÎγÍ←!$oΨ ö/ r& ÷ρr& Ï !$oΨ ö/ r& �∅ÎγÏG s9θãèç/ ÷ρr& 

£ÎγÏΡ≡uθ÷zÎ)﴾)3(  :تا قوله﴿šχθßsÎ= ø� è?﴾ »هاي  ندار: كه پايين بگيرند چشمو بگو به زنان ايما
هاي خود را و اظهار نكنند آرايش خود را مگر براي  خود را و حفظ كنند شرمگاه

                                           
  .33سورة احزاب، آية  -)1(
  .30سورة نور، آية  -)2(
  .31سورة نور، آية  -)3(
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شان يا  شان يا پسران شوهران شان يا پسران شان يا پدران شوهران شان، يا پدران شوهران
  ، تا رستگاري.»شان.. برادران

ها كه  شود، و به دست يي حاصل ميپس اجازه داد به ظاهركردن صورت كه به آن، شناسا
هـا بـه سـتر بقيـه اعضـاء دسـتور        شود، و عالوه بـر ايـن   ها اخذ و بطش حاصل مي به وسيله آن

هـاي   فرمودند، مگر از شوهران و محارم و بردگان، و نيز به زنان فرتوت اجـازه داد كـه لبـاس   
  افزوني خود را كنار بگذارند.

ر اتاق تنها قرار نگيرد كه در آن چنين كسي كه از سوم اين كه هيچ مردي همراه با زني د
 ِعْنـدَ  رَُجـلٌ  يَِبيـَتن  الَ  َأالَ «فرمـود:   �او هراسي داشته باشند وجود نداشـته باشـد. رسـول خـدا     

آگاه باشيد نبايد مردي پيش زن بيوه، شب گذارنـد  « »َمْحَرمٍ  َذا َأوْ  نَاِكًحا َيُكونَ  َأنْ  ِإال  اْمَرَأةٍ 
  .»وهرش باشد يا محرمي باشدمگر اين كه ش
نبايد مردي با زني تنها باشـد؛  « »الشـْيطَانُ  ثَالِثـَُهَما فَِإن  بِاْمَرَأٍة، رَُجلٌ  َيْخُلَون  ال«و فرمود: 

 الشـْيطَانَ  فَـِإن  اْلُمِغيبَـاتِ  َعلَـى تَِلُجـوا الَ «. و نيـز فرمـود:   »باشـد  هـا مـي   زيرا شيطان سـوم آن 
شـان غايـب هسـتند وارد نشـويد؛ زيـرا       بر زناني كـه شـوهران  « »الـدمِ  ْجَرىمَ  اْبِن آَدمْ  َيْجِرى

  .»كند شيطان در مجاري خون انسان نفوذ مي
چهارم اين كه هيچ يكي چه زن و چه مرد، به شرمگاه ديگري چـه زن باشـد و چـه مـرد،     

 َعـْورَةِ  ِإلَـى لُ الرُجـ يـَْنظُـرُ  الَ «فرمـود:   �نگاه نكند، مگر شوهر و زن با همـديگر. رسـول خـدا    
هيچ مردي به شرمگاه مردي و هيچ زني به شرمگاه زني « »اْلَمْرَأةِ  َعْورَةِ  ِإَلى اْلَمْرَأةُ  َوالَ  الرُجلِ 

  .»نگاه نكند
گـويم: ايـن بـدان خـاطر اسـت كـه نظركـردن بـه شـرمگاه، شـهوت را بـه هيجـان              من مي

نـين مـردان بـا همـديگر، و در     ورزنـد همچ  آورد، بسا اوقات زنان با همديگر عشـق مـي   درمي
كردن نگاه به شرمگاه، هـيچ حـرج و تنگنـايي وجـود نـدارد، و سـتر عـورت از اصـول          ترك

  اي نيست. ارتفاقات است كه از آن چاره
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پنجم اين كه، هيچكسي با ديگري در زير يك لحـافظ نخوابـد، و در همـين حكـم اسـت      
 الرُجـلِ  ِإلَـى الرُجـلُ  يـُْفِضـى الَ «فرمـود:   �خوابيدن دو كس باهم بر يك تخت. رسـول خـدا   

هـيچ مـردي بـا مـردي     «كـه   »وال تفضى المرأة إلـى المـرأة فـي ثـوب واحـد َواِحدٍ  ثـَْوبٍ  ِفى
  .»ديگر در يك پارچه و هيچ زني با زني ديگر در يك پارچه بهم نرسند

  هيچ زني پيش شوهرش، اوصاف زني ديگر را بيان نكند:

َعتَـَها اْلَمْرَأةَ  اْلَمْرَأةُ  اِشرِ تـُبَ  الَ «فرمود:  �رسول خدا  َها يـَْنظُرُ  َكأَنهُ  ِلَزْوِجَها، فـَتَـنـْ هيچ « »ِإلَيـْ
زني با زني ديگر بدون پرده به هم نرسـند تـا اوصـاف او را پـيش شـوهرش بيـان كنـد، گويـا         

گويم: سببش اينست كه اينگونـه عملكـرد، در بـه     . من مي»نگرد شوهرش به سوي آن زن مي
وردن شهوت و خواهش و رغبت، شديدترين چيزي است، اين شـهوت سـحاق و   هيجان درآ

َهـا يـَْنظُـرُ  َكأَنـهُ «: �آورد، منظـور از قـول رسـول خـدا      لواط را پديد مي ايـن اسـت كـه     »ِإلَيـْ
شود تا حب و عشـق او را در دل پنهـان كنـد، پـس ذكـر آن       مباشرت زن بسا اوقات سبب مي

گـردد، و   ، به زبانش پيش شوهرش يا محـرمش جـاري مـي   لذتي كه از مباشرت او يافته است
تـرين مفاسـد ايـن     گيرد كه شوهرش يا محرمش با آن زن عشق ورزند، عام اين سبب قرار مي

رانـدن   است كه اوصاف زني پيش مردي غير از شوهرش بيان گردند، همين بود علـت بيـرون  
  از خانها. »هيت مخنث«

  تر است: ستر عورت غليظه واجب
ها مردم در ميـان ديگـران عادتـاً     بودن آن نست كه ستر عورت (اعضايي كه با برهنهبايد دا

خجالت بكشند مانند آنچه در آن زمان بين قريش بـود) از اصـل ارتفاقـات مسـلمي نـزد بشـر       
باشد. بنابراين، شـرع آن   ها ممتاز مي است، و اين از آن چيزهايي است كه انسان از بقيه حيوان

تـرين   هـا از واضـح   بودن قبل، دبـر، زيـر نـاف و اصـول ران     است، عورت  را واجب قرار داده
باشند كه براي اثبات آن نياز به استدالل نيست، احاديث زيـر بـر آن داللـت     بديهات دين، مي
  دارند مالحظه باد.
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هرگـاه يكـي   « »اَعْورَتِهَ  ِإَلى يـَْنظُرْ  َفالَ  َأَمَتهُ  َعْبَدهُ  َأَحدُُكمْ  َزوجَ  ِإَذا«فرمود:  �رسول خدا 
، و در روايتي ديگر »از شما بردة خود را با كنيز خويش ازدواج داد به عورت كنيز نگاه نكند

به پايين از ناف تا بـاالي زانـو   «كه  »الرْكبَـةِ  َوفْـوقَ  السرةِ  ُدونَ  َما ِإَلى يـَْنظُرْ  َفالَ «آمده است: 
آيا متوجـه نشـدي كـه ران عـورت     « »َعْورَةٌ  َفِخذَ الْ  َأن  َعِلْمتَ  َأَما«، و نيز فرمود: »نگاه نكند

ها عورت هستند يا خير. بنـابراين،   . احاديث در اين مسأله، باهم متعارض هستند كه ران»است
  باشد. ها باعث احتياط و به قوانين شرع نزديكتر مي عورت قراردادن آن

  شدن بدون ضرورت حرام است: برهنه

 َوِحـينَ  اْلغَـاِئطِ  ِعْنـدَ  ِإال  يـَُفارُِقُكمْ  الَ  َمنْ  َمَعُكمْ  فَِإن  َوالتـَعرى ِإياُكمْ «فرمود:  �رسول خدا 
شدن دور نگهداريد؛ زيرا  خود را از برهنه« »َوَأْكرُِمـوُهمْ  فَاْسـَتْحُيوُهمْ  َأْهِلهِ  ِإَلى الرُجلُ  يـُْفِضى

ضاي حاجـت و هنگـام   شوند، مگر به هنگام ق با شما كساني هستند كه گاهي از شما جدا نمي
 فَاللـهُ «. و نيـز فرمـود:   »عمل جنسي با اهل خود، پس از آنان شرم كنيد و به آنان احترام دهيد

 خداوند سزاوارتر است كه از او بايد شرم و حيا كرد«كه  »ِمْنهُ  ُيْسَتْحَيا َأنْ  َأَحق«.  
وقت ضرورت كـه   شدن جايز نيست، اگرچه مرد تنها هم باشد، مگر به گويم: برهنه من مي

شود، اعتبار اعمـال،   اي نباشد؛ زيرا بسا اوقات مردمي بر او ناگهان وارد مي شدن چاره از برهنه
آيند، و منشأ ستر حياست،  باشند كه اين اعمال از آن اخالق پديد مي وابسته به آن اخالقي مي

اشته شود، و اين شرمي كنار گذ و اين كه هيأت تحفظ و تقيد بر نفس غالب آيد، و اين كه بي
  كه نفس لگام گسيخته آزاد گذاشته نشود.

هرگاه شارع كسي را به چيزي دستور داد، مقتضاي آن، اين است كه آن به ديگر امر كند 
كه موافق با اين رفتار كند، پس وقتي كه به زنان دستور رسيد كه خود را مستور قـرار دهنـد،   

ها را پـايين نگهدارنـد، و نيـز تهـذيب نفـوس       واجب گرديد كه به مردان دستور دهند تا چشم
  گردد. نگهداشتن چشم و خود را به آن پايبندكردن، متحقق نمي مردان بدون پايين

  نخستين نگريستن مجاز، و دومي حرام است:
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نخستين مال تـو اسـت، دومـي    « »األولى لك وليست لك اآلخرة«فرمود:  �رسول خدا 
  .»مال تو نيست

كند به اين كه حالت بقا، مانند حالت پديدآوردن است، وقتي كـه   گويم: اشاره مي من مي
بينـد، آن   شد و گفته شد كه: او كوري است كه مـا را نمـي   �كوري وارد منزل آن حضرت 

ــرت  ــود:  �حض ــتيد او را   « »أفعميــان أنتمــا ألســتما تبصــرانه«فرم ــور هس ــم ك ــما ه ــا ش آي
هم در مردان رغبـت دارنـد، همچنانكـه    اش اين است كه زنان  گويم: فلسفه . من مي»بينيد نمي

  مردان به زنان رغبت دارند.

  برده مانند محرم است:

 »َوُغَالُمـكِ  َأبُـوكِ  ُهـوَ  ِإنَمـا بَـْأسٌ  َعَلْيـكِ  لَْيسَ  ِإنهُ «به حضرت فاطمه فرمود:  �رسول خدا 
نجـا  گويم: غـالم از آ  . من مي»باكي بر تو نيست در اينجا فقط پدرت و غالمت وجود دارند«

به جاي محرم است كه او خواهش در سيده خويش، بنا به جاللت قدرش كه در نظر اوسـت،  
ندارد، و همچنين سيده هم در او بنابه حقارتي كه در نظـرش دارد رغبـت نخواهـد داشـت، و     

باشند؛ زيرا  كند، همه اين صفات در محارم معتبر مي شان ايجاد مشكل مي كردن در ميان حايل
باشـد،   حرم، مظنه كاهش رغبت است، نااميدي، يكي از اسـباب قطـع توقـع مـي    قرابت قريبه م

تـوجهي اسـت.    بودن انتظـام سـتر و بـي    بودن هم مجلسي، سبب كاهش نشاط و مشكل طوالني
  بنابراين، انتظام ستر از محارم، كمتر از انتظام آن، از بيگانگان است.

  صفت نكاح

  شوند: زنان در نكاح، حاكم قرار داده نمي

نكاح بدون ولي اعتباري ندارد، بايد دانست  »ِبَوِلى  ِإال  ِنَكاحَ  الَ «فرمود:  �سول خدا ر
شان ناقص  كه جايز نيست كه زنان به تنهايي، در نكاح، حاكم خويش، قرار گيرند، زيرا عقل

دانند، و از ناحيه آنان،  كند، بسا اوقات مصلحت خويش را نمي و فكرشان درست كار نمي
نمايند، و در اين صورت  براي حسب نيست، پس بسا اوقات در غير كفو رغبت ميحمايتي 
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شود، پس واجب گرديد كه به خاطر جلويگري از فساد، به  شان وارد مي ننگ و عاري بر قوم
اوليا در اين باره اختياري داده بشود؛ و نيز سنت مروج بين مردم از نظر نياز طبيعي اين است 

ومت و سرپرستي داشته باشند و حل و عقد به اختيار آنان قرار گيرد، كه مردان بر زنان قيم
باشند، و همين  تامين هزينه و نفقه به عهده آنان قرار گيرد؛ زيرا زنان در دست مردان اسير مي

%ãΑ﴿فرمايد:  است منظور از اين قول خداوندي كه مي ỳ Ìh�9$# šχθãΒ≡§θs% ’ n?tã Ï!$|¡ÏiΨ9 $# $yϑ Î/ 

Ÿ≅ āÒsù ª! $#﴾)1(.  

  بودن ولي، در نكاح شرط است:
دادن بـه شـان اولياسـت، اسـتقالل زنـان در       گذاشتن وجود ولي در نكاح، اهميـت  در شرط

يـافتن بـر    شود كه منشـأش كـاهش حيـا و غلبـه     ها محسوب مي نكاح يك گونه وقاحتي از آن
ممتـاز  هاست، و نيز واجب است كه نكـاح از زنـا بـا مشـهوركردنش      توجهي به آن اولياء و بي

  ترين صورت مشهوركردنش، حضور اولياي زنان در جلسه نكاح است. گردد، و مستحق

  شود: از بيوه مشوره و از دوشيزه اجازه خواسته مي

 ُتْســَتْأَذنَ  َحتـى اْلِبْكـرُ  تـُـْنَكحُ  َوالَ  ُتْسـَتْأَمرَ  َحتــى الثـيـبُ  تـُـْنَكحُ  الَ «فرمـود:   �رسـول خــدا  
شـود و نكـاح دوشـيزده بـدون      اش بسـته نمـي   نكاح بيوه زن بدون مشوره« »الصُموتُ  َوِإْذنـَُها
. و در روايتي ديگـر آمـده   »دادنش خاموشي اوست شود، و اجازه گرفتن از او بسته نمي اجازه

  است كه پدر از او اجازه بگيرد.
گويم: جايز نيست كه اولياء به تنهايي، حاكم نكاح زن قرار گيرنـد، زيـرا آنچـه را     من مي

گـردد،   داننـد، ثانيـاً نفـع و ضـرر نكـاح بـه زنـان برمـي         دانند آنـان نمـي   ان نسبت به خود ميزن
خواستن بـه ايـن معنـي     گرفتن به اين خاطر است كه او به صراحت دستور بدهد، اجازه مشوره

ماندن  ترين صورتش خاموش است كه او اجازه بستن نكاح را بدهد و از آن منع نكند كه ادني

                                           
  .34سورة نساء، آية  -)1(
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خواستن از دوشيزه بالغه است نه از دوشيزة نابالغ، زيرا نابـالغ،   نيست كه اجازهاوست، جز اين 
را در سـن شـش سـالگي بـه آن      لحضرت عايشه  �رأي ندارد. حضرت ابوبكر صديق 

  ازدواج داد. �حضرت 

  نكاح برده موقوف بر اجازه آقاست:

هركدام غالمي كه « »َعاِهرٌ  فـَُهوَ  يِدهِ سَ  ِإْذنِ  بِغَْيرِ  تـََزوجَ  َعْبدٍ  َأيَما«فرمود:  �رسول خدا 
گويم: چون غالم در خدمت آقا  ، من مي»باشد بدون اجازه آقايش ازدواج كند او زاني مي

قرار دارد، نكاح و آن مواساتي كه شوهر بايد با زن داشته باشد كه نتيجه نكاح است و خلوت 
ت در اين باره، اين باشد كه كاهد، لذا واجب است كه سن با زن، خدمت واجب موال را مي

èδθßsÅ3Ρ£﴿فرمايد:  نكاح غالم بر اذن آقا موقوف قرار گيرد، چنانكه خداوند مي $$sù ÈβøŒÎ* Î/ 

£ÎγÎ= ÷δ r&﴾)1( »كنيزها را با اجازه آقاهايشان ازدواج كنيد«.  

  خطبه قبل از عقد نكاح:

 َأنِ  اْلَحاَجةِ  ِفى التَشهدَ  ���� هِ الل  َرُسولُ  َعلَمَنا«فرمايد:  مي �حضرت عبداهللا بن مسعود 
 ،َلهُ  ُمِضل  َفالَ  اللهُ  يـَْهدِ  َمنْ  ،َأنـُْفِسَنا ُشُرورِ  ِمنْ  بِاللهِ  َونـَُعوذُ  ،َوَنْستَـْغِفُرهُ  َنْسَتِعيُنهُ  لِلهِ  اْلَحْمدُ 

 ،َوَرُسولُهُ  َعْبُدهُ  ُمَحمًدا َأن  َأْشَهدُ وَ  ،اللهُ  ِإال  ِإَلهَ  الَ  َأنْ  َوَأْشَهدُ  ،َلهُ  َهاِدىَ  َفالَ  هُ ُيْضِللْ  َوَمنْ 
pκ$ ﴿: آيَاتٍ  َثَالثَ  َويـَْقَرأُ  š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΨtΒ# u (#θà) ®?$# ©! $# ¨,ym ÏµÏ?$s) è? Ÿωuρ ¨è∫θèÿsC āωÎ) Ν çFΡ r&uρ 

tβθßϑ Î= ó¡•Β ∩⊇⊃⊄∪﴾)2( ﴿(#θà) ¨? $#uρ ©! $# “Ï% ©!$# tβθä9 u !$|¡s? ÏµÎ/ tΠ% tnö‘ F{$# uρ 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝä3ø‹ n= tæ $Y6ŠÏ% u‘﴾)3( 

                                           
  .25، آية سورة نساء -)1(
  »اى مؤمنان، از خداوند چنان كه سزاوار پرواى اوست پروا بداريد و جز در مسـلمانى نميريـد  «ترجمه:  -)2(

  .102سورة آل عمران، آية 
] رابطـه خويشـاوندى    كنيد، و از [گسستن ] او از همديگر درخواست مى و از خدايى كه به [نام«ترجمه:  -)3(

  .1سورة نساء، آية  »شما نگهبان است پروا داريد. بيگمان خداوند بر
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﴿ $pκš‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θà)®? $# ©! $# (#θä9θè% uρ Zωöθs% #Y‰ƒÏ‰ y™ ∩∠⊃∪ ôx Î= óÁãƒ öΝä3s9 ö/ ä3n=≈ yϑ ôãr& ö�Ï� øótƒuρ öΝ ä3s9 

öΝ ä3t/θçΡèŒ 3 tΒ uρ ÆìÏÜãƒ ©! $# … ã&s!θß™u‘ uρ ô‰ s)sù y—$sù #�— öθsù $̧ϑŠÏà tã ∩∠⊇∪﴾)1(«.  
گويم: جاهليت قبل از عقد نكاح بـا ذكـر مفـاخر قـوم خـويش و امثـال آن، خطبـه         ن ميم
ــت   مــي ــه ذكــر هــدف و اهمي ــدين شــكل ب ــد و ب ــه آن، متوســل مــي خواندن شــدند، و  دادن ب

نگهداشتن رسم بدين شكل مصلحت بود؛ زيرا مبناي خطبه بر مشهوريت اسـت كـه آن    جاري
  چيز، در ديد و شنيد مردم قرار گيرد.

شهوريت يكي از اهداف نكاح است، تا از زنا ممتاز گردد، و نيز خطبـه فقـط در امـور    و م
گذاشـتن، از   دادن به نكاح، و بـه آن در ميـان خـود وقعـت     شود، اهميت مهم به كار گرفته مي

اصل آن را به جا گذاشت و وصف آن را تغييـر   �باشد. پس رسول خدا  باالترين اهداف مي
با اين مصالح مصلحت ديني را اضـافه نمـود. و آن ايـن كـه مناسـب       داد، و آن اين كه همراه

است كه با هر ارتفاق، ذكر مناسبي بخواند، و در هر محل به شعاير اهللا اهميت بدهد تـا پـرچم   
دين حق، به اهتراز درآيد و شعار و عاليمش ظاهر گردند؛ پس انواعي از ذكر، ماننـد حمـد،   

هد و آياتي از قـرآن در آن سـنت قـرار گرفـت و بـه ايـن       استعانت، استغفار، تعوذ، توكل، تش
هــر « »اْلَجـْذَماءِ  َكاْليَــدِ  َفِهـىَ  َتَشــهدٌ  ِفيَهـا لَـْيسَ  ُخْطبَــةٍ  ُكـل «مصــلحت اشــاره نمــوده فرمــود: 

 ُكـل «خطبه و سخنراني كه در آن تشهد نباشد مانند دست جذام رسيده استك، و نيـز فرمـود:   
هر كالمي كه بـا الحمـد هللا آغـاز نگـردد آن دم     « »َأْجَذمُ  فـَُهوَ  لِلهِ  ْلَحْمدُ ابِ  ِفيهِ  يـُْبَدأُ  الَ  َكَالمٍ 

  .»بريده است

  گرفتن به آن: اعالن نكاح و جلسه

                                           

تا كارهايتان را بـراى شـما اصـالح    . اى مؤمنان، از خداوند پروا بداريد و سخن استوار بگوييد«: ترجمه -)1(
] بـه   كند و گناهانتان را براى شما بيـامرزد و هـر كـس كـه از خداونـد و رسـول او اطاعـت كنـد [بدانـد كـه          

  .71 – 70سورة احزاب، آية  »اى بزرگ نايل آمده است كاميابى
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 »فصــل مــا بــين الحـالل والحــرام الصــوت والــدف فــي النكــاح«فرمــود:  �رســول خــدا 
لنـوا هـذا النكـاح أع«، و نيـز فرمـود:   »زدن در نكاح است فرق بين حالل و حرام صدا و دف«

نكاح را علناً در مسـاجد انجـام دهيـد و بـر     « »واجعلوه في المساجد واضربوا عليه الدفوف
  .»آن دف بزنيد

گرفتنـد، و ايـن عـادت     زدن در نكاح را بـه كـار مـي    گويم: مردم سر و صدا و دف من مي
 �شدند آن را در نكاح صحيحي كه از چهـار نكـاح، آن حضـرت     مروج بود كه حاضر نمي

به جا گذاشته بود از دسـت بدهنـد، و در آن مصـلحتي     لآن را بنابه گفته حضرت عايشه 
وجود داشت، و آن اين كه چون نكاح و زنا به اعتبار قضاي شهوت و رضايت طـرفين، بـاهم   

اي ظاهر شود كه  ها به گونه يكي بودند، واجب شد به چيزي دستور داده شود كه فرق بين آن
  و كالمي باقي نماند. براي كسي در آن خفا

  و نهي از آن: )1(رخصت در متعه
چند روزي به نكاح متعه اجازه فرمود و سپس از آن نهي نمود؛ اما رخصت  �رسول خدا 

در  باول، به خاطر نيازي بود كه به آن پديد آمده بود، چنانكه حضرت عبداهللا بن عباس 
آنجـا اهـل و عيـالي نداشـته باشـد،       باره كسي بيان فرمود كه تازه در شهري وارد شود كـه در 

گرفتن بضعه نبود، بلكه  اشاره نمود كه متعه در آن ايام، تنها به اجاره بحضرت ابن عباس 
آن يك امر ضمني بود كه زيرپوشش نيازهاي ديگري از تدابير منزل قرار داشت؛ زيرا تنها به 

  كند. سالم آن را دفع مي گرفتن بضعه، خروج از طبيعت انساني و وقاحتي است كه باطن اجاره
شدن نيازها در اغلب اوقات قرار گرفت، و نيز اگر اين رسم  اما نهي از آن به خاطر برطرف

شـدن مـدت متعـه، زن از سـيطره و      شدند، زيرا با تمام ها باهم آميخته مي يافت نسب جريان مي
كه او بعـداً چـه كـار    شود، معلوم نيست  رود، و زن به اختيار خود مي اختيار اين مرد بيرون مي

                                           
نكاح متعه: آنچه از آن تمتع و برخورداي شود، زني كه جهت تمتع زناشويي براي مدت معينـي گرفتـه    -)1(

  شود.



    

  417  تدبير منزل از ابواب
  

 

نهايت مشـكل اسـت،    كند، نگهداري عدت در نكاح صحيح كه مبنايش بر تأييد است، بي مي
كننـدگان   كردن در نكاح معتبر شرعي؟ زيرا انگيزة بيشتر رغبت پس چه برسد به متعه و سستي

گـردد   نكاح، قضاي شهوت فرج است و نيز يكـي از آن امـوري كـه نكـاح از زنـا ممتـاز مـي       
ندي بر همكاري و كمك دايمي است، اگرچه اصل در آن قطـع منازعـت در بـاره زن در    پايب

  نظر مردم است.

  نكاح بدون مهر نيست:
داشـتند، و در   كردند، بنابر چند معني كه او را بر ايـن وامـي   مردم بدون مهريه ازدواج نمي

رسد، مگر اين كـه   اين، چند مصالح وجود دارد: از آنجمله اين كه فايده نكاح به تكميل نمي
باشـد كـه    هريكي خود را بر همكاري دايمي موظف كند، و اين از جانب زن بدين شكل مـي 

اخيتار جدايي از دست او سلب گردد، و جايز نيست كه اختيار مرد سلب بشود و اگرنـه بـاب   
گيـرد، همـانطور كـه زن در     شود، و شوهر در دست زن اسـير قـرار مـي    طالق كالً مسدود مي

ر اسير است، اصل اين است كه بايد مردان بر زنان قيم و سرپرست قـرار گيرنـد، و   دست شوه
دانـد   اين درست نيست كه اختيار تفريق به دست قاضـيان آنچـه را او در خصـوص خـود مـي     

پاشيدن خانوادگي را بخواهد خسارت مال در جلـو   دانند، پس معين گرديد كه اگر از هم نمي
ن نياز شديد جرأت نكنـد، ايـن يـك گونـه وسـيله پابرجـايي       چشمش قرار گيرد تا به آن بدو

  است.
شود، مگر اين كه در عوض به ملك بضعه، مال قرار  و نيز اهميت به نكاح واضح نمي

بگيرد؛ زيرا وقتي مردم نسبت به مال تا جايي بخل ورزيدند كه نسبت به امور ديگر نورزيدند، 
گرفتن، آن چشم اوليا به  د، و با مهمپس اهميت امر نكاح بدون صرف مال تكميل نگردي

گردد، و به سبب آن، فرق بين نكاح و زنا متحقق  دادن جگرگوشهايش خنك مي تحويل

βr& (#θäótFö6s? Ν﴿گردد، و همين است منظور قول خداوند:  مي ä3Ï9≡uθøΒ r' Î/ tÏΨ ÅÁøt’Χ u� ö� xî 



    

    حجت اهللا البالغه      418 
    

 

šÅsÏ�≈ |¡ãΒ﴾)1( .»توانيد  ز روى شهوترانى [مى] مالهايتان از روى پاكدامنى نه ا با [صرف
  »آنان را] طلب كنيد

  شود: مهريه زياد و كم مي
وجوب مهريه را كماكان به جا گذاشت، و به حدي آن را تحديد  �بنابراين، رسول خدا 

باشـند، و   نمود كه از آن كمتر و بيشتر نباشد؛ زيرا عادات مردم در اظهار اهتمـام مختلـف مـي   
توان  د، و خود مردم در درگيري بر چند طبقه هستند، پس نميها مراتب گوناگوني دارن رغبت

توان قيمت چيزهاي مورد پسند را در حد خاصي  آن را عليه آنان تحديد نمود، همچنانكه نمي
تـالش كـن   « »َحِديـدٍ  ِمـنْ  َخاَتًما َوَلوْ  اْلَتِمسْ «فرمود:  �مشخص كرد. بنابراين، آن حضرت 

  .»اگرچه يك انگشتر آهني باشد

  كردن مهريه بيش از حد غلو كرد: د در معيننباي

 فـََقــدِ  َتْمــًرا َأوْ  َســِويًقا َكفْيــهِ  ِمــْلءَ  تِــهِ اْمَرأَ  َصــَداقِ  ِفــى َأْعطَــى َمــنْ «فرمــود:  �رســول خــدا 
 يــا خرمــا داد زن بــر او حــالل  )2(هركســي در مهريـه همســرش يــك كــف سـويق  « »اْسـَتَحل

داد،  )3(و دختـرانش دوازده و نـيم اوقيـه    در مهريـه همسـرانش   �، امـا رسـول خـدا    »شود مي
فـي صـدقات النسـاء فإنهـا إن كانـت مكرمـة فـي ال تغـالوا «فرمـود:   �حضرت عمر فاروق 

ــان  «الحــديث،  »����الــدنيا أو تقــوى عنــد اهللا لكــان أوالكــم بهــا نبــي اهللا  ــه زن ــاره مهري در ب
بود، پـس   نزد خداوند مي روي عزتي در دنيا يا تقواي در روي نكنيد، زيرا اگر اين زياده زياده

  .»بود.. مي �سزاوارتر از شما رسول خدا 

                                           
  .24سورة نساء، آية  -)1(
  سويق: آرد نرم، آرد جو يا گندم. -)2(
  گويند. مع، وقيه هم مياوقيه: جزئي از رطل، يك دوازدهم رطل، وزنه اي معادل هفت مثقال، اواقي ج -)3(



    

  419  تدبير منزل از ابواب
  

 

گويم: فلسفه در تقرر مهريه اين است كه مناسب است مهريه از چيزهايي باشد كـه   من مي
ورزند، و آن حيثيت و وقعتي داشته باشد، و مناسب اسـت پـرداختش    ها بخيلي مي مردم به آن

و اين مقدار نصاب مناسبي اسـت موافـق بـه آن در آن     موافق به عرف قوم عادتاً متعذر نباشد،
روزها مردم قرار داشتند، و همچنـين بيشـتر مـردم بعـد از او چنـين بودنـد، البتـه برخـي مـردم          

  باشند. ثروتمند كه مانند پادشاهان بر تخت قرار گرفته اند چنين نمي

  كردن پرداخت مهر، يا كاستن آن ظلم كرد: نبايد بر زنان در درنگ
كردن در پرداخت يا  ها با درنگ م در زمان جاهليت در حق زنان نسبت به مهريه آنمرد

θè?#u#)﴿كردند، لذا خداوند فرمود:  كاستن مهر ظلم مي uρ u!$|¡ÏiΨ9 $# £ÍκÉJ≈ s% ß‰ |¹ \'s# øtÏΥ 4 βÎ* sù t÷ÏÛ 

öΝ ä3s9﴾)1( »ماها را با طيب خاطر، پس اگر نيكو شدند براي ش بدهيد به زنان مهريه آن«.  

āω yy$uΖ﴿و نيز فرمود:  ã_ ö/ ä3ø‹ n= tæ βÎ) ãΛ äø)‾= sÛ u !$|¡ÏiΨ9 $# $tΒ öΝ s9 £èδθ�¡yϑ s? ÷ρr& (#θàÊÌ� ø� s? £ßγs9 

ZπŸÒƒÌ� sù﴾)2( »ها دست  نيست بر شما گناهي اگر طالق داديد زنان را پيش از اين كه به آن
  .»ها مهريه مقرر نماييد بزنيد و پيش از اين كه براي آن

گويم: اصل در اين باره اين است كه نكاح سبب ملك است، و انجام عمل جنسـي   من مي
باشد. بنابراين، مهريه حق اين دو امر است، و به  با زن اثر آنست، و هدف از هر چيز اثرش مي

گـردد، و او بـه عقـب     يابد، اگر آن را قبل از مرگ برگشت نداد ثابت مـي  مرگ امر تقرر مي
گـردد، و آن   دادن امر برطرف و فسخ مي ميان حايل شد، و به طالقنرفت تا اين كه مرگ در 

  گوييم: دادن است، چون اين تمهيد مقرر گرديد پس ما مي شبيه به اقاله و برگشت

  گردد: كل مهريه به طالق و مرگ واجب مي

                                           
  .4سورة نساء، آية  -)1(
  .236سورة بقره، آية  -)2(
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هايي وجود داشت، مردم نسبت به مال  در زمان جاهليت نسبت به مهر مناقشات و درگيري
كردند، پس خداوند در اين باره روي اين اصل به  يدند، و به اموري احتجاج ميورز بخل مي

عدل قضاوت فرمود، پس اگر شوهر چيزي براي مهريه زن نام برده است، و با زن عمل 
رسد، چه او را طالق بدهد يا شوهر بميرد؛ زيرا در  جنسي انجام داده است، مهر كامل به او مي

دو تكميل شده اند، و شوهر هم به او رسيده است، و همين حق او سبب ملك و اثر آن هر

‰ô﴿است منظور قول خداوند:  s% uρ 4|Óøùr& öΝ à6àÒ÷èt/ 4’ n<Î) <Ù÷èt/ šχ õ‹ yzr&uρ Ν à6ΖÏΒ $̧)≈sV‹ ÏiΒ 

$Zà‹ Î= xî ∩⊄⊇∪﴾)1( »اي گرفته اند شما به همديگر رسيده ايد و زنان از شما پيمان پخته«.  
اما با او عمل جنسي انجام نداده است، و مرده است، پس  اگر مهريه براي او معين كرده،

رسد؛ زيرا با مرگ امر مقرر گرديد و عدم دخول، در اين حال، چندان  به زن مهر كامل مي
مضر نيست، زيرا آن به سبب آسماني، اتفاق افتاده است، و اگر او را طالق داد، پس براي او، 

ي از دو امر تحقق يافته است، نه آن ديگر، پس رسد، زيرا يك بر حسب اين آيه، نصف مهر مي
اين نكاح به دو چيز شباهت پيدا كرد، يكي به پيام خواستگاري بدون نكاح، دوم به خود 
نكاح كامل، و اگر مهر براي او مقرر نكرده ولي دخول با او انجام گرفته است، پس براي او 

برد، زيرا  ود و ارث هم ميش رسد و عدت بر او واجب مي مهر مثل بدون كم و كاست مي
عقد به سبب و اثر، هردو، تكميل شده است، لذا واجب است كه براي او مهر ثابت شود، 

گردد، و مهر مثل نزديكترين آن چيزي است كه در اين  هرچيز به شبيه و نظيرش مقدر مي
پس  گيري كرد، و اگر مهر مقرر نشده و دخول هم متحقق نگرديده است، باره به آن اندازه
رسد، زيرا جايز نيست كه عقد نكاح خالي از مال باشد، و همين است منظور  براي او متعه مي

βr& (#θäótFö6s? Ν﴿آيه:  ä3Ï9≡uθøΒ r' Î/﴾)2(.  

                                           
  .21سورة نساء، آية  -)1(
  .24سورة نساء، آية  -)2(
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كردن مهر نيست، زيرا ملك مقرر نگرديد و اسمي از مهـر هـم    در اينجا راهي براي واجب
 �گيري شد و يك بار آن حضرت  زهبرده نشده است، پس به كمتر از آن كه متعه باشد، اندا

چند سوره از قرآن را مهر مقرر كرد، زيرا تعليم قرآن به زن، امر مهمي است كه مـردم بـه آن   
خواهند، همچنانكه در مال رغبت دارند و خواهان آن هسـتند، پـس    رغبت دارند، و آن را مي

  جايز است كه تعليم قرآن به جاي مال قرار گيرد.

  لح زيادي وجود دارد:در وليمه نكاح مصا
  هاي زيادي هست: مردم به دادن وليمه قبل از دخول عادت داشتند و در آن مصلحت

جويي بر اعالم خبر نكاح، و اين كه مرد بر شرف دخول بـا ايـن زن    از آنجمله است: چاره
است، زيرا اعالم نكاح ضروري بود تا براي كسي و هم در نسب باقي نماند، و تا نكاح از زنـا  

  بودن اين زن براي اين مرد در نظر مردم متحقق گردد. متاز گردد، و مختصم
از آنجمله است: سپاسگذاري خداوند به نعمتي كه از تدبير منزل و نفـع آن، بـه او عنايـت    

  فرموده است.
كـردن مـردم در    از آنجمله است: نكويي با زن و قوم او، زيرا صرف مال براي او، و جمـع 

ت دارد كه اين زن پيش اين مرد، وقعت و احترامي، دارد، و اينچنـين امـور   امر او، بر اين دالل
  باشند. ها، الزم مي در برقراركردن دوستي و محبت بين اهل منزل بويژه در نخستين اجتماع آن

آمدن نعمت جديد كه مالك چنين چيزي شده كـه قـبالً مالـك     از آنجمله اينكه: به دست
نمـودن از   دارد، و در پيـروي  و مردم را بر صرف مال وامـي  آورد، آن نبود، شادي و سرور مي

اين انگيزه، تمرين بر سخاوت، نافرماني از داعيـه بخـل و فوايـد و مصـالح ديگـري بـه دسـت        
  آيد. مي

  بر بعضي از ازواج مطهرات وليمه كرده است: ����رسول خدا 
فـس و  كردن بسـياري فوايـد خـوب سياسـي، اجتمـاعي، منزلـي، تهـذيب ن        چون در وليمه

آن را پابرجـا بگـذارد و مـردم را بـه آن      �احسان وجود داشت، واجب شد كه آن حضـرت  
براي آن، ضـابطه   �ترغيب نمايد، و بر آن عمل نموده ديگران را وادار نمايد، اما رسول خدا 
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و حدي بيان نفرمود همچنانكه ما، در مهر ذكر كرديم، حد وسط، ذبح يـك گوسـفند اسـت،    
گفتنـد وليمـه نمـود، و بـر      مي »حيس«يه به يك گونه حلوايي كه به آن بر صف �رسول خدا 

  بعضي با دو مد جو وليمه كرد.

  هركسي به وليمه دعوت گردد قبول كند:

هرگـاه يكـي از شـما بـه     « »فـَْلَيْأتَِهـا اْلَولِيَمـةِ  ِإَلى َأَحدُُكمْ  ُدِعىَ  ِإَذا«فرمود:  �رسول خدا 
اگـر  « »تـَـَركَ  َشـاءَ  َوِإنْ  طَِعـمَ  َشـاءَ  فَـِإنْ «: يـة و فـي روا . »اي دعوت گرديد به آن بـرود  وليمه

  .»خواست بخورد و اگر نخواست رد كند
گويم: وقتي يكي از اصول تشريع اين است كه هرگاه بـه يكـي دسـتور برسـد كـه       من مي

فالن كار را براي مردم بكند، پس مقتضايش اين است كه مردم را وادار كند تا از او در آنچه 
اهد پيروي كنند، و دستور او را بپذيرند، و اگر نه هدف مناسب به آن دسـتور، متحقـق   خو مي

گردد، پس وقتي به كسي دستور رسيد كه امر نكاح را با انجـام وليمـه بـين مـردم پخـش       نمي
كند، واجب شد كه به مردم دستور داده شود كه دعوت او را بپذيرند، و نيـز از صـله رحمـي    

، اجابت بشود، و در اجراي سنت بـه ايـن عمـل، امـر انتظـام شـهر و       است كه به هنگام دعوت
  شود. محله، برقرار مي

  شد: در خانه آراسته وارد نمي ����رسول خدا 

سزاوار نسـيت بـراي   « »ُمَزوقًـا بـَْيًتا يَْدُخلَ  َأنْ  لَِنِبى  َأوْ  ِلى لَْيسَ  ِإنهُ «فرمود:  �رسول خدا 
گويم: چون  . من مي»در خانه آراسته و منقشي وارد بشودمن، يا فرمود براي هيچ پيامبري كه 

دار حـرام اسـت،    ساختن عكـس و صـورت حـرام اسـت، و همچنـين پوشـيدن لبـاس عكـس        
اي كه آن به وسـيله عكـس و صـورت مـنقش شـده       مقتضايش اين بود كه واردشدن در خانه

، زيرا آنان جهت �است، حرام گردد، و در اين باره مالمت واجب شود، بويژه براي پيامبران 
نهايـت، سـبب    امر بالمعروف و نهي از منكر مبعوث شده اند، و نيز خوب درآوردن زيبايي بي

هـا را   اي به وقوع پيوسـت كـه آن   ها به گونه خوردن در طلب دنياست، و اين در عجمي غوطه
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ذكر آخرت فراموش كرد، واجب گرديد كـه در شـرع از آن، نهـي وارد شـده اظهـار نفـرت       
  باشد.

  نهي از خوردن غذاي مفتخرانه:
گـويم: اهـل    افتخاركنندگان نهي فرمود، من مي »متبارين«از خوردن طعام  �رسول خدا 

خواست بر ديگري غلبه پيـدا كنـد، و بـه خـاطر      جاهليت باهم افتخار مي كردند و هريكي مي
بـين و  كرد، نيت خوب ديگري نداشتند، در اين كينه، فسـاد ذات ال  اين هدف، مال صرف مي

مال، وجود داشت، در صورتي كه در آن هيچگونه مصـلحت دينـي و كشـوري نبـود،      عةاضا
بلكه آن اتباع و پيروي از خواهشات نفس بود. بنابراين، واجـب شـد كـه ايـن روش متـروك      
گردد، و اهانت آميز محسوب شود، و درِ آن مسدود گـردد، بهتـرين راهـش ايـن شـد كـه از       

  جتناب شود.خوردن غذاي او پرهيز و ا
ــدا  ــول خ ــود:  �رس  َأَحــُدُهَما َســَبقَ  ِإنْ وَ  بَابًــا، َأقْـَربـَُهَمــا فََأِجــبْ  َداِعَيــانِ  اْجَتَمــعَ  إَذا«فرم

هرگاه دو نفر باهم تو را دعوت كردند، پس از كسي اجابـت كـن كـه    « »َسـَبقَ  الـِذي فََأِجبْ 
اجابـت كـن كـه نخسـت     اش نزديكتر باشد، و اگر يكي جلوتر دعوت كرد پس از او  در خانه

هـا بـاهم متعـارض گرديـد، بايـد در       گويم: وقتي كـه دعـوت آن   . من مي»دعوت كرده است
  تالش وجه ترجيح قرار گرفت، و آن يا با سبقت است و يا به قرب در.

  محرمات

Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ﴿اصل در اين باره قول خداوندي است:  s? $tΒ yx s3tΡ Ν à2äτ !$t/# u š∅ÏiΒ Ï!$|¡ÏiΨ9 $# āωÎ) 

$tΒ ô‰ s% y# n= y™ 4 … çµ‾Ρ Î) tβ$Ÿ2 Zπt±Ås≈ sù $\Fø) tΒ uρ u!$y™uρ ¸ξ‹Î6y™ ∩⊄⊄∪ ôM tΒ Ìh�ãm öΝà6ø‹ n= tã öΝ ä3çG≈ yγ̈Β é& 

öΝ ä3è?$oΨ t/uρ öΝ à6è?≡uθyzr&uρ öΝä3çG≈ £ϑ tã uρ öΝ ä3çG≈n=≈ yzuρ ßN$oΨ t/ uρ Ëˆ F{$# ßN$oΨ t/ uρ ÏM ÷zW{$# ãΝà6çF≈ yγ̈Β é&uρ ûÉL≈ ©9 $# 

öΝ ä3oΨ÷è|Êö‘ r& Νà6è?≡uθyzr&uρ š∅ÏiΒ Ïπyè≈ |Ê§�9 $# àM≈ yγ̈Β é&uρ öΝ ä3Í←!$|¡ÎΣ ãΝ à6ç6Í× ‾≈ t/u‘ uρ ÉL≈ ©9 $# ’ Îû Νà2Í‘θàfãm 
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ÏiΒ ãΝ ä3Í←!$|¡ÎpΣ ÉL≈ ©9$# Ο çFù= yzyŠ £ÎγÎ/ βÎ* sù öΝ ©9 (#θçΡθä3s? Ο çFù= yzyŠ �∅ÎγÎ/ Ÿξsù yy$oΨ ã_ öΝ à6ø‹n= tæ ã≅ Í×‾≈ n= ymuρ 

ãΝ à6Í←!$oΨ ö/ r& tÉ‹ ©9 $# ôÏΒ öΝà6Î7≈ n= ô¹r& βr&uρ (#θãèyϑ ôfs? š÷t/ È÷tG ÷zW{$# āωÎ) $tΒ ô‰s% y# n= y™ 3 āχ Î) ©! $# 

tβ% x. # Y‘θà� xî $VϑŠÏm§‘ ∩⊄⊂∪﴾)1( .»اند،  ] ازدواج كرده و با كسانى از زنان كه پدرانتان [با آنان
]، چرا كه اين [كار]  ازدواج مكنيد مگر آنچه گذشت [كه خداوند آن را بخشيده است

] مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و  [نكاح باشد و بد راهى است. مىناشايست و منفور 
هايتان و دختران برادر و دختران خواهر و آن مادرانتان كه شما را شير  هايتان و خاله عمه
اند، و خواهران رضاعيتان و مادران زنانتان و آن دختران همسرانتان كه در كنار شما  داده

و اگر با آنها آميزش  -ايد آن زنانتان كه با آنها آميزش جنسى كردهاند، از  پرورش يافته
و همسران آن پسرانتان كه از صلب خودتان  -جنسى نكرده باشيد، گناهى بر شما نيست

هستند و آنكه بين دو خواهر جمع كنيد، بر شما حرام گرديده است. مگر آنچه گذشته است، 
  »كه خداوند آمرزنده مهربان است

 اْلَمْرَأةُ  تـُْنَكحُ  الَ «و نيز فرمود:  »َسائَِرُهن  َوفَاِرقْ  َأْربـًَعا َأْمِسكْ «فرمود:  � رسول خدا
و خداوند فرمود:  »شود زن را باالي عمه اش نكاح كرده نمي«الحديث،  »..َعمِتَها َعَلى

﴿’ ÎΤ#̈“9$# Ÿω ßx Å3Ζ tƒ āωÎ) ºπuŠÏΡ#y—﴾)2( .»كند ىمرد زناكار مگر با زن زناكار ازدواج نم«  
ها، در ميان اهل جاهليت امـر شـايع و    بايد دانست كه تحريم محرمات ياد شده در اين آيه

كردند، مگر چيزهاي جزئي را كه از پيش خود ابتـداع نمـوده    مسلمي بود، و آن را ترك نمي
شان قرن بـه قـرن    بودند، مانند ازدواج با زن پدر و جمع بين األختين، حرمت محرمات در ميان

رفت، مگر اين كه پـاره بشـوند، و    هايشان بيرون نمي ث رسيده بود، تا حدي كه از ته دلبه ار
هـا را برجـا گذاشـت، و     ها، مصالح بزرگي وجود داشت، پس خداونـد آن  بودن آن  در محرم

  روي آنچه سستي از خود نشان داده بودند تأكيد نمود.
                                           

  .25 – 22سورة نساء، آية  -)1(
  .3سورة نور، آية  -)2(



    

  425  تدبير منزل از ابواب
  

 

  قرابت سبب تحريم است:
  است: در اصل تحريم وابسته به چند چيز

از آنجمله جريان عادت بـه همراهـي، برقـراري ارتبـاط، عـدم امكـان لـزوم سـتر در ميـان          
همديگر و ارتباط نيازهاي دو طرف به طور طبيعي نه صناعي؛ زيرا اگر روش به قطـع اميـد از   

خيـزد كـه حـدي و     ها جاري نگـردد، مفاسـدي بـه پـا مـي      ها و روگرداني از رغبت در آن آن
بينـي مـردي را كـه چشـمش بـر محاسـن و زيبـايي زن بيگانـه          ت، تو ميحسابي نخواهند داش

انـدازد، پـس چـه     هـا مـي   گـاه  ورزد، و به خاطر او خـود را در هالكـت   افتد، به او عشق مي مي
شود، گمان تو به كسي كه با زني تنها باشد و شب و روز به محاسن و زيبايي او نظر داشته  مي

ها باز و غير مسدود قرار گيرد، و مالمت در ميان نباشـد،   نباشد، و نيز اگر دروازه رغبت در آ
گيـرد بـراي بازداشـتن     گردد؛ زيرا اين سبب قـرار مـي   ها منجر مي اين به ضرر بزرگي عليه آن

ها از كسي كه براي خود در او رغبتي داشته باشد؛ زيرا امر ازدواج آنـان بـه دسـت همـين      آن
ها بازخواسـتي بكنـد    ها كسي باشد كه از حقوق آن تواند براي آن مردان است، و اين كه نمي

هـا   كردند، حاالنكه شديداً نياز دارند بـه كسـي كـه از طـرف آن     ها ازدواج مي اگر خود با آن
  دشمن قرار گرفته دفاع بكند.

ها رغبت  نظيرش آنست كه در باره يتيمان پيش آمده است كه اوليا در مال و جمال آن
كردند، پس در حق آنان اين آيه نازل گرديد:  ها را ادا نمي نكردند، ولي حقوق كامل آ مي

﴿÷βÎ) uρ ÷Λäø� Åz āωr& (#θäÜÅ¡ø) è? ’ Îû 4‘uΚ≈ tG u‹ ø9$# (#θßsÅ3Ρ $$sù $tΒ z>$sÛ Ν ä3s9 zÏiΒ Ï !$|¡ÏiΨ9 اگر احساس « )1(﴾#$
توانيد رفتار كنيد، پس نكاح كنيد آن زني را  خطر كرديد كه در باره يتيمان به انصاف نمي

  .»ه خوش باشد براي شماك
آن را بيان فرمود، و اين رابطه به صـورت طبيعـي در ميـان مـردان و      لحضرت عايشه 

  ها و برادرزادگان و خواهرزادگان وجود دارد. ها و خاله مادران و خواهران و عمه

                                           
  .3سورة نساء، آية  -)1(
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  شيرخوارگي سبب تحريم است:
ن جهت كـه سـبب   دهد، از اي از آنجمله است: رضاعت؛ زيرا زني كه به كودكي، شير مي

باشد به جـاي مـادر اسـت، بـا ايـن تفـاوت كـه مـادر          اجتماع اخالط بنيه و برپايي هيكلش مي
خلقت او را در شكم خود جمع و جور كرده است و اين مادر رضاعي به قدر سد رمـق بـه او   
در نخستين نشو و نمو شير داده است، پـس ايـن هـم بعـد از مـادر حقيقـي، مـادر بـه حسـاب          

گيرنـد، و   فرزندان او بعد از برادران و خواهران حقيقي برادر و خواهر اين قرار مـي آيد، و  مي
اين مادر رضاعي هم در پرورش او همان زحمتي را كشيده كه مادر حقيقي كشـيده اسـت، و   

باشد،  شود كه براي مادر حقيقي الزم مي بر عهده اين شيرخوار براي او همان حقوقي الزم مي
چيزهايي را ديده كه مـادر حقيقـي ديـده اسـت، پـس قرارگـرفتن مـادر         و مادر رضاعي از او

سالم از آن انكار دارد، چقدر  ةكردن بر او، چيزي است كه فطر رضاعي در ملكيت او و حمله
  حيوانات هستند كه به سوي مادر و شيرده خود توجهي ندارند چه برسد به مردان.

دادنـد، كودكـان در ميـان آن     رخوارگي ميها فررزندان خود را در قبايل به شي و نيز عرب
ها آميزش و اختالط داشتند، و در نزد آنان  كردند و مانند محرم با آن قبايل نشو و نمو پيدا مي

نسب قرار داشت، پس واجب شـد كـه رضـاعت بـر نسـب حمـل        لحمةرضاعت لحمتي مانند 
 ِمــنَ  َيْحــُرمُ  َمــا َضــاَعةِ الر  ِمــنَ  َيْحــُرمُ «: �گــردد، و همــين اســت منظــور از قــول رســول خــدا   

  .»باشد آنچه از والدت حرام است از رضاعت نيز حرام مي« »اْلِوَالَدةِ 

  مقدار رضاع كه سبب تحريم است:
گيـرد كـه معنـي مشـابهت بـه مـادر، در        و چون رضاع از اين جهت سبب تحريم قرار مـي 

ست در ارضاع دو چيز شيرده از نظر سبب قيام بنيه و تركيب هيكل نوزاد وجود دارد، واجب ا
  مورد نظر باشد:
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يكي: آن مقداري از شير كه اين معني به سبب آن تحقق يابد، پس در آنچه در قرآن نازل 
تاي ديگر باقي مانده  ها منسوخ و پنج تا از آن شده، ده رضعت سبب حرمت قرار گرفته كه پنج

  .)1(شدند فوت نمود در حالي كه اين پنج رضعت تالوت مي �است، و رسول خدا 
تقدير و اندازه، چون معني مشابهت در كثير وجود دارد و در قليل وجود ندارد، به هنگـام  

ها حد فاصل مقرر گردد، تـا بـه هنگـام اشـتباه بـه آن مراجعـه        تشريع الزم شد كه در ميان آن
شود، اما تقدير به ده رضعت از آنجاست كه ده نخستين عددي است كه از آحاد متجاوز شده 

شود و  شود، و نخستين عددي است كه جمع كثرت در آن به كار برده مي عشرات وارد ميبه 
گردد، پس آن نصاب مناسبي است كه كثـرت معتدبـه كـه در     جمع قلت در آن استعمال نمي

  كند، ضبط گردد. بدن انسان سرايت مي
ل، شـير  شدن آن به پنج بنابر احتياط است، زيرا طفل وقتي به پـنج رضـعت كامـ    اما منسوخ

گردد، و اگـر بـه بچـه شـيرخوار      بخورد، زيبايي و تر و تازگي در صورت و بدن او نمايان مي
شـدن پوسـت و الغـري     شير كامل نرسد و مادرش شير نداشته باشد، در بدن كودك خشـك 

آيد، اين عالمت آنست كه شير سبب رشد و قيام هيكل است، و آنچه از اين مقـدار   پديد مي
  گردد. ز آن ظاهر نميكمتر باشد اثري ا

، وال َواْلَمصـَتانِ  اْلَمصـةُ  وال تحـرم َوالرْضـَعَتاِن، الرْضـَعةُ  ُتَحـرمُ  ال«فرمـود:   �رسول خدا 
آورد، يكـي دو مكيـدن    يكي دو بار شيردادن حرمت نمـي « »تحرم اإلمالجة وال اإلمالجتان

. اما موافق به قول كسـي  »وردآ دادن حرمت نمي آورد، يكي دو بار پستان به دهان حرمت نمي
آورد، پـس سـبب، بزرگداشـت امـر      كه مطلق شيردهي، چه كثير باشد و چه قليل، حرمت مي

شيرخوارگي است، و آن را مانند مؤثر بالخاصيت قرار داده است، مانند سـنت الهـي در سـاير    
  گردد. آنچه مناط حكمش درك نمي

                                           
، لـذا امـام ابوحنيفـه بـه آن قايـل      اگرچه مطلب مذكور در روايات آمده است، اما در قرآن وجود ندارد -)1(

  نيست، زيرا احتمال نسخ هست.
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و تشبح صـورت فرزنـد نقـش دارد، و     دوم اين كه اثر شيرخوارگي در نسختين قيام هيكل
باشـد كـه بعـد از تشـبح و قيـام هيكـل، از آن اسـتفاده         اگر نه آن غذايي مانند بقيه غـذاها مـي  

  خورد. شود، مانند جواني كه نان مي مي
، و »رضاعت از گرسـنگي اسـت  «كه  »اْلَمَجاَعـةِ  ِمنَ  الرَضاَعةُ  إن«فرمود:  �رسول خدا 

رضـاعت حرمـت   « »اْلِفطَامِ  قـَْبلَ  وََكانَ  اَألْمَعاَء، فـََتقَ  َما إال  الرَضاعِ  ِمنْ  ُيَحرمُ  الَ «نيز فرمود: 
ها را در ايام شيرخوارگي گشاد كند، و قبل از فطام (گرفتن شير)  آورد، مگر اين كه روده نمي
  .»باشد

  كردن دو خويشاوند: حكمت در حرمت جمع
برند، و بغض  ارب؛ زيرا دو زن باهم حسد مياز آنجمله است: احتراز از قطع رحم بين األق

كنـد، حسـد در ميـان خويشـاوندان از هرچيـز بـدتر و        ها سرايت مـي  به نزديكترين مردمان آن
كردن دو دختر عموي در يك نكاح را مكروه گفته  تر است، چندين گروه از سلف جمع شنيع

باشد، مانند  او حرام مي اند، پس چه برسد به دو زن كه هركدام مرد تصور كند آن ديگري بر
همين اصل را در تحريم جمع بـين   �اش، رسول خدا  اش، و زن و خاله دو خواهر، زن و عمه

دختر خويش و دختر ديگري بيان فرمود؛ زيرا حسد خوردن بر انباگ و تالش ترجيح خويش 
 �مبر گيـرد، و بغـض بـا پيـا     از شوهر بسا اوقات منجر به بغض او و بغض خانوادة او قرار مـي 

اگرچه در امور زندگي و معاش باشد، منجر به كفر است، اصل در ايـن بـاره دو خـواهر انـد،     
 »َوَعمِتَهـا اْلَمـْرَأةِ  بـَـْينَ  ُيْجَمعُ  الَ «چنين گفته تنبيه فرمود:  �روي صورت مسأله، آن حضرت 

  .»شوند اش در يك نكاح جمع نمي زني با عمه«الحديث، كه 

  است:مصاهرت از اسباب تحريم 
از آنجمله است مصاهره: زيرا اگر روش بر اين قرار گيرد كه مادر چشم بر شوهر دخترش 

گردد بر  بدوزد، مردان چشم بر زنان پسرانش يا دختران همسرانش، داشته باشند، اين منجر مي
هـاي   پاشيدن اين رابطه يا كشتن كسي كه به آن بخـل ورزد، و اگـر شـما داسـتان     تالش از هم
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زردشتي را شنيده ايد، و وضعيت مردم زمان خويش را كـه بـا ايـن سـنت راشـده       مردم قديم
ها و مظالمي را خواهيد يافت كه  پايبند نيستند بررسي كرده باشيد، امور بسيار بزرگ، هالكت

پوشـي مشـكل    نشيني در اين خويشاوندي الزم است، ستر و پرده حد و نهايتي ندارد، و نيز هم
باشد و نيازها از دو طرف درگيرنـد، پـس امـر او بـه      ديگر شنيع مياست، حسد ورزيدن با هم

  باشد. جاي مادر و دختر يا به جاي دو خواهر مي

  حكمت در تحديد عدد همسران:
از آنجمله است عددي كه احسان به آن در زندگي زناشويي ممكن نباشـد، زيـرا بسـياري    

نمايند، بعضـي را   دين زن ازدواج ميكنند و با چن مردم در زيبايي و جمال زنان رغبت پيدا مي
گذارند كـه نـه شـوهر دارد     كه شانس داشته باشد برگزيده و آن ديگر را به صورت معلقه مي

اي داشته تا با آن چشمش خنگ گردد، و نه بيـوه زن اسـت كـه اختيـارش بـه       كه حظ و بهره
ز مـردان بـه   دست خودش باشد، و در تنگنا قراردادن مردان هم ممكن نيسـت، زيـرا بعضـي ا   

تواننـد خـود را كنتـرل نمـوده عفيـف بماننـد، و بزرگتـرين         اي هستند كه با يك زن نمي گونه
كردن شهوت است، و يك مرد براي بارداركردن چندين زن كافي  ها از ازدواج رام هدف آن

  است.
نماينـد، پـس شـرع     و نيز ازدواج زياد از عادت مردان است كه بسا اوقات بر آن افتخار مي

دس اسالم آن را بر چهار عدد محدود كرد؛ زيـرا چهـار، عـددي اسـت كـه ممكـن اسـت        مق
اي نخواهـد   شوهر به هريكي بعد از سه شب مراجعه كند، و كمتر از يك شب در قسـم فايـده  

توان گفت كه پيش او شب گذرانيده است، و سه نخسـتين حـد    داشت و در اين صورت نمي
اختيار داشت كه هـر انـدازه    �ت است، رسول خدا كثرت است، و بيش از آن اضافه در كثر

كه بخواهد ازدواج نمايد، زيرا مقرركردن حد، به خاطر دفع فساد گمان غالب بود كه داير بر 
شناخت، لذا نيـازي   عالمت را مي �گمان بود، نه براي دفع فساد عيني و حقيقي، رسول خدا 

  مأمون بود و بقيه مردم مأمون نيستند.به گمان نماند، و او در طاعت خدا و امتثال امر او 

  اختالف دين، سبب تحريم است:
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Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ﴿فرمايد:  از آنجمله است اختالف دين: خداوند مي è? tÏ. Î�ô³ßϑ ø9 $# 4®Lym 

(#θãΖ ÏΒ÷σ ãƒ﴾)1( ،»با مشركان را تا ايمان نياورده اند، ازدواج نكنيد«.  
نشـيني   چنـين بيـان شـده اسـت كـه هـم      در اين آيه، مصلحت مالحظه شده در اين حكـم،  

مسلمانان با كفار و جريان مواسات در ميان مسلمانان و آنان، بويژه به صورت ازدواج، موجب 
اي در قلب آنان، سرايت كند كه متوجـه نشـوند،    فساد دين و سبب اين است كه كفر به گونه

ت آن هسـتند، بـرخالف   يهود و نصاري مقيد به شريعت آسماني، قايل به قوانين تشريع و كليا
تـر اسـت،    نشيني با آنان به نسبت مجوس و مشركين خفيـف  مجوس و مشركين، پس فساد هم

باشند، پس وقتي كه  زيرا شوهر بر زن غالب و سرپرست اوست و زنان در دست آنان اسير مي
باشد، لـذا سـزاوار اسـت كـه بـه       مسلماني با زني از اهل كتاب ازدواج نمايد فسادش كمتر مي

شود، به  زدواج اهل كتاب اجازه داده شود، و چنان شدتي كه در بقيه مسايل به كار گرفته ميا
  كار گرفته نشود.

  از اسباب تحريم يكي آنست كه زن، كنيز كسي باشد:
از آنجمله آنست كه زن كنيزك ديگري باشـد، زيـرا در ايـن صـورت امكـان نـدارد كـه        

چنين ممكن نيست كه آن كنيزك نسبت به آقا شرمگاه او نسبت به آقايش مصون باشد، و هم
مخصوص به شوهر باشد، مگر اين كه به دين و امانت او مفوض گردد، و جايز نيست كه جلو 
آقا از استخدام او و تنها قرارگرفتن با او، گرفته بشود؛ زيرا اين ترجيح از ضـعف الملكـين بـر    

ملـك رقبـه، دوم ملـك بضـعه،     شود، چرا كه در اينجا دو ملـك وجـود دارد: يكـي     اقوي مي
دادن ادني بر اعلي قلب موضوع، عـدم اختصـاص بـه آن و     تر است، و در ترجيح نخستين قوي

در  �آيد كه اصل زنا همـين اسـت، رسـول خـدا      عدم امكان دفع اميدواري در آن، الزم مي
و  شدند در نظـر گرفـت، ماننـد استبضـاع     هاي زمان جاهليت كه به كار گرفته مي تحريم نكاح

غيره چنانكه حضرت عايشه بيان فرمود، پس هرگاه كنيز، مؤمن به خدا باشد، شرمگاه خود را 
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مصون نگهدارد، و نياز شديدي از ترس زنا و عدم توان نكاح آزاد به نكاحش، پديد آيد، در 
  باشد، و الضرورات تبيح المحظورات. اين صورت فساد كم و ضرورت متقاضي آن مي

  ار چه شوهر مسلمان باشد يا كافر حرام است:ازدواج به زن شوهرد
بودن زن به نكاح مسلمان يا كافري، زيرا در اصل زنا عبارت است  از آنجمله است: مشغول

از ازدحام بر موطوءه بدون اختصاص يكي به او، و بدون قطع اميد ديگري در آن. بنابراين، 
حرام قرار داده است، كنيزهاي  گردد كه خداوند زنا را امام زهري فرمود: اين به آن برمي

ها خودداري كردند؛ زيرا در  اسيري به دست صحابه افتادند، آنان از انجام عمل جنسي به آن

≈àM﴿دارالحرب شوهران مشركي داشتند، خداوند اين آيه را نازل فرمود:  oΨ |Áósßϑ ø9 $# uρ zÏΒ 

Ï !$|¡ÏiΨ9 $# āωÎ) $tΒ ôM s3n= tΒ öΝà6ãΨ≈ yϑ ÷ƒr&﴾)1( .»هردار [نيز] جز ملك يمينتان [بر شما حرام و زنان شو
  »شده است.]

هـا قطـع كـرده     يعني اين كنيزها از اين جهت كه در اسارت هستند، اميد شوهران را از آن
دار از ازدحـام مـانع شـده اسـت و آن كنيـز، در سـهم مالـك قـرار گرفتـه و           است، و اختالف

  باشند. مختص به اوست، حالل مي

  توبه نكرده است حرام است: ازدواج به زن زاني كه
از آنجمله است: اين كه زن زاني زنا را وسيله ارتزاقش قرار داده است، پس نكاح او قبل 

›èπu﴿بردارشدن از زنا جايز نيست، و همين است منظور از قول خداوند:  از توبه و دست ÏΡ#̈“9 $#uρ 

Ÿω !$yγßsÅ3Ζ tƒ āωÎ) Aβ# y— ÷ρr& Ô8Î� ô³ãΒ﴾)2(  ز مرد زاني يا مشرك، كسي ديگري به زن زاني ج«كه
  .»كند ازدواج نمي
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فلسفة آن اين است كه قرارگرفتن زن زاني در عصمت و تحت تصرف مـرد، بـا وجـودي    
باشـد، و نيـز آن مـرد اطمينـان      كه بر عادت زنا باقي بماند ديوث و خروج از فطرت سليمه مي

  ندارد از اين كه فرزند كسي ديگر به او ملحق گردد.
رسد، مگر اين كه تحريم امر الزم و  لحت تحريم محرمات، به پايه تكميل نميو چون مص

هـا اسـتنكاف نمايـد، واجـب      عادت طبيعي و به جاي آن چيزهايي، قرار گيرد كـه طبـع از آن  
اي كـه اگـر    گرديد كه شهرت، شيوع و پذيرش نفس براي آن مورد تاكيد قرار گيرد، بگونـه 

رد مالمت و سرزنش شديد قرار گيرد، و آن بدين شـكل  كسي تحريم آن را ناديده بگيرد مو
دستور داد  �شود. بنابراين قانون، رسول خدا  كه اگر كسي با محرم نكاح يا زنا كند كشته مي

  كه سر كسي را بريده بياورند كه با همسر پدرش ازدواج نموده بود.

  آداب مباشرت

  شرع براي تناسل در بين دو جنس ترغيب فرمود:
ت كه خداوند انسان را طبعاً مدني آفريده است، و ارادة او تعالي متعلـق شـده بـه    بايد دانس

اين كه نوع او با تناسل باقي بماند، لذا واجب گرديد كه شرع در تناسل شديداً ترغيب كند، و 
گيرند، شديداً نهي نمايد، بزرگترين اسـباب   از قطع آن و اسبابي كه منجر به قطع آن، قرار مي

آن، به اعتبار وجود، مفضي به آن و واداركننده به آن، شـهوت فـرج اسـت، زيـرا      نسل و اكثر
ها را چه بخواهند و چه نخواهند بر تالش نسل تحت فشار قـرار   ها مسلط است و آن آن بر آن

  دهد. مي

  شرع شذوذ جنسي را حرام قرار داده است:
خلق اهللا است، زيـرا كـه    بازي و عمل جنسي با زنان از راه عقب، تغيير در اجراي رسم بچه

هـا عمـل لـواط بـا      دارد، بدترين همه اين مسلط علي الشيء را از اين كه به هدف برسد باز مي
پسران است، زيرا اين تغيير خلق اهللا از دو طرف است، درآوردن مردان به صورت زن بدترين 

اروهـاي  باشد، و همچنين اجراي رسم، به بريدن اعضـاي تناسـل، بـه كـارگيري د     خصلت مي
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گرفتن طلب نسل است كـه   كننده نيروي شهواني، تبتل و غيره تغيير خلق اهللا و ناديده كن ريشه
 َأتَـى َمـنْ  َمْلعُـونٌ ، َأْدبَـارِِهن  ِفـي النَسـاءَ  تَـْأتُوا ال«ها نهي فرمـود كـه    از همه اين �رسول خدا 

دهيد، ملعون است كسي كه با زنـي  با زنان از راه عقب عمل جنسي انجام ن« »ُدبُرَِها ِفى اْمَرَأةً 
  كردن و تبتل نهي فرمود. ، همچنين در احاديث زيادي از اخته»از راه عقب جماع كند

.öΝä﴿خداوند متعال فرموده است:  äτ !$|¡ÎΣ Ó ö̂� ym öΝ ä3©9 (#θè? ù' sù öΝ ä3rOö� ym 4’ ‾Τ r& ÷Λä÷∞ Ï©﴾)1( » زنان
  .»اي كه خواستيد به هرگونه شما، زمين زراعتي شما هستند، پس در مزرعة خود بياييد

گويم: يهود در هيأت مباشرت به تضييق قايل بودند، حاالنكه دستور سماوي وجود  من مي
گفتند: هرگاه مرد با زنش  كردند، و مي نداشت، انصار و اطرافيان آنان بر روش يهود عمل مي

د، در رد ايـن  آيـ  از طرف عقب در قبل، عمل جنسي انجام دهد نوزاد احول به دنيا پديـد مـي  
نظريه، اين آيه نازل شد كه هرگاه سوراخ يكي باشد چه از طرف عقب و چه از طـرف جلـو   
عمل انجام دهيد، اشكالي ندارد، زيرا اين چيزي است كه مصلحت كشـوري و دينـي وابسـته    

هاي يهود بود، لـذا   شناسد، و اين از ريزبيني به آن نيست، انسان مصلحت ويژه خود را بهتر مي
  وار بود كه نسخ گردد.سزا

  عزل مكروه است نه حرام:

 َمـا«كشيدن ذكـر بـه هنگـام انـزال) سـؤال گرديـد، فرمـود:         از عزل (بيرون �رسول خدا 
باكي نيست اگر آن « »َكائِنَـةٌ  َوِهىَ  ِإال  اْلِقَياَمةِ  يـَْومِ  ِإَلى َكائَِنةٍ  َنَسَمةٍ  ِمنْ  َما تـَْفَعُلوا َأال  َعَلْيُكمْ 

  .»هيد، زيرا هيچ نسمة بودني تا روز قيامت نيست، مگر اين كه او خواهد بودرا انجام ند
در اينجا به كراهيت عزل نه تحريم آن، اشاره نمود سـبب در   �گويم: رسول خدا  من مي

ها باهم متعارض هسـتند، پـس مصـلحت ويـژه متعلـق بـه مـالكين         اينجا اين است كه مصلحت
و مصلحت نوعي اين است كه عزل نشود تا كثـرت اوالد   سبايا، اين بود كه عزل به كار برند،

و قيام نسل تحقق يابد، نظر به مصلحت نوعي از نظر بـه مصـلحت شخصـي در عمـوم احكـام      
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تر است، عالوه بر اين در عزل آن تغيير خلق اهللا كه در عمـل جنسـي    شرعي و تكويني، راجح
  نسل هم نيست. در راه عقب هست، وجود ندارد و همچنين اعراض از تعرض به

هشدار داد كه حوادث قبـل از   »تـَْفَعلُـوا َأال  َعلَـْيُكمْ  َما«با اين قول خويش:  �رسول خدا 
باشند، و اين كه هرگاه چيزي مقدر باشد، و در روي زمين براي جز  وجود خارجي، مقدر مي

ه انـزال  نمايد كه فايده سبب قوي را بدهد، پس انسان هرگاه بـ  سبب ضعيف را بگونه بسط مي
نزديك بگردد، و بخواهد آله تناسل را بيرون بكشد بسا اوقات چند قطره منـي، نادانسـته از او   

كه بچه را  �كند، و همين است راز قول حضرت عمر  چكد كه در توليد بچه كفايت مي مي
  دارد. به كسي كه اقرار به مس زن كرده بود ملحق فرموده كه عزل از اين باز نمي

  است اما حرام نيست:غيله مكروه 

 فَـِإَذا َوفَـاِرسَ  الـرومِ  ِفـى فـََنظَـْرتُ  اْلِغيلَـةِ  َعـنِ  َأنـَْهـى َأنْ  َهَمْمتُ  َلَقدْ «فرمود:  �رسول خدا 
من تصـميم گـرفتم كـه از غيلـه (عمـل جنسـي بـا        « »َأْوَالَدُهـمْ  ُضـر تَ  َفالَ  َأْوَالَدُهمْ  يُِغيُلونَ  ُهمْ 

هـا ايـن كـار را     ها و فارسي ي كنم، وقتي ديدم كه روميهمسر در ايام شيرخوارگي نوزاد) نه
 فَـِإن  ِسـرا َأْوَالدَُكـمْ  تـَْقتـُلُـوا الَ «؛ و نيـز فرمـود:   »شـود  شان نمي كنند و ضرري براي فرزندان مي

فرزندان خود را به پنهاني به قتل نرسانيد، زيرا عمل غيلـه  «كه  »فـَيُـَدْعِثُرهُ  اْلَفاِرسَ  يُْدِركُ  اْلغَْيلَ 
  .»اندازد گذارد و او را از اسب مي ر سوار، اثر ميد

گويم: اين اشاره به كراهيت غيله بدون تحريم آنست، سببش اين كه عمل جنسي با  من مي
كنـد و ايـن ضـعف در ريشـه      كند، و آن شير بچه را ضعيف مي زن شيرده، شير او را فاسد مي

  گردد، مزاج او در نخستين نشو و نمو داخل مي
بيان فرمود كه خواست آن را تحريم كند، زيرا به گمان غالب ضرر داشت،  �رسول خدا 

اما وقتي بررسي فرمود، ديد كه اين ضرر، كثير الوقوع نيسـت، و صـالحيت نـدارد كـه مظنـة      
مصلحتي باشد تا بتوان آن را مدار تحريم قرار داد، اين حديث يكي از آن داليلي است كه ما 
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كرد، و اين كـه اجتهـاد و آشـنايي بـا مصـالح و       يز اجتهاد مين �ثابت كرديم كه رسول خدا 
  گمان غالب است كه مدار تحريم و كراهيت قرار گيرند.

  عالقه زوجيت بايد پنهان باشد:

 ،اْمَرَأتِــهِ  ِإلَــى يـُْفِضــى الرُجــلَ  َمْنزِلَــةً  اللــهِ  ِعْنـدَ  النــاسِ  َأَشــر  ِمــنْ  ِإن «فرمــود:  �رســول خــدا 
بدترين مردم پيش خدا كسي است كـه بـا همسـرش همبسـتر     « »ِسـرَها يـَْنُشرُ  ثُم  ْيهِ ِإلَ  َوتـُْفِضى

  .»باشد، سپس راز او را افشا نمايد
پوشي واجب است، و ابراز نمودن آنچه رويش پرده قرار گرفتـه،   گويم: چون پرده من مي

گـردد. و  گيرد، مقتضايش اين بود كـه از آن نهـي    عكس موضوع و مخالف با هدف قرار مي
دارد  شرمي است، و اتباع امثال چنين انگيزها، نفس را وا مـي  نيز اظهار چنين امر ديوانگي و بي

  هاي تاريك در آن مجسم گردند. تا رنگ

  حكمت در تحريم عمل جنسي با زن حايض:
باشـند، بعضـي ماننـد     شود بـاهم مختلـف مـي    ها، در آنچه با زن حايض انجام داده مي آيين

كننـد، و بعضـي ماننـد مجـوس،      باشند كه از مواكله و مضاجعت آن منـع مـي   مييهود، متعمق 
دانند، و با آمدن حيض باكي ندارند،  تفاوت هستند كه عمل جنسي و غيره را با او مجاز مي بي

اي را مالحظه نمود، و آن  باشند، آيين اسالمي راه ميانه ها در افراط و تفريط مي هريكي از اين
هر كاري با زن حـايض بكنيـد   «كه  »صنعوا بهن كل شـيء إال النكـاحا«فرمود:  �حضرت 

  ، و اين به خاطر چند معني است:»به جز عمل جنسي
از آنجمله اينكه: عمل جنسي با حايض بويژه بوقت جوش حيض به اتفاق پزشكان مضر 

باشد. از آنجمله اينكه: آميزش و آلودگي با نجاست عادت فاسدي است كه طبع سالم از  مي
شوند، انجام استنجا نياز است، زيرا هدف از آن  آن نفرت دارد، و مردم به شياطين نزديك مي

شدن در نجاست است، و همين  ازاله نجاست است، و در انجام عمل جنسي با حايض آلوده
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≅ö﴿فرمايد:  است منظور قول خداوند كه مي è% uθèδ “]Œr& (#θä9 Í” tIôã $$sù u!$|¡ÏiΨ9 $# ’ Îû ÇÙŠÅsyϑ ø9 $#﴾)1( 
  .»بگو: آن نجاستي است، پس كناره بگيريد از زنان در هنگام حيض«

باشند، گفته شده كه: از شعار خوني بايـد   تر از جماع، مختلف مي روايات در دواعي پايين
اجتناب كرده و گفته شده: از ما تحـت اإلزار بايـد پرهيـز نمـود، در هـردو صـورت ايـن سـد         

ده در حيض به عمل جنسي مرتكب گردد، دستور داده دواعي است، و به كسي كه نافرمان ش
شد تا يك دينار يا نصف ديناري صدقه بدهد، اما اين دستور اجماعي نيست و راز كفاره را ما 

  مكرراً ذكر كرده ايم.

  حقوق زوجيت

  رابطه زوجيت بزرگترين و مفيدترين رابطه است:
هاي خـانوادگي،   از تمام ارتباطبايد دانست كه ارتباطي كه در ميان زن و مرد وجود دارد 

باشد؛ زيرا روش، در نزد همه مردم از عرب و عجم، ايـن اسـت    بزرگتر و مفيدتر و كاملتر مي
بردن از ارتفاقات به مرد كمك كند، و براي تهيه طعام و غـذا و شستشـوي    كه زن در استفاده 

تظامات خانـه را بـه عهـده    لباس مسئول قرار گيرد، اموال او را حفظ و اوالد او را پرورش و ان
بگيرد. بنابراين، توجه شرايع بيشتر به اين است كه رابطه زناشويي حتي اإلمكان استوار بمانـد،  

كردن و ابطالش مكروه باشد، و هيچ ارتباطي نيست كه تكميل  اهدافش تكميل گردد، منغص
ر بـه چنـد خصـلت    تواند باشد مگ اهدافش بدون برقراري الفت برقرار باشد، و هيچ الفتي نمي

ها پايبند قرار دهند، ماننـد مواسـات و همـدردي، گذشـت از      كه زن و مرد بايد خود را بر آن
طبعـي و   ها، پرهيز از آنچه سـبب كينـه و بغـض باشـد، خـوش      ادبي هاي همديگر و بي كوتايي
هـا بايـد ترغيـب     رويي و امثال آن، پس مقتضاي حكمت اين است كه در اين خصـلت  گشاده
  نمود.
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  ستوصوا بالنساء خيراً:ا

ــًرا، بِالنَســاءِ  اْستَـْوُصــوا«فرمــود:  �رســول خــدا   فَــِإنْ  ،َأْعــَوجَ  ِضــَلعٍ  ِمــنْ  ُخِلْقــنَ  فَــِإنـُهن  َخيـْ
در حق زنان از من وصيت را بپذيريـد كـه   « »َأْعَوجَ  يـََزلْ  َلمْ  تـَرَْكَتهُ  َوِإنْ  َكَسْرتَُه، تُِقيُمهُ  َذَهْبتَ 

از دنده كجي خلق شده اند، اگر تو بخواهي كه آن را راست كنـي او  نكويي كنيد؛ زيرا آنان 
گويم: منظـور ايـن كـه وصـيت مـرا       . من مي»ماند شكني و اگر بگذاري هميشه كج مي را مي

هـا كجـي و سـوء رفتـار      بپذيريد و در باره زنان بر آن عمل كنيد، بدون ترديـد در اخـالق آن  
بـرد، ايـن    اش ارث مي ه جاي اين كه چيزي از مادهوجود دارد، و آن مانند امر الزمي است، ب

كه هرگاه انسان بخواهد اهداف منزل را از او بگيرد بايد از محقرات األمور صرف نظر بكند، 
و اگر برخالف و خواهش خود چيزي از او ديد خشم خود بر آن را فرو بخورد، مگر اين كه 

  از غيرت پسنديده، تدارك جور و امثال آن باشد.

  باشند: اهات زن قابل تحمل مياشتب

َها َكرِهَ  ِإنْ  ُمْؤِمَنةً  ُمْؤِمنٌ  يـَْفَركْ  الَ «فرمود:  �رسول خدا  َها َرِضىَ  ُخُلًقا ِمنـْ يعني،  »آَخـرَ  ِمنـْ
مناسب نيست كه مرد مؤمن از زن ايماندار بغض داشته باشد؛ زيرا اگر يك عادت او ناگوار «

  .»يت بخش خواهد شدباشد باكي نيست، زيرا عادت ديگري او رضا
دادن او  گويم: انسان هرگاه از زني يك عادت ناگواري مشاهده نمود نبايد به طالق من مي

شود كـه مـرد از آن خوشـش     مبادرت ورزد؛ زيرا بسا اوقات عادت ديگري در او مشاهده مي
  آيد. پس بنابراين، برخورد مناسب را بايد از او تحمل نمود. مي

  حقوق همسر:

 َواْسَتْحَلْلُتمْ  ،اللهِ  بَِأَمان َأَخْذُتُموُهن  فَِإنُكمْ  ،النَساءِ  ِفى اللهَ  اتـُقوا«فرمود:  �رسول خدا 
 هِ  ِبَكِلَمةِ  فـُُروَجُهنَوَلُكمْ  ،الل  فـََعْلنَ  فَِإنْ  ،َتْكَرُهونَهُ  َأَحًدا فـُُرَشُكمْ  يُوِطْئنَ  الَ  َأنْ  َعَلْيِهن، 

 رَ غَ  َضْربًا فَاْضرِبُوُهن در باره زنان از « »بِاْلَمْعُروفِ  وَِكْسَوتـُُهن  ِرْزقـُُهن  َعَلْيُكمْ  َوَلُهن  ُمبَـرحٍ  يـْ
ها را به كلمه خدا حالل  ها را به امان خدا گرفته ايد، و شرمگاه آن خدا بترسيد، زيرا شما آن
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اجازه در خانه  پسنديد بدون ها حق داريد كه كسي را كه شما نمي گردانيده ايد، و شما بر آن
ها نماند و آنان  اي كه اثر ضرب بر آن ها را بزنيد بگونه شما راه ندهند، و اگر چنين كردند، آن

  .»بر شما موافق به عرف نفقه و سكني دارند

  معاشرت باهم، موافق به عرف باشد:
فرمايد:  بايد دانست كه واجب اصلي، معاشرت موافق، به عرف است چنانكه خداوند مي

﴿£èδρç� Å°$tã uρ Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/﴾)1( »آن را  �، رسول خدا »با زنان موافق به عرف زندگي نماييد
به نفقه، لباس و خوش برخوردي، تفسير فرمود، در شرايعي كه هستند به وحي هستند 

توان جنس رزق و مقدار آن را مشخص كرد، زيرا اين چنين چيزي نيست كه همه اهالي  نمي
  فق باشند. بنابراين به آن، به صورت مطلق دستور داد.روي زمين، بر آن مت

  هرگاه مرد زن را به لحافش فرا خواند:

َها َغْضَباَن، فـََباتَ  َفأََبْت، ِفَراِشهِ  ِإَلى اْمَرَأَتهُ  الرُجلُ  َدَعا ِإَذا«فرمود:  �رسول خدا   َلَعَنتـْ
خود فرا خواند، و زن از تمكين هرگاه مرد همسرش را به فراش « »ُتْصِبحَ  َحتى اْلَمالَِئَكةُ 

  .»كنند انكار ورزيد، و او شب را به ناراحتي گذرانيد ماليكه تا صبح بر آن زن نفرين مي
مانـدن مـرد اسـت، الزم اسـت ايـن       گويم: چون هدف مورد نظر در نكـاح، عفيـف   من مي

اي  مصلحت و هدف تحقق يابد؛ زيرا اصول شرايع بر اين است كه هرگاه بـراي چيـزي مظنـه   
بخشـد تاكيـد نماينـد، و آن بـه ايـن       مقرر كنند، به آنچه وجود مصلحت در مظنه را تحقق مي

مانـدن   صورت است كه به زن امر شود تا از شوهر تمكين كند؛ زيرا اگر چنـين نباشـد عفيـف   
شود، پس اگر زن از تمكين انكار ورزد، او در رد مصلحتي كه خداوند در  شوهر متحقق نمي

گزار كرده است تالش نموده است، پس لعن و نفرين ماليكه متوجه هركسـي  ميان بندگان بر
  بردن اين مصلحت بكوشد. شود كه در از بين مي
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  دارد: يك گونه غيرت را خداوند دوست و ديگري را مبغوض مي

َرةِ  ِمنْ  ِإن «فرمود:  �رسول خدا  غُ ، َوِمْنها َما َوَجل  َعز  اللهُ  ُيِحب  َما اْلَغيـْ  فََأماُض اُهللا يـَبـْ
َرةُ  َوَجل  َعز  اللهُ  َهاُيِحبـ  الِتي ُغضُ  الِتي َوَأما ،الريَبةِ  ِفي فَاْلغَيـْ َرةُ  َوَجل  َعز  اللهُ  َهايـَبـْ  ِفي فَاْلغَيـْ
دارد، و يكي هست كه  يك گونه غيرتي هست كه خداوند آن را دوست مي« »رِيَبةٍ  َغْيرِ 

دارد آنست كه در شك و  دارد، آن كه خداوند آن را دوست مي يخداوند آن را دوست نم
  .»پسندد آنست كه در غير تهمت باشد تهمتي باشد، و آن كه خداوند آن را نمي

گويم: در ميان برگزاري مصلحت و سياست الزم، و ميان بدخلقي و ضجر و فشـار   من مي
  بدون سبب، فرق هست.

  مردان سرپرست زنان هستند:

%ããΑ﴿رمايد: ف خداوند مي ỳ Ìh�9$# šχθãΒ≡§θs% ’ n?tã Ï!$|¡ÏiΨ9 $# $yϑ Î/ Ÿ≅ āÒsù ª! $# óΟ ßγŸÒ÷èt/ 4’ n?tã <Ù÷èt/ 

!$yϑ Î/ uρ (#θà) x�Ρr& ôÏΒ öΝ ÎγÏ9≡uθøΒ r& 4 àM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $$sù ìM≈tG ÏΖ≈ s% ×M≈sà Ï�≈ ym É=ø‹ tóù= Ïj9 $yϑ Î/ xá Ï�ym ª!$# 4 ÉL≈ ©9 $#uρ 

tβθèù$sƒrB �∅èδ y—θà±èΣ �∅èδθÝà Ïèsù £èδρã� àf÷δ $# uρ ’ Îû ÆìÅ_$ŸÒyϑ ø9 $# £èδθç/ Î�ôÑ$# uρ ( ÷βÎ* sù öΝà6uΖ ÷èsÛr& 

Ÿξsù (#θäóö7 s? £Íκ ö� n= tã ¸ξ‹ Î6y™ 3 ¨βÎ) ©! $# šχ% x. $wŠÎ= tã #Z�� Î6Ÿ2 ∩⊂⊆∪ ÷βÎ) uρ óΟçFø� Åz s−$s) Ï© $uΚ Íκ È]÷� t/ (#θèW yèö/ $$sù 

$Vϑ s3ym ôÏiΒ Ï&Î# ÷δ r& $Vϑ s3ym uρ ôÏiΒ !$yγÎ= ÷δ r& βÎ) !#y‰ƒÌ� ãƒ $[s≈ n= ô¹Î) È,Ïjùuθãƒ ª!$# !$yϑ åκ s] øŠt/ 3 ¨βÎ) ©! $# tβ% x. $̧ϑŠÎ= tã 

# Z��Î7 yz ∩⊂∈∪﴾)1( .» مردان بر زنان سرپرستى دارند چرا كه خداوند برخى از آنان (انسانها) را بر
اند. زنان  ] از مالهايشان را بخشيده ] ديگر برترى داده است و [نيز] به سبب آنكه [چيزى [برخى

مانبردارند، [اسرار همسرانشان را] به پاس آنچه خداوند برايشان حفظ كرده است، نيكوكار فر
كنند. و زنانى كه نافرمانى آنها را معلوم داريد، [در آغاز] به آنان  ] حفظ مى در غيبت [آنان

]  ها تركشان كنيد و در نهايت اگر باز نيامدند [به آهستگى ] در خوابگاه پند دهيد و [آن گاه
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] بهانه مجوييد.  بزنيد. آن گاه اگر از شما فرمان بردند، به زيان آنان [براى ستم به آنان آنها را
و اگر از اختالف ميان آن دو با خبر شديد، داورى از  .خداوند بلند مرتبه بزرگوار است

] خواهند، اصالح  خويشاوندان مرد و داورى از خويشاوندان زن تعيين كنيد، اگر [داوران
  .»وند بين آن دو سازگارى برقرار خواهد كرد. خداوند داناى آگاه است[كنند] خدا
گويم: واجب است كه شوهر سرپرست همسرش باشد، و او بر زن طبعاً بـاال دسـت    من مي

تر است، و بـه   باشد، زيرا عقل شوهر كاملتر، سياستش بيشتر، حمايت و دفاع از عار، مستحكم
بودن سياست  كند، و مقتضاي نان و لباس زن را تهيه مي اعتبار مال هم باال دست است، زيرا او

به دست او، اين است كه حق تعزير و تأديب زن به هنگام سركشي هم در دسـت او باشـد، او   
ترين روش، پيش برود، نخست به وعظ و پند و نصيحت، باز به نـرفتن در لحـاف    بايد با آسان

ه بيـرون نرانـد، در آخـر بـه او بزنـد امـا بـه        او، يعني ترك عمل جنسي با او، ولي او را از خانـ 
  اي كه آثار ضرب بر او نماند، يعني ضرب شديد نباشد. گونه

  معالجه اختالف خانوادگي:
پس اگر اختالف شديد شد و هريكي از نشوز و ظلم ديگري شكايت داشت، راهي بـراي  

يگـري از خـانواده   قطع نزاع بدون تعيين دو حكم وجود ندارد، يك حَكم از خانواده مرد و د
زن كه به اعتبار نفقه و غيره حسب مصلحت و صوابديد خويش قضاوت كنند، زيرا اقامه بينـه  
بر آنچه در ميان زن و مرد جريان دارد ممتنع است، پس سزاوارتر از اين نيست كه اختيـار بـه   

  ها داده شود. دست نزديكترين و مشفقترين مردم به آن

  و مرد حرام است:پديدآوردن فساد در ميان زن 

 »َســيِدهِ  َعَلــى َعْبــًدا َأوْ  َزْوِجَهــا َعَلــى اْمــَرَأةً  َخبــبَ  َمــنْ  ِمنــا لَــْيسَ «فرمــود:  �رســول خــدا 
  .»نيست از ما كسي همسر را بر شوهر، يا برده را بر آقايش، بشوراند و فريب دهد«
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غالمي را فريـب   گويم: يكي از اسباب فساد تدبير منزل، اين است كه كسي زني يا من مي
دهد، اين يك گونه تالش در از هم پاشيدن اين نظم و منافي بـه مصـلحتي اسـت كـه اسـتوار      

  نگهداشتن آن واجب است.

  برقراري عدالت در ميان همسران:
بايد دانست كه چند خصلت از باب فساد تدبير منزل در ميـان مـردم رواج دارد، لـذا الزم    

  ها را مورد بحث و بررسي قرار دهد. و آن ها برخورد نمايد، شد كه شرع به آن
از آنجمله اينكه: چند زن در ازدواج يك مرد باشند، پس بعضي را بر بعضي در قسم، و 

قرار دهد، چنانكه خداوند  لمعلقةغيره برتري دهد و نسبت به آن ديگر ظلم روا داشته او را كا

s9﴿فرمايد:  در اين باره مي uρ (# þθãè‹ ÏÜ tFó¡n@ βr& (#θä9 Ï‰÷ès? t÷t/ Ï!$|¡ÏiΨ9 $# öθs9 uρ öΝ çFô¹t� ym ( Ÿξsù (#θè=ŠÏϑ s? 

¨≅ à2 È≅ øŠyϑ ø9$# $yδρâ‘ x‹ tG sù Ïπs) ‾= yèßϑ ø9 $$x. 4 βÎ) uρ (#θßsÎ= óÁè? (#θà) −G s?uρ �χ Î* sù ©!$# tβ% x. # Y‘θà� xî $VϑŠÏm§‘ 

∩⊇⊄∪﴾)1( »ه يك توانيد عدالت برگزار كنيد در ميان زنان، هرچند بخواهيد، پس ب هرگز نمي
طرف كالً مايل نباشيد كه آن ديگر را آويزان (معلقه) قرار دهيد، و اگر صلح و آشتي نماييد 

  .»و تقوي گزينيد، پس خداوند بخشاينده و مهربان است
نَـُهَمـا يـَْعِدلْ  فـََلمْ  اْمَرَأتَانِ  الرُجلِ  ِعْندَ  َكانَ  ِإَذا«فرمود:  �رسول خدا   اْلِقَياَمـةِ  يـَـْومَ  َجـاءَ  بـَيـْ

هرگاه پيش مردي دو زن باشد و عدالت برگزار نكند، روز قيامـت در حـالي   « »َسـاِقطٌ  ِشقهُ وَ 
گويم: قبالً ما بيان كرديم كه مجازات به صورت  . من مي»آيد كه يك شق او ساقط است مي

  گردد. عمل ظاهر مي

  حرام است بر اولياء كه زنان را از ازدواج باز دارند:
ن، زن را از كفو كه در ازدواجش رغبت داشته باشد، بنابه انگيزه از آنجمله اينكه: سرپرستا

اي وجود دارد كه بر  نفساني از قبيل بغض، خشم و غيره باز دارند، و در اين چنان مفسده

                                           
  .129سورة نساء، آية  -)1(



    

    حجت اهللا البالغه      442 
    

 

(sŒÎ#﴿كسي پنهان نيست، لذا خداوند اين آيه را نازل فرمود:  uρ ãΛ äø)‾= sÛ u !$|¡ÏiΨ9 $# zøón= t6sù £ßγn= y_r& Ÿξsù 

£èδθè= àÒ÷ès? βr& zósÅ3Ζ tƒ £ßγy_≡uρø— r&﴾)1( »شان به پايان رسيد،  هرگاه زنان را طالق داديد و عدت
  .»شان ازدواج نمايند باز نداريد آنان را از اينكه به شوهران

  گردند: شان ازدواج مي دار به خاطر مال زنان يتيم مال
ر صورتي كه مال و جمالي بود، د از آنجمله اينكه: كسي به زن يتيمي كه در پرورشش مي

كرد، اما حقوق او را آنچنان كه حقوق زني كه سرپرست و پدر داشته  داشت، ازدواج مي مي
كرد، خداوند در اين باره  داشت به او ازدواج نمي نمود، و اگر مال و جمالي نمي باشد ادا نمي

(βÎ÷﴿فرمايد:  مي uρ ÷Λ äø�Åz āωr& (#θäÜ Å¡ø) è? ’ Îû 4‘uΚ≈ tG u‹ø9 $# (#θßsÅ3Ρ $$sù $tΒ z>$sÛ Νä3s9 zÏiΒ Ï !$|¡ÏiΨ9 $# 4o_÷W tΒ 

y]≈ n= èOuρ yì≈ t/ â‘ uρ ( ÷βÎ* sù óΟ çFø�Åz āωr& (#θä9 Ï‰÷ès? ¸οy‰ Ïn≡uθsù ÷ρr& $tΒ ôM s3n= tΒ öΝä3ãΨ≈ yϑ ÷ƒr&﴾)2( » اگر ترس داريد
تان آمد، ازدواج  كنيد، پس با هر زني كه خوش كه در باره زنان يتيم به انصاف رفتار نمي

كنيد، با يك زن  يد، چه دو، و چه سه، و چه چهار، اگر ترس داريد كه عدالت برقرار نميكن
. پس اگر كسي از ازدواج با زن يتيم احساس خطر »ازدواج كنيد يا از كنيزتان استفاده نماييد

  كند يا از ازدواج به چند زن خطر دارد، او از ازدواج نهي گرديده است. مي

  اج نمود، پيش او بماند سپس به عدالت بپردازد:اگر كسي با زن دوم ازدو
اي ازدواج نمايد تا هفت روز پيش او بمانـد   سنت اين است كه هرگاه كسي به زن دوشيزه

كند پيش او تـا سـه روز    بعد از آن دوباره عدالت را رعايت كند و اگر با بيوه زني ازدواج مي
  بماند سپس به قسم بپردازد.

                                           
  .232سورة بقره، آية  -)1(
  .3سورة نساء، آية  -)2(
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ن باره اين است كه جايز نيست كه در اين موضوع تضييق نمود، گويم: فلسفه در اي من مي

s9﴿فرمايد:  زيرا اكثر افراد بشر توان آن را ندارند، چنانكه خداوند مي uρ (# þθãè‹ ÏÜ tFó¡n@ βr& 

(#θä9 Ï‰÷ès? t÷t/ Ï !$|¡ÏiΨ9 $# öθs9 uρ öΝçFô¹t� ym﴾)1(.  
اسـت كـه حكـم بـر      خداوند هشدار داد كه وقتي اقامه عدل صريح ممكن نيسـت واجـب  

ترك جور صريح داير گردد، پس وقتي مردي به زني رغبـت پيـدا كـرد و از زيبـايي آن زن     
خوشش آمد، و جمالش در قلب او جاي گرفت و رغبت كاملي بـه او پيـدا كـرد، نبايـد از او     
كالً بازداشته شود؛ زيرا مانند مكلف قراردادن به كار ناممكني است، لذا بـراي تـرجيح مـرد،    

  مقرر گرديد، تا با افزايش از آن در ظلم واقع نشود. حدي
و نيز مصلحت معتبر بر اين است كه به زن تازه ازدواج، احترامي قايل شد، و دل او را بايد 

آيد، مگر اين كه او تا حدي ترجيح داده شود، و همين  به دست آورد، و اين به دست نمي
 َهَواٌن، َأْهِلكِ  َعَلى َلكِ  لَْيسَ «فرمود:  كه به حضرت ام سلمه �است اشاره قول رسول خدا 

خواهي پيش تو تا يك  ات پست نيستي، اگر تو مي تو بر اهل خانواده«كه  »َسبـْعتُ  ِشْئتِ  ِإنْ 
شود كه اين سنت به اضافه نشستن  . اما شكستن دل قديم به اين معالجه مي»هفته خواهم ماند

يرا وقتي روش به چيزي جريان داشته باشد، و پيش زن جديد از قديم األيام جريان دارد، ز
هدف از آن ايذا رساني به كسي نباشد، و آن حكم مختص به كسي نباشد، وقوعش آسان 

y7﴿خواهد شد چنانكه قول خداوندي:  Ï9≡sŒ #’ oΤ÷Šr& βr& §� s) s? £åκ ß] ãŠôã r& Ÿωuρ āχt“ øts† š÷|Êö� tƒ uρ !$yϑ Î/ 

£ßγtG ÷� s?# u £ßγr= à2﴾)2( »نزديكتر است به آنكه ديدگانشان روشن گردد و اندوه  اين رخصت
  به آن اشاره دارد. »نخورند و همگيشان به آنچه به آنان دهى، خشنود گردند

                                           
  .129سورة نساء، آية  -)1(
  .51سورة احزاب، آية  -)2(
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يعني نزول قرآن به اختياردادن در حق ازواج مطهرات سبب زوال نارضايتي بـه نسـبت آن   
يف قلبش بيشتر، پس قرار گرفت، رغبت در زن دوشيزه كاملتر است، و نياز به تأل �حضرت 

  مقدار توقف پيش او به هفت روز مقرر گرديد، و براي بيوه زن سه روز.

  انداخت: خواست به سفر برود قرعه مي هرگاه مي ����رسول خدا 
خواسـت بـه    كـرد، و هرگـاه مـي    در ميان ازواج مطهرات قسـم برگـزار مـي    �رسول خدا 

  انداخت. ها قرعه مي سفري تشريف ببرد در ميان آن
كردن كينه سينه بود، ظاهر اين است كه اين روش از  گويم: اين به خاطر برطرف ميمن 

 ﴿فرمايد:  يك گونه تبرع و احسان بود، نه به اعتبار وجوب؛ زيرا خدا مي �آن حضرت 

Åeö� è? tΒ â !$t±n@ £åκ ÷]ÏΒ ü“Èθø↔è? uρ y7 ø‹ s9Î) tΒ â!$t±n@﴾)1( . »هر كس از آنان را كه  توانى [مى [
  »خواهى نزد خود جاى دهى خواهى باز پس دارى و هر كه را كه مى مى

، محل تأمل و اجتهاد است، امـا  �در باره وجوب قسم در حق ديگران غير از رسول خدا 
  اندازي اختالف وجود دارد. جمهور فقها آن را واجب قرار داده اند، البته در باره قرعه

باشد؛ زيرا معلوم نست كه  مجمل مي »لْ يـَْعدِ  فـََلمْ «: �گويم: قول رسول خدا  من مي

‘yδρâ$﴿باشد، و قول خداوند:  كدام عدل مراد او مي x‹ tG sù Ïπs) ‾= yèßϑ ø9 $$x.﴾)2( » آن ديگر را آويزان
گرفتن وضع او به  بيانگر اين است كه مراد از آن نفي جور فاحش و ناديده »(معلقه) قرار دهيد

  كلي و بد برخردكردن با اوست.

  ماندن پيش شوهر اختيار دارد: آزاد گردد در باقي هرگاه كنيزي
به او اختيار داد، پس او به جـاي   �بريره آزاد گرديد، و شوهرش عبدي بود، رسول خدا 

  شوهر نفس خود را اختيار نمود.

                                           
  .51سورة احزاب، آية  -)1(
  .129سورة نساء، آية  -)2(
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گويم: سبب اين اختياردادن به كنيز اين است كه فراش قرارگـرفتن زن آزاد بـراي    من مي
س واجب است كه اين عار از او دفع گردد مگر اين كه خودش غالم عاري است براي زن، پ

به آن راضي باشد، و نيز تا زماني كه كنيـز در تحـت تصـرف موالسـت رضـايت او رضـايتي       
شود، پس وقتي كـه اكنـون    شود، حاالنكه عقد نكاح به رضايت طرفين بسته مي محسوب نمي

  و مالحظه شود.اختيار به دست خود او قرار گرفت، واجب است كه رضايت ا
اگر شوهر به تو نزديك شد، «كه  »لَـكِ  ِخيَـارَ  َفالَ  َقرَِبكِ  ِإنْ «در يك روايت آمده است: 

؛ زيرا الزم است حدي مقرر شود تـا بـا آن اختيـار پايـان     »اختياري براي تو باقي نخواهد ماند
وضـوع نكـاح   ماند، و ايـن بـرعكس م   يابد، و اگر نه هميشه در طول عمر براي اختيار باقي مي

تواند حدي باشد كه به آن منتهـي گـردد، زيـرا او بسـا      است، اختيارنمودن شوهر به كالم نمي
كند و  كند، و روي اين امر بدفعات در دل خود فكر مي اش مشورت مي اوقات با افراد خانواده

ن را گردد اگرچه تصميم آ بسا اوقات در اين هنگام صيغة اختيار ناخواسته بر زبانش جاري مي
نداشته باشد، و در مجبوركردن او كه چنين كالمي را به زبان براند، حـرج وجـود دارد، پـس    
سزاوارتر از قربان چيز ديگري نيست، زيرا فايده ملك نكاح، قربان اسـت، و هـدف از نكـاح    

  گردد، واهللا أعلم. همين است و به همين تكميل مي

  بحث طالق

  :ترين حالل پيش خداوند طالق است مبغوض

َهـا َفَحَرامٌ  بَْأسٍ  َغْيرِ  ِمنْ  َطَالقًا َزْوَجَها َسأََلتْ  اْمَرَأةٍ  َأيَما«فرمود:  �رسول خدا   رَاِئَحـةُ  َعَليـْ
هر زني كـه بـدون ضـرورت از شـوهرش طـالق بخواهـد، بـوي جنـت بـر او حـرام           « »اْلَجنةِ 

تــرين حــالل پــيش  مبغـوض « »قُ الطــالَ  اللـهِ  ِإلَـى اْلَحـَاللِ  َأبـْغَــضُ «. و نيــز فرمـود:  »باشــد مـي 
  .»باشد خداوند طالق مي

توجهي به طالق، مفاسد زيادي به  دادن و جريان رسم با بي بايد دانست كه به كثرت طالق
اي است كه تابع شهوت فرج هسـتند، و بـه    دنبال خواهد داشت، زيرا گروهي از مردم به گونه



    

    حجت اهللا البالغه      446 
    

 

ها  و تحصين فرج، توجهي ندارند، هدف آناقامه تدبير منزل و همكاري و تعاون در ارتفاقات 
دارد كه  ها را وا مي ها و چشيدن لذت هر زني جداست، پس اين چيز آن بردن از زن تنها لذت

هـا و   گردد، بين آن زياد طالق داده به كثرت ازدواج نمايند، پس در آنچه به لذت نفس برمي
بـه جـا آورده بـه سياسـت مدينـه       زانيان فرقي وجود ندارد، به جز اين كه آنان سنت نكـاح را 

لعن اهللا «فرمايد:  در اين باره مي �باشند، رسول خدا  موافق هستند، و زانيان از آن محروم مي
لعنت كند خداوند مردان و زنان چشنده را (كه در نكـاح و طـالق از   « »الذواقين والذواقات

  .»گيرند) سرعت كار مي
ف قراردادن نفس بر همكاري دايم يا شبه دايم از بين و نيز در جريان رسم به اين امر، مؤظ

رود، و نزديك است كه اگر اين در باز گردد، با كوچكترين نفس تنگي كه براي مـرد يـا    مي
هـاي   زن در امور پيش پا افتاده، اتفاق بيفتد به افتراق كشانده شوند، اين كجا و تحمل سنگيني

  نظم كجاست.دادن اين  نشيني باهم و اجماع بر ادامه هم
توجهي مردم به آن و عدم حـزن و انـدوه ايشـان بـر آن      ها به اين، و بي و نيز معتادشدن زن
كنــد، و هيچيكــي ضــرر آن ديگــر را ضــرر خــويش  شــرمي را بــاز مــي دروازه وقاحــت و بــي

كند و با در نظرگرفتن افتراق در فكر  پندارد، بلكه هريكي نسبت به آن ديگري خيانت مي نمي
گيرد، و در اين چنان مفاسدي وجود دارد كه بر كسي پنهان نيسـتند، ولـي بـا     مي خويش قرار

اين امكان ندارد اين در مسدود گردد، و مردم در تنگنا قرار گيرند، زيرا بسا اوقات زن و مرد 
بنابر سوء اخالق، دوختن چشم به ديگري يا تنگـي معيشـت يـا احمقـي و ماننـد آن، نافرمـان       

هـا قـرار    دادن به اين روش بـا وجـود ايـن بـالي عظـيم حرجـي بـراي آن        شوند، پس ادامه مي
  گيرد. مي

  قلم از خوابيده، كودك و ديوانه برداشته شده است:

 الصـِبي  َوَعـنِ  َيْسـتَـْيِقَظ، َحتـى النـائِمِ  َعـنِ : َثالثَـةٍ  َعـنْ  اْلَقلَـمُ  رُِفـعَ «فرمـود:   �رسول خـدا  
ُلغَ  َحتى قلم از سه كس برداشته شده: از خواب رفته تا بيـدار  « »يـَْعِقـلَ  َحتى اْلَمْعُتوهِ  َوَعنِ ، يـَبـْ

  .»باشد، و از كودك تا به بلوغ برسد و از ديوانه تا هوشيار و عاقل قرار گيرد
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گويم: رازش اين كه مبناي جواز طالق بلكـه سـاير عقـود بـر مصـالحي اسـت كـه         من مي
يوانـه از آشـنايي بـه ايـن مصـالح بـدور       باشـند، خوابيـده، كـودك و د    متقاضي اين عقود مـي 

  باشند. مي

  طالق مكره:

در اغـالق (اكـراه) طالقـي    «كـه   »ِإْغـَالقٍ  ِفى َعَتاقَ  َوالَ  َطَالقَ  الَ «فرمود:  �رسول خدا 
، معني اغالق اكراه است، بايد دانست كه سبب، در هدر طالق مكـره، دو چيـز   »وجود ندارد

  باشد: مي
خواهـد،   ق راضي نيسـت، مصـلحت خـانوادگي آن را نمـي    يكي اين كه مكره به قوع طال

اي نداشـته اسـت،    بلكه آن فقط به اتفاق پيش آمدي اتفاق افتاده اسـت كـه از آن راه و چـاره   
  گيرد. پس او مانند خوابيده قرار مي

باشـد،   دوم اينكه: اگر طالق او معتبر قرار گيرد، اين راهي براي گشادن دروازة اكـراه مـي  
ها را ترسانده بر  ربايند، و به شمشير و تير آن مردمان جابر و ظالم ضعيفان را ميپس بسا اوقات 

ها  شان دوخته اند، پس اگر اين توقع آن كنند، زيرا چشم را بر زنان ايقاع طالق مجبورشان مي
را با خاك يكسان قرار داده خايب و خاسرش بگرداني هدف او را برعكس قرار بدهيم، ايـن  

رد كه اينگونه ظلم و ستم از مردم برچيده بشود، و به وسيله اكراه بر هم ديگر گي سبب قرار مي
 »يَـِرثُ  الَ  اْلَقاتِـلُ «ذكر كرديم كـه   �ظلم و ستم نكنند، آنچنانكه ما در باره قول رسول خدا 

  .»برد قاتل از مقتول ارث نمي«كه 

  طالق قبل از نكاح وجود ندارد:

طالقي در آنچه در ملك نيامده اسـت  « »يَْمِلـكُ  الَ  يَمافِ  َطَالقَ  الَ «فرمود:  �رسول خدا 
  .»قبل از نكاح طالقي نيست«كه  »النَكاحِ  قـَْبلَ  َطَالقَ  الَ «، و نيز فرمود: »نيست

گويم: به ظاهر اين، عام و شامل طالق منجز و معلق به نكاح و غيره اسـت، سـببش    من مي
كـه زن در ملـك شـوهر قـرار بگيـرد و      اين كه طالق وابسته به مصلحت است و قبـل از ايـن   
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دادن آن پيش از اين، مانند آنست كـه   باشد، پس طالق سيرت او را ببيند، مصلحتي متمثل نمي
هـا را   مسافري در بيابان يا جنگجو در ميـدان جنـگ نيـت اقامـت بكنـد كـه داليـل حـال، آن        

كردند، و  جوع ميدادند و ر خواستند طالق مي نمايد، اهل جاهليت تا هر وقت مي تكذيب مي

≈,ß﴿باشـند. بنـابراين، آيـه نـازل گرديـد:       اين ضررهايي دارد كـه بـر كسـي مخفـي نمـي      n= ©Ü9 $# 

Èβ$s? §÷ s∆﴾)1(   معنايش اين كه طالقي كه پشت سرش رجوع باشد تا دو بار است، پس اگر بـه او
ديگـري  باشد، مگر اين كه به شـوهر   طالق سوم را داد، پس زن براي او بعد از اين حالل نمي

  ازدواج كند، سنت، چشيدني عسيله را به نكاح، ملحق قرار داده است.

  فلسفه اين كه طالق سه قرار داده شد:
ها بيش از سه قرار نگرفتند، اين است كه عدد سه نخستين حد كثـرت   فلسفه اين كه طالق

است، و نيز بايـد او قـدري بينديشـد، و بسـياري مـردم چنـين هسـتند كـه مصـلحت نعمـت را           
دانند، مگر اين كه به فقدان آن، مبتال گردند، اصل تجربه يكي است كه آن را دو، به پايه  نمي

رساند، اما اشتراط نكاح بعد از طـالق سـوم، بـه خـاطر تحقيـق معنـي تحديـد و بـه          تكميل مي
رسيدن است؛ زيرا اگر بدون در ميان آمدن نكاحي ديگر، رجـوع زن جـايز قـرار گيـرد،      پايان

باشد، و تـا زن   باشد، زيرا نكاح با زن مطلقه هم يك نوع رجوع مي له رجوع مرد مياين به منز
در خانة مرد و تحت تصرف او و بين اقارب و خويشاوندان باشد، امكان دارد بر رأي او غالب 
آيند، و مجبور شود تا به آنچه خوبي آن را براي او بيان كنند، تن در دهد و راضي گردد، اما 

ن جدا بشود، و گرمي و سردي را بچشد، سپس به آن راضي باشـد، آن رضـايت   هرگاه از آنا
باشد، و نيز در اين، چشانيدن فقـد و سـزادادن بـر اتبـاع خـواهش نفسـاني        حقيقي و واقعي مي

است كه بدون ضرورت و مصلحت مهم به چنين كاري مرتكـب شـده اسـت، و نيـز در ايـن،      
ها كسـي مبـادرت    مطلقه گرديده اند، تا به سوي آندادن به زناني است كه به سه طالق  تعظيم

                                           
  .229سورة بقره، آية  -)1(



    

  449  تدبير منزل از ابواب
  

 

ها موظـف بگردانـد، ذلـت و خـواري را      نورزد، مگر اين كه نفس خود را بر ترك اميد از آن
  قبول نمايد.

  رجوع به سوي مطلقة ثالث نيست مگر بعد از ازدواج با شوهر ديگر:
او بـه شـوهري ديگـر    وقتي كه او را به سه طالق، طـالق داد و   عةبه زن رفا �رسول خدا 

 تَـُذوِقى َحتـى الَ  ؟ قَالَـْت: نـََعـْم، قَـاَل:رِفَاَعـةَ  ِإلَـى تـَْرِجِعـى َأنْ  َأتُرِيـِدينَ «ازدواج نمود، فرمـود:  
َلَتهُ  َلَتكِ  َويَـُذوقَ  ُعَسيـْ خواهي برگردي پيش رفاعه؟ گفت: آري، فرمود: خيـر،   آيا مي« »ُعَسـيـْ

  .»راتا اين كه بچشد او تو را، و بچشي تو او 
شـدن نكـاح قـرار داد، تـا معنـي       گويم: جز اين نيسـت كـه چشـيدن را شـرط تمـام      من مي

ها مقرر شده بود تحقق يابد، زيرا اگر اين نباشد، مرد به اجراي صيغه نكاح  تحديدي كه بر آن
كند، و اين نقض فايده تحديـد   رود، سپس در مجلس اقدام به طالق مي به زبان دنبال حيله مي

  است.

  باشند: و محلل له، هردو معلون ميمحلل 
گويم: وقتي كه بعضي مـردم فقـط    محلل و محلل له را لعنت فرمود، من مي �رسول خدا 

گـرفتن از زن در   كردند، بدون از ايـن كـه هـدف از نكـاح كمـك      به خاطر تحليل، نكاح مي
در اين  شود، عالوه بر اين، معيشت باشد، و بدينگونه نكاح، مصلحت مقصودي، برآورده نمي

نكاح وقاحت و فروگذاشت غيرت و تسريح ازدحام بر موطوءه هسـت، بـدون از ايـن كـه در     
  آن همكاري و معاونت باشد. بنابراين، از آن، نهي گرديد.

همسر خود را در حال حيض طالق داد، و آن براي آن  بحضرت عبداهللا بن عمر 
 َحتى ْلُيْمِسْكَها ثُم  ْعَها،لِيـَُراجِ «ذكر گرديد، روي آن خشم رفت و فرمود:  �حضرت 

بايد « »يََمسَها َأنْ  قـَْبلَ  طَاِهًرا فـَْلُيَطلْقَها يُطَلَقَها َأنْ  َلهُ  بََدا فَِإنْ  َتْطُهَر، ثُم  َتِحيضَ  ثُم  َتْطُهَر،
به او رجوع كند، سپس او را نگهدارد تا پاك بشود، باز حيضش بيايد و پاك بشود، پس اگر 
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زدن، طالق  كه او را طالق بدهد، بايد او را در حال پاكي، پيش از دست مصلحت ديد
  .»بدهد

توانـد، از او اطاعـت كنـد،     ورزد، و زن نمـي  گويم: گاهي مرد به زن طبعاً بغض مي من مي
باشد، و گاهي بنابر مصلحتي با  مانند اين كه در حال حيض قرار دارد، و در وضع نامناسبي مي

كنـد، بـا وجـودي كـه      قل سليم به برگزاري آن مصلحت، قضاوت ميورزد كه ع او بغض مي
رغبت طبعي وجود دارد، اين بغض قابل اتباع است، بيشتر پشيماني در صورت اول اسـت كـه   

شود، و اين داعية است كـه تهـذيب نفـس بـر اهمـال و تـرك اتبـاعش         در آن تراجع واقع مي
باشند، پس الزم است كـه حـدي    شتبه ميباشد، و گاهي اين دو امر بر اكثر مردم م متوقف مي

مقرر گردد، تا به وسيله آن فرق متحقق شود، پس پاكيزگي مظنة رغبت طبيعي قرار داده شد، 
و حيض مظنة نفرت طبيعي قرار گرفـت، اقـدام بـه طـالق بـا وجـود رغبـت طبيعـي مبتنـي بـر           

ير احوال از حيض ماندن تا مدت طوالني بر اين وضع با وجود تغي مصلحت عقلي است، و باقي
ي  روئـي مظنـه   به زينت و زيبايي، و از انقباض و گرفتگي به انبساط و خـوش  ثةبه طهر، از رثا

اي است. بنابراين، ايقاع طالق در حال حيض مكروه قرار گرفت،  عقل صريح اند و تدبير ويژه
  و دستور به مراجعه داده شد تا حيض جديدي در ميان بيايد.

حال حيض طالق بدهد، پس اگر اين حيض در عدت به حساب بيايـد،  و نيز اگر او را در 
يابـد، برابـر    باشد، و اگر محسوب نگردد زن بنابر طول عدت ضـرر مـي   مدت عدت ناقص مي

است كه مراد از قروء اطهار باشد يا حيض، پس در هر يكي، حـد مقـرر الهـي كـه در كتـاب      
  شكند. محكم او، به سه قرء آمده است مي

  كه ايقاع طالق در طهر مقرر گرديد:فلسفه اين 
جز اين نيست كه دستور رسيد تا طالق در طهر قبل از مسيس قرار گيرد، آن به خـاطر دو  

  معني است:
  شود. يكي: بقاء رغبت طبيعي در زن، زيرا با عمل جنسي شدت رغبت كاسته مي

  ها بدور است. دوم: به خاطر آن كه اين از اشتباه نسب
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خداوند در هنگام وقوع طـالق، بـه مقرركـردن دو گـواه دسـتور داده      و جز اين نيست كه 
  است، آن هم به خاطر دو معني است:

دادن به امر فروج، تا برقراري نظم تدبير منـزل و از هـم پاشـيدن آن     يكي: به خاطر اهميت
  هردو، در چشم ديد مردم قرار گيرند.

توافـق ننمـوده امـر طـالق را رهـا       دوم اين كه انساب مشتبه قرار نگيرند، و زن و مرد باهم
  ننمايند، واهللا أعلم.

  مكروه است كه هر سه طالق در يك طهر واقع گردند:
كردن هرسه طالق در يـك طهـر؛ زيـرا در ايـن حكمـت مراعـات        و نيز مكروه است واقع

گردد، زيـرا ايـن مراعـات شـد، تـا كـه مفـرط بتوانـد          شده، در شرع، جهت فراق زن، رها مي
ان كند، و نيز اينگونه تضييق براي خـود شـوهر اسـت كـه خـود را در معـرض       تدارك و جبر

دهـد، امـا دادن سـه طـالق در سـه طهـر اگرچـه خـود را در تنگنـا           ندامت و پشيماني قرار مي
قراردادن و مظنه ندامت و پشيماني است، امـا نسـبت بـه صـورت اول سـبكتر اسـت چـرا كـه         

ها در  ست، بسياري از مردم هستند كه مصلحت آنفرصتي براي فكر و انديشه و تغيير احوال ه
  باشد. تحريم سخت مي

  خلع، ظهار، لعان و ايالء

  خلع با وجود اين كه در آن شناعتي وجود دارد، مشروع است:
بايد دانست كه در خلع يك گونه شناعت وجود دارد، زيرا مالي كه مرد به زن داده است، 

#y﴿فرمايد:  كه خداوند ميدر برابر استفاده از زن بوده است، چنان ø‹ x.uρ …çµtΡρä‹ è{ù' s? ô‰ s% uρ 4|Óøùr& 

öΝ à6àÒ÷èt/ 4’ n< Î) <Ù÷èt/ šχ õ‹ yzr&uρ Νà6Ζ ÏΒ $̧)≈ sV‹ ÏiΒ $Zà‹ Î= xî ∩⊄⊇∪﴾)1( .»گيريد مال را  چگونه مي
  .»در حالي كه شما باهم رسيده ايد و از شما پيمان محكمي گرفته اند
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َها َصَدْقتَ  ِإنْ «نظر گرفته فرمود: همين معني را در لعان در  �رسول خدا   ِبَما فـَْهوَ  َعَليـْ
گويي پس اين مال در عوض آنست كه  اگر عليه او راست مي«كه  »فـَْرِجَها ِمنْ  اْسَتْحَلْلتَ 

. اما با وجود اين، گاهي براي عمل بر آن، نياز پديد »تو فرج او را براي خود حالل درآوردي

Ÿξsù yy$oΨ﴿اوند: آيد، و همين است منظور قول خد مي ã_ $yϑ Íκ ö�n= tã $uΚ‹ Ïù ôNy‰ tG øù$# ÏµÎ/﴾)1( .» در
  »آنچه زن عوض خويش [به شوهر] دهد، بر آن دو گناهى نيست

  ظهار:
كردند، سپس به  ها را مانند ظهر مادر، مي اهل جاهليت زنان را بر خود حرام قرار داده آن

اي هست كه بر كسي مخفي  دهكردند، و در اين چنان مفس ها هيچ وقت نزديكي نمي آن
نيست، پس آن زن نه مورد پسند بود تا بتواند از شوهر استفاده نمايد، چنانكه زنان ديگر از 

برند، و نه بيوه است كه اختيارش به دست خودش باشد، پس  شوهران خويش استفاده مي
ديد، خداوند به وقوع پيوست، و در اين باره استفتا گر �وقتي اين واقعه در زمان آن حضرت 

‰ô﴿اين آيه را نازل فرمود:  s% yìÏϑ y™ ª!$# tΑ öθs% ÉL©9 $# y7 ä9Ï‰≈ pgéB ’ Îû $yγÅ_÷ρy—﴾)2(   :الي قوله﴿ë># x‹ tã 

îΛÏ9 r& ∩⊆∪﴾)3( .»كرد،  به راستى خداوند سخن زنى را كه درباره همسرش با تو گفتگو مى
  »...شنيد

ناديـده و بيهـوده قـرار نـداد، زيـرا آن      ها را به كلي  اش اين كه خداوند، اين قول آن فلسفه
هـا مـورد    چيزي بود كه خود او بر خود الزم قرار داده بود، و قول او را در آن مانند بقيه قسـم 

تأكيد قرار داد، لذا خداوند آن را ابدي قرار نداد، آنطـور كـه اهـل جاهليـت هميشـگي قـرار       
قع اداي كفاره موقت قرار داد، زيرا دادند، تا حرج و تنگنا برطرف گردد، بلكه آن را تا مو مي

                                           
  .229سورة بقره، آية  -)1(
  .1سورة مجادله، آية  -)2(
  .4مجادله، آية  سورة -)3(
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ها را دفع نموده تنگناي را كه مكلـف در   كفاره به اين خاطر مشروع قرار گرفته است كه گناه
  كند به پايان برساند. اش احساس مي سينه

اما نادرست اين قول، از آنجاست كه همسر مادر حقيقي او نيست، و نه در ميان او و مـادر  
د دارد، تا اطالق اسم يكي بر ديگري صحيح قـرار بگيـرد، تـا آن بـه     شباهت و مجاورتي وجو

خورد، و نه از  جاي انشاء، خبر قرار بگيرد، بلكه آن عقد مضرّي است كه با مصلحت وفق نمي
هاست كـه مجتهـدين    آن احكامي است كه خداوند در شرايع، وحي فرموده باشد، و نه از آن

مين استنباط كـرده باشـند، اگـر انشـاء اسـت، امـا       صاحب رأي آن را در گوشه و كنار روي ز
منكر بودنش از آنجاست كه ظلم و ستمي است و تنگناي است بر كسي كه بـا او، بـه احسـان    

  دستور شده است.

  حكمت در تشديد كفاره:
گـرفتن دو   دادن شصت مسكين، يا روزه جز اين نيست كه كفاره: آزادكردن برده، يا طعام

ه شد، زيرا هدف از كفاره اين است كه در جلو چشم مكلف، چنـين  ماه پشت سرهم قرار داد
چيزي باشد كه او را از ارتكاب از اين كار، باز بدارد و بترسد كه اگر مرتكب اين كار شدم، 

گيرد، و به جز اين، ممكن نيست كه طاعت سنگيني  چنين غرامت سنگيني بر من الزم قرار مي
باشـد كـه بـه آن بخـل      ، و آن يـا بـذل مـال زيـادي مـي     بر او عايد شود تا بر نفس غالـب آيـد  

  اي باشد. ورزيد، يا با تحمل گرسنگي و تشنگي فوق العاده مي

  ايالء:

﴿tÏ% ©# Ïj9 tβθä9 ÷σ ãƒ ÏΒ öΝÎγÍ←!$ |¡ÎpΣ ßÈš/ t� s? Ïπyèt/ ö‘ r& 9� åκ ô− r&﴾)1( .»خورند با  براى آنان كه سوگند مى
  »رّر] استزنان خويش آميزش نكنند، انتظار چهار ماه [مق
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خوردنـد كـه هـيچ وقـت، يـا تـا مـدت طـوالني بـا           بايد دانست كه اهل جاهليت قسم مـي 
همسران، عمل جنسي انجام ندهند، در اين ظلم و ضرر زيـادي وجـود داشـت، پـس خداونـد      

  فرمود كه تا چهار ماه انتظار بكشند. داوري مي

*βÎ﴿فرمايد:  خداوند مي sù ρâ !$sù ¨βÎ* sù ©! $# Ö‘θà� xî ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩⊄⊄∉∪﴾)1(  از قسم خود برگشتند «كه
  .»خداوند بخشاينده و مهربان است

خورنده) بعـد از   علماء در باره فيء، (برگشت) اختالف دارند، بعض گفته كه: مولي (قسم
گيـرد كـه يـا بـر تسـريح       شـود، سـپس تحـت فشـار قـرار مـي       گذشت چهار ماه باز داشته مـي 

ه كه: با گذشت چهار ماه طالق واقع وف، بعضي گفتحسان، عمل كند يا به امساك بالمعرباإل
شود، و نيازي به بازداشت نيست، فلسفه در تعيين اين مدت چهار ماه، ايـن اسـت كـه ايـن      مي

باشـد، و بـه تـرك آن در صـورت      مدتي است كه نفـس در آن، بـه عمـل جنسـي بيقـرار مـي      
وم چنين چيـزي اسـت   يابد، و نيز اين مدت، يك سوم سال است، يك س بودن، ضرر مي سالم

  آيد. شود، و نصف مدت زيادي به حساب مي كه به كمتر از نصف، به آن حد بندي مي

  لعان:

%tÏ﴿فرمايد:  خداوند مي ©!$# uρ tβθãΒ ö� tƒ öΝßγy_≡uρø— r& óΟs9 uρ ä3tƒ öΝçλ°; â!# y‰ pκà−﴾)2( » كساني كه بر
  .»كنند و گواه نداشته باشند.. همسران خود تهمت وارد مي

  باشد. عويمر عجالني و هالل بن اميه مستفيض مي حديث
كرد، و درگيـري   بايد د انست كه هرگاه يكي از اهل جاهليت بر همسرش تهمتي وارد مي

آوردند، چنانكه در داستان هند بنت  آمد، به كاهنان روي مي و اختالف بين همديگر پديد مي
ان فرصـت مراجعـه بـه كاهنـان را     عتبه آمده است، پس وقتي كه اسالم آمد، از اين كه بـه آنـ  

بدهد، امتناع ورزيد، زيرا مبناي آيين ابراهيمي بر ترك و رهاكردن آن بود، و نيز مراجعـه بـه   
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ها بدون از اين كه صدق و كذبش مشخص گردد، ضرر بزرگي در بر داشـت، و ايـن نيـز     آن
ف وارد ممتنع است كه شوهر، برآوردن چهـارگواه مكلـف گـردد، و اگـر نـه بـر او حـد قـذ        

اش چـه   دانـد كـه در خانـه    گيرد، شوهر مي گردد، زيرا عمل زنا در خلوت و تنهايي انجام مي
برنـد، ممكـن    هـا، پـي نمـي    گردد كه ديگـران بـه آن   گذشته است، و عاليمي پيش او قايم مي

نيست شوهر مانند سـاير مـردم قـرار گرفتـه مـورد ضـرب حـد بشـود؛ زيـرا او شـرعاً و عقـالً            
كه ناموس زير پوشش خود را از ننگ و عار، حفظ كند، طبعـاً غيـرت دارد از   مأموريت دارد 

اين كه كسي بر آنچه در عصمت اوست، مزاحم باشد، شوهر سزاوار است كه شك و گمـان  
ــس اگــر شــوهر در      ــرد، پ ــرار گي ــوظ ق ــه وســيله او شــرمگاه زن محف را برطــرف ســازد، و ب

شـود، مصـلحت بـه     بگيرد، امان برچيـده مـي   كردن زن بر كاري، مانند بقيه مردم قرار مؤاخذه
  گردد. فساد تبديل مي

توانست با توجه بـه ايـن    شد و نمي اي، متردد مي با وقوع چنين واقعه �گاهي آن حضرت 
معارضات، قضاوت كند، و گاهي ديگر از قواعد كلي نازل شده، حكم آن را استنباط فرمـود  

گويد: قسـم بـه    يي كه شخص گوينده كه ميتا جا »البينة أو حداً في ظهـرك..«گفت:  و مي
ذاتي كه تو را به حق مبعوث فرموده كه من راستگويم، و خداوند چنين چيزي كه پشـت مـرا   

  از حد تبرئه بكند نازل خواهد فرمود، خداوند آيه لعان را نازل فرمود.
كنـد،   در اصل لعان عبارت از چند قسم مؤكد است كه شـوهر را از حـد قـذف تبرئـه مـي     

دهد، پس اگر  رساند و تحت فشارش قرار مي بودن زن را ثابت نموده او را به حبس مي  وثمل
شود، و نيز چند قسم مؤكد از طرف  خوردن انكار ورزد، به او حد قذف زده مي شوهر از قسم

خوردن انكار نمايد حد زنـا بـر او اجـرا     كنند، پس اگر زن از قسم زن هستند كه او را تبرئه مي
  گردد. مي

خالصه اين كه در جايي كه گواه و شاهد نباشد، و معامله همچنين نيست كه فروگذاشـت  
هاي مؤكدي به موقـع اجـرا    بشود و ناشنيده قرار داده شود، بهترين راهش همين است كه قسم

درآيند، سنت بر اين جريان دارد كه زن آن را ياد نمايـد تـا هـدف از خـوردن قسـم متحقـق       
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قديم األيام جاري است كه زن به پيش اين شوهر گـاهي بازگشـت    گردد، و اين روش هم از
هايشان جاي گرفـت   نكند، زيرا زن و شوهر بعد از درگيري باهم داشتند، كينه و بغض در دل

تواننـد بـاهم توافـق داشـته باشـند، و بـاهم        و شوهر زن را در جامعه، بدنام و رسوا كـرد، نمـي  
نكاح به خاطر مصالحي كه بر دوستي و موافقت مبتنـي  دوستي و الفت برقرار نمايند، حاالنكه 

باشد، مشروع گرديده است، و نيز اين زجر و توبيخي است براي هر دو تا بر چنـين معاملـه    مي
  اقدام ننمايند.

  عدت

  حكمت در تقرر عدت:

≈àM﴿فرمايد:  خداوند مي s)‾= sÜ ßϑ ø9 $#uρ š∅óÁ−/ u� tItƒ £ÎγÅ¡à�Ρ r'Î/ sπsW≈ n= rO & ÿρã� è% 4 Ÿωuρ ‘≅ Ïts† £çλm; βr& 

zôϑ çFõ3tƒ $tΒ t,n= y{ ª! $# þ’Îû £ÎγÏΒ% tnö‘ r& βÎ) £ä. £ÏΒ ÷σ ãƒ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì� ÅzFψ$# 4 £åκ çJs9θãèç/ uρ ‘,ymr& £Ïδ ÏjŠt� Î/ ’Îû 

y7 Ï9≡sŒ ÷βÎ) (# ÿρßŠ# u‘ r& $[s≈ n= ô¹Î) 4 £çλm; uρ ã≅÷W ÏΒ “Ï% ©!$# £Íκö� n= tã Å∃ρá� ÷èpRùQ $$Î/ 4 ÉΑ$y_Ìh�= Ï9 uρ £Íκ ö� n= tã ×πy_u‘ yŠ 3 ª! $#uρ 

î“ƒÍ• tã îΛÅ3ym ∩⊄⊄∇∪....﴾)1(.»چشم  و زنان طالق داده شده بايد خودشان را تا سه حيض [يا پاكى [
به راه دارند و اگر به خدا و روز بازپسين ايمان دارند، نهان داشتن آنچه خداوند در 

در  -گر خواهان آشتى هستندا -رحمهايشان آفريده است، براى آنها روا نيست. شوهرانشان
] به بازگرداندنشان [به نكاح خود] سزاوارترند و زنان از همچون حقى كه  اين [مدت

] برترى  ] به طور شايسته بر آنان دارند، بر خور دارند و مردان بر آنان [به مرتبتى [شوهران
  »دارند و خداوند پيروزمند فرزانه است

و مسلم زمان جاهليت است، و حاظر نبودنـد آن را   بايد دانست كه عدت از مسايل مشهور
  گاهي ترك نمايند، و در آن مصالح زيادي وجود دارد:
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هـا بـاهم آميختـه نشـوند،      از آنجمله است: شناخت براءت رحم زن از آب شوهر، تا نسب
آيد، و عاقالن خواهـان آن   زيرا نسب، يكي از آن چيزهايي است كه به آن درگيري پيش مي

باشـد،   هاي نوع انسان است كه به وسيله آن از بقيه حيوانات ممتاز مي اين از ويژگيهستند، و 
  و در باب استبراء، مصلحت ملحوظ شده، همين است.

دادن به بزرگداشت امر نكاح؛ زيرا آن چنان امري است كه بدون  از آنجمله است: اهميت
پس از انتظار مدت طـوالني،   شود، مگر شود، و از هم پاشيده نمي شدن مردان، منظم نمي جمع

گيـرد، سـپس فـوراً از     گرفت كه نظم مي اي قرار مي بود، آن يك ملعبه بچگانه و اگر اين نمي
  پاشد. هم مي

گردند، مگر وقتي كه زن و مرد هـردو خـود را    از آنجمله اينكه: مصالح نكاح تكميل نمي
اتفاق افتد كه منجر به از هم  اي مؤظف قرار دهند كه اين عقد را ادامه بدهند، پس اگر حادثه

اي نيست از اين كه صورت ادامه في الجمله تحقق يابد، به  پاشيدن اين نظام باشد، بازهم چاره
هـايي را   اين شكل كه زن تا مدتي انتظار بكشد كه براي انتظارش اهميت قايل باشد، و مشقت

  تحمل نمايد.

  عدت مطلقه:
ه: مراد از سـه قـرء سـه طهـر اسـت و بعضـي       عدت زن مطلقه سه قرء است، بعضي گفته ك

اش  گفته كه: مراد از آن، سه حيض است، پس در صورتي كه مراد از آن طهـر باشـد، فلسـفه   
اين است كه طهر محل رغبت است، همانطور كه ذكـر كـرديم، پـس تكـرار آن عـدت الزم      

فرمـود:  كـه   �قرار گرفت تا كه انديشمندي بينديشد، و همين است منظور قول رسـول خـدا   
و اگر مـراد از آن حـيض باشـد، پـس حـيض در       »بالطالق فيها اللهُ  َأَمرَ  الِتى اْلِعدةُ  فَِتْلكَ «

شناخت عدم حمل اصل است، پس اگر زن از كساني است كه حيض ندارند، بنابر كـوچكي  
ءت گيرد، زيرا اين مظنة آنست، و نيز بـرا  يا سالخوردگي، پس سه ماه به جاي سه قرء قرار مي

  گردند. رحم واضح است، و بقيه مصالح با اين مدت متحقق مي
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  عدت زنان باردار و متوفي عنها زوجها:
  در حامل عدت به وضع حمل است، زيرا اين معرف براءت رحم اوست.
كشـد، و در ايـن    اما زني كه شوهرش فوت كرده است تا چهـار مـاه و ده روز انتظـار مـي    

  اين به چند وجه است: مدت واجب است كه سوگوار باشد، و
يكي اين كه وقتي بر او واجب شد كه در انتظار باشد و ازدواج ننمايد، و در اين مدت بـه  
او پيام خواستگاري هم داده نشود تـا كـه نسـب متـوفي عنهـا مصـون بمانـد، مقتضـاي آن در         
حكمت سياست اين است كه به ترك آرايش و زينت مأموريت يابد، زيرا زينت و آرايش از 

آورند، و به هيجان درآمدن آن در ايـن حالـت مفسـده     هردو طرف شهوت را به هيجان درمي
  آيد. بسيار بزرگي به حساب مي

و نيز از حسن وفاست كه بر نبود شوهر اندوهگين باشد، و به صورت ژوليدگي درآيـد، و  
  سوگوار باشد، اين به ظاهر از حسن وفا و قاصر بودن چشم او بر شوهر بوده است.

لي به زن مطلقه چنين دستوري داده نشده است؛ زيـرا او نيـاز دارد تـا خـود را بيارايـد و      و
شوهر به او رغبت پيدا كند، و اين يك گونه كمك در جمع و جـوركردن آن چيـزي اسـت    
كه از هم پاشيده شده است. بنابراين، علماء در باره مطلقه به ثالث، اختالف دارند كـه آيـا او   

  ا خير؟ پس نگاه به حكمت است و نگاه بعضي ديگر به عموم لفظ مطلقه.خود را بيارايد ي

  حكمت در تقرر عدت به چهار ماه و ده روز:
 )1(جز اين نيست كه چهار ماه و ده روز در عدتش مقرر گرديد، زيرا كه چهار ماه سه ِچّله

شـود، حركـت جنـين از ايـن تـأخير       است، و اين مدتي اسـت كـه روح در جنـين دميـده مـي     
شود، ده روز بر آن افزوده شد تا اين حركت نماين گردد. و نيز اين مدت، نصـف مـدت    نمي

گـردد، و بـر كسـي مخفـي      حمل عادي است كه در آن به نظر ظاهر، استقرار حمل ظاهر مـي 
  ماند. نمي

                                           
  روز. 40هر چّله معادل  -)1(
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  حكمت در عدت به قروء:
مشـروع  جز اين نيست كه عدت مطلقه به قروء و عدت متوفي عنها به چهار مـاه و ده روز  

گرديد؛ زيرا در مطلقه، صاحب حق قايم و برقرار است، و به مصلحت نسب بينا و به عاليـم و  
قراين آگاه است، لذا جايز است كه به زن دستوراتي داده بشود كه او ويژگي داشـته باشـد و   

توانند نسبت به زن چيزهايي را بدانند، مگـر ايـن كـه     در حق شوهر امين قرار گيرد، مردم نمي
د او خبر بدهد، و در متوفي عنها زوجها صاحب حـق موجـود نيسـت، و ديگـران از امـور      خو

باشـند، پـس    مخفي زن آگهي ندارند، و مكر و كيد او را آن طور كه شوهر بلد است بلد نمي
واجب گرديد كه عدت او يك امر ظاهري باشد كـه در تحقيـق آن، نزديـك و دور مسـاوي     

  باشد. را طهر تا اين مدت غالباً طوالني نميباشند، و حيض هم محقق گردد؛ زي

  عدت زن باردار و كنيز:

ــرُ  َوالَ  َتَضــعَ  َحتــى َحاِمــلٌ  تُوطَــأُ  الَ «فرمــود:  �رســول خــدا   َتِحــيضَ  َحتــى َحْمــلٍ  َذاتِ  َغيـْ
با زن بادار عمل جنسي قبل از وضع حمل نبايد انجام گيـرد، و همچنـين بـا زن غيـر     « »َحْيَضةً 

 َيِحـل  الَ  َوُهـوَ  َيْسـَتْخِدُمهُ  َكْيـفَ «. و نيـز فرمـود:   »ي كه از او يك حيض بيايـد باردار مگر وقت
گيـرد حاالنكـه بـراي او     چگونه از او خدمت مـي «كه  »لَـهُ  َيِحل  ال َوُهوَ  ،يـَُورثُهُ  َكْيفَ  َأمْ ، َلهُ 

  .»دهد حاالنكه براي او حالل نيست حالل نيست، يا چگونه او را وارث قرار مي
گويم: فلسفه استبراء اين است كه براءت رحم معلوم گردد تا اختالط انساب پـيش   يمن م

نيايد، پس هرگاه زن، باردار باشد تجربه بر اين داللت دارد كه فرزند در اين صورت دو شبيه 
دارد: شباهت به كسي كه او از آب آن آفريده شده است، و شباهت به كسي كه در ايام  برمي

آن را بيـان   �عمل جنسي انجام داده اسـت، چنانكـه اثـر حضـرت عمـر       حمل، او با مادرش
 ِالْمـِرئٍ  َيِحـل  الَ «فرمايـد:   نيز به آن اشاره نموده است كه مـي  �داشته است، قول رسول خدا 

و  حالل نيست براي كسي كه به خـدا « »َغْيـرِهِ  َزرْعَ لـ َماَءهُ  َيْسِقىَ  َأنْ  اآلِخرِ  َواْليَـْومِ  بِاللهِ  يـُْؤِمنُ 
: �. معني قول رسول خـدا  »روز قيامت ايمان دارد با آب خود مزرعة ديگري را آبياري كند
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اين است كه در نوزادي كه بعد عمل جنسي با زن باردار، متولد باشـد دو   »َيْسَتْخِدُمهُ  َكْيفَ «
شباهت وجود دارد، و هر شباهتي حكمي دارد كه با حكم آن شباهت ديگر، متنـاقض اسـت،   

آورد، حكـم اولـي    دهـد، و شـباهت دوم او را فرزنـد درمـي     اول را برده قرار مي پس شباهت
رقيت و وجوب خدمت براي آقاست و حكم دومي حرّيـت و اسـتحقاق ميـراث اسـت، پـس      
وقتي جماع سبب قرار گرفت تـا احكـام شـرع در بـاره ولـد ملتـبس قـرار گيرنـد از آن نهـي          

  گرديد، واهللا أعلم.
�  

  كانتربيت فرزندان و مملو

  حفظ نسب براي انسان امر طبيعي است:
بايد دانست كه نسب يكي از آن اموري است كه انسان بر نگهـداري از آن آفريـده شـده    

بيني  اي كه صالحيت نشو و نماي انسان را داشته، نمي است، پس هيچ انساني را در هيچ منطقه
گـردد، و خوشـش   دارد كه او به سوي پدر و پـدر بـزرگش منسـوب     مگر اين كه دوست مي

آيد كه در نسبت او به سوي پدر و پدر بزرگ قدحي وارد گردد، (اللهم) مگر به عارض  نمي
دنائت نسبت يا غرض ديگر از قبيل دفع ضرر يا جلب منفعت و امثال آن، و نيز واجـب اسـت   
كه براي او فرزندانش باشد كه به سوي او منسوب گردند و پس از او به جاي او قرار گيرنـد،  

آوردن فرزنـد صـرف    كشـد و تـوان خـود را در بـه دسـت      سا اوقات باالترين زحمـت را مـي  ب
نمايد، پس همه طوايف مردم بر اين خصلت اتفاقي نخواهند داشـت مگـر بـه خـاطر يـك       مي

  هدف طبيعي.
مبناي شرايع الهي، بر برقراري همين اهدافي است كه مانند امور طبيعي جريان دارند، و در 

خواهـد حـق خـودش را     درگيري وجود دارد و هريكي از ذوي الحقـوق، مـي   ها مناقشه و آن
كامالً دريابد، و از ظلم و ستم بين همديگر منع گردند. بنابراين، واجب گرديـد كـه شـارع از    

فرزنـد از آن  «كـه   »اْلَحَجـرُ  َولِْلَعـاِهرِ  لِْلِفـَراشِ  اْلَولَـدُ «فرمود:  �نسب بحث كند، رسول خدا 
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اش او (منكوحه يـا موطـة حاللـش) قـرار گرفتـه اسـت، و سـزاي زانـي         كسي است كه زن فر
  نه اين كه فرزند به او منسوب گردد. »سنگسار است

بعضي گفته كه معني حجر سنگسار اسـت و بعضـي گفتـه كـه معنـايش خيبـت و خسـران        
  است.

  تالش فرزند بايد به طريق مشروع قرار گيرد:
گرفتند كه قـوانين شـرع    الش فرزند قرار ميگويم: اهل جاهليت به چند طريق در ت من مي

بيان فرموده است، پس  لها را حضرت عايشه  ها را تصحيح و تأييد ننمود، برخي از آن آن
مبعوث گرديد اين در، را مسدود فرمـود، و زانـي را خايـب و خاسـر      �وقتي كه رسول خدا 

انسـان بـدون آن امكـان     قرار داد، و اين از آنجاست كه از مصالح ضروريه كه بقاي بني نـوع 
ندارد، اين است كه زن مختص به شوهرش باشد تا دروازه ازدحام بـر موطـوءه كـالً مسـدود     
گردد، مقتضاي آن اين بود كه هركسي كه برخالف اين روش درست، قدم بردارد، و بـدون  
اين اختصاص در پي تالش فرزند قرار گيرد، بينيش بـه خـاك ماليـده شـود و ايـن حـركتش       

اشـاره   �گردد و بر تالش چنين امر، زجر و توبيخ شود، به اين هـدف رسـول خـدا    نكوهش 
در صورتي كه حجر به معني خيبت و خسـران گرفتـه شـود،     »اْلَحَجـرُ  لِْلَعـاِهرِ «نموده فرمود: 

  گويند كه: دستش به خاك بيفتد. چنانكه مي
نماينـد، واجـب    يشوند، و هريكي براي خود ادعا مـ  و نيز وقتي كه حقوق باهم مزاحم مي

است كه كسي ترجيح داده شود كه متمسك به حجتي باشد كـه ظـاهر و در نـزد همـه مـردم      
قابل شنيدن و سماع باشد، و آن كسي كه به چنين چيزي تمسك جويد كه جز مالمـت بـر او   

نمايـد كـه در    گشايد، يا اعتراف مي گردد، و درِ حدزدن را بر او مي چيز ديگري عايدش نمي
، برخالف فرمان خداوند راه رفته است، و بازهم امر خفي و پنهاني باشد كه بـه جـز از   اين امر

  قول او معلوم نگردد، سزاوار است كه اين شخص مطرود گردد و سخنش ناديده گرفته شود.
إن كـذبت عليـه «مثل همين معني را در نظر گرفته در داستان لعـان فرمـود:    �رسول خدا 
و نيـز بـه    »اي، برگشت مهر، به تو بعيـدتر اسـت   يه زن دروغ گفتهاگر عل«كه  »فهو أبعد لك
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اين در صورتي است كه حجر به معني  »وللعـاهر الحجـر«: �اين اشاره است در اين قول او 
  سنگسار باشد.

  انتساب به سوي غير پدر ظلم و عقوقي است:

ـرُ  َأنـهُ  مُ يـَْعلَـ َوْهـوَ  َأبِيـِه، َغْيـرِ  ِإلَـى ادَعـى َمـنِ «فرمود:  �رسول خدا   َعَلْيـهِ  فَاْلَجنـةُ  َأبِيـِه، َغيـْ
داند كه او پدرش نيست، جنـت   كسي كه خود را به سوي غير پدر نسبت دهد، و مي« »َحـَرامٌ 

  .»بر او حرام است
نمايند، و به  گويم: بعضي از مردم اهداف پستي دارند، پس از پدر خود، اعراض مي من مي

ايـن ظلـم و عقـوقي اسـت نسـبت بـه پـدر؛ زيـرا ايـن           دهنـد،  سوي ديگري خود را نسبت مي
باشد، چرا كه او بقاي نسل را خواهان بود كه به او منسوب و از او  گردانيدن پدرش مي خايب

ادبي با اوست، و نيز نصـرت و معاونـت در    متفرع باشد، و نيز ناسپاسگذاري از نعمت او، و بي
سبت، از پدر باز بگـردد، ايـن مصـلحت از    نظام محله و كشور الزم است، و اگر دروازه نفي ن

  مانند. هاي قبايل مختل مي رود، و نسب بين مي
ُهمْ  لَْيسَ  َمنْ  قـَْومٍ  َعَلى َأْدَخَلتْ  اْمَرَأةٍ  َأيَما«فرمود:  �رسول خدا   اللهِ  ِمنَ  فـََلْيَستْ  ِمنـْ

 ،ِمْنهُ  اللهُ  اْحَتَجبَ  ِإلَْيهِ  يـَْنُظرُ  َوُهوَ  َوَلَدهُ  دَ َجحَ  َرُجلٍ  َوَأيَما ،َجنَتهُ  اللهُ  يُْدِخَلَها َوَلنْ  َشْىءٍ  ِفى
اي وارد سازد كه از  هر زني كه كسي را در قوم و قبيله« »اْلَخالَِئقِ  رُُءوسِ  َعَلى ِبهِ  َوَفَضَحهُ 

ها نيست، او از طرف خدا در هيچ چيزي نيست، و هرگز خداوند او را در بهشت داخل  آن
دي كه فرزندش را انكار كند در صورتي كه فرزند چشمش را به او فرمايد، و هر مر نمي

دهد، و در جلوي همه مخلوق او  دوخته است، خداوند خود را از او در پرده حجاب قرار مي
  .»نمايد را رسوا مي

  شود: زن در عدت و غيره امين قرار داده مي
را ملتبس درنياورد،  ها گويم: چون زن در عدت و امثال آن مأموريت دارد كه نسب من مي

شـود؛   واجب است كه او در اين امور ترسانيده شود و جز اين نيست كه بر اين، سزا داده مـي 
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زيرا اين تالشي است در باطل قراردادن مصلحت جهان، و نقضي است به آنچه در طبـع نـوع   
 نمايد؛ زيـرا گـروه مألاعلـي مأموريـت     بشري است، و اين بغض و خشم مألاعلي را جلب مي

گردانيدن فرزنـد و در تنگنـا قـرار     داشتند كه به صالح نوع بشر، دعا كنند، و نيز در اين خايب
دادن او و تحميل انتقال فرزند بر ديگران است، و هرگاه مرد از فرزندش انكار نمايـد او را در  

دهد، زيرا او نسـبي نخواهـد داشـت، و نيـز نفـس       معرض ذلت دايم و ننگ ال متناهي قرار مي
اي نخواهد داشت، اين شـبيه بـه آنسـت كـه كسـي       كننده كند، چرا كه انفاق را ضايع مي خود

  فرزندان خود را به قتل برساند، و در معرض ذلت و ننگ دايمي قراردادن مادر اوست.

  عقيقه

  عقيقه سنت است:
كردند، عقيقه در نزد آنان امر الزم و  ها براي فرزندان خود عقيقه مي بايد دانست كه عرب

سنت مؤكدي بود، در آن مصالح زيادي وجـود داشـت كـه بـه مصـلحت دينـي، كشـوري و        
آن را برقرار داشته شخصاً بر آن عمل نموده ديگـران   �نفساني متعلق بودند، پس رسول خدا 

  را به آن ترغيب نمود.
نمودن نسب ولد؛ زيرا الزم است كه  جويي به اشاعت از جمله آن مصالح يكي است: چاره

اشاعت يابد، تا چنين چيزي كه مورد پسندش نباشد به زبان نيايـد، و خـوب نيسـت     نسب ولد
كه در كوچه و خيابان بگردد و اعالم نمايد كه براي من فرزندي به دنيا آمده است، پس بدين 

  جويي اين اعالم معين گرديد. شكل چاره
  از آنجمله است: پيروي از انگيزة سخاوت و مخالفت به داعيه شح و بخل.

شد او را در آب زرد رنگي،  از آنجمله است كه هرگاه براي نصاري فرزندي متولد مي
گفتند: بدين شكل بچه نصراني قرار  گفتند، و مي مي »معموديه«دادند كه به آن  غسل مي
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sπtóö7﴿گيرد، در مشاكلت با اين نام، اين آيه نازل گرديد:  مي Ï¹ «! $# ( ôtΒ uρ ß|¡ômr& š∅ÏΒ «! $# 

Zπtóö7 Ï¹ ﴾)1( .»رنگ (دين و تطهير) خدا [را بپذيريد] و چه كسى بهنگارتر از خداست«  
مستحب است كه ملت حنيفي هم مانند عملكرد آنان عملي داشته باشد كه اشعار دارد كه 

اسـت، مشـهورترين فعلـي كـه بـه ايـن دو        إبچه حنيفي، پيرو آيين ابراهيمي و اسماعيلي 
ها به صورت ارث به جا مانده است، همان اسـت كـه    ل آنپيامبر اختصاص دارد و در ميان نس

به ذبح پسرش تصميم گرفت، سپس خداوند بر او منت گذاشت كـه بـه    �حضرت ابراهيم 
ها حج است كه در آن سـر   جاي او، فديه ذبح عظيمي عنايت فرمود، و مشهورترين شرايع آن

دادن بـه    ن دو امر، اهميتنمودن به اي  كردن هدي وجود داشت، پس مشابهت تراشيدن و ذبح
آيين حنيفي است، و اعالمي است به اين كه با ايـن كـودك كـاري انجـام داده اسـت كـه از       

  اعمال آيين حنيفي است.
اندازد كه او فرزندش را  از آنجمله اينكه: انجام اين كار در بدو تولد، او را به اين خيال مي

بـذل فرمـوده بـود، و در ايـن      �راهيم در راه خدا بذل نموده است همانگونه كه حضرت اب
دادن زنجير احسان و انقياد است همچنانكه در باره سعي در ميـان صـفا و مـروه ذكـر       حركت
  كرديم.

  شود: عقيقه در روز هفتم از تولد ذبح مي

همراه « »ىاَألذَ  َعْنـهُ  َوَأِميطُوا َدًما َعْنهُ  فََأْهرِيُقوا َعِقيَقٌة، اْلُغَالمِ  َمعَ «فرمود:  �رسول خدا 
هـا) را دور   اي هست، پس از طرف او خون بريزيـد و از او اذيـت كننـدها (مـوي     با پسر عقيقه

پسـر  « »َوُيْحلَـقُ  َوُيَسـمى السـاِبعِ  يـَـْومَ  َعْنـهُ  يُـْذَبحُ  بَِعِقيَقتِـهِ  ُمْرتـََهنٌ  اْلُغَالمُ «، و نيز فرمود: »كنيد
گـردد و بـر او    (از تولـدش) ذبـح مـي   باشـد كـه از طـرف او در روز هفـتم      اش مي گرو عقيقه

  .»شود شود و سرش تراشيدن مي نامگذاري مي
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گويم: سبب امر به عقيقه را ما قبالً ذكر كرديم، ولي اختصاصـش بـه روز هفـتم از     من مي
اي باشد، زيرا اهل او در مرحله اول به اصالح والده و  آنجاست كه بين والدت و عقيقه فاصله

ايد در اين مدت به دو برابر مشغوليت، مكلف گردند، و نيز بسياري ولد مشغول هستند، پس نب
توانند گوسفندي به دست بياورنـد، پـس اگـر عقيقـه در روز      مردم بدون زحمت و تالش نمي

باشد، هفت روز مدت مناسبي است براي فاصـله و   اول سنت قرار گيرد اين بر آنان سخت مي
ذي) يك گونه مشابهتي به حجاج است، و آن را زياد هم نيست، اما دوركردن موي و غيره (ا

  ما ذكر كرديم، ولي نامگذاري: پس كودك قبل از اين نيازي به نامگذاري ندارد.

  از طرف امام حسن يك گوسفند عقيقه نمود: ����رسول خدا 

 اْحِلِقـى فَاِطَمـةُ  يَـا«از طرف امام حسن گوسـفندي عقيقـه نمـود، و فرمـود:      �رسول خدا 
هـايش نقـره    اي فاطمه سر او را بتراش و به هـم وزن مـوي  « »ِفضـةً  َشَعرِهِ  ِبزِنَةِ  دِقىَوَتصَ  رَْأَسهُ 

  .»صدقه كن
گويم: سبب صدقه نقره اين است كه وقتي كه ولد از جنين به طفلي منتقل گرديد،  من مي

اين نعمتي است كه بر آن شكر واجب است، و بهترين چيز در شكريه آنست كه اعالم بـدارد  
نمـودن آن    عوض اوست، پس وقتي كه موي جنين، بقاياي از نشاءت جنـين اسـت، ازالـه   كه 

ها نقره صدقه گردد،  عالمت استقالل او به نشاءت طفلي است، واجب گرديد كه به وزن موي
اما تخصيص نقره به صدقه از آنجاست كه صدقه طال سنگين است، و به جز ثروتمندان كسي 

و بقيـه اسـباب و كاالهـا كـه بـه وزن مـوي نـوزاد باشـند، ارزش         ديگر به آن دسترسي ندارد، 
  ندارند.

  اذان گفتن در گوش نوزاد:
  به هنگام تولد امام حسن در گوشش اذان گفت. �رسول خدا 

گويم: فلسفه اين، همانست كه ما در عقيقه از نظر مصلحت ديني بيان كرديم، زيـرا   من مي
اســت، بــاز الزم اســت كــه نــوزاد بــه ايــن اذان اذان از شــعاير اســالم و اعــالم ديــن محمــدي 
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شود مگر بدين صورت كه صدا در گوش او قرار گيـرد، و   خصوصيتي داشته باشد، و آن نمي
گريزد، و شيطان در اولين نشاءت نوزاد  نيز شما به خاصيت اذان پي برديد كه شيطان از آن مي

  .»در اثر آنست گريه نوزاد«رساند حتي در حديث آمده است كه  به او اذيت مي

  مستحب است كه براي پسر دو براي دختر يك گوسفند ذبح شود:

از طرف پسر دو گوسـفند  « »َشـاةٌ  اْلَجارِيَةِ  َوَعنِ  َشاتَانِ  اْلُغَالمِ  َعنِ «فرمود:  �رسول خدا 
  .»و از طرف دختر يك گوسفند هست

ها را از  ه آنگويم: مستحب است براي كسي كه توان دو گوسفند را داشته باشد ك من مي
طرف پسر ذبح نمايد، زيرا در نزد آنان مسلم بود كه پسر نسبت بـه دختـر مفيـدتر اسـت پـس      

  مناسب است كه سپاس بيشتري و اهميت زيادتري به او قايل شد.

  ها پيش خداوند متعال: بهترين نام

بهتـرين  «كـه   »الـرْحَمنِ  َوَعْبـدُ  اللـهِ  َعْبـدُ  اللـهِ  ِإلَـى اَألْسـَماءِ  َأَحـب «فرمود:  �رسول خدا 
. بايد دانست كه يكي از بزرگترين اهـداف  »باشند ها به پيش خدا عبداهللا و عبدالرحمن مي نام

هـا   شرعي، اين است كه ذكر اهللا در البالي ارتفاقات ضروري، داخل گردد، تا هريكـي از آن 
ها، اشـعاري اسـت    نزباني قرار گيرد كه به سوي حق دعوت دهد، و در نامگذاري نوزاد به اي

  به توحيد.
كردنـد،   هاي معبودان خويش نامگذاري مـي  و نيز عرب و غير عرب نوزادان خود را به نام

مبعوث گرديد تا كه مراسم توحيد را راست و مسـتقيم درآورد، واجـب    �وقتي رسول خدا 
  گرديد كه در نامگذاري چنين چيزي سنت قرار گيرد.

هايي كه عبد به سوي يكي از اسماي الهي  ز تمام آن اسمو جز اين نيست كه اين دو اسم ا
هاي خداوند مشهورتر هسـتند، و بـر غيـر     گردد محبوبتر قرار گرفتند كه از همه نام منسوب مي

تواني فلسفه نامگـذاري بـه    شوند، برخالف اسامي ديگر، و از اينجا، تو مي خداوند اطالق نمي
تلف مردم عشق و عالقه دارند كه فرزندان خود را پي ببري زيرا طوايف مخ »محمد و احمد«
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هاي نيكان و بزرگـان خـويش، نامگـذاري نماينـد، و نزديـك اسـت كـه ايـن روش،          را به نام
  دادن به دين و به جاي اقرار به اين باشد كه او اهل دين است. اهميت

  ها پيش خداوند متعال: بدترين نام

 »اَألْمـَالكِ  َمِلـكَ  َسمىيُ  رَُجلٌ  اللهِ  ِعْندَ  اْلِقَياَمةِ  مَ يـَوْ  اَألْسَماءِ  َأْخَنى«فرمود:  �رسول خدا 
  .»شود ها در روز قيامت در نزد خدا مردي است كه به نام شاهنشاه نامگذاري مي بدترين نام«

گويم: سببش اين است كه اصل اصول دين، تعظيم اهللا تعالي است، و اين كـه غيـر    من مي
، تعظيم هرچيزي منجر به تعظيم اسم اوست. بنـابراين، واجـب شـد    اهللا با او مساوي قرار نگيرد

  كه به نام خداوند كسي نامگذاري نشود بويژه اين رسم كه بر اعظم التعظيم داللت دارد.

  همكاري والدين براي حيات فرزند الزم است:

$ßN≡t﴿فرمايد:  خداوند مي Î!≡uθø9 $# uρ z÷èÅÊö� ãƒ £èδ y‰≈ s9÷ρr& È÷,s!öθym È÷n= ÏΒ% x.﴾)1( »مادران به فرزندان  
  .»دهند تا دو سال كامل شان شير مي

گويم: وقتي كه مشيت خداوند به ابقاي نسل بشر بـه وسـيله تناسـل، متوجـه شـد، و       من مي
تواند بدون تعاون و همكـاري مـادر و پـدر در     قضايش به اين اجرا گرديد، و فرزند عادتاً نمي

ي است كه طبيعي كه همه مردم بر آن آفريده شـده انـد،   اسباب حياتش زنده بماند، و اين امر
اي كه عصيان و مخالفتش تغيير خلق اهللا و سعي و كوشش است در نقض آنچه حكمت  بگونه

الهي ثابت كرده بود، واجب گرديد كه شرع در اين باره بحث نمايد، و وظايف ميسـره را بـر   
  ها توزيع نمايد. آن

  نمايد: و پدر انفاق مي دهد كند و شير مي مادر پرورش مي
آنچه در توان مادر است اين است كه شير بدهد و پرورش نمايد، پـس همـين چيـز بـر او     
واجب است، و آنچه در توان پدر است اين است كه در حد توانش بر او انفاق كنـد، زيـرا او   
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مشقت مادر را از كسب و كار باز داشته است، و او را به پرورش پسر خود مشغول كرده و در 
  اش قرار گيرد. انداخته است، لذا مقتضاي انصاف اين است كه رزق كفاف او بر عهده

  شيردهي دو سال كامل است:
چون برخي از مردم در بازداشتن بچه از شـير عجلـه دارنـد، و بسـا اوقـات ايـن، بـه ضـرر         

سـته  شود، خداوند براي آن، حدي مقرر فرمود كـه اغلبـاً سـالمتي بـه آن واب     كودك تمام مي
است، و آن دو سال كامل است، در كمترين از اين مدت بـه شـرطي اجـازه بـه از شـيرگرفتن      
داده است كه مادر و پدر باهم مشوره نموده صالح فرزند را در آن ببينند؛ زيرا بسا اوقات بچه 

كنـد بـه زحمـت و كوشـش، و      باشد، ولي نياز پيدا مـي  توان غذا خوردن قبل از آن را دارا مي
  باشند و از وضعيت طبيعي او آگهي بيشتري دارند. تر مي پدر از همه مردم به او مهربانمادر و 

باز ضرر رساني از هردو جانب حرام است؛ زيرا اين يك گونه تنگنايي است كه منجر بـه  
شود، پس اگر نياز داشتند كه دايه بگيرند تا بچه را شير بدهد  كاهش در تعاون و همكاري مي

ر يا بيماري او يـا ايـن كـه در ميـان مـادر و پـدر افتـراق و جـدايي بوقـوع          به خاطر ضعف ماد
پيوست و امثال آن از اسباب ديگر، گناهي در اين باره نيست، و در اين صورت اداي حـق از  

  هردو طرف الزم است.

  هديه رضاع:
كند؟ آن حضـرت   سؤال گرديد كه چه چيزي حق شيردهي را ساقط مي �از رسول خدا 

  .»يك برده يا كينز در اختيار او گذاشته شود«كه  »َأَمةٌ  َأوْ  َعْبدٌ  ُغرةٌ «فرمود:  �
آيد، نيكويي بـا او بعـد از    بايد دانست كه زن شيرده بعد از مادر حقيقي مادر به حساب مي

چادر خود را جهت احتـرام بـه مـادر     �نيكويي با مادر واجب است، تا جايي كه رسول خدا 
  رضاعي خويش، پهن كرد.

گردد به آنچه فرزند رضاعي به او هديه بدهـد، و بسـا    سا اوقات مادر رضاعي راضي نميب
دهـد، و در ايـن، اشـتباه     اوقات چيز بسيار كمي را فرزند رضاعي بسيار تصور كرده بـه او مـي  
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نسبت به مقدار آن سؤال گرديد تا آن را معين نمايـد،   �پيش خواهد آمد، لذا از رسول خدا 
مقدار آن نيكويي و احسان قرار داد؛ زيرا مادر شيرده حقي را بـر ذمـة او بـه    را  »ةغر«پس او 

كردن او، و تحمل خستگي و مشـقت   اعتبار اقامه بينه او، و انسان كامل قراردادن او، و پرورش
در اين راستا را ثابت نمود، پس پاداش موافق به آن، اين است كه به او انسـاني بدهـد كـه بـه     

خواهـد، و زحمـت آن مـادر را     ند قرار گيرد در آنچه از ارتفاقاتش مـي جاي جوارح اين فرز
  بدوش بگيرد، اما اين حد، امر استحبابي است نه واجب.

  برداشتن نفقه از اموال شوهر بخيل:
دهد، مگـر ايـن كـه مـن از      هند گفت كه: ابوسفيان مرد بخيلي است نفقة كافي به من نمي

ــو   ــردارم، رس ــزي ب ــازه چي ــدون اج ــال او ب ــدا م ــود:  �ل خ  َوَوَلــَدكِ  َيْكِفيــكِ  َمــا ُخــِذى«فرم
  .»آنچه را كه براي تو و فرزندانت كفايت كند بردار« »بِاْلَمْعُروفِ 
آن  �كردن مقدار نفقة زن و فرزندان مشكل است، رسول خـدا   گويم: چون ضبط من مي

بـه قضـات را    را به خود هنده واگذار نمود، و تأكيد نمود كه موافق به عرف بردارد، مراجعـه 
  ناديده گرفت، زيرا اين مشكل و سنگين است.

  اسرار اين حديث قبالً بيان گرديدند. »بِالصالةِ  أْوالدَُكمْ  ُمُروا«فرمود:  �رسول خدا 

  مادر سزاوارتر به پرورش فرزند است:
تر به پرورش، هنگام اختالف مادر و پدر،  در باره مستحق �هاي رسول خدا  داوري

تر به فرزند والدين هستند، و  شود كه مشفق ده اند؛ زيرا در اين به اين توجه ميمختلف نقل ش
شود كه چه كسي در پي ضرر و آزاررساني است، و چه كسي مصلحت را  به اين توجهي نمي

كند، زيرا نبايد به دنبال حسد و ضرررساني رفت، پس يك بار زني به محضر آن  مالحظه مي
 َلهُ  َوَحْجِرى ،ِسَقاءً  َلهُ  َوثَْدِيى ِوَعاءً  َلهُ  َبْطِنى َكانَ  َهَذا ابِْنى ِإن «آمد و گفت:  �حضرت 

پسرم « »تـَْنِكِحى َلمْ  َما ِبهِ  َأَحق  َأْنتِ  :فـََقالَ  ،ِمنى يـَْنزَِعهُ  َأنْ  َوَأرَادَ  ،طَلَقِنى أَبَاهُ  َوِإن  ،ِحَواءً 
نم براي او محل نگهداري و اين، شكمم براي او جاي و پستانم براي او مشك آب و دام
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خواهد او را از من بگيرد، آن حضرت فرمود:  پرورش بود، اكنون پدرش مرا طالق داده و مي
  .»اي تر به پرورش آن هستي تا ازدواج نكرده تو مستحق
گويم: اين حكم از آنجاست كه مادر در امور پرورش آگـاهتر و نسـبت بـه فرزنـد      من مي

باشد، حاالنكـه   به ازدواج كسي در بيايد مانند كنيز در اختيار او ميتر است، اما هرگاه  مهربان
شوهرش نسبت به اين كودك اجنبي است كه به اين بچه نيكي نخواهد كرد، و يـك بـار آن   

  نشيند يا پيش پدر، زيرا اين پسر مميز بود. پسري را اختيار داد كه پيش مادر مي �حضرت 

  ج تاست:نيكوكاري و برّ در ميان مسلمانان پن
بايد دانست كه انسان طبعاً مدني است، زنـدگيش بـدون كمـك و همكـاري بـا همـديگر       

پذير نيسـت، و   آيد، كمك و همكاري بدون الفت و مهرباني با همديگر امكان درست درنمي
تواند پديد آيد، كمك و تعـاون هـم    الفت بدون مواسات و همدردي و مالحظه يكديگر نمي

هـا، مراتـب بـرّ و صـله هـم       اتب مختلفي دارد كـه بـا اخـتالف آن   در يك حد نيست، بلكه مر
ترين مرتبه آن، ارتباطي است كه مسلمانان بـا همـديگر دارنـد، و     باشند، پس ادني مختلف مي

 اْلُمْسـِلمِ  َعلَـى اْلُمْسـِلمِ  َحـق «به پنج چيـز در ميـان آنـان، مقـرر فرمـود:       �آن را رسول خدا 
 »اْلَعـاِطسِ  َوَتْشِميتُ  الدْعَوِة، َوِإَجابَةُ  اْلَجَنائِِز، َواتـَباعُ  اْلَمرِيِض، ِعَياَدةُ وَ  السَالِم، َرد  :َخْمسٌ 

دادن بـه سـالم، بيمارپرسـي، تشـييع جنـازه،       تاسـت: جـواب   حق مسلمان بـر مسـلمان پـنج   «كه 
، و در روايتي ديگر آمده است »پذيرفتن دعوت و يرحمك اهللا گفتن به كسي كه عطسه بزند

وقتي از تو نصيحت خواسـت بـه او نصـيحت    « »لَـهُ  فَاْنَصحْ  اْستَـْنَصَحكَ  ِإَذا«تاست:  ششكه 
بـه گرسـنه طعـام بدهيـد و اسـير و      «كـه   »اْلَعـاِنىَ  َوُفكـوا اْلَجاِئعَ  َأْطِعُموا«، و نيز فرمود: »كن

  .»زنداني را رها سازيد
ششگانه سبك است و الفت فلسفه در اين باره، اين است كه زحمت اين امور پنجگانه، يا 

نماينـد،   كنند، باز رابطه در ميان اهل محل، همسـگايگان و خويشـاوندان برقـرار مـي     ايجاد مي
دادن بـه   گردنـد، و تعزيـه، تهنـة ديـد و بازديـد و هديـه       ها مؤكد مي پس اين امور در ميان آن

  نمايند. همديگر تأكيد مي
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  حقوق مماليك:
ها چه بخواهند يا نخواهنـد بايـد    ب قرار داد كه به آناموري را بر آنان واج �رسول خدا 

 وكبـاب الـديات» ُحـر  فـَُهـوَ  َمْحـَرمٍ  رَِحـمٍ  َذا َملَـكَ  َمـنْ «: �پايبند قـرار گيرنـد، ماننـد قـول او     
، »هركسي كه مالك خويشاوند محرمي قرار بگيرد آن خويشاوند محرم، عليه او آزاد اسـت «

  ها. و مانند باب پرداخت ديت
اي است كه در ميان افراد خانواده مانند همسر و مماليك برقرار است، بحـث   رابطه باز آن

بر دو قسم قرار داده  �نكويي با همسر را قبالً بيان كرديم، ولي نيكي با بردگان را رسول خدا 
است: يكي آن كه بر آقايان واجب است چه بخواهند و چـه نخواهنـد، دوم آن كـه انجـامش     

  بدون ايجاب، تشويق شده است. مندوب است و به آن
 اْلَعَمـلِ  ِمـنَ  يَُكلـفُ  َوالَ  وَِكْسـَوتُهُ  طََعاُمـهُ  لِْلَمْملُـوكِ «فرمود:  �نسبت به امر اول رسول خدا 

 پوشـاندن واجـب اسـت و از او     دادن و لبـاس  براي مملوك بر ذمه آقا طعام«كه  »يُِطيـقُ  َما ِإال
تواند براي خـود   برده به خدمت آقا مشغول است نمي ، زيرا»باالتر از توانش كار گرفته نشود

كسب و كاري بكند، پـس واجـب اسـت كـه آقـا امـور كفـايي او را بـه عهـده بگيـرد، و آن           
هركسـي  « »اْلِقَياَمـةِ  يـَـْومَ  ُجِلـدَ  قَـاَل، ِممـا بَـِرىءٌ  َوْهـوَ  َمْمُلوَكـهُ  قَـَذفَ  َمنْ «فرمود:  �حضرت 

ه او از آن تهمت پاكدامن است، در روز قيامـت بـر آن   اش تهمت بزند در حالي ك كه بر برده
  .»گردد آقا حد جاري مي

اش  هركسي كه به بـرده « »من جدع عبده فالعبد حـر عليـه«فرمود:  �و نيز آن حضرت 
  .»گردد بد و بيراه بگويد آن برده از او آزاد مي

نجام چنين كار گويم: اين بدان خاطر است كه فاسدگردانيدن ملك بر او، او را از ا من مي
  دارد. باز مي

كـه   »اللـهِ  ُحـُدودِ  ِمـنْ  َحـد  ِفـى ِإال  َجلَـَداتٍ  َعْشـرِ  فـَـْوقَ  ُيْجلَـدُ  الَ «فرمـود:   �رسول خدا 
گويم: ايـن بـه خـاطر     . من مي»شود، مگر در حدي از حدود الهي باالتر از ده تازيانه زده نمي

باشـد، يـا منظـور از آن نهـي      ه بر حد ميروي در تعزير، اضاف جلوگيري از ظلم است، و زياده
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است براي كسي كه در باره خود بيش از ده تازيانه عذاب بدهد، مانند ترك آنچـه بـه او امـر    
شده و امثال آن. مراد از حد آن گناهي اسـت كـه بـه خـاطر شـرع از آن نهـي شـده اسـت، و         

ا َأَصـْبتُ «آنست قول قايل كه  باشد؛ زيـرا خلفـاء هميشـه     پندارم اين وجه نزديكتر و مي »َحـد
  زدند. بيش از ده تازيانه در حقوق شرعي مي

 ،ِبهِ  َجاَءهُ  ثُم  ،َطَعاَمهُ  َخاِدُمهُ  َألَحدُِكمْ  َصَنعَ  ِإَذا«فرمود:  �اما در باره دوم، آن حضرت 
ْقِعْدهُ  ،َوُدَخانَهُ  َحرهُ  َوِلىَ  َوَقدْ   ِفى فـَْلَيَضعْ  قَِليالً  َمْشُفوًها امُ الطعَ  َكانَ  فَِإنْ  ،فـَْلَيْأُكلْ  َمَعهُ  فـَْليـُ
هرگاه خادم كسي طعام او را پخت و آورد، حاالنكه گرمي و « »ُأْكَلتَـْينِ  َأوْ  ُأْكَلةً  ِمْنهُ  يَِدهِ 

پختن آن را، او به عهده داشت، بايد او را با خود بنشاند تا او بخورد، و اگر غذا كم است كه 
 لَهُ  ُغَالًما َضَربَ  َمنْ «؛ و نيز فرمود: »دست او بگذاردرسد، يك يا دو لقمه در  به دهان نمي

ا َلَطَمهُ  َأوْ  يَْأتِهِ  َلمْ  َحد  ارََتهُ  فَِإنكسي كه برده خود را به ناحق حد بزند يا به « »يـُْعِتَقهُ  َأنْ  َكف
  .»اش اين است كه او را آزاد كند او سيلي بزند، كفاره

هرگـاه يكـي از شـما    « »فـَْلُيْمِسـكْ  اللـَه، فَـذََكرَ  َخاِدَمـُه، مْ َأَحدُكُ  َضَربَ  ِإَذا«و نيز فرمود: 
  .»خادم خود را زد، و او نام خدا را به زبان آورد بايد دست باز دارد

  آزادي بردة مسلمان:

َهـ ُعْضـوٍ  ِبُكـل  اللـهُ  َأْعتَـقَ  ُمْسـِلَمًة، رَقـَبَـةً  َأْعتَـقَ  َمـنْ «فرمـود:   �رسول خدا   ِمـنَ  ُعْضـًوا اِمنـْ
هركسي كه بردة مسلماني را آزاد كند خداوند در عوض هر عضو از آن برده، عضـو  « »النـارِ 

  .»كند آزادكننده را از جهنم آزاد مي
گويم: در آزادساختن، جمع و جور بدن مسلمان، و رهايي ايشان از اسارت وجـود   من مي

  شود. دارد، پس به آن پاداش كامل داده مي
كسي كـه قسـمتي   « »َمالٌ  َلهُ  َكانَ  ِإنْ  ُكلهُ  ُأْعِتقَ  َعْبٍد، ِفي ِشْقًصا قَ َأْعتَ  َمنْ «و نيز فرمود: 

گويم: سببش همـان   . من مي»شود اي را آزاد كند اگر مال دارد، همه آن برده آزاد مي از برده
 لِلـهِ  لَـْيسَ «فرمـود:   �است كه در خود حديث به صراحت ذكر شده است كـه آن حضـرت   
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عبارت از اين است كه آن برده را از آن خداوند قرار دهند، و اين خالف  يعني عتق »َشـرِيكٌ 
  ادب است كه همراه با خدا كسي ديگري ملكيتي داشته باشد.

  گردد: كسي كه مالك محرم از خود قرار گيرد، آزاد مي

كسي كه مالـك خويشـاوند   « »ُحـر  فـَُهـوَ  َمْحَرمٍ  رَِحمٍ  َذا َمَلكَ  َمنْ «فرمود:  �رسول خدا 
گويم: سببش صـله رحمـي اسـت، خداونـد      . من مي»گردد محرم خود قرار گيرد، او آزاد مي

ها الزم قرار داد چه بخواهند يا خير، و جز اين نيست كه ايـن را بـه    يك نوعي از آن را بر آن
گرفتن او مانند بردگان،  شدن او، تصرف در او و به خدمت طور ويژه بيان فرمود، زيرا مملوك

  آيد. و ستم بزرگي به حساب ميبر او ظلم 
هرگاه كنيز « »ِمْنـهُ  ُدبُرٍ  َعنْ  ُمْعتَـَقةٌ  َفِهىَ  ِمْنهُ  الرُجلِ  َأَمةُ  َوَلَدتْ  ِإَذا«فرمود:  �رسول خدا 

  .»گردد كسي از او زايمان كرد او پشت سرش بعد از مرگ او آزاد مي
مالـك مـادرش قـرار    نمودن به فرزند است تا غيـر پـدرش    اش احسان  گويم: فلسفه من مي

  باشد. نگيرد؛ زيرا از اين جهت عار و ننگي براي او مي

  اباق حرام است:

 َأيَما«فرمود:  �خدمت آقا بر برده واجب و گريختن از آن، بر او حرام است، رسول خدا 
بيـرون   اي كـه گريخـت از عهـده اسـالم     هر برده« »حتى يـَْرِجعَ  الذمةِ  ِمنَ  بَِرئَ  فـََقدْ  َأَبقَ  َعْبدٍ 

، شرع براي برده آزاد شده حرام قرار داده است كه به جـز مـوالي   »رفت مگر اين كه برگردد
  خويش با كسي ديگر مواالت برقرار كند.

  نافرماني مادر و پدر از گناهان كبيره است:

ِمـْن أْكبَـِر «فرموده است:  �بزرگتر از همه احترام به حقوق مادر و پدر است، رسول خدا 
. »باشـد  از بزرگترين گناهان كبيـره نافرمـاني بـه مـادر و پـدر مـي      « »عقـوق الوالـدينالكبائِر 

  احسان و نيكي با آنان وابسته به انجام چند امر است:
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تأمين نان و نفقه، لباس و خدمت به آنان در صـورتي كـه نيـاز داشـته باشـند، هرگـاه پـدر        
ر به او كاري بگويـد بايـد آن   فرزندش را فرا خواند واجب است كه به او جواب بگويد، و اگ

را انجام دهد به شرطي كه گناه شرعي نباشد، و زياد براي زيارت او رفت و آمد كند، و بـا او  
با نرمي صحبت كند، و به او اف نگويد و پدر را به نام، صدا نكند، و در راه پشـت سـر او راه   

از او دفاع كنـد، در مجلـس    برود، و اگر كسي از او غيبت كند يا به او اذيت و آزاري برساند
  به او احترام بدهد، و براي او دعاي آمرزش و مغفرت نمايد.

���  



  از ابواب سياست شهرها

  رسد: صالح امت بدون وجود خليفه به پايه تكميل نمي
اي باشـد؛ زيـرا بـدون وجـود او،      بايد دانست كه واجب است در اجتماع مسـلمانان خليفـه  

  باشند: ها زياد هستند اما در دو صنف جمع و جور مي ند، و آنرس مصالح به پايه تكميل نمي
هـا   خواهد بـا آن  گردد، از قبيل دفاع از لشكري كه مي ها: به سياست شهر برمي يكي از آن

هـا را سـركوب نمايـد، جلـويگري ظـالم از سـتم بـه مظلـوم، داوري پرونـدها و           بجنگند و آن
  توضيح داديم. حوادث، و غيره كه ما اينگونه حاجات را قبالً

دادن به دين اسالم نسبت به بقيه  گردد، و آن اين كه اهميت دوم: آنچه به دين و آيين برمي
تواند بدون وجود خليفه در ميـان مسـلمانان متصـور باشـد كـه اگـر كسـي از آيـين          اديان نمي

نچه اسالمي خارج بشود، يا به آنچه دين حرمتش را به صراحت بيان داشته مرتكب گردد، يا آ
را فرض گردانيده است ترك نمايد، شديداً انكار كند، و اهل اديان ديگـر را ذليـل نمـوده از    

باشـند، و   اي كه رسوا گردند و اگر نه در پايه با مسلمانان مساوي مـي  ها جزيه بگيرد بگونه آن
هـا را از تجـاوز بـاز     شود، و بازدارنـدة كـه آن   ترجيح يكي از دو گروه بر ديگري واضح نمي

  باشد. دارد نميب

  حاجات خليفه، چهارتاست:
بنـدي فرمـوده اسـت: بـاب مظـالم، بـاب        اين حاجات را در چهار باب جمع �رسول خدا 

حدود، باب قضاء و باب جهـاد، سـپس نيـاز پديـد آمـد تـا كليـات ايـن ابـواب زيـر پوشـش            
مين، محـول  ها را به آراي ائمه و خيرخواهان جامعه مسـل  اي قرار گيرند، و جزئيات آن ضابطه

  نمود، آن هم به چند جهت:

  نخست: رفع مظالم:
گيـرد   از آنجمله اين كه بسا اوقات سرپرست مقام خالفت، شخص ظالم و جائري قرار مي

باشـد، پـس جامعـه را بـه فسـاد       گيـرد، و پيـرو حـق نمـي     كه در پي خواهشات نفسش قرار مي
باشد كه از او متوقـع بـود، و در    ها بيش از آن مصلحتي مي كشاند، و فساد خودش عليه آن مي

دانـد،   نمايد كه او تابع حق است، و مصلحت را در همين كارها مـي  كند احتجاج مي آنچه مي
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ها بتوان انكار نمود، و بر آن بازخواست كرد، و  پس الزم است كلياتي باشد كه بر مخالف آن
  احتجاج مردم عليه او به آن كليات برگردد.

  دوم: اقامه حدود:
نجمله اينكه: الزم است كه خليفه ظلم ظالم را به اثبات برساند، و نيـز ثابـت كنـد كـه     از آ

سزادادن، بيشتر از حد نياز نيست، و در باب داوري ثابت كند كه او به حق قضـاوت و داوري  
هـا   كنند، و كساني كـه ضـرر بـر آن    نموده است، و اگر نه مردم عليه او شورش و اختالف مي

پروراننـد، و ايـن منجـر بـه حيلـه و دشـمني        نش عليه خليفه كينه در سينه مـي رسيده با هوادارا
پندارنـد كـه در ايـن بـر حقانيـت اسـتوار        پروراننـد و مـي   باشد، در دل نسبت به او كينه مي مي
  باشند حاالنكه اين فساد شديدي است. مي

  سوم: ضبط قضاء:
ياسـت شـهر چيسـت، پـس     از آنجمله اينكه: بسياري از مردم دركي ندارند كـه حـق در س  

روند، بسياري مردم كه تنـد و تيـز باشـند زجـر      كوشند، و به راست و چپ به اشتباه راه مي مي
پندارنـد، بسـياري    پندارند، و بسياري مردم سهل و نرم، زجر قليل را بسيار مـي  نهايي را كم مي

و بسياري مردم  دارند، باشند كه هرچه مدعي ادعا كند آن را حق باور مي مردم چنان ساده مي
چنان سخت و شديد هستند كه نسبت به مـردم بـدبيني و گمـان فاسـد دارنـد، و در ايـن بـاره        

توان همه امور را استقصا نمود؛ زيرا اين مانند تكليف بالمحال است، پس واجب گرديـد   نمي
تر از اختالف در اصـول   كه در اين باره اصول و ضوابطي باشد؛ زيرا اختالف در فروع خفيف

  است.

  چهارم: سپردن امور به كساني كه بر راه مستقيم استوارند:
از آنجمله اينكه: هرگاه قوانين از شرع نشأت گيرند، مانند نماز و روزه، وسيله تقـرب الـي   

  باشند. گيرند، و به سنت نزديك شده يادآور حق پيش مردم مي الحق قرار مي
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سـپرد شـود كـه داراي نفـس      خالصه اين كه ممكن نيست كـار كـامالً بـه دسـت كسـاني     
پرست يا درنده باشند، ممكن نيست كه به شناخت عصمت و حفظ از جور، در خلفـاء   شهوت

پي برد، مصالحي را كه ما در تشريع ذكر كرديم و همچنين ضبط مقادير، همه در آنجا وجود 
  دارند، واهللا أعلم.

  خالفت

  شرايط مطلوب در خليفه:
ه بايـد عاقـل، بـالغ، حـر، مـرد، شـجاع و داراي رأي،       بايد دانست كه شرط است كه خليفـ 

شنوايي، و بينايي، و نطق باشد، و از كساني باشد كه مردم، شرف او و شرف قـوم او را تسـليم   
داشته باشند، و از فرمانبرداري او عار و استنكافي نداشته باشند، و از او آگهي داشته باشند كه 

هـاي   كنـد، ملـت   ها عقـل داللـت مـي    بر همة اين كند كه در سياست كشور از حق، پيروي مي
مختلف بني نوع انساني با وجود اختالف اديان و تباعد بلدان خويش، بر اين شـروط، اجمـاع   
دارند؛ زيرا پي برده اند كه مصالح مقصود، از نصب خليفه، بدون ايـن امـور، بـه پايـه تكميـل      

دانند، و به  را، خالف مصلحت مي ها گرفتن كوچكترين چيزي از آن نخواهند رسيد، و ناديده
در باره اهل فارس،  �دهند، و همين است منظور از قول رسول خدا  دل آن را ناگوار قرار مي

 »اْمـَرَأةً  َعلَـْيِهم َولـْوا قـَـْومٌ  يـُْفِلـحَ  لَـنْ «وقتي كه زني را پادشاهي كشور خود برگزيدند فرمـود:  
  .»ند پيروز نخواهد شدهرگز ملتي كه زني را به سرپرستي خويش برگزي«

  آيين اسالمي در خالفت نبوت، چند امر ديگر را نيز در نظر گرفته است:
ها تكميل  از آنجمله است: اسالم، علم و عدالت؛ زيرا مصالح ديني بدون از اين

گردند. بنابراين ضرورت، مسلمانان، روي اين امور، اجماع كرده اند، اصل در اين باره  نمي

y‰tã﴿: قول خداوندي است uρ ª! $# tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u óΟ ä3Ζ ÏΒ (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9 $# óΟßγ̈Ζ x� Î= ø⇐ tG ó¡uŠs9 ’ Îû 

ÇÚö‘ F{$# $yϑ Ÿ2 y#n= ÷‚tG ó™$# šÏ% ©!$# ÏΒ öΝ ÎγÎ= ö6s%﴾  :الي قوله تعالي﴿y7 Í× ‾≈ s9'ρé' sù ãΝèδ tβθà) Å¡≈ x� ø9$# 
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اي شايسته انجام داده اند كه خداوند وعده داده به كساني كه ايمان آورده كاره« )1(﴾∪∋∋∩
، تا آخر »دهد، همچنانكه گذشتگان را خليفه قرار داده بود.. آنان را در زمين خليفه قرار مي

  آيه.
فرمـوده اسـت:    �از آنجمله اينكه: خليفه بايد از طايفه قـريش باشـد، چنانكـه نبـي اكـرم      

ي كه متقاضي اين است، اين كه حقي ، سبب»خليفه بايد قريشي باشد«كه  »قـَُرْيشٍ  ِمنْ  األَئِمةُ «
هـا آمـده بـود، و     اظهار فرمود، به زبان قريش و عادات آن �كه خداوند آن را بر زبان پيامبر 

ها قرار داشـتند،   هايي بودند كه در نزد آن بيشترين مقادير و حدودي كه تعيين گرديدند همان
ها را استوار  توانند آن بهتر مي بسياري احكام بر حسب معامالت آنان نازل گرديدند، پس آنان

باشـد، و   مـي  �ها متمسك بگردند، و نيز قـريش قـوم و قبيلـه پيـامبر اكـرم       نگهدارند و به آن
وجـود نـدارد، و در آنـان دو حميـت وجـود       �افتخاري براي آنان به جز از علو دين محمـد  

شرايع و تمسك دارد: يكي حميت ديني، دوم حميت نسبي، پس آنان مظنة استوار نگهداشتن 
باشند، و نيز واجب است كه خليفه كسي باشد كه مردم با توجه بـه جاللـت نسـب و     به آن مي

حسبش، از فرمان او سرپيچي نكنند؛ زيرا اگر كسي نسبي نداشته باشد مردم او را حقير و ذليل 
و  پندارند، و از كساني بايد باشد كه در ميان مـردم بـه رياسـت و شـرافت معـروف باشـند،       مي

لياقت جمع و جوركردن مردان و برگزار نمودن جنگ و دفاع را داشـته باشـند، و نيـز قـوم او     
قوي باشد كه بتواند از او حمايـت و نصـرت كنـد، و در مقابـل او از بـذل جـان و مـال دريـغ         

 �شوند، بويژه بعد از بعثت نبـي اكـرم    نكنند، و اين امر جز در قريش جاي ديگري يافته نمي
  ش به وسيله او باال رفت.كه شان قري

 ُقـَرْيٍش،ب ِإال  اَألْمـرُ  َهـَذا يـُْعـَرفَ  َولَـنْ «به آن اشاره نمـوده فرمـود:    �حضرت صديق اكبر 
شود، زيـرا آنـان از    اين امر خالفت به جز با قريش شناخته نمي« »الـخ َدارًا اْلَعَربِ  َأْوَسطُ  ُهمْ 

  .»تمام عرب از نظر جغرافيايي در وسط قرار دارند..

                                           
  .55سورة نور، آية  -)1(
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  اما شرط نيست كه خليفه هاشمي النسب باشد، مثالً، از دو نظر:
يكي اين كه مردم در شك و ترديد قرار نگيرند كه هدف پيامبر از تمام اين جـد و جهـد   
اين بوده است كه اهل بيت او به پادشاهي برسند، مانند بقيه پادشاهان، پس ايـن باعـث گـردد    

كليد كعبـه را بـه حضـرت     �علت بود كه رسول خدا كه از دين اسالم برگردند، بنابر همين 
  عباس بن عبدالمطلب نداد.

هـا و   شـدن آن  دوم اينكه: امـر مهـم در بـاب خالفـت، جمـع و جورشـدن مـردم و راضـي        
گذاشتن به خليفه است، و اين كه خليفه حدود را اقامـه نمايـد و از ديـن و آيـين دفـاع       احترام

باشند، مگر در يكي بعد از ديگري، و  مه اين امور نميشدن ه كند، احكام را اجرا نمايد، جمع
نظـري اسـت، و نيـز     گذاشتن كه تنها از فالن قبيله ويژه باشد يك نوع تبعيض و تنگ در شرط

امكان دارد در آن قبيله چنين كسي كه جامع الشـرايط باشـد نباشـد، و چنـين كسـي در قبيلـه       
بـودن او از روسـتاي كوچـك مسـلم       : شرطديگري باشد. بنابراين علت، فقهاء فرموده اند كه

  نيست، جايز است كه او از روستاي بزرگي هم باشد.

  گردد: خالفت به چند وجه منعقد مي
كـردن اهـل حـل و عقـد از علمـا، معتمـدين و        گردد: بيعت خالفت به چند وجه منعقد مي

باشـند،  فرماندهان نيروهـاي نظـامي و انتظـامي كـه صـاحب رأي و دلسـوز ملـت و مسـلمانان         
  منعقد گرديد. �چنانكه خالفت صديق اكبر 

دوم اينكه: خليفه به انتخاب كسي كه به مسلمانان وصـيت بكنـد چنانكـه خالفـت فـاروق      
  منعقد گرديد. �اعظم 

سوم اينكه: به صورت شوري در ميان قومي قـرار گيـرد همچنانكـه بـراي انعقـاد خالفـت       
  قرار گرفت. �بلكه علي  �عثمان 

مرد جامع الشرايطي بر مـردم تسـلط پيـدا كنـد، ماننـد سـاير خلفـاي بعـد از          چهارم اينكه:
خالفت نبوت، باز اگر كسي تسلط يافت كـه جـامع الشـرايط نيسـت، مناسـب نيسـت كـه بـه         
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مخالفت از او، مبادرت نمود، زيرا خلع او از خالفت بدون جنگ و جـدال و فشـارآوردن بـر    
  باشد. رفت، فساد بيشتر مي صلحتي كه اميد مياو، امكان ندارد، در اين صورت نسبت به م

 َمـا ،الَ  :قَـالَ  نـَُنابِـُذُهْم؟ َأفَـال«سـؤال گرديـد كـه     �نسبت به چنين كساني از رسول خدا 
ها را پشـت سـر نينـدازيم؟ فرمـود: خيـر، تـا        آيا ما واليت آن« »الصـَالةَ  ِفيُكمْ  الصالةَ  َأقَاُموا

 بـََواًحـا، ُكْفـًرا تـَـَرْوا َأنْ  ِإال «، و نيـز فرمـود:   »نماينـد  ه مـي زماني كه نماز را در ميـان شـما اقامـ   
ها مشاهده كنيد كه پـيش شـما    مگر اين كه كفر صريحي از آن« »بـُْرَهـانٌ  ِفيهِ  اللهِ  ِمنَ  ِعْندَُكمْ 

  .»از جانب خداوند به آن دليل و برهاني باشد

  هرگاه خليفه كافر قرار شد، قتال با او حالل است:
اين كه هرگاه خليفه با انكارنمودن يكي از ضروريات دين، كافر گردد، قتال با او خالصه 

باشـد؛ زيـرا در صـورت     شود، ولي اگر كافر نشده قتال با او حالل نمي حالل، بلكه واجب مي
گـردد، بلكـه    كافرشدنش آن مصلحتي كه به خاطر آن، او خليفه منصوب گرديـد، فـوت مـي   

آيد، پس قتال با او از جمله جهـاد فـي سـبيل اهللا بـه حسـاب       خطرآمدن فساد بر ملت پيش مي
  آيد. مي

  اطاعت از امام و نايبش واجب است:

الســمع والطاعـة علـى المــرء المسـلم فيمـا أحــب، وكـره مـا لــم «فرمــود:  �رسـول خــدا  
حـرف شـنوايي و فرمـانبرداري بـر     « »يؤمر بمعصية، فـإذا أمـر بمعصـية فـال سـمع وال طاعـة

پندارد واجب اسـت، بـه شـرطي كـه بـه معصـيت امـر         پسندد و ناگوار مي ميمسلمان در آنچه 
  .»نشود، پس اگر به معصيتي امر شد، حرف شنوايي و فرمانبرداري بر او الزم نيست

گويم: وقتي كه امام به خاطر دو نوع مصلحت، منصـوب گرديـد كـه نظـام ديـن و       من مي
همين دو امر مبعوث گرديـده اسـت، امـام    نيز به خاطر  �هاست، و پيامبر  كشور وابسته به آن

باشـد، و   مـي  �نايب رسول و مجري امر اوسـت، پـس اطاعـت از او اطاعـت از رسـول خـدا       
گردد، مگر اين كه به معصيتي دسـتور بدهـد،    تلقي مي �نافرماني از او نافرماني از رسول اهللا 
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او نايب رسول خدا  شود كه اطاعت از او، اطاعت از خداوند نيست، و پس اين وقت ظاهر مي
ومـن يطـع األميـر فقـد أطـاعني ومـن عصـى «فرمـود:   �باشد. بنـابراين، رسـول خـدا     نمي �

هركسي كه از امير اطاعت كرد، او از من اطاعت كرده است، و كسي « »األمير فقد عصـاني
  .»كه از امير فرمانبرداري ننمود، او از من فرمان نبرده است

 اللـهِ  بِتَـْقـَوى َأَمرَ  فَِإنْ  ،بِهِ  َويـُتـَقى ،َورَائِهِ  ِمنْ  يـَُقاَتلُ  ُجنةٌ  اِإلَمامُ  ِإنَما«فرمود:  �رسول خدا 
 َعز  وَ  ،َوَجل يَـْأُمرْ  َوِإنْ  اً،َأْجـر  ِبَذِلكَ  َلهُ هدى فَِإن  جـز ايـن نيسـت كـه امـام      « »ِمْنـهُ  َعَلْيـهِ فَـِإن

مانند، پس اگـر بـه    او مردم در حفاظ مي شود و به وسيله سپري است كه با پشتيباني او قتال مي
رسد، و اگـر بـرخالف آن دسـتور داد،     تقوي و هدايت دستور داد، با اين دستور به او اجر مي

  .»شود اين بر ضد او تمام مي
گويم: جز اين نيست كه او به جاي سپر قرار داده شـد؛ زيـرا سـبب وحـدت كلمـه       من مي

  هاست. مسلمانان و دفاع از آن

  از امير انگيزه رهاكردن او نيست:كراهيت 

 يـَُفـاِرقُ  َأَحـدٌ  لَـْيسَ  فَِإنـهُ  فـَْلَيْصـِبْر، َفَكرَِهـهُ  َشـْيًئا َأِميـرِهِ  ِمـنْ  رََأى َمـنْ «فرمود:  �رسول خدا 
ًرا اْلَجَماَعةَ  هركسي از امير چنين چيـزي مشـاهده نمـود    « »َجاِهِليةً  ِميَتةً  َماتَ  ِإال  فـََيُموتُ  ِشبـْ

آيد، بايد بر آن صبر كند، زيرا هركسي كه به اندازه وجبي از جماعت  خوشش نميكه از آن 
ميـرد   ، يعني چنان مـي »شود مسلمانان جدا بگردد و بميرد، مردن او مردن جاهلي محسوب مي

  مردند. كه اهل جاهليت مي
گويم: اين از آنجاست كه اسالم از جاهليت با اين دو نوع مصالح، ممتـاز گرديـده    من مي

كننـده ايـن دو    است، پس كسي از اجرا و اقامـه  �ست خليفه در اين دو تا نايب رسول خدا ا
  امر، كنار برود به جاهليت شباهت پيدا كرده است.

  از وظايف واجب امام نسبت به رعيت:
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ما من عبد يسترعيه اهللا رعية، فلـم َيُحْطَهـا بنصـيحة إال لـم يجـد «فرمود:  �رسول خدا 
اي كه خداوند رعيتي را زير فرمان او قرار بدهـد، و او نسـبت    هيچ بنده نيست« »رائحة الجنـة

  .»ها خيرخواه و دلسوز نباشد، مگر اين كه بوي جنت را نخواهد يافت به آن
گويم: وقتي كه خليفه به خاطر مصالحي منصوب گرديد، واجـب اسـت كـه او بـه      من مي

اده شـد تـا از او اطاعـت كننـد، تـا      تكميل آن مصالح، امر گردد، همچنانكه به مردم دسـتور د 
  مصالح از دو طرف به پايه تكميل برسند.

  مزد امام و كاركنان او بر بيت المال است:
تواند به كارهاي مملكت از قبيل دريافت صدقات، گرفتن عشر  باز وقتيكه امام شخصاً نمي

و قاضياني  و قضاوت و داوري در هر گوشه و كنار كشور بپردازد، واجب است كه كارمندان
را بفرستد و چون ايشان به انجام كار مسـلمانان كـه وابسـته بـه مصـالح عمـوم اسـت، مشـغول         

ها به حد كفاف در بيـت المـال مسـلمانان باشـد، در قـول       باشند، واجب است كه هزينة آن مي
 َأن  قـَـْوِمى َعِلـمَ  َلَقـدْ «حضرت صديق وقتي كه خليفه قرار گرفت بـه ايـن اشـاره شـده اسـت:      

 َبْكــرٍ  َأبِــى آلُ  َفَســَيْأُكلُ  اْلُمْســِلِميَن، بِــَأْمرِ  َوُشــِغْلتُ  َأْهِلــى، َمُئونَــةِ  َعــنْ  تـَْعِجــزُ  َتُكــنْ  لَــمْ  ْرفَتِــىحِ 
داند كـه كسـب و كـار مـن از پرداخـت       ملت مي« »ِفيـهِ  لِْلُمْسـِلِمينَ  َوَيْحَتِرفُ  اْلَمالِ  َهَذا ِمنْ 

خـورد   مشغول شدم، لذا آل ابوكبر از اين مال مي هزينه منزلم عاجز نبود، ولي به امور مسلمان
  .»كند و در آن براي مسلمانان كار مي

  به كارمندان امر شده كه با مردم به نرمش رفتار كنند:
باز واجب است كه به كارمندان دستور داده شود تا با مردم به نرمي و آساني رفتـار كننـد،   

دسـتور داده شـود تـا از آنـان فرمـان برنـد، تـا        ستاني نهي گردند، و به ملت  و از غلول و رشوه
مصالحي كه هدف از برقراري نظام است، برآورده شود، و همين است منظور از قـول رسـول   

  كه فرمود: �خدا 
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» ُضــونَ  رَِجــاالً  ِإنــهِ  َمــالِ  ِفــى يـََتَخوــرِ  الل ــْومَ  النــارُ  فـََلُهــمُ  َحــق، بِغَْي ــياري از « »اْلِقَياَمــةِ  يـَ بس
  .»هاست آتش جهنم در روز قيامت كنند، پس براي آن مال خدا به ناحق تصرف مي مردم در

 »ُغلُـولٌ  فـَُهـوَ  َذلِـكَ  بـَْعـدَ  َأَخـذَ  َفَمـا ِرْزقًـا فـََرزَقْـنَـاهُ  َعَمـلٍ  َعلَـى اْسـتَـْعَمْلَناهُ  َمنِ «و نيز فرمود: 
ن بردارد غش هركسي را كه ما بر كاري گماشتيم و به او مزدي مقرر كرديم، آنچه بعد از اي«

  .»باشد و خيانت مي
اش ايـن اسـت    گيرنده را لعنت فرموده است، فلسـفه  دهنده و رشوت رشوت �رسول خدا 

  كند. كه با مصلحت مقصودي، منافات دارد و دروازه مفاسد را باز مي

  شود: به خواهان پست و مقام، پست و مقام داده نمي

كسي كـه خواهـان كـار پسـت و     « »طلـب العمـلال َتستعمل من «فرمود:  �رسول خدا 
  .»مقامي باشد او را بر آن كار مگمار

گويم: اين از آنجاست كه خيلي كم است كه خواسـتن كـار بـدون داعيـه نفسـاني       من مي
هرگـاه عامـل   « »إذا جاءكم العامل فليصدر وهو عـنكم راض«فرمود:  �باشد، رسول خدا 

  .»پيش شما بيايد بايد از شما راضي برگردد

  باشند: سزاوار چقدر مزد مي كارمندان
شود مشخص و معين گردد تا  باز واجب است كه مقدار مزدي كه به كارمندان داده مي

امام از آن تجاوز ننموده در افراط و تفريط قرار نگيرد، و خود كارمند هم از آن تجاوز نكند، 
 ،َزْوَجةً  فـَْلَيْكَتِسبْ  َعاِمالً  لََنا َكانَ  َمنْ «كه فرمود:  �همين است منظور از قول رسول خدا 

 »َمْسَكًنا فـَْلَيْكَتِسبْ  َمْسَكنٌ  َلهُ  َيُكنْ  َلمْ  فَِإنْ  ،َخاِدًما فـَْلَيْكَتِسبْ  َخاِدمٌ  َلهُ  َيُكنْ  َلمْ  فَِإنْ 
كسي كه كارمند ماست بايد ازدواج كند، و اگر خادم ندارد خادمي براي خود بگيرد، و «

ها را از بيت المال تهيه كند،  ، يعني همه اين»نمايداگر مسكن ندارد مسكني براي خود تهيه 
آوري صدقات مقرر كرد بايد به او به قدري مزد بدهد كه  پس وقتي كه امام كسي را بر جمع

عالوه بر كفايت زحمتش، اضافي بماند تا بتواند اين قبيل نيازهاي خود را برآورد، اضافه 
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گيرد، و در آن رغبت پيدا  ده نميحدي ندارد و زحمت بدون اضافي را كارمند به عه
  كند. نمي

  مظالم

  دفع مظالم ضروري است:
دفع مظالم از ميان مـردم اسـت؛ زيـرا     †بايد دانست كه بزرگترين هدف از بعثت انبياء 

دهد كه  ها را در تنگنا قرار مي ها را فاسد نموده آن كردن آنان با همديگر وضع آن ظلم و ستم
  يست.نيازي به شرح و توضيح آن ن

  اقسام مظالم:
باشند: يكي است تعدي بر نفس، دوم تعدي بر اعضـاي انسـان، سـوم     مظالم بر سه قسم مي

تعدي بر اموال مردم، مقتضاي حكم الهي است كه از هر نوعي از اين انواع به وسيله بازدارنده 
هـا،   دارنـده قوي، بازداشت كه مردم را از ارتكاب به آن بار دوم، برحذر دارد، و نبايد ايـن باز 

يكنواخت باشند، زيرا كشتن مانند قطع اعضاء نيست، و همچنين قطع اعضاء ماننـد اسـتهالك   
  مال نيست.

  بزرگترين مظالم قتل است:
خيزنـد، مراتـب مختلفـي دارنـد، ايـن       ها اين مظـالم برمـي   بدون شك انگيزهايي كه از آن

گيـرد، پـس    تل خطا قرار مـي بديهي است كه قتل عمد مانند سهل انگاري نيست كه منجر به ق
باشد، قاطبه اهل اديان بر اين اجماع دارنـد؛   بزرگترين مظالم قتل است، و آن از اكبر كباير مي

باشـد، و آن از بزرگتـرين    زيرا اين اطاعت از نفس است كه در اثر داعيه خشـم و غضـب مـي   
قض بـه اراده حـق در   وجوه فساد در ميان مردم و تغيير خلق اهللا است، هدم بنيـان الهـي، و تنـا   

  خواست نوع بشر در روي زمين گسترش يابد. بندگان اوست كه مي

  قتل بر سه قسم است:
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قتل بر سه قسم است: قتل عمد، قتل خطا و شبه عمد. قتل عمد آنست كه كشتن كسـي بـا   
  چنين وسيلة جارح يا سنگيني در نظر گرفته شود كه غالباً كشنده باشد.

ميرد،  كند و او مي ول در نظر نباشد، اما وسيله به او اصابت ميقتل خطا آنست كه زدن مقت
مانند اين كه كسي بر ديگري بيفتد و او بميرد يا تير را به درختي بزند امـا بـه انسـاني اصـابت     

  كند و او بميرد.
اي كه غالباً كشنده نباشد و او  شبه عمد آنست كه زدن انساني مورد نظر باشد، اما به وسيله

  انند اين كه كسي را به شالق يا چوبي بزند.بميرد، م
جز اين نيست كه قتل از آنجا بر سه قسم قرار داده شد كه ما قبالً اشاره كـرديم كـه زجـر    
دهند بايد چنان باشد كه با انگيزه و فساد مقابله كند، و انگيزه و فساد، مراتبي دارند، چون قتل 

تر است، واجب است كه در آن تغليظ به كار اش شديد عمد فساد بيشتري در بر دارد و انگيزه
اش  رفته مجازات بيشتري در نظر گرفته شود، و خطا، چون فساد كمتري در بـر دارد و انگيـزه  

هم سبكتر است، واجب گرديد كه در كيفرش تخفيف بيشتري در نظـر گرفتـه شـود. رسـول     
از جهـت آن كـه بـا    از ميان اين دو سزاي عمد و خطا نوع ديگـري را اسـتنباط نمـود     �خدا 

ها مندرج  ها برزخي بود، لذا مناسب نبود كه در يكي از آن هردو مناسبت داشت و در ميان آن
  گردد.

  قتل عمد:

tΒ﴿فرمايد:  در باره قتل عمد خداوند مي uρ ö≅ çFø) tƒ $YΨ ÏΒ ÷σ ãΒ # Y‰Ïdϑ yètG •Β …çνäτ !# t“ yfsù ÞΟ ¨Ψ yγy_ #V$ Î#≈ yz 

$pκ� Ïù |=ÅÒxî uρ ª!$# Ïµø‹ n= tã … çµuΖ yès9 uρ £‰ tãr&uρ …çµs9 $¹/#x‹ tã $VϑŠÏà tã ∩⊂∪﴾)1( » ًهركسي كه مؤمني را عمدا
ماند و خداوند بر او خشم رفته و او را لعنت  بكشد سزاي او جهنم است كه هميشه در آن مي

  .»كرده است و براي او عذاب بزرگي مهيا نموده است
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ت ابن عباس، اما جمهور شود، همين است قول حضر ظاهر آيه اينست كه او آمرزيده نمي
و ظاهر سنت بر اين است كه قتل عمد مانند بقيه ذنوب، يك گناهي است، و اين 

باشند، و تشبيهي است كه ديرماندن به قدري است كه گويا،  ها به خاطر زجر مي گيري سخت
تل ماند، در باره كفارة آن اختالف دارند؛ زيرا خداوند در بارة مسئله ق براي هميشه در آن مي

pκ$﴿فرمايد:  عمد چيزي به طور نص بيان نفرموده است، خداوند مي š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u |= ÏG ä. 

ãΝ ä3ø‹n= tæ ÞÉ$|ÁÉ) ø9 $# ’ Îû ‘n= ÷Fs) ø9 $# ( ”� çtø: $# Ìh� çtø: $$Î/ ß‰ ö6yèø9 $# uρ Ï‰ ö7yèø9 $$Î/ 4s\ΡW{$# uρ 4s\Ρ W{$$Î/﴾)1( » اي ايمانداران
فرض گرديد كه آزاد در عوض آزاد، برده در عوض برده و  بر شما در باره كشتگان قصاص

  .»شوند زن در عوض زن، كشته مي
تر بود، پس يكـي   اين آيه در باره دو قبيله عرب نازل گرديد كه يكي از ديگري با شرافت

تـر گفـت: مـا در عـوض غـالم،       تر چند نفر را كشت، قبيله اشرف از قبيله پايين از قبيله اشرف
  گيريم. ها را دو برابر مي كشيم و جراحت بر زن، مرد ميآزاد و در برا

داند كـه صـفات ويـژه، ماننـد عقـل، جمـال، كـوچكي،         معني آيه اين كه خداوند بهتر مي
ها در كشتگان اعتباري نخواهند داشت، بلكه فقط نام  بزرگي، ثروتمندي و شرافت و امثال آن

ي ديگر است. بنابراين، ديه زنـان بـاهم يكـي    و مظان كليه اعتبار دارند، پس هر زني برابر با زن
ها باهم متفاوت باشند، همچنين آزاد با آزادي ديگـر برابـر اسـت، و     است اگرچه اوصاف آن

  باشد. برده با بردة ديگر كفو و برابر مي

  كفو و برابري در قصاص:
كي معني قصاص برابري است، و اين كه دو نفر در يك پايه از حكم قرار داده شوند كه ي

را بر ديگري نبايد برتري داد، نه اين كه اين حتماً به جاي او كشته شود، سـپس سـنت رسـول    
شود، نه آزاد در برابـر بـرده و غـالم،     ثابت كرد كه مسلمان در برابر با كافر كشته نمي �خدا 
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 يهودي را در برابر بـا كنيزكـي قتـل    �شود، زيرا رسول خدا  البته مرد در برابر با زن كشته مي
  كرد.

ويقتل الـذكر «به اقيال (سرداران) همدان نوشت آمده است:  �اي كه آن حضرت  در نامه
  شود. كه مرد در عوض زن كشته مي »باألنثى

باشـد، پـس برتـري مـردان بـر زنـان و        حكمتش اين است كه قياس در اينجا، مختلف مـي 
عوض زنان به قصـاص  ها، متقاضي آنست كه نبايد مردان در  سرپرست قرارگرفتن آنان بر زن

كشته شوند، قياس دوم اين كه جنس مرد و زن يكي است، فرق در ميان آنان، ماننـد فـرق در   
ها بسيار مشكل است، بسـا   ميان بزرگ و كوچك، تنومند و الغر است، و مالحظه اين تفاوت

 باشند، پس مقتضاي اين، آنست كـه  تر مي اوقات بسياري زن در محاسن ويژه، از مردان كامل
  مردان بايد در قصاص زنان كشته شوند، پس واجب است كه بر هردو قياس عمل انجام گيرد.

صورت عمل بر هردو قياس، اين است كه در قصاص برابري در نظر گرفته شد، و در ديـه  
عدم برابري مورد توجه قرار گرفت، و اين تفاوت از آنجا مـورد نظـر قـرار گرفـت كـه قاتـل       

او را قصد كرده است، و چنين تجاوزگر را بايد شديداً دفع نمود،  عمد، كشتن زن و تعدي بر
آيـد،   زيرا زن توان و قدرت دفاع از خـود را نـدارد، و در قتـل او چنـدان حرجـي پـيش نمـي       

تـر اسـت كـه     جنگد، پس در اين صـورت شايسـته   برخالف كشتن مردان، زيرا مرد با مرد مي
  جري باشد از ارتكاب به قتل زنان.قصاص واجب گردد تا كه اين يك گونه دفاع و ز

  شود: مسلمان در عوض كافر كشته نمي

مســلمان در عــوض كــافر كشــته «كــه  »ِبَكــاِفرٍ  ُمْســِلمٌ  يـُْقتَــلَ  الَ «فرمــود:  �رســول خــدا 
گويم: حكمتش اين كه هدف بزرگ در شرع مقدس اسالم اين است كـه   ، من مي»شود نمي

آيد مگر به ايـن كـه    رار بگيرد، و اين به دست نميابهت و شان آيين حنيفي، بزرگ و باالتر ق
  مسلمان بايد بر كافر برتر قرار گيرد، و در ميان آنان به مساوات قايل نباشيم.

  شود: پدر در برابر به فرزندش كشته نمي
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پدر در عوض بـه فرزنـد قصـاص گرفتـه     « »بِاْلَولَـدِ  اْلَوالِـدُ  يـَُقادُ  الَ «فرمود:  �رسول خدا 
نهايـت بسـيار و تـوجهش زيـاد      گويم: سببش اين است كه شفقت پـدر بـي   مي . من»شود نمي

است، پس اقدام او به قتل مظنه، اين است كه او قصد نداشته است، اگرچه عاليم قصد ظـاهر  
باشند، يا اين كه اقدامش به خاطر معني، بـوده اسـت كـه قتـل او را مبـاح گردانيـده اسـت، و        

كـارگرفتن آالت و اسـبابي كـه غالـب كشـنده نيسـتند،        داللت اين مظنه كمتـر از داللـت بـه   
  باشد. نمي

  قتل شبه عمد:

مـن قتـل فـي عميـة فـي رمـي «در ايـن بـاره فرمـود:     �اما قتل شبه عمد: پس رسول خـدا  
 »يكــون فــيهم بالحجــارة أو جلــد بالســياط أو ضــرب بعصــا فهــو خطــأ وعقلــه عقــل الخطــإ

تاب سنگ و چوب و جماق باشد، آن قتـل  كسي كه در فتنه و درگيري كشته بشود كه با پر«
  .»آيد و ديه آن ديه قتل خطاست خطا به حساب مي

گويم: معني حديث اين كـه آن شـبيه بـه قتـل خطاسـت و از قتـل عمـد محسـوب          من مي
اش در اصل مانند ديه قتل خطاست، و فرق ميان اين دوتا فقط از روي صـفت   شود، و ديه نمي

  از نظر ديه قرارگرفتن طال و نقره فرقي نيست. ها است، يا اين كه در ميان آن

  ديه مغلظه:
فرمـوده اسـت    �باشند، حضرت عبداهللا بن مسعود  روايات در باره ديه مغلظه مختلف مي

سـاله)   كه: آن بر چهار قسم است، بيست و پنج جزعه، (چهارسـاله) بيسـت و پـنج حقـه، (سـه     
  خاص، (يكساله).بيست و پنج بنت لبون، (دوساله) وبيست و پنج بنت م

 وأ ،بالسـوط الخطـأ العمـد قتـل فـي إن أال«مروي است كه او فرمـود:   �از رسول خدا 
متوجه باشيد كه در قتل عمـدي  « »أوالدهـا بطونهـا في ،خلفة أربعون اإلبل من مائة ،العصا

هـا آبسـتن    آيد كه چهل نفر آن كه به صورت خطا، با تازيانه يا چوب اتفاق افتد، صد شتر مي
ثالثـون حقـة، وثالثـون جذعـة، وأربعـون خلفـة، «، و در روايتي ديگر آمده اسـت كـه   »ندباش
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سي حقه، سي جزعه، و چهل آبستن، و آنچه بـا هـم روي آن   « »وما صولحوا عليه فهو لهـم
  .»صلح شده آن براي اوست

  قتل خطا:
 آيد كه بر پنج قسم است، بيست بنت مخـاض، بيسـت ابـن    اما در قتل خطا ديه مخفف مي

مخاض، (نر) بيست بنت لبون، بيست حقه و بيست جزعه، و در اين هردو صورت ديه بر عاقله 
  ظرف سه سال واجب است.

  مراتب تخفيف و تغليظ:
ها از چند جهـت تخفيـف و تغلـيظ مالحظـه      چون اين انواع، مراتب مختلفي دارند، در آن

  گرديده است:
، حكم نشده اسـت، و در بقيـه دو نـوع    از آنجمله اينكه: به ريختن خون قاتل، جز در عمد

ديگر، جز ديه، چيزي ديگر، مقرر نگرديده است، در شريعت موسي جز قصاص چيز ديگري 
نبود؛ خداوند بر اين امت تخفيف نمود و سزاي قتل عمد را يكي از دو امر قـرار داد، قتـل يـا    

شود، و نيـز در ايـن صـورت     مال، بسا اوقات نسبت به انتقام بيشتر به نفع اولياي مقتول تمام مي
  شود. يك روح مسلمان ابقا مي

هـا، آن از   باشـد و در بقيـه قتـل    از آنجمله اينكه: در قتل عمد، ديت بر خود قاتل الزم مـي 
شود، تا كه اين زجر شديد و آزمون سنگيني بر قاتل قرار گيرد و مـال   عاقله (فاميل) گرفته مي

شود؛ زيرا به هدر رفتن خون مسلمان،  از عاقله گرفته مي او را كالً از بين ببرد، اما در غير عمد
زدگان است، سهل انگاري در حق  باشد، و هدف جبران شكسته دلي مصيبت فساد بزرگي مي

قاتل، در چنين امر بسيار مهم، گناهي است كه بايد روي آن فشار آورد، باز چون صـله رحـم   
ها چه  يك چيزي از اين ديت، بر آنبر خويشاوندان واجب است، حكمت الهي بر آن شد كه 

  بخواهند يا نخواهند الزم قرار بگيرد.

  باشد: حكمت اين كه ديت در غير عمد بر اهل قاتل مي
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  اين از دو جهت معين گرديد:
انگاري مورد توجه است، پس نبايد به درجـة نهـايي    يكي آن كه خطا اگرچه از نظر سهل

گـردد آنسـت كـه در     ها واجب مي شاوندي بر آنترين چيزي كه بنابه خوي برسد، پس شايسته
  آن تخفيفي باشد.

كردنـد، و   آمدها، مالي و جاني كمك مي ها از كسان خود به هنگام پيش دوم آنكه: عرب
دانسـتند كـه تـرك آن را عقـوقي و قطـع رحـم        اين را صلة واجـب و حـق واجـب خـود مـي     

  اين براي آنان معين گردد. ها واجب گرديد كه پنداشتند، پس بر حسب عرف و عادت آن مي

  باشد: ديه عمد فوري و از غير عمد به تأخير مي
از آنجمله اينكه: ديت قتل عمد بايد به زودي ظرف يكسال بايـد پرداخـت شـود، و ديـت     
غير عمد به تأخير تا مدت سه سال بايد پرداخت گردد؛ زيرا ما قـبالً ذكـر كـرديم كـه در آن     

  معني تخفيف وجود دارد.

  تشديد ديه: حكمت در
اصل در ديه اين است كه بايد مال هنگفتي واجب گردد تا از عهدة آن نتواننـد برآينـد، و   

ها بكاهد، و آن را مهم دانسته در پرداخت آن در مشقت و زحمت قرار گيرند تـا   از اموال آن
بـودن اشـخاص، مختلـف     ها زجر و تـوبيخي باشـد، و ايـن مقـدار بـا مختلـف       كه اين براي آن

  شد.با مي
اهل جاهليت آن را به ده شتر مقدر نموده بودند، پس وقتـي كـه عبـدالمطلب ديـد كـه بـا       

اين را  �دارند آن را تا صد شتر رسانيد، و رسول خدا  پرداخت اين مقدار دست از قتل برنمي
پـي بـرد كـه     �ها در آن روزها شتردار بودنـد، البتـه آن حضـرت     به جا گذاشت، زيرا عرب

براي عرب و عجم و ساير مردم جهان است، و همـه شـتر ندارنـد، پـس از      مشروعيت اين ديه
طال هزار دينار و از دراهم دوازده هزار درهـم و از گاوهـا دويسـت گـاو و از گوسـفندها دو      

  هزار گوسفند مقرر فرمود.
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  شود: هرگاه ديه بر مردم توزيع گردد پرداختش آسان مي
ظرف سه سال توزيع شـود هريكـي سـالي سـه     سببش اين كه هرگاه هزار دينار بر صد نفر 

نمايد، و اين چنين چيزي است كه با  پردازد يا سي و اندي درهم پرداخت مي دنيار و اندي مي
باشند، بعضي قبيلة كـوچكي   ها با همديگر متفاوت مي كمتر از آن باكي نخواهند داشت، قبيله

ر منضبط كرده انـد، زيـرا بـا ايـن     باشد و بعضي قبيلة بزرگ، و قبيله كوچك را به پنجاه نف مي
پنجاه قسـم قـرار گرفـت تـا بـر پنجـاه نفـر توزيـع          مةگردد. بنابراين، قسا تعداد، روستا آباد مي

گردد، و قريه بزرگ به دو برابر پنجاه قرار داده شد، پس ديه هم صـد شـتر قـرار گرفـت كـه      
هـا برابـر    كه وضع آن هريكي يك شتر يا دو شتر يا يك و اندي پرداخت كند، در اكثر قبايل

  باشد. باشد چنين مي
ديـه را   �آمـد، آن حضـرت    احاديث بر اين داللت دارند كه هرگاه قيمت شتر پايين مـي 

گرفت، معنـي آن ايـن كـه     رفت ديه را سنگين مي داد و وقتي قيمت آن باال مي آسان قرار مي
ما اهالي عموم شـهرها  كرد، و اگر ش آن حضرت ديه را بر اهل شتر به طور ويژه چنين طي مي

باشـند، و بعضـي    بينيد كه بعضي از آنان تـاجر و كاسـب و شهرنشـين مـي     را بررسي كنيد، مي
  ها از اين متجاوز نيست. نشينند، و حال بيشتري آن ديگر دامدار كه در بيابان مي

  وجوب كفاره در قتل خطا:

tΒ﴿خداوند فرمود:  uρ Ÿ≅ tFs% $�Ψ ÏΒ ÷σãΒ $\↔sÜ yz ã�ƒÌ� óstG sù 7πt7 s% u‘ 7πoΨ ÏΒ ÷σ•Β﴾)1( » هركسي كه مؤمني را
  .»به اشتباه قتل كند بر او ست آزادكردن بردة مؤمني

دادن به شصت مسكين بـه ايـن خـاطر واجـب      گويم: آزادكردن برده مؤمن يا طعام من مي
اي بشود؛ زيرا ديه بـا توجـه بـه     گرديد، تا كه اين طاعتي قرار بگيرد كه بين او و بين اهللا كفاره

گيرد، و كفاره چيزي است كه بـين او و   آورند، بازدارندة قرار مي شاري كه مردم بر قاتل ميف
  باشد. خداوند مي

                                           
  .92سورة نساء، آية  -)1(
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  شود: مسلمان در سه حال كشته مي

 َرُسولُ  ىَوَأن  هُ الل  ِإال  ِإلهَ  الَ  َأنْ  َيْشَهدُ  ُمْسِلمٍ  اْمِرىءٍ  َدمُ  َيِحل  الَ «فرمود:  �رسول خدا 
 »اْلَجَماَعةَ  التاِركُ  ِلِدينه  اِرقُ فَ َواْلمَ  الزاِني، َوالثـيبُ  بِالنـْفِس، النـْفسُ : َثَالثٍ  ِإْحَدىبِ  ِإال  هِ اللّ 
دهد حالل نيست مگر در  ريختن خون مسلمان كه به وحدانيت خدا و رسالت من گواهي مي«

زنا بكند شود، كسي كه يكبار متأهل شده و اگر  سه صورت، نفس در عوض نفس كشته مي
  .»شود شود، كسي كه دين را گذاشته از جمع مسلمانان خارج گردد كشته مي كشته مي

گويم: اصلي كه همه اديان بر آن اجماع دارند، اين است كه كشتن انساني به خاطر  من مي
يك مصلحت كلي جايز است كه بدون از قتل به دست نيايد، و فساد ترك قتل باالتر از قتل 

èπuΖ﴿فرمايد:  خداوند ميباشد، چنانكه  ÷FÏ� ø9$# uρ ‘‰ x©r& zÏΒ È≅ ÷G s)ø9   .»تر است فتنه از قتل سخت« )1(﴾#$
خواسـت كـه قـوانين شـرع را تصـويب و حـدود را مقـرر كنـد،          �وقتي كه آن حضرت 

باشد، منضبط قرار دهد، زيرا اگـر   واجب شد تا مصلحت همگاني و كلي را كه مجوز قتل مي
از ضابطه آزاد گذاشته شود، يكي بلند شده ديگـري را بـرخالف   آن منضبط نگردد، و خارج 

پندارد كه او را به خاطر مصلحت كلي به قتل رسـانيده   رساند، و مي مصلحت كلي، به قتل مي
  است، پس قتل مجاز، به سه صورت منضبط گرديد:

يكي: قصاص كه زجردهنده و بازدارنده است، و در آن مصالح زيادي وجود دارد، 

öΝ﴿ها اشاره نموده است:  خداوند به آنچنانكه  ä3s9 uρ ’ Îû ÄÉ$|ÁÉ) ø9 $# ×ο4θuŠym ’Í< 'ρé' ‾≈ tƒ É=≈ t6ø9 F{$#﴾)2( 
  .»براي شما در اجراي قصاص، حياتي هست اي خردمندان«

هان در تمام اديان است، و اين از اصل آن  دوم: ثيب زاني؛ زيرا عمل زنا از بزرگترين گناه
مقتضاي آنست، زيرا انسان به شرط سالمت مـزاجش غيـور    چيزهايي است كه جبلت انساني،

آيـد،   شـدن ديگـري بـر همسـرش، غيـرتش بـه جـوش درمـي         آفريده شده است كه از مزاحم

                                           
  .191سورة بقره، آية  -)1(
  .179سورة بقره، آية  -)2(
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ها حيواني ديگر مزاحم شـود،   كنند كه بر موطوءه آن ها برداشت نمي همانگونه كه بقيه حيوان
مالحظه كند، پـس ايـن قـانون     اما بر انسان واجب است كه مصلحت نظام را در ميان همديگر

  ها واجب قرار گرفت. بر آن
سوم: مرتد كه عليه خداوند، و دين او جرأت كرده اسـت، و مصـلحت مالحظـه شـده در     

  را نقض نموده است. †نصب دين و بعثت انبياء 
آور) و مانند محارب بدون از اين كـه   اما آنچه غير از اين سه امر است، مانند صائل (حمله

ها را به اين سه  توان آن كشد در نزد كسي كه به تخيير سزاي محارب قايل است ميكسي را ب
  امر ارجاع داد.

  قسامه:
كردند، نخستين كسي  بايد دانست كه اهل جاهليت به قسامه قايل بودند و به آن داوري مي

بيان فرمـوده اسـت، و    بكه به آن قضاوت نمود ابوطالب بود، چنانكه حضرت ابن عباس 
هـاي   مصلحت بزرگي وجود دارد، زيرا بسا اوقات قتل در موارد مخفي و پنهان و شب در آن

گيرد، و در چنين جا حضور گواه مشكل است، پـس اگـر چنـين كشـتارها،      تاريكي انجام مي
زنـد، و اگـر بـه     ها جرأت پيدا كرده فساد عام شـده دامـن مـي    ناديده گرفته شوند، مردم بر آن

مدرك توجه بشود؛ پس هركسي با ديگري دشـمني داشـته باشـد،     ادعاي اولياي مقتول بدون
دادن گروه بزرگي كه از آنان دهي آبـاد   نمايد، پس واجب گرديد كه به قسم عليه او ادعا مي

به آن قضاوت فرمـود   �گردد، توجه نمود، و آنان پنجاه نفر مردم باشند، پس رسول خدا  مي
  و آن را پابرجا نمود.

آن كه بتواند مدار قرار گيرد، اختالف نظر دارند، بعضـي فرمـوده انـد    فقهاء در باره علت 
كه: آن وجود قتيلي است كه بر او اثر جراحت از ضرب، خنقـان باشـد در موضـع كـه تحـت      

باشد، مانند محله، مسجد و منزل، اين مأخوذ از قصة عبداهللا بن سهل است كـه   حفظ قومي مي
  غلطيد. ر خون ميدر خيبر به صورت مقتولي يافته شد كه د
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بودن كسي به آن استوار باشـد، مـثالً    بعضي فرموده كه: علتش وجود قتيلي است كه آلوده
تر از نصاب باشـد و امثـال آن، و ايـن مـأخوذ اسـت از داسـتان        مقتول خبر بدهد يا گواه پايين

  اي كه ابوطالب به آن قضاوت نمود. قسامه

  ديه كافر نصف ديه مسلمان است:

ديه كـافر نصـف ديـه مسـلمان     « »اْلُمْسـِلمِ  ِديَةِ  ِنْصفُ  اْلَكاِفرِ  ِديَةُ «فرمود:  �رسول خدا 
گويم: سببش همان است كه ما قبالً ذكر كرديم كه واجب است كه شان آيين  . من مي»است

اسالمي باال برود، و مسلمان بر كافر برتر قرار گيرد، و نيز قتـل كـافر در ميـان مسـلمانان فسـاد      
دارد، و گناهش هم كمتر است؛ زيرا او كافر و در اصل مباح الدم اسـت كـه بـا    كمتري در بر 

گردد، ولي با وجود اين، گنـاه و ايجـاد فسـاد بـر روي زمـين       كشتن او شاخي از كفر دفع مي
  است. بنابراين، مناسب است كه ديت او سبك باشد.

  ديه جنين:
اي  ت از شـكم مـادر، بـه غـره    در باره امالص يعني انداختن جنين قبل از وق �رسول خدا 

  يعني برده يا كنيزي قضاوت فرمود.
بايد دانست كه در جنين، دو وجه وجود دارد: يكي آن كه او نفسي است از نفـوس بشـر،   
مقتضايش اين است كه در عوض او نفسي بيايد. دوم اين كه او عضوي است از مـادرش كـه   

منزلـة بقيـه جراحـات قـرار گرفتـه در       بدون مادر استقاللي ندارد، مقتضايش اين است كـه بـه  
عوضش مال بيايد، پس به هردو وجه آن مالحظـه گرديـد، و ديـتش مـالي قـرار گرفـت كـه        

  انساني باشد، و اين نهايت مراعات عدل است.

  تجاوز و تعدي بر اطراف:
  اما حكم تجاوز و تعدي بر اطراف و اعضاي انسان مبتني بر چند اصول است؛

آيد، مگر اين كه در  ها به صورت عمد، باشد در آن قصاص مي نيكي آن كه آنچه از آ
باشد، و در اين باره  گرفتن خطر هالكت تهديد كند، پس اين مانع از قصاص مي قصاص
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�ø§{﴿فرمايد:  خداوند مي ¨Ζ9$# Ä§ø� ¨Ζ9$$Î/ š÷yèø9 $# uρ È÷yèø9 $$Î/ y#Ρ F{$#uρ É#ΡF{$$Î/ šχ èŒW{$# uρ ÈβèŒW{$$Î/ 

£Åb¡9 $#uρ ÇdÅb¡9 $$Î/ yyρã� àfø9 $# uρ ÒÉ$|ÁÏ%﴾)1( » ،نفس در عوض نفس است و چشم در عوض چشم
بيني در عوض بيني، گوش در عوض گوش، دندان در عوض دندان و در جراحات قصاص 

  .»باشد مي
كردن و دندان كنده  باشد و در دندان با سوهان كردن آينه قصاص مي پس در چشم با گرم

هـايي كـه ماننـد     آيـد و در جراحـت   راحتي بيشـتري الزم مـي  شود؛ زيـرا در كنـدن آن نـا    نمي
باشد كه كارد را به قدر عمـق جراحـت موضـحه، فـرو برنـد، و در       موضحه باشند قصاص مي

  شكستن استخوان قصاص نيست، زيرا با گرفتن قصاص خطر هالكت در پيش است.
  است.به قرصه  )2(و از بعض تابعين روايت است كه قصاص سيلي به سيلي و قرصه

رفتن، بينايي، شنوايي، عقل و نيروي باه را از  دوم آنكه: نيروي مفيد انسان مانند گرفتن، راه
توانـد بـه    گيرد، و نمي شود كه انسان باري به دوش ديگران قرار مي اي مي بردن، و به گونه بين

تنهـايي امــور زنـدگي خــود را سـامان بخشــد، و بـه او تنگــي و عـاري در ميــان مـردم ملحــق       
آيد، و آثار آن در بدنش براي  شود كه به آن، در خلقت خداوند تغيير مي گردد، و مثله مي يم

گـردد؛ زيـرا ايـن ظلمـي      ماند، پس در اين صورت براي آن، ديه كامل واجب مـي  هميشه مي
اي است بـه شـخص و ننـگ و عـاري اسـت       است بزرگ و تغييري است براي خلق اهللا و مثله

كردنـد آنچنانكـه در بـاب قتـل      ال اينگونه چيزها به مظلوم كمك نمـي براي او، و مردم در امث
گرفتند، پس ايـن   كردند، و آن را ظالم و حاكم و هواداران ظالم و مظلوم حقير در نظر مي مي

  مستوجب گرديد كه امرش مهم گرفته شود و زجرش هم نهايي باشد.
فـي األنـف إذا «وشـت:  است كه در نامه به اهـل يمـن ن   �و اصل اين در قول رسول خدا 

أوعب جدعه الدية، وفي األسـنان الديـة، وفـي الشـفتين الديـة، وفـي البيضـتين الديـة، وفـي 

                                           
  .45سورة مائده، آية  -)1(
  گازگرفتن به سر دو انگشت. -)2(
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در بيني كه كـامالً بريـده شـود، ديـه     « »الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية
و در آلـه  هـا ديـه اسـت،     ها ديه است، و در خايه ها ديه است، و در لب الزم است، و در دندان

 �، و نيـز آن حضـرت   »تناسل ديه است، و در كمر ديه است، و در هـردو چشـم ديـه اسـت    
  باشد. رفتن عقل ديه كامل واجب مي يعني از بين »وفي العقل الدية«فرمود: 

شدن نصفي از اين اعضـاها قـرار گيـرد در آن نصـف ديـه واجـب        پس آنچه موجب تلف
ديه است، و در يك دست نيز نصف ديـه اسـت، و   شود، در يك پا كه از بين برود نصف  مي

آيـد، ماننـد يـك انگشـت از      شدن يك دهم باشد، در آن يك دهم ديه مـي  آنچه باعث تلف
آيد، و در هـر دنـدان نصـف يـك      هاي دو دست يا دو پا كه در آن يك دهم ديه مي انگشت

باشند، پس  مي ها بيست و هشت و بيست و شش باشد، زيرا دندان دهم يعني يك بيستم ديه مي
ها بيايد، بسيار خفي و نياز به تعمق و ريزبيني در حسـاب دارد،   كسري كه در برابر يكي از آن

  لذا ما بيست را در نظر گرفته براي هريكي نصف عشر ديه را مقرر كرديم.
سوم آنكه: آن جراحاتي كه نيروي مستقلي يا نصف آن را از بين نبرده باشـند، و نيـز مثلـه    

ند، بلكه بهبود يافته مندمل شوند، نبايد به منزله نفس يا دست و پا قرار داده شوند كه قرار نگير
ها كالً ناديده گرفتـه بـه    به نصف ديه در آن حكم داده شود، و همچنين مناسب نيست كه آن

  ها، چيزي نيايد. هدر بروند، و در عوض به آن
بـه آن خـدش و خمـش گفتـه     ها موضحه است؛ زيرا آنچه از آن كمتر باشـد،   پس اقل آن

شود، نه جراحت، موضحه آنست كه استخوان واضح گردد، در آن نصف يك دهـم ديـه    مي
باشد، زيرا نصف دهم كمترين قسمتي است كه بدون دقـت و ريزبينـي در حسـاب     واجب مي
گـردد كـه مقـدارش در حسـاب و غيـره       شود، و در شرايع امر بر سهامي مبتني مـي  شناخته مي

  معلوم باشد.
آيد؛ زيرا در آن سه امـر وجـود دارد، اسـتخوان واضـح شـد و بـاز        در منقله پانزده شتر مي

  شكسته و از جاي خود تكان خورده است، پس اين به جاي سه موضحه قرار گرفته است.
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باشند، پس هريكي سـزاوار اسـت كـه در آن يـك      جائفه و آمه از بزرگترين جراحات مي
گيـري   وم، آن چيزي است كه به آن كمتـر از نصـف انـدازه   سوم ديه الزم گردد، زيرا يك س

  شود. مي
، و نيـز  »خنصـر و ابهـام بـاهم برابـر انـد     «يعني  »َسـَواءٌ  َوَهِذهِ  َهِذهِ «فرمود:  �رسول خدا 

  .»دندان جلو و دندان آسيا باهم برابرند« »َسَواءٌ  َوالضْرسُ  الثِنيةُ «فرمود: 
تـوان منضـبط كـرد، لـذا      ت ويـژه هريكـي را نمـي   گويم: سببش اين است كه منفع من مي

  واجب شد كه حكم بر اسامي و نوع داير گردد.

  قتل و جرح ناديده گرفته شده:
باشند، و آن بنابه  بايد دانست كه برخي قتل و جرح آنست كه ناديده گرفته و هدر مي

ارد به او باشد كه د نمودن از شري مي يكي از اين دو وجه است: يا اين كه به خاطر دفع
 يَا«باشد كه در جواب كسي گفت:  مي �رسد، و اصل در اين باره قول رسول خدا  مي

 ِإنْ  َأرََأْيتَ : قَالَ  ،َماَلكَ  تـُْعِطهِ  َفالَ  :قَالَ  َماِلى؟ َأْخذَ  يُرِيدُ  َرُجلٌ  َجاءَ  ِإنْ  َأرََأْيتَ  اللهِ  َرُسولَ 
 قـَتَـْلُتُه؟ ِإنْ  َأرََأْيتَ : قَالَ  ،َشِهيدٌ  فَأَْنتَ : قَالَ  قـَتَـَلِنى؟ نْ إِ  َأرََأْيتَ : قَالَ  ،قَاتِْلهُ : قَالَ  قَاتـََلِنى؟

اي رسول خدا بفرما اگر مردي آمد و خواست كه مال مرا بردارد؟ « »النارِ  ِفى ُهوَ  :قَالَ 
فرمود: مالت را به او نده، او گفت: اگر با من جنگيد؟ فرمود: تو با او بجنگ، او گفت: اگر او 

  .»فرمود: تو شهيدي، او گفت: اگر من او را كشتم؟ فرمود: او در جهنم استمرا كشت؟ 
كســي انگشــت ديگــري را گــاز گرفــت او انگشــتش را از دهــان او بيــرون كشــيد دنــدان 

  آن را هدر فرمود. �گازگيرنده شكست، رسول خدا 
آور بر جان، اعضا و مال كسي به هر طريق ممكن جايز  خالصه اين كه دفاع از حمله

گردد، زيرا  آور گرديد گناهي بر او عايد نمي ست، پس اگر اين دفاع منجر به قتل حملها
كنند، پس اگر دفاع نكنند وضعيت به  هاي درنده، بسا اوقات در روي زمين غلبه پيدا مي نفس

 فْـَتهُ َخذَ فَ  َلُه، تَْأَذنْ  َوَلمْ  َأَحدٌ  بـَْيِتكَ  ِفى اطَلعَ  َلوِ «فرمود:  �كشد، رسول خدا  مضيقه مي
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َنُه، فـََفَقْأتَ  ِبَحَصاةٍ  اگر كسي به خانه تو نظر انداخت و تو « »ُجَناحٍ  ِمنْ  َعَلْيكَ  َكانَ  َما َعيـْ
  .»آيد اي بر او انداختي و چشم او را كور كردي، گناهي بر تو نمي سنگريزه

  ها از كسي تعدي نباشد: هايي كه در آن اصابت
تعدي نباشد، آن به منزلـه آفـت آسـماني اسـت،      اما اگر به سببي باشد كه در آن، از كسي

ـرُ  ُجبَـارٌ  َواْلَمْعـِدنُ  ُجبَـارٌ  اْلَعْجَمـاءُ «اسـت:   �اصل در اين باره قول رسـول خـدا     »ُجبَـارٌ  َواْلِبئـْ
جنايت حيوان هدر است، ريختن معدن بر كارگر هـدر اسـت، همچنـين ريخـتن چـاه هـدر       «

  .»است
رونـد، پـس اگـر بـه كسـي اصـابت        ا به چرا مـي ه گويم: اين از آنجاست كه حيوان من مي

بكند، اين از صنع مالكش نيست، همچنين اگر كسي در چاهي افتاد يا معدن بر كسي واقع شد 
روي اين تاكيـد نمـود، تـا در ايـن بـاره       �مالك چاه و معدن تقصيري ندارد، باز رسول خدا 

 »التـلَـفَ  اْلَقَرفِ  ِمنَ «ست كه احتياط و به كسي اشتباهاً اصابت نگردد؛ زيرا در حديث آمده ا
  .»شدن مرض، خطر تلف جان است نزديك«

  برحذر ماندن از اين كه به كسي يا به خودش ضرري برسد:

 َوالَ  ،َصـْيدٌ  بِـهِ  ُيَصـادُ  الَ  ِإنـهُ «زدن، فرمـود:   از سنگريزه �از آنجمله است نهي رسول خدا 
، بِهِ  أيـُْنكَ  هَ  َعُدوْكِسرُ يَ  َقدْ  َوَلِكن  نتوان شـكار كـرد، و    با اين نمي«كه  »اْلَعْينَ  فْـَقأُ َوَي◌َ  ،الس
  .»كند شكند و چشم را كور مي توان به دشمن ضربه زد، ولي دندان را مي نمي

ــود:   ــز فرم إذا مــر أحــدكم فــي مســجدنا أو فــي ســوقنا ومعــه نبــل، فليمســك علــى «و ني
يكي از شما از مسجد يا بازاري هرگاه « »نصالها أن يصيب أحداً من المسلمين منها شـيء

ها را نگهدارد كـه بـه كسـي از مسـلمانان اصـابت       گذشت، و تير همراه داشت، بايد نوك آن
  .»نكنند

 يـَْنـزِعُ  الشـْيطَانَ  َلَعـل  يَـْدِرى الَ  فَِإنـهُ  ،بِالسـَالحِ  َأِخيـهِ  ِإلَـى َأَحـدُُكمْ  ُيِشـيرُ  الَ «و نيز فرمـود:  
هيچيكي از شما با سالح، به سوي برادرش اشاره نكند، « »النـارِ  ِمنَ  ُحْفَرةٍ  ىفِ  فـَيَـَقعُ  ،يَِدهِ  ِمنْ 
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زيرا او متوجه نيست شـايد شـيطان آن را از دسـتش كشـيد، پـس در گـودالي از جهـنم واقـع         
  .»شود مي

َنا َحَملَ  َمنْ «و فرمود:  كسي كه سالحي بر ما بلنـد كنـد از مـا    « »ِمنـا فـَلَـْيسَ  السَالحَ  َعَليـْ
  .»نيست

از اين كه شمشير لخت به دست كسي داده بشود نهي فرمود، و نيـز از ايـن    �رسول خدا 
  كه پوستي در وسط دو انگشت بريده شود نهي فرمود.

  تعدي بر مال مردم:
  تعدي بر مال مردم بر چند قسم است: غصب، اتالف، دزدي و ربودن...

  دزدي:
شــناخت، امــا غصــب عبــارت اســت از هــا را خــواهي  امــا دزدي و ربــودن: بــه زودي آن

نمودن بر مال ديگري عمداً بنابه شبة واهي كه در شرع ثابت نيست، يا به اين اعتماد كـه   تسلط
گردد، و امثال آن، پس شايسته است كه آن از معـامالت   وضعيت حال بر حكام منكشف نمي

ر درهم موجب قطـع  نمودن هزا به حساب بيايد، و حدود بر آن مبتني نگردند. بنابراين، غصب
  گرداند. باشد حاالنكه دزديدن سه درهم قطع را واجب مي دست نمي

  كردن مال ديگران: تلف
باشد، گاهي بـه صـورت شـبه عمـد، و      كردن مال مردم، گاهي به صورت عمد مي اما تلف

باشد، براي هريكي حكـم مسـتقلي در    تر مي گاهي به صورت خطا، اما چون مال از جان پايين
  ته نشد، گرفتن تاوان براي زجر از هريكي كافي است.نظر گرف

  گرفتن مال مردم:



    

    حجت اهللا البالغه      500 
    

 

ًرا َأَخــذَ  َمـنْ «فرمــود:  �رســول خــدا   َســْبعِ  ِمــنْ  اْلِقَياَمــةِ  يـَـْومَ  َطوقُــهُ  ظُْلًمــا، اَألْرضِ  ِمـنَ  ِشــبـْ
كسي كه يك وجب زمين به ظلم تصرف كنـد، آن تـا هفـت طبـق در روز قيامـت      « »َأَرِضينَ 

  .»شود طوق گردنش مي
گويم: تو چندين بار متوجه شدي كه هر كاري كه برخالف مصلحت كشور باشد،  من مي

گيرد، و عذاب به صورت  و به سبب آن ايذا و تعدي بيايد، آن مستوجب لعن مألاعلي قرار مي
  آيد. عمل يا مجاور آن، براي او پيش مي

  .»ردارد، تاوانش بر اوستآنچه دست ب« »َأَخَذتْ  َما اْلَيدِ  َعَلى«فرمود:  �رسول خدا 
گويم: اصل و قانون در باب غصب و عاريت ايـن اسـت كـه عـين آن برگردانيـده       من مي

  شود، پس اگر برگردانيدن عينش متعذر گردد، بايد مثلش برگردانيده شود.
ــه جــاي كاســة شكســته  �رســول خــدا  اي تحويــل داد، و شكســته را  كاســة ســالمي را ب

  نگهداشت.
كردن مال مردم، و ظاهر سنت اين اسـت كـه    است اصل در باب تلفگويم: همين  من مي

در چيزهاي قيمتي كه عام و خاص بگويند كه اين يكي مانند آن ديگر است ماننـد كاسـه بـه    
بـر   �در محضر صحابه  �جاي كاسه، جايز است كه تاوان به مثل ادا شود، حضرت عثمان 

  قضاوت نمود كه مانند فرزندانش بدهد. )1(مغرور

  تر است: سي كه مال خود را عيناً يافت او به آن مستحقك

 َمــنْ  اْلبَـيـعُ  َويـَتبِـعُ  ،بِـهِ  َأَحــق  فـَُهـوَ  رَُجـلٍ  ِعْنـدَ  َمالِــهِ  َعـْينَ  َوَجـدَ  َمـنْ «فرمــود:  �رسـول خــدا  
تـر اسـت، خريـدار     كسي كه مال خود را عيناً پيش مردي يافت او به آن مـال مسـتحق  « »بَاَعهُ 

  .»ند كه به او فروخته استكسي را دنبال ك

                                           
مغرور كسي است كه زني او را فريب دهد كه من آزادي هستم و با او ازدواج كند و براي او فرزنداني  -)1(

  بزايد.
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گويم: سببي كه متقاضي اين حكم است آنست كـه هرگـاه چنـين صـورتي اتفـاق       من مي
رود كه در هر جانب يك ضرر و ستمي پيش بيايد، پـس وقتـي كـه كـاالي      افتاد، احتمال مي

خود را يپش كسي يافت، پس اگر روش بر اين باشد كه او بگذارد تا خريدار بايع را پيدا كند 
آيد، زيرا هرگاه غاصب و دزد متوجه گردند كه خيانت  ضرر بزرگي بر صاحب كاال پيش مي

ام و بـدين   نمايد كـه مـن از فـالن فروشـنده آن را خريـده      ما افشا شده، بسا اوقات احتجاج مي
نمايد، و بسا اوقات غصب و سارق كسي ديگر را به فروش وكيل قـرار   شكل از خود دفاع مي

شدن حقوق  او مأخوذ قرار گيرد و نه بايع، پس در اين صورت دروازه ضايع دهند تا كه نه مي
شدن مشتري، پس وقتي  آيد، مگر بعد از غايب گردد، و بسا اوقات بايع گير نمي الناس، باز مي

شـود روي خيبـت و خسـران خـويش      گيرد چيزي در دسـتش نيسـت مجبـور مـي     كه او را مي
كه مال خـود را فـوراً در قبضـه بگيـرد، پـس در ايـن        خاموش بماند، و اگر روش بر اين باشد

صورت ضرري براي خريدار وجود دارد؛ زيرا بسا اوقـات او آن را از بـازار خريـده اسـت، و     
شـود و   نشيند، سپس بـراي مـال مسـتحقي پيـدا مـي      داند فروشنده چه كسي بود و كجا مي نمي

بسا اوقات نيـاز دارد كـه در كـاال    ماند، و  يابد بر خيبت و خسران خاموش مي فروشنده را نمي
تصرفي داشته باشد، اگر مستحق، آن را تحويل گيرد و او را به فروشنده حواله بدهـد، نيـاز او   

اي نيست جز از تحمل  شود، پس وقتي امر داير در ميان دو ضرر قرار گرفت، و چاره فوت مي
م بدون شك و ترديـد  يكي از اين دو ضرر، واجب است كه به امر ظاهري كه فهم عموم مرد

پذيرد برگشت، و آن در اينجا اين است كه حق متعلق به عين مال است، و ايـن عـين بايـد     مي
در عوض عيني كه حق به آن متعلق شده نگهداشته شود بـه شـرطي كـه بينـه و گـواه باشـد و       

  اشكالي در آن نباشد، و مطابق به اين قياس بايد قضايا را در نظر گرفت.

  هنگام روز به عهده مالكان است:ها  حفاظت باغ
هـا بـه روز بـر عهـد مالكـان اسـت و اگـر         قضاوت فرمود كه حفاظـت بـاغ   �رسول خدا 

  ها چيزي ضايع كردند تاوان آن را بايد صاحبان حيوانات بپردازند. حيوان



    

    حجت اهللا البالغه      502 
    

 

هـا   ها بر مزارع و بـاغ  گويم: علت متقاضي اين قضاوت، اين است كه هرگاه حيوان من مي
  كردند، پس جور و عذر براي هريكي وجود دارد.خسارت وارد 

ها را بچراند و اگر نه از گرسـنگي   نمايد كه او بايد حيوان پس صاحب حيوان احتجاج مي
روند، و رفتن به دنبال هريك حيوان و نگهداري آن ارتفاقـات مقصـودي را از بـين     از بين مي

رده است، و صاحب مزرعه و بـاغ  برد، و او اختياري ندارد به آنچه حيوان خسارت وارد ك مي
  در حفظ مال خود كوتاهي كرده است و آن را در ضياع گاه رها كرده است.

توانـد باشـد، مگـر بيـرون از      نمايد كه مزرعه و بـاغ نمـي   و مالك مزرعه و باغ احتجاج مي
محله، پس حفاظت آن و دفاع از آن و هميشه وا ايستادن باالي سر آن، حال و وضـعيت او را  

ها را در مزارع به چـرا بـرده اسـت يـا در حفـظ       ها آن شك صاحب حيوان برد، و بي بين مياز 
ها كوتاهي نموده است، پس وقتي كه امر در ميان اين دو وضعيت داير گرديد، و هريكـي   آن

يك گونه تعدي و يك گونه عذر داشت، واجب گرديد كه به عادت معـروف و مـروج بـين    
  ها مبتني قرار داد. جاوز آنمردم، برگشت و تعدي را بر ت

كنـد وجـود دارد، ولـي     ها كارگر كه كار مي عادت چنين است كه روزها در مزارع و باغ
ها را بـه شـب    ها آن نمايند، و صاحبان حيوان ها را رها نموده به منزل استراحت مي در شب آن

چـرا بيـرون   هـا را بـراي    كننـد، و بـه روز، آن   هـا نگهـداري مـي    آوري نموده در اصـطبل  جمع
كنند، پس هرگاه از عـادت معـروف و مروجـه مخالفـت بشـود ظلـم و تعـدي بـه حسـاب           مي
  آيد. مي

  اي خورد، آن را بايد ناديده گرفت: اگر نيازمندي ميوه

 ِذى ِمـنْ  بِِفيـهِ  هَأَصـابَ  َمـنْ «هاي آويزان سؤال گرديد، فرمـود:   نسبت به ميوه �رسول خدا 
رَ  َحاَجةٍ  نَ  ُمتِخذٍ  َغيـْ هركسي چيزي به دهان خورد، در صورتي كه نياز « »َعَلْيـهِ  َشْىءَ  َفالَ  ةً ُخبـْ

  .»داشت و با خود به منزل نبرد، غرامتي بر او نيست
بايد دانست كه راه دفع مظالم در ميان مردم اين است كه بايد جلوي كسي را كه به مـردم  

پـي حـرص و كينـة او قـرار     كند، گرفت، نه اين كـه در   ها تجاوز مي رساند، و بر آن ضرر مي
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گرفت، پس در صورت خوردن از ميوه آويزان بدون از برداشتن و بردن آن، چيزي است كه 
ورزند، به شـرطي كـه از حـد عـرف      مردم به خوردن نيازمند، تا در حد سيري شكم بخل نمي

ين حد ها را به سنگ نزند، زيرا عرف تا ا متجاوز نباشد، و براي خود ذخيره جمع نكند، و ميوه
گيرد، پس هركسي كه تا اين حد هم مدعي شد، او به دنبال بخل رفتـه اسـت، و    را ناديده مي

ضرررساني را در نظر گرفته است، لذا نبايد به ادعاي او توجه كرد، اما اگـر ميـوه بسـيار كـم     
كـردن بوجـه    ها سنگ پرتاب كرد يا در تلـف  است، يا او برگرفت و به خانه برد، يا به درخت

  لوجوه از حد تجاوز نمود، بر او بايد تعزير و غرامت اجرا گردد.من ا

  حكم شير حيوان:
بيان فرمـوده   �ها را رسول خدا  باشند، آن ها باهم متعارض مي ها قياس ولي در شير حيوان

است، گاهي آن را بر متاع نگهداري شده در خانه قياس نموده از دوشيدن حيوان نهي فرموده 
بر ميوة معلق و چيزهاي غير محزر مقايسه نموده است، لذا بـه قـدر نيـاز     است، و گاهي آن را

يابد تا از او اجازه بگيرد، مبـاح قـرار داده اسـت، اصـل در      براي كسي كه صاحب مال را نمي
باشـند، ايـن اسـت كـه در      هايي ظاهر مـي  جايي كه راجع به آن احاديث مختلفي آمده و علت

تطبيق داد، پس هركجا كه عادت بر اين باشـد كـه بـه امثـال آن     ميان علل به اعتبار تعلق، بايد 
اي نباشد، و نياز هم باشد، اجازه است، و اگر نه اجازه  شود، بخيلي و مضيقه بذل و بخشش مي

نمودن همسر در مال شوهر و برده در مال آقـا را در نظـر    نيست، و بنابراين اصل، بايد تصرف 
  گرفت.

  حدود

  حد مقرر فرموده است: شرع نسبت به بعضي گناه
بايد دانست كه شرع نسبت به بعضي گناه حد مقرر فرموده است، زيرا هـر گنـاهي، داراي   
چندين فساد است، به اين شكل از يك طرف فسادي است و از طرف ديگر بهم زدن آرامش 
مسلمانان است، و براي آن داعية در نفوس بني نوع انساني است كـه هروقـت او را برانگيختـه    
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گيـري كـرد، و    شـدنش در قلـوب، كنـاره    توان از آن بعـد آميختـه   كند، لذتي دارد كه نمي يم
تواند آن را از خود دفع كند، در ميان مـردم بـه كثـرت     ضرري دارد كه بسا اوقات مظلوم نمي

شود، پس در امثال اين معاصي تنها تهديد و ترهيب به عذاب آخـرت كـافي نيسـت،     واقع مي
ت شديد و عذاب دردناكي در پي داشته باشد، تا كه در جلو چشم قـرار  بلكه الزم است مالم

  شان باز دارد. گرفته مردم را از خواهشات

  زنا چنان گناهي است كه مستوجب حد است:
خيـزد، و آن خـواهش    مانند زنا كه از غلبه شهوت و رغبت در جمال و زيبايي زنـان برمـي  

و در ازدحام بر يك موطوءه تغييـري اسـت    دارد، و در آن ننگ و عاري است براي اهل آن،
براي جبلت انسان، و در آن خطر جنگ و جـدال در ميـان مـردم وجـود دارد، و غالبـاً آن بـه       

گيرد كه به جز بعضـي مـردم بقيـه اطـالع      رضايت زن و مرد زاني و در تنهايي چنان انجام مي
  پذيرد. ز آن انجام نمينيابند، پس اگر در بارة آن حد دردناكي مشروع نگردد، خودداري ا

  دزدي مستوجب حد است:
تواند كسب صالح به دست بيـاورد، پـس بـه سـوي      و مانند دزدي كه بسا اوقات انسان نمي

گيـرد كـه    ها لذتي دارد، و به صورت مخفـي انجـام مـي    شود، و آن هم در دل دزدي مايل مي
د كـه شـرع آن را ثابـت    آي اي پيش مي مردم آن را نبينند برخالف غصب كه با احتجاج و شبه

باشد، پس آن يك گونـه   كند، و در البالي معامالت بين همديگر در جلو چشم مردم مي نمي
  اي است. معامله

  راهزني نيز مستوجب حد است:
توانـد آن را از خـود و مـالش دفـع كنـد، و او در كشـور        و مانند راهزني كـه مظلـوم نمـي   

و دفاع نمايند، پس براي اينگونه جنايـات، سـزاي   اسالمي و تحت نفوذ مسلمانان نيست، تا از ا
باشد، و مانند نوشيدن شـراب، زيـرا آن حرصـي دارد، و در آن فسـادي در زمـين       دو برابر مي

  برد. باشد، و عقل كه صالح معاش و معاد به آن وابسته است را از بين مي مي
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  قذف و تهمت بايد زاجر و بازدارنده داشته باشد:
توانـد آن را از   شـود، و نمـي   زيرا تهمت زده شده شديداً ناراحت مـي مانند قذف (تهمت) 

شود، و اگر كسي را بزند زده  خود به قتل و غيره دفع نمايد، زيرا اگر كسي را بكشد كشته مي
  شود، پس در مثل آن هم واجب است كه مجازات بزرگي باشد. مي

  حد بر چند نوع است: قتل، قطع، ضرب و غيره:
باشد، و اين زجري است كه باالتر از آن زجري نيسـت، و يـا    ورت قتل ميباز حد يا به ص
بردن نيرويـي كـه بـدون از     باشد، و آن عبارت است از درد رساني و از بين به صورت قطع مي

توان مستقالً به زندگي پرداخت، و نيز مثله و عاري است كه اثرش ظاهر  آن در طول عمر نمي
پايان پذير نيسـت؛ زيـرا نفـس از دو وجـه تحـت تـأثير قـرار         باشد، و و در چشم ديد مردم مي

دارد، مانند گـاو، شـتر،    گيرد، نفسي كه در حيوانيت فرو رفته است دردرساني او را باز مي مي
آن نفسي كه در حب جاه و مقام فرو رفته اسـت، ننـگ و عـار او را از دردرسـاني بيشـتر بـاز       

تـر از ايـن    حـدود جمـع گردنـد، پـايين     دارد، پس واجـب اسـت كـه ايـن هـردو وجـه در       مي
زدن است كه با آن چنين چيزي ضـم شـود كـه عـار در برداشـته باشـد، و        دردرساني با چوب

  تأثيرش ظاهر باشد، مانند تبعيدكردن، عدم پذيرش گواهي و توبيخ.

  حدود در شرايع گذشته و اسالم:
رجـم و بـراي دزدي    بايد دانست كه در شريعت قبل از ما، براي قتل قصـاص و بـراي زنـا   

گانه در شرايع آسماني متـوارث بودنـد، و جمهـور انبيـاء      دست بريدن بود، پس اين سزاي سه
هـا مسـتحكم گرفـت، و     ها اجماع نموده اند، و امثال اين را بايد به دندان ها بر اين و امت †

دو  ها به نحو ديگري تصرف نمود و هريكي را بـه  رها نگردند، ولي شريعت مصطفوي در آن
  گونه مقرر نمود:

  يكي شديدتر كه در نهايت برسد، مناسب است كه آن در گناه شديد به كار گرفته شود.
  تر آن را به كار گرفت. تر كه مناسب است در گناه پايين دوم پايين
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  باشد: در قتل عمد قصاص و ديه مي

y7﴿باشد، اصل در اين قول خداوندي است:  پس در قتل، قصاص و ديه مي Ï9≡sŒ ×#‹Ï� øƒrB 

ÏiΒ öΝä3În/   .»آن تخفيفي است از جانب پروردگارتان« )1(﴾‘§
  فرمايد كه: در ميان بني اسرائيل تنها قصاص بود، ديه نبود. مي بحضرت ابن عباس 

زدن بود، وقتي شوكت بني اسرائيل از بين رفت و نتوانستند دستور رجم را بـه   در زنا شالق
كردن را اختراع نمودند كـه ايـن يـك     خر و روي سياهاجرا بگذارند، سواركردن برعكس بر 

گونه تحريف در شريعت آنان بود، پس براي ما حكمي مقرر گرديد كه در وسط دو شريعت 
  پايان خداوندي است. قبلي و فعلي باشد، و اين رحمت بي

  در دزدي عقوبت و غرامت هردو تاست:
  در حديث آمده است. در دزدي عقوبت و گرفتن تاوان هردو برابر است، چنانكه

  نوشي است: زدن در تهمت و شراب شالق
نوشي را اضافه بيان نمود و  اگرچه اين شريعت چند نوع ديگر از ظلم مانند تهمت و شراب

هـا ماننـد همـان معاصـي هسـتند، اگرچـه بـر عقوبـت          ها حدي مقرر فرمود، زيرا ايـن  براي آن
  راهزني اضافه نمود.

  باشند: ه ميمردم در سزايافتن بر دو گرو
باشـند، و بـراي سياسـت هـر گروهـي علـت        بايد دانست كه مردم به دو گروه منقسـم مـي  

  خاصي دارد:
هـا بـود، سياسـت در     گروهي آنست كه استقالل داشتند و اختيارشان به دست خود آن -1

ها اين است كه در جلو مردم مؤاخذه شـوند و درد داده شـوند، تـا ننـگ شـديدي بـر        حق آن
  د گردد، و حقير و ذليل قرار گيرند.ها عاي آن

                                           
  .178ة سورة بقره، آي -)1(
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هـا ايـن    باشند، سياسـت نسـبت بـه آن    گروه ديگر آنست كه در دست ديگران اسير مي -2
هـا   ها را از شر و فساد بگيرند؛ زيرا براي آن شان دستور داده شود تا جلو آن است كه به آقايان

 �ارد، چنانكه رسـول خـدا   د ها را از آن كارشان باز مي آيد كه آن در اين، صورتي پديد مي
، و نيـز  »هرگاه كنيز يكي از شما زنا كرد بايد بزند« »إذا زنت أمة أحدكم فليضرب«فرمود: 
هرگاه غالم يكي از شما دزدي كرد او را « »إذا سرق عبد أحدكم فبيعوه ولو بنش«فرمود: 

ري ، پـس هـر گروهـي بـه وصـف ظـاه      »بفروشيد اگرچه به نش (يعني كمتر از قيمتش) باشد
  نامند. منضبط و مشخص گرديد كه گروه اول را احرار و گروه دوم را عبيد مي

كردنـد كـه او زنـا     باز برخي از آقايان نسبت به بردگان خويش تعدي نموده احتجـاج مـي  
كرده يا دزدي و امثال آن، به جناياتي مرتكب شده است، پس در اين صورت واجب گرديد 

جـا   تر از مجازات احرار باشد تا اينگونه تعدي بي كه پايينكه بر بردگان مجازاتي مقرر گردد 
نمـودن بردگـان    داشتند قطع گردد، و به آقايان اجازه قتـل و قطـع   كه آقايان بر بردگان روا مي

  ها اختيار داده شود. تر به آن داده نشود و در اجراي مجازات پايين

  حد، كفاره گناه است:
زيرا عاصي يا منقاد اوامر و حكم خداست كه خـود  گيرد،  حد از دو جهت كفاره قرار مي

شـود،   را اسير دستور خداوند قرار داده است، پس كفاره در حق او، توبه بزرگي محسوب مي
لقـد تـاب توبـة لـو قسـمت علـى أمـة «در حـديثي فرمـود:    �به دليـل ايـن كـه آن حضـرت     

امت محمدي توزيـع  اي كرده است كه اگر بر  شده چنان توبه حد زده«كه  »محمد لوسـعتهم
  كردن جاني باشد. ، و يا اين كه جهت درد رساندن و سركوب»كند گردد همه را كفايت مي

اش اينست كه در حكمت خداوند، عمل متقاضي اين اسـت كـه عامـل در جـان يـا       فلسفه
  باشد، فتدبر. كننده، نايب خدا در سزادادن مي مالش مجازات گردد، پس اقامه

  است:حكم زاني رجم يا شالق 
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›èπu﴿فرمايد:  خداوند مي ÏΡ#̈“9 $# ’ ÎΤ#̈“9 $#uρ (#ρà$ Î# ô_$$sù ¨≅ ä. 7‰Ïn≡uρ $yϑ åκ ÷]ÏiΒ sπs}($ÏΒ ;οt$ ù# y_﴾)1( .» به هر
  »يك از زن و مرد زناكار صد تازيانه بزنيد

را به حق مبعوث فرمـود، و بـر او كتـاب نـازل      �فرمود: خداوند محمد  �حضرت عمر 
دستور رجم را به  �ند نازل فرمود آيه رجم بود، رسول خدا فرمود، پس از جمله آنچه خداو

كردن موافق به دستور كتـاب اهللا   اجرا گذاشت و ما نيز بعد از او آن را به اجرا گذاشتيم، رجم
  بودن از زن و مرد، زنا كند، برحق است.  بر كسي كه در صورت محصن

  حد محصن رجم است:
زدن مقرر گرديد، زيرا همچنانكه  شالق گويم: حد محصن رجم و حد غير محصن من مي

باشد، و با كمتر از پـانزده سـالگي مـردم     رسيدن به حد تكليف با پانزده سالگي و مانند آن مي
باشـد، و نـه جثـه بـه پايـه       شود، زيرا در صورت كمتر از اين سن نه عقل كامل مي مكلف نمي
سـت كـه عقـوبتي كـه بـر تكليـف       گيرد. بنابراين، مناسب ا رسد، و او مرد قرار نمي تكميل مي
شدن عقل و مرد كامل، قرارگرفتن او داير شود كه در اين صـورت او   گردد بر تمام مرتب مي

باشد، و نيز محصن كامل، و غير محصـن   نسبت به امور خود مستقل و به رأي خود مستبد، مي
ط در رجـم  گيرد، اما ايـن فقـ   باشد، پس غير محصن در وسط احرار و عبيد قرار مي ناقص مي

به طور ويژه معتبر قرار گرفت؛ زيرا آن باالترين سزايي است كـه در بـاره حقـوق اهللا مشـروع     
  گرديده است.

هـا ضـايع    اما قصاص از حقوق الناس است، و آنان نيازمنـد هسـتند، پـس نبايـد حقـوق آن     
  گردد.

  حد غير محصن شالق است:
صيت از كسي كه مورد انعام الهي اما حد دزدي و غيره مانند رجم نيست؛ زيرا ارتكاب مع

باشـد؛ زيـرا    تر مـي  تر و شنيع قرار گرفته و او را خداوند بر افراد زيادي برتري داده است، قبيح
                                           

  .2سورة نور، آية  -)1(
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اين شديدترين نافرماني است، پس مناسب است كه سزايش هم شديدتر باشـد، امـا حـد غيـر     
ضابطه است كه بـا  محصن كه بكر است صد شالق قرار داده شد، زيرا عدد صد زياد و تحت 

شود، و جز اين نيست كه بازهم بـا مجـازات تبعيـد هـم سـزا داده       آن زجر و درد احساس مي
  شود، زيرا عقوبتي كه از خود اثر به جا بگذارد، به دو صورت است: مي

كردن، ننگ و عار دادن در نفـس اسـت، نخسـتين     يكي: دردرساني به بدن است و شرمنده
  عقوبت جسماني است.

گردد، مگر اين كه هردو وجه جمع شوند:  فساني است و عقوبت، كامل نميدوم: ن

*sŒÎ#!﴿فرمايد:  خداوند مي sù £ÅÁômé& ÷βÎ* sù š÷s? r& 7πt±Ås≈ x� Î/ £Íκ ö� n= yèsù ß#óÁÏΡ $tΒ ’ n?tã ÏM≈oΨ |Áósßϑ ø9$# 

š∅ÏΒ É>#x‹ yèø9 اي قرار گيرند، بر  هرگاه كنيزكان محصن شده مرتكب به فاحشه« )1(﴾#$
  .»باشد هاست نصف سزايي كه بر زنان آزاد محصن مي آن

  فلسفه نصف قرارگفتن عقوبت بردگان:
گويم: فلسفه در نصف قراردادن عقوبت بر بردگـان، ايـن اسـت كـه امـر سـزادهي        من مي

گرديـد، ايـن    هـا سـزاي نهـايي مشـروع مـي      شان محول گرديد، پس اگر بر آن ها به آقايان آن
كشـت و احتجـاج    كرد، به اينطور كـه آقـا غالمـش را مـي     از ميدروازه عدوان و دشمني را ب

كرد كه او زنا كرده است، و راهي براي مؤاخذه او وجود نداشت. بنابراين، سزاي بردگان  مي
ناقص قرار داده شد و چنان مقرر گرديد كه مفضي إلي الهالك نباشد، و آنچه ما قبالً جهـت  

  اينجا تحقق يافت.فرق محصن و غير محصن بيان كرديم نيز در 
 بِـاْلِبْكرِ  اْلِبْكـرُ  َسـِبيالً  َلُهـن  اللـهُ  َجَعـلَ  َقدْ  ،َعنى ُخُذوا ،َعنى ُخُذوا«فرمود:  �رسول خدا 

از مــن [بــه خــواطر] «كــه  »َوالــرْجمُ  ،ِمائَــةٍ  َجْلــدُ  ،بِالثـيــبِ  َوالثـيــبُ  َوتـَْغريــب َعــام، ،ِمائَــةٍ  َجْلــدُ 
ر] بگيريد، اگر بكر با بكر زنا كرد سزا، صد شالق و تبعيد يـك سـال   بگيريد، از من [به خواط

                                           
  .25سورة نساء، آية  -)1(
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بـر   �، حضـرت علـي   »شان صد شالق و رجم اسـت  است، و اگر ثيب با ثيب زنا كرد سزاي
  اين عمل فرموده است.

گويم: اين بر مردم مشتبه قرار گرفته است، و پنداشته اند كه بـا رجـم ثيـب و عـدم      من مي
اشد، به فكر من متناقض نيست و آيه عام است، اما سنت بـراي امـام   ب زدنش متناقض مي شالق

اين است كه در صورت وجوب هردو تا، تنها بر رجم اكتفا كنـد، و جـز ايـن نيسـت كـه آن      
مانند قصر در سفر است؛ زيرا اگر مسافر نماز را تمام بخواند جايز است، اما سـنت ايـن اسـت    

گرديد كه رجـم عقوبـت بزرگـي اسـت، سـزاهاي      كه قصر بخواند، و اين بدان خاطر مشروع 
و عملكـرد حضـرت    �آيند، و بدين ترتيب در ميان قول رسول خدا  تر در ضمن آن مي پايين
ها تنها بر  شود كه آن و عملكرد ساير خلفاء تطبيق داده مي �و بين عمل آن حضرت  �علي 

دسـتور   �يد: رسول خـدا  فرما رجم اكتفا كرده اند، و بر اين حديث جابر داللت دارد كه مي
داد به زاني صد شالق زده شود باز به او خبر داد كه اين محصن است آنگاه دستور داد كه او 

زدن اقدام نفرمود، مگـر از آنجـا كـه اجـراي ايـن       بر شالق �را رجم كنند، زيرا آن حضرت 
  باشد. مجازات براي هر زاني مجاز مي

آوري  د و بـه ايـن ترتيـب در ميـان آثـار جمـع      و در نزد من تغريب احتمال عفو را هـم دار 
  شود. مي

  باشد: هركسي كه به زنا، به خاطر اقامه حد، اقرار نمايد، او تايب مي

ْرنِـى زَنـَْيـتُ «وقتي ماعز بن مالـك گفــت:    آن »ام مـرا پـاك كـن    مـن زنـا كـرده   « »َفَطه .
ــرت  ــود:  �حض ــالَ  ،اللــهِ  َرُســولَ  يَــا الَ  :َقــالَ  ؟َنَظــْرتَ  َأوْ  َغَمــْزتَ  َأوْ  قـَبـْلــتَ  َلَعلــكَ «فرم  :َق

اي يـا نگـاه    زده اي يا دسـت  شايد تو بوسه گرفته« »ِبَرْجِمـهِ  َأَمرَ  َذِلكَ  َفِعْندَ  ، قَاَل: نـََعمْ َأِنْكتَـَها
اي، گفت: بلي، پـس   اي؟ او گفت: خير، يا رسول اهللا، فرمود: آيا عمل جنسي انجام داده كرده

  .»ادآنگاه به سنگسار او دستور د
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شـود،   گويم: حد جاي احتياط است، گاهي زنا بر عمل غير شرمگاه نيز اطـالق مـي   من مي
زناي زبان چنين است و « »فزنا اللسان كذا وزنا الرجـل كـذا«فرمود:  �چنانكه آن حضرت 

  ، و لذا واجب است كه در چنين صورت تحقيق و بررسي بشود.»زنان پا چنان
نمايـد، و خـود را جهـت اقامـه حـد       د به زنا اقـرار مـي  بايد دانست كه آنكسي كه عليه خو

سپارد، او تايب است، و تايب مانند كسي است كه از او گناهي سر نزده است، لذا سـزاوار   مي
است كه بر او حد اقامه نشود، اما در اينجـا چنـد وجـه ديگـر هسـت كـه مقتضـاي اقامـة حـد          

  باشند: مي
به جرم مانع حد قرار گيرد، هر زاني از اين عاجز  از آنجمله اين كه اگر اظهار توبه و اقرار

گيـرد، اقـرار نمايـد، پـس از او حـد       نيست كه هرگاه احساس كند كه تحت مؤاخذه قرار مـي 
  باشد. برطرف شود و اين با مصلحت متناقض مي

گردد مگر وقتي كه فعل سنگين بـا آن همـراه باشـد كـه      از آنجمله اينكه: توبه تكميل نمي
در حق ماعز وقتي كه خود را  �مخلصي متحقق نگردد. بنابراين، آن حضرت  آن فعل جز از

هُ  أُمـةٍ  بـَـْينَ  ُقِسـَمتْ  لَـوْ  تـَْوبَـةً  تَـابَ  َلَقـدْ «براي سنگسار تحويل داد، فرمـود:   چنـان  « »مْ َلَوِسـَعتـْ
، و نيـز در بـاره زن   »كنـد  توزيع گردد همه را كفايت مـي  �توبه نمود كه اگر بر امت محمد 

اي نمـود كـه    چنان توبـه « »لَـهُ  َلغُِفرَ  َمْكسٍ  َصاِحبُ  تَابـََها َلوْ  تـَْوبَةً  تَاَبتْ  َلَقدْ «فرمود:  غامدي
  .»شد نمود آمرزيده مي اگر العاشر به گريه آن توبه مي

  پوشي بر زاني بهتر است: پرده
بـه هـزال    �پوشي نمود، چنانكه آن حضـرت   با وجود اين مستحب است كه بر زاني پرده

ًرا َلَكانَ  بِثـَْوِبكَ  َستَـْرتَهُ  َلوْ «د: فرمو پوشـيدي، بـراي تـو     ات مـي  اگر آن را با پارچـه « »َلكَ  َخيـْ
، و اين كه به زاني دستور داده شود تا بينه و بين اهللا توبه نمايد، و چاره بجويد تـا  »بود بهتر مي

  حد از او برطرف گردد.

  زند: هرگاه كنيزكي زنا كند، آقايش به او شالق مي
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 يـُثـَـربْ  َوالَ  اْلَحـد، فـَْلَيْجِلـْدَها زِنَاَهـا فـََتبَــينَ  َأَحـدُِكْم، َأَمـةُ  زَنَـتْ  ِإَذا«فرمود:  �رسول خدا 
َها، َهـا يـُثـَربْ  َوالَ  ،اْلَحد  فـَْلَيْجِلْدَها زََنتْ  ِإنْ  ثُم  َعَليـْ هرگاه كنيز يكي از شما زنـا كـرد   « »َعَليـْ

حد را اجرا كند، تنها توبيخش نكند، باز اگر زنا كرد بايد بـر   و زنايش ثابت گرديد بايد بر او
  .»او حد اجرا كند و فقط توبيخش نكند

اش اين است كه انسان شرعاً مأمور است كه از حريم خود معاصـي را   گويم: فلسفه من مي
گشت،  دفع نمايد و طبعاً هم سرشت او بر همين است، و اگر حد به جز پيش امام مشروع نمي

توانست آن را در بسياري صورت به اجـرا بگـذارد، و دفـاع از اهـل و افـراد خـانواده        نمي آقا
گرديـد، تجـاوزگر، از حـد تجـاوز      شد، و اگر مقدار معين بـراي حـد تعيـين نمـي     متحقق نمي

الَ «فرمـود:   �رسيد. بنابراين، آن حضرت  كردن يا رسانيدن درد زايدي مي نموده، به هالك
  .»يـُثـَربْ 

  ها جايز است مگر در حدود: نمودن لغزش  اقاله

ناديـده بگيريـد از   « »اْلُحـُدودَ  إال  َعثـَـَراتِِهمْ  اْلَهْيئَـاتِ  ىَذوِ  َأِقيلُـوا«فرمـود:   �رسول خدا 
 »ذوي الهيئـات «گـويم: منظـور از    . مـن مـي  »هاي آنان را به جز حدود صاحبان مروت لغزش

و متـدين معلـوم گرديـد كـه اشـتباهي      صاحبان مروت هستند، پس اگر از مرد صالح و نيـك  
كرده است، و آن هم به صورت سهل انگاري بدون قصد بـرخالف عـادتش، بـازهم پشـيمان     
شد، پس مناسب است كه امثال اينگونه لغزش صـرف نظـر گـردد، يـا ايـن كـه آنـان كسـاني         
 هستند كه در ميان مردم وجاهتي دارند و رعب و بيمي دارند پس اگر بـر هـر گنـاه بـزرگ و    

ها سزا داده شود، اين به معني گشودن درِ فتنه و بغاوت و اختالف با امام است؛  كوچك به آن
  نمايند. زيرا بسا اوقات مردم چنين چيزها را تحمل نمي

ها سبب شرعي باشد، و اگـر   اما حدود نبايد ناديده گرفته شوند، مگر اين كه براي دفع آن
  خواهد رفت و فايده حدود باطل خواهد شد. ها ناديده گرفته شوند، مصلحت از بين آن

  اقامه حدود بر ناتوانان:
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 ِعْثَكـاالً  لَـهُ  ُخـُذوا«در باره مخدج (ناقص الخلقه) اي كه زنـا بكنـد فرمـود:     �رسول خدا 
بگيريد براي او خوشة درخت خرمايي كه صد تار داشته باشد « »بِـهِ  اْضـرِبُوفَ  ِشْمَراخٍ  ِمائَةُ  ِفيهِ 

  .»بزنيدو آن را بر او 
تـوان بـر او حـد را     اي است كه نمـي  بايد دانست كه كسي كه به علت ناتوان طبيعي بگونه

باشـد، زيـرا    اقامه نمود، پس اگر او آزاد گذاشته بشود، اين بـا تأكيـدات حـدود متنـاقض مـي     
ها را مانند امور طبيعي قرار داده است ايـن اسـت    شايسته به احكام شرعي الزم كه خداوند آن

ها بايد چسبيد، و نيز در اجـراي   قرار داده شوند، و محكم بر آن صيةها مانند مؤثر بالخا كه آن
  اينگونه روش تا حدي درد وجود دارد، لذا نبايد اين روش سهل و آسان را ترك داد.

  حد لواط:
باشد، و  در باره حد لواط اختالف نظر وجود دارد، بعضي گفته اند كه: آن از جنس زنا مي

 َعَمـلَ  يـَْعَمـلُ  َوَجـْدتُُموهُ  َمـنْ «ه اند كه: كشته شود، زيرا در حديث آمده اسـت كـه   بعضي گفت
كسي را يافتيد كه عمل قوم لوط (لـواط) را انجـام   « »بِـهِ  َواْلَمْفُعولَ  اْلَفاِعلَ  فَاقْـتـُُلوا ُلوطٍ  قـَْومِ 
  .»دهد فاعل و مفعول هردو را بكشيد مي

  حد قذف (تهمت):

%tÏ﴿خداوند فرموده است:  ©!$# uρ tβθãΒ ö� tƒ ÏM≈ oΨ |Áósßϑ ø9 $# §Ν èO óΟ s9 (#θè? ù' tƒ Ïπyèt/ ö‘ r' Î/ u!# y‰ pκà− 

óΟ èδρß‰Î= ô_$$sù tÏΖ≈ uΚ rO Zοt$ ù# y_ Ÿωuρ (#θè= t7ø) s? öΝ çλm; ¸οy‰≈ pκ y− # Y‰t/ r& 4 y7 Í× ‾≈ s9'ρé&uρ ãΝèδ tβθà) Å¡≈ x� ø9$# ∩⊆∪ āωÎ) tÏ% ©!$# 

(#θç/$s? .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ y7 Ï9≡sŒ (#θßsn= ô¹r&uρ ¨βÎ* sù ©!$# Ö‘θà� xî ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩∈∪﴾)1( » كساني كه به زنان پاكدامن
ها  ها هشتاد شالق بزنيد و هيچوقت گواهي آن آورند، به اين زنند باز چهار گواه نمي تهمت مي

را نپيذيريد، و ايشانند فاسقان، مگر آناني كه بعد از اين توبه كنند و كارهاي نيك انجام 
  .»ده و مهربان استدهند، پس خداوند بخشاين

                                           
  .5 – 4سورة نور، آية  -)1(
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باشـند، محصـن كسـي اسـت      مردان پاكدامن به اجماع امت نيز در حكم زنان پاكدامن مي
  شود عفيف و پاك باشد. كه آزاد، مكلف، مسلمان و از عمل جنسي كه حد بر آن وارد مي

اي است، الزم  باشد؛ زيرا زنا گناه كبيره بايد دانست كه در اينجا دو وجه باهم متعارض مي
كه بايد از بين برده شود و حد بر آن اجرا گردد و بر آن مؤاخذه و بازخواسـت شـود، و    است

اي است و در آن چسبيدن ننگ و عـار بزرگـي اسـت كـه      زدن هم گناه كبيره همچنين تهمت
  بايد بر آن حد اقامه شود.

حـد  باشد، پس اگر ما تهمت واردكننده را بگيريم تـا   تهمت با شهادت علي الزنا مشتبه مي
گـردد، و   باشم، و در اين حد قـذف باطـل مـي    گويد: من بر زنا گواه مي بر او اقامه نماييم، مي

گويد كه: او بر مـن   كسي كه او گواه بر زنا باشد، آن را مشهود عليه از خويش دفع نموده مي
تهمت وارد كرده من ادعاي شرافت دارم تا بر او حد قذف اقامه شود، پس وقتي كـه در ايـن   

از نظر سياست امت دو حد باهم متعارض قرار گرفتند، واجب اسـت كـه فـرق در ميـان      جمله
ها با يك امر ظاهري باشد، و آنست كثرت خبردهندگان؛ زيرا وقتي كـه زيـاد باشـند ظـن      آن

گردد؛ زيرا تهمت مستدعي جمـع   شود، و ظن تهمت ضعيف مي شهادت و صدق آن قوي مي
ت به كسي كه بر او تهمت وارد شـده اسـت، و ايـن    دو صفت است: ضعف در دين، كينه نسب

بعيد است كه يك گروهي از مسلمانان باهم جمع باشند، و جز اين نيست كه در اينجا تنها بـر  
عدالت دو گواه، اكتفا نشد؛ زيرا عدالت در تمام حقوق مراعات گرديده است، پس در اينجا 

  رابر نصاب شهادت، منضبط كردند.تعارض، اثري به جا نخواهد گذاشت، و كثرت را با دو ب

  حد قذف هشتاد شالق است:
و جز اين نيست كه حد قذف هشتاد شالق قرار داده شد؛ زيرا مناسب است كه از حد زنـا  

نمودن فاحشه مانند انجام خود فاحشه نيست، پس كم و كاسـت آن،   تر باشد، زيرا اشاعه  پايين
يرا اين يك پنجم از صد يعنـي بيسـت در   به مقدار مشخص كه بيست باشد، منضبط گرديد، ز

صد است، جز اين نيست كه عدم قبول شهادت، از تمام حد قرار داده شد؛ زيرا مـا قـبالً ذكـر    
كرديم كه دردرساني و شكنجه بر دو قسم است: يكي جسماني. دوم: نفساني. شـرع در تمـام   
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يك سـال را جمـع نمـود؛    حدود هردو نوع دردرساني را، در نظر گرفت، اما با حد زنا، تبعيد 
زيرا زنا در نزد سياست اولياي امور و غيرت افراد خـانواده، قابـل تصـور نيسـت، مگـر بعـد از       

نشيني، پس سزاي مناسب به آن، ايـن   آميزش و اختالط، دوستي و محبت، طول صحبت و هم
را است كه از محل فتنه تبعيد گردد، و با حد قذف عدم قبول شهادت جمع گردانيده شد، زيـ 

اين اخباري است و شهادت هم اخبار است، پس سزا داده شد بـه عـار و ننگـي كـه از جـنس      
معصيت باشد، زيرا عدم قبول شهادت از قاذف، عقوبتي است، و عدم قبول آن از بقيه عاصيان 
به اعتبار قوت عدالت و رضايت است، و نيز ما ذكر كرديم كه قاذف عاجز نيست از ايـن كـه   

باشم، پس مسدودكردن اين در، بدين شكل است كه به مثل آنچـه   هدي ميبگويد كه: من شا
  آوري شد. كرد، سزا داده شود، و در حد شرب خمر توبيخ و سرزنش جمع بدان احتجاج مي

%āωÎ) tÏ﴿علما در باره:    اختالف نظر دارند. )1(﴾#$!©
ا به طور تمهيد ذكر گردد يا خير؟ و ظاهر از آنچه م آيا استثناء، به عدم قبول شهادت برمي

كرديم اين است كه وقتي فسق پايان يافت واجب است كه اثر و عقوبتش نيز پايان يابد، و آن 
  را خلفاء در حد زنا جهت تنصيف عقوبت بر بردگان در نظر گرفتند.

  حد سرقت:

ä−Í‘$¡¡9﴿فرمايد:  خداوند مي $# uρ èπs% Í‘$¡¡9 $# uρ (# þθãèsÜ ø% $$sù $yϑ ßγtƒÏ‰ ÷ƒr& L !#t“ y_ $yϑ Î/ $t7 |¡x. Wξ≈ s3tΡ zÏiΒ 

«! $# 3 ª! $#uρ î“ƒÍ• tã ÒΟŠÅ3ym ∩⊂∇∪﴾)2( »هاي مرد دزد و زن دزد را ببريد، اين سزاي آن كسبي  دست
  .»است كه انجامش دادند، عذابي است از طرف خداوند و خداوند غالب و حكيم است

نانكه خداوند بيانگر آنچه بر او نازل شده قرار گرفت، چ �بايد دانست كه رسول خدا 

tÎit7﴿فرمايد:  مي çFÏ9 Ä¨$̈Ζ= Ï9﴾)3( .»تا به مردم بيان نماي«  
                                           

  .5سورة نور، آية  -)1(
  .38سورة مائده، آية  -)2(
  .44سورة نحل، آية  -)3(
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  برداشتن مال مردم، چندين صورت دارد:
برداشتن مال ديگران بر چند صورت است: از آنجملـه اسـت سـرقت، راهزنـي، اخـتالس،      

پـس   شـود،  خيانت، التقاط، غصب و از آنجمله است آنچه به آن قلت مباالت و ورع گفته مي
  حقيقت سرقت را ممتاز از اين امور بيان بفرمايد. �واجب گرديد كه رسول خدا 

شوند، نظـر كـرد، و    و راه تمييز، اين است كه به ذاتيات اين اسامي كه در سرقت يافته نمي
شود، سپس سرقت به چند امر مضبوط و معلـومي،   ها فرق در عرف مردم واقع مي به وسيله آن

  ها متميز شود، و احتراز از بقيه به دست آيد. سيله آنمنضبط گردد، تا به و
نمودن اسامي هستند كه از اعتماد قوت، نسبت به مظلـومين،   پس راهزني، غارتگي و حربه 

دهند و اختيار نمودن مكان يا زماني كه فريادرسي از گروه مسـلمانان بـه آنجـا نتوانـد      خبر مي
  برسد.

  ها. چشم مردم و در ديدگاه و شنيدگاه آندهد از ربودن در جلو  اختالس: خبر مي
  ها و اذن به تصرف و غيره. تكلفي بين آن دهد از تقدم شركت يا بي خيانت: خبر مي
  دهد از يافتن چيزي در غير حرز و حفاظ. التقاط: خبر مي
دهد از غلبه در برابر مظلوم، نه اين كه بر حرب و هرب اعتماد داشته باشد،  غصب: خبر مي

ها واضح  رسد و وضعيت براي آن ال و اين گمان كه پرونده پيش اولياي امور، نميولي بر جد
  شود. و روشن نمي

اي باشـد كـه در    شود كـه نـاچيز و پـيش پـا افتـاده      قلت مباالت و ورع: در چيزي گفته مي
احتـراز   �نامند مانند آب و هيزم. پس رسول خدا  عرف به آن بذل و بخشش و همدردي مي

  ن اسامي را منضبط فرمود.از ذاتيات، اي

  نصاب قطع يد، در دزدي:

ــود:  �رســول خــدا  ــاِرقِ  يَــدُ  تـُْقطَــعُ  الَ «فرم الس  ــده « »ِديَنــارٍ  رُبْــعِ  ِفــى ِإال دســت دزد بري
، و در روايتي ديگر آمده است: دسـت دزد در آنچـه   »شود در كمتر از يك چهارم دينار نمي

در  �ت ديگـري آمـده اسـت كـه رسـول خـدا       شود، و در رواي به قيمت سپر برسد بريده مي
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دسـت دزدي   �دزديدن سپر كه قيمتش سه درهم بود دست دزدي را بريد، حضرت عثمان 
  را در ترنج كه سه درهم قيمت داشت، به حساب صرف دوازده، بريد.

بودنـد،   �خالصه اين كه اين تقديرات سه گانه منطبق بر يك چيز، در زمان آن حضرت 
او مختلف شدند، سپر بـراي اعتبـار بـاقي نمانـد، زيـرا منضـبط نبـود، پـس         سپس بعد از زمان 

  مسلمانان در اين دو حديث ديگر اختالف نظر نمودند: بعضي گفته: يك چهارم دينار.
بعضي گفته: سه درهم، بعضي گفته كه: مال به يكي از اين مقدار برسد، و اين، از نظر من 

ر فرق بين مال تافه و غيـر تافـه مشـروع فرمـود؛     به خاط �ظاهرتر است، و اين را آن حضرت 
باشـند، و   ها در شهرها مختلف مـي  گيري، هيچ جنسي مناسب نمود؛ زيرا نرخ زيرا براي اندازه

باشـند، پـس    ها هم به اعتبار نفاست و خساسـت و اخـتالف بـالد، مختلـف مـي      همچنين جنس
منـدي محسـوب    مال ارزشچيزي كه در نزد يك قومي مباح و تافه باشد، پيش ملت ديگري 

گيري در قيمت باشد، بعضي گفته اند: تقدير در هردو بايد  گردد، لذا واجب شد كه اندازه مي
  معتبر گردد، و اگر قيمت هيزم به درهم برسد بازهم در آن قطع نيست.

  در ميوه آويزان، قطع نيست:

 َأوِ  اْلُمـَراحُ  آَواهُ  فَـِإَذا َجبَـلٍ  رِيَسـةِ حَ  ِفى َوالَ  ُمَعلقٍ  ثََمرٍ  ِفى َقْطعَ  الَ «فرمود:  �رسول خدا 
اي كـه بـر درخـت     نيسـت دسـت بريـدن در ميـوه    « »اْلِمَجـن  ثََمـنَ  بـَلَـغَ  ِفيَمـا فَـاْلَقْطعُ  اْلَجـرِينُ 

هـا در اصـطبل آمدنـد و     باشند پس هرگاه آن هايي كه در كوه مي آويزان باشد و نه در حيوان
ن در آن چيزي اسـت كـه قيمـتش بـه قيمـت سـپري       بريد ميوها خرمن قرار گرفتند پس دست

مـن سـرق «در باره ميوه آويزان بر درخت، سـوال گرديـد، فرمـود:     �، از رسول خدا »برسد
هركسي چيـزي دزديـد بعـد از    « »شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع

  .»ع يد هستاين كه آن در خرمن جاي گرفت و قيمتش به قيمت سپري رسيد بر او قط
گويم: آن حضرت تفهيم نمود كه حرز بـراي بريـدن دسـت شـرط اسـت، سـببش        من مي

شود كه لقطـه اسـت، پـس الزم اسـت كـه از آن       اينست كه در باره اموال غير محرز گفته مي
  احتراز حاصل گردد.
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  بر خيانتكار، منتهب و مختلس قطع نيست:

بـر خيانتكـار و   « »َقطْـعٌ  ُمْخـَتِلسٍ  َوالَ  ُمْنَتِهبٍ  َوالَ  َخاِئنٍ  َعَلى لَْيسَ «فرمود:  �رسول خدا 
  .»كننده قطع نيست رباينده و اختالس

فهماند كه در سرقت الزم است كـه مـال بـه صـورت مخفـي       �گويم: رسول خدا  من مي
باشد و اين كـه جلـوتر در ميـان شـركتي      برداشته شود و اگر نه آن به جاي سرقت، ربودن مي

  باشد. زم نباشد و اگر نه خيانت يا دريافت حق مينباشد و حقي بر كسي ال
إنمـا هـو مالـك بعضـه فـي «اي كه مال آقا را بدزدد آمده است كه  و در آثار در باره برده

  .»جز اين نيست كه او مال تو هست بعضي از آن در بعضي جاي گرفت« »بعض

  شود: دست دزد بعد از بريدن، در روغن داغ گذاشته مي

دست او را ببريد سـپس آن  « »اْحِسُموهُ  ثُم  اْقطَُعوهُ «اره دزدي فرمود: در ب �رسول خدا 
دادن دستور رسيد تا خـونش نريـزد و    گويم: جز اين نيست كه به جوش . من مي»را داغ دهيد

 �ريـزي و عـدم سـرايت اسـت، رسـول خـدا        دادن سبب عدم خـون  هالك نگردد؛ زيرا داغ
گويم: اين را به آن خاطر كرد كـه   ن شود، من ميدستور داد كه دست دزد در گردنش آويزا

مشهور گردد و مردم بدانند كه اين شخص دزد است و فرقي باشد بين آن دستي كه بـه ظلـم   
  بريده شده از آن كه به سزاي دزدي بريده شده است.

  عقوبت كسي كه كمتر از نصاب، بدزدد:

بـر او  « »عقوبة وغرامة مثليهعليه ال«در باره دزدي كمتر از نصاب، فرمود:  �رسول خدا 
  .»عقوبت و تاوان دو برابر است

گويم: جز اين نيست كه به دادن تـاوان دو برابـر دسـتور داد؛ زيـرا الزم اسـت كـه        من مي
جلوگيري و عقوبت مالي و جاني به او داده شود، چرا كه انسان گاه وقتي بـا پرداخـت تـاوان    

شود، پس هردو بـاهم جمـع    و گاهي برعكس ميكند،  مالي، بيشتر از درد بدني خودداري مي
گردانيده شدند، باز پرداخت تاوان يا يك برابر به اين معني است كه گويا دزدي نكرده است 
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و در آن عقوبتي نيست. بنابراين، غرامت ديگري بر آن افـزوده شـد تـا بـه نقـض هـدف او از       
  دزدي تمام بشود.

  جلوگيري از حد تا حد ممكن:
آورده شد كه به دزدي اعتراف نموده بود، و كاال همراه  �سول خدا دزدي در محضر ر
 َثالَثًا َأوْ  َمرتـَْينِ  َعَلْيهِ  فََأَعادَ  بـََلى :قَالَ  ،َسَرْقتَ  ِإَخاُلكَ  َما«فرمود:  �نداشت، آن حضرت 

 َوَأُتوبُ  اللهَ  َأْستَـْغِفرُ  قَاَل:، ِإلَْيهِ  َوُتبْ  اللهَ  اْستَـْغِفرِ  : ُقلْ فـََقالَ  ِبهِ  َوِجىءَ  ،فـَُقِطعَ  ِبهِ  فََأَمرَ 
كنم تو دزدي كرده باشي، او گفت: بلي  فكر نمي« »َثالَثًا َعَلْيهِ  ُتبْ  اللُهم  :فـََقالَ  ،ِإلَْيهِ 

آن را تا دو يا سه بار بر او اعاده كرد، سپس دستور داد دستش  �ام، آن حضرت  دزدي كرده
او  »ِإلَْيهِ  َوُتبْ  اللهَ  اْستَـْغِفرِ «فرمود:  �رت بريده شد و باز به خدمت آورده شد، آن حض

اين را تا سه  »َعَلْيهِ  ُتبْ  اللُهم «فرمود:  �آنگه رسول خدا  »ِإلَْيهِ  َوُتبْ  اللهَ  اْستَـْغِفرِ «گفت: 
  .»بار تكرار نمود

گويم: سببش اينست كه عاصي كه به گناهش اعتراف نموده بـر آن اظهـار نـدامت     من مي
  شايسته است كه براي دفع حد از او تدبيري به كار برده شود. كند مي

  حد محاربه:

yϑ$﴿ما قول خداوندي را ذكر كرديم كه فرمود:  ‾Ρ Î) (#äτℜ t“ y_ tÏ% ©!$# tβθç/ Í‘$ptä† ©! $# 

… ã&s!θß™u‘ uρ﴾)1( .»جنگند جزاى آنان كه با خدا و رسولش مى..«  
هـا   بر قتال در برابر آن گروهي كـه بـر آن  تواند بدون از اعتماد  گويم: محاربت نمي من مي
شود، باشد، سبب در مشروعيت شديدتر بودن اين حد از حد سرقت اين اسـت كـه    تجاوز مي

ها بـا جنگيـدن و    باشد، پس آن اجتماع مردم زياد، از افراد درنده و جنجگو و جري خالي نمي
زدي است، زيرا صاحبان غارتگري باكي نخواهند داشت، و اين باعث فساد بيشتري نسبت به د
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توانند از راهزنان خود را  توانند اموال خود را از دزدان حفظ كنند، ولي مسافران نمي اموال مي
توانند هـر وقـت در آنجـا بـه كمـك       مصون نگهدارند، اولياي امور و گروه مسلمانان هم نمي

يـرا جـز كسـي كـه     تـر اسـت، ز   ها برسند، و نيز انگيزة راهزني از راهزنان شديدتر و غلـيظ  آن
تواند راهزني كند، و در آنجا تشكل انساجمي وجـود دارد، بـرخالف    جريء القلب باشد نمي

  تر باشد. دزدان. بنابراين، واجب است كه عقوبت اين، از عقوبت دزد سنگين
 �بيشتر علماء بر اين اند كه سزا به ترتيب باشد، و همين است موافق به قول رسـول خـدا   

شـود مگـر بـا     مؤمن كشته نمي«الحديث،  »قَتُل المؤمُن إال ِإلحدى ثـالٍث..ال يُ «كه فرمود: 
، بعضي فرموده است كه: اوليـاي امـور در بـه كـارگيري سـزاي راهزنـان       »يكي از اين سه امر

  .»َأوْ «اختيار دارند، و اين موافق است به كلمه 
دارد كه جـامع هـردو علـت    احتمال  »لِْلَجَماَعـةِ  اْلُمَفـاِرقُ «: �در نظر من قول رسول خدا 

دو  �باشد، منظور اين كه هريكي از اين دو علت، مفيد اين حكم است، چنانكه رسول خـدا  
 َكاِشَفْينِ  اْلَغاِئطَ  َيْضرِبَانِ  الرُجَالنِ  َيْخُرجُ  الَ «علت را در اين قول خويش جمع فرموده است: 

ثَانِ  َعْورَتِِهَما َعنْ  رد به اراده قضاي حاجت كـه شـرمگاه خـود را    رود دو م بيرون نمي« »يـََتَحد
كـردن شـرمگاه جداگانـه سـبب لعنـت اسـت و        . پـس برهنـه  »برهنه نموده باهم صحبت كننـد 

  باشد. كردن در چنين وضع جداگانه موجب لعنت مي صحبت

  شراب مفسده فرد و اجتماع است:

pκ$﴿خداوند فرمود:  š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθãΨ tΒ# u $yϑ ‾Ρ Î) ã�ôϑ sƒø: $# ç�Å£øŠyϑ ø9 $# uρ Ü>$|ÁΡ F{$# uρ ãΝ≈s9 ø— F{$# uρ Ó§ô_Í‘ 

ôÏiΒ È≅ yϑ tã Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9$# çνθç7 Ï⊥ tG ô_$$sù öΝ ä3ª= yès9 tβθßsÎ= ø� è? ∩⊃∪ $yϑ ‾Ρ Î) ß‰ƒÌ� ãƒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9$# βr& yìÏ%θãƒ ãΝ ä3uΖ ÷� t/ 

nοuρ≡y‰ yèø9 $# u !$ŸÒøót7 ø9 $# uρ ’ Îû Ì� ÷Κ sƒø: $# Î�Å£÷� yϑ ø9$# uρ öΝä. £‰ÝÁtƒuρ tã Ì� ø.ÏŒ «! $# Çtã uρ Íο4θn= ¢Á9 $# ( ö≅ yγsù Λ äΡ r& tβθåκ tJΖ •Β 

∩⊇∪﴾)1( »ها و تيرهاي  اي كساني كه ايمان آورده ايد جز اين نيست كه شراب، قمار، بت
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قرعه، گنديده از عمل شيطان هستند، از آن، اجتناب ورزيد تا رستگار گرديد، جز اين نيست 
راب و قمار دشمني و بغض ايجاد كند و شما خواهد كه در ميان شما به سبب ش كه شيطان مي

  .»آييد را از ياد خدا و نماز باز دارد، آيا شما باز مي
گويم: خداوند بيان فرمود كه در شراب دو نوع فسـاد وجـود دارد: يكـي فسـاد در      من مي

كند، دوم فسادي كه بـه   ها تجاوز مي شود و بر آن ميان مردم، زيرا شرابخوار با ملت درگير مي
خـورد، عقلـش    گردد؛ زيرا شرابخوار در حالت حيواني غوطه مـي  ذيب نفس خودش برميته

  گردد. كه به آن قوام احسان است زايل مي
باشد، در نـزد سياسـت امـت واجـب اسـت كـه        چون مقدار كم از شراب منجر به كثير مي

  حكم تحريم بر مسكر بودنش داير گردد نه بر وجود سكر در حال حاضر.

  است:هر مسكر خمر 

 وَُكـل  َخْمـرٌ  ُمْسـِكرٍ  ُكـل «بيان فرمود كه: خمر چيست، پـس فرمـود:    �سپس آن حضرت 
  .»آور حرام است آور خمر است و هر نشه هر نشه« »َحَرامٌ  ُمْسِكرٍ 

شراب از اين دو درخت است، « »َواْلِعَنبَـةِ  النْخَلةِ  الشَجَرتـَْينِ  َهاتـَْينِ  ِمنْ  اْلَخْمرُ «و فرمود: 
  ، تخصيص اين دو درخت به يادآوري، به اعتبار وضع آن منطقه بود.»خرما و انگوردرخت 

يعني شراب ذرت و عسـل سـؤال گرديـد، فرمـود:      »ِمزر وبِتع«نسبت به  �از رسول خدا 
» َحـَرامٌ  فـََقِليلُـهُ  َكِثيـُرهُ  َأْسـَكرَ  َمـا«، و فرمـود:  »آور حـرام اسـت   هر نشه« »َحـَرامٌ  ُمْسِكرٍ  ُكل« 
گـويم: ايـن احاديـث     . مـن مـي  »زيادش نشه بياورد مقدار كمـش هـم حـرام اسـت     هرآنچه«

دانم در باره شراب انگور و غيره چـه فرقـي وجـود دارد، زيـرا حكـم       باشند، نمي مستفيض مي
اي نازل گرديد كه قرآن بر آن تنصـيص فرمـوده اسـت، و آن در     تحريم فقط به خاطر مفسده

  ارد.هردو نوع شراب انگور و غيره وجود د

  هركسي بر نوشيدن شراب مداوم، بميرد، در آخرت آن را نخواهد نوشيد:
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نـَْيا ِفـى اْلَخْمـرَ  َشـِربَ  َمـنْ وَ «فرمود:  �رسول خدا  لَـمْ  يـَتُـبْ  لَـمْ وَ  يُـْدِمنـَُها َوُهـوَ  َفَمـاتَ  الـد 
در هركسي كه در دنيا شـراب بنوشـد و بـر آن مـداوم باشـد و بميـرد،       « »اآلِخـَرةِ  ِفـى َيْشَربـَْها

  .»آخرت آن را نخواهد نوشيد
گويم: سـبب آن اينسـت كـه آن كـه در حالـت حيـواني غوطـه خـورد، از احسـان           من مي

نوشي و تـداوم بـر آن و    اي از لذات جنت نخواهد داشت، پس شراب باشد، بهره روگردان مي
و  باشند، و حكم روي آن دايره قرار داده شده است، خوردن مي عدم توبه از آن عالمت غوطه

  هاي جنت خمر مستثني گرديد، تا تخالف دو لذت در سطح ظاهر واضح گردد. از لذت
و نيز وقتي كه نفس در لذت حيواني در ضمن فعلي منهمك گردد، آن فعل صورت مثالي 

آيـد، پـس    گيرد كه بـا يادآمـدن آن فعـل، آن لـذت، يـاد مـي       براي آن لذت پيش او قرار مي
  ورت خود متمثل گردد.شايسته نيست كه لذت احساني با ص

باشد، پس كسي كه با اقدام چيـزي نافرمـاني ورزد،    و نيز امر مجازات ههم، به مناسبت مي
  سزايش اين است كه به فقد همان لذت، به هنگام خواهان آن، شكنجه داده شود.

  نوشاند: الخبال مي طينةآوري بنوشد، خداوند او را از  هركسي كه چيز نشه

ــدا  ــول خ ــود:  �رس إن علــى اهللا عهــداً لمــن شــرب المســكر أن يســقيه مــن طينــة «فرم
يقيناً خداوند متعهد شده است كـه هركسـي چيـز    « »الخبال وطينة الخبال عصارة أهل النار

  .»هاست آوري بنوشد او را از طينة الخبال بنوشاند، و آن فشرده ريم و خون جهنمي نشه
تـر و   زهاي روان در جهـنم و پسـت  اش اين كه ريم و خون بدترين چي گويم: فلسفه من مي

آورترند در نزد طبايع سالم، شراب هم چيز سيال و رواني است، پس مناسب شد كه در  نفرت
گوينـد:   مانـد كـه مـي    الخبال با صفت قبح مقترن، متمثل گردد، و اين به آن مـي  طينةصورت 

داننـد، و مـا بيـان     ها نيلگوني را نـاگوار مـي   باشند، زيرا عرب نيلگون چشم مي »منكر و نكير«
  باشند. كرديم كه بعضي وقايع خارجي در اين باره مانند خواب مي

  گردد: كسي كه شراب بنوشد نمازش مقبول نمي
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 تَـابَ  فَـِإنْ  َصَباًحا َأْربَِعينَ  َصَالةً  َلهُ  اللهُ  يـَْقَبلِ  َلمْ  اْلَخْمرَ  َشِربَ  َمنْ «فرمود:  �رسول خدا 
پذيرد، پس اگـر   كه شراب بنوشد خداوند نماز او را تا چهل روز نميكسي « »َعَلْيهِ  اللهُ  تَابَ 

  .»كند توبه كرد خداوند توبه او را قبول مي
گويم: فلسفه عدم پذيرش نماز او، اين اسـت كـه ظهـور و غلبـه صـفت حيـوان بـر         من مي

خـوردن در حالـت    نمودن بر معصيت، جسارت و جرأتي بر خداونـد و غوطـه    ملكيت با اقدام
گيرد كه شايستگي اين كه نماز  و رذلي است كه با احسان منافات دارد، و سبب قرار ميپست 

  گردد. در نفس او نفع احسان را پديد آورد نفس را منقاد حالت احسان بگرداند سلب مي

  گردد: شود و توبيخ مي خوار شالق زده مي شراب
ا كفـش و چـادر و   آوردند، دستور داد او را بـ  �خواري را در محضر آن حضرت  شراب

فرمـود:   مـي  �دست زدند تا اين كه نوبت بـه زدن چهـل شـالق رسـيد، سـپس آن حضـرت       
گفتند: آيا از خدا نترسيدي، از خداوند خشيت  شدند و به او مي پس بر او متوجه مي »َبكتُـوهُ «

مشت  �شرم نكردي؟ در بعضي روايات آمده است كه آن حضرت  �نداشتي، از رسول اهللا 
  صورت او پاشيد.خاك به 

شدن اين حد از بقيه حدود اين است كه بقيه حدود ديگـر بنابـه    گويم: سبب ناقص من مي
باشند كه كااليي دزديده است يا رهزني كرده است يا به زنا يـا تهمـت    وجود فساد بالفعل مي

كـه  مرتكب شده است، ولي اين مظنه فساد را آورده است نه خود فساد را. بنابراين، از صد (بل
زد، زيـرا   چهـل شـالق مـي    �هشتاد) تازيانه كمتر قرار گرفت، جز اين نيست كه رسول خدا 

  مظنه تهمت بود، و مناسب به مظنه اين است كه به نصف يا از خود شيء، كمتر باشد.

  صحابه حد شرابخوار را اضافه نمودند:
فه كردند، يـا از  حد آن را تا هشتاد شالق اضا �باز وقتي كه فساد اضافه شد صحابه كرام 

باشد پس نبايد غيـر منصـوص از اقـل حـدود      آن جهت كه اين سبكترين حد در كتاب اهللا مي
شود اگر به زنـا و   زدن مرتكب مي متجاوز باشد، و يا از آن جهت كه شرابخوار غالباً به تهمت
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قتل مرتكب نگردد، و حكم غالب ماندن حكـم مـتقن اسـت، امـا فلسـفه تـوبيخ را قـبالً ذكـر         
  رديم.ك

  شود: در جلوگيري از حد، هيچ سفارشي پذيرفته نمي

ــول خــدا   ــا«فرمــود:  �رس ــنْ  الــِذينَ  َأْهَلــكَ  ِإنَم ــْبِلُكمْ  ِم ــمْ  قـَ ُهمْ  َســَرقَ  ِإَذا َكــانُوا َأنـُه ــنـْ  ِم
ُهْم  َسَرقَ  َوِإَذا ،تـَرَُكوهُ  الشرِيفُ   بِْنـتَ  فَاِطَمـةَ  َأن  لَـوْ  اللـهِ  َواْيمُ  ،اْلَحد  َعَلْيهِ  َأقَاُموا الضِعيفُ ِمنـْ

جز اين نيست كه اين امر گذشتگان را از بين برد كـه هرگـاه   « »يََدَها َلَقطَْعتُ  َسَرَقتْ  ُمَحمدٍ 
كـرد، بـر او    گذاشتند، و اگر ضـعيفي دزدي مـي   كرد، او را آزاد مي شخص شريفي دزدي مي

باهللا) دزدي بكنـد، دسـت او    كردند، قسم به خدا اگر فاطمه دختر محمد (العياذ حد جاري مي
  .»را قطع خواهم كرد
ــود:   ــز فرم  »اللــهَ  َضــاد  فـََقــدْ  َوَجــل  َعــز  اللــهِ  َحــد  ِمــنْ  َحــد  ُدونَ  َشــَفاَعُتهُ  َحالَــتْ  َمــنْ «و ني

. »هركسي كه سفارش او جلوي حدي از حدود اهللا را بگيرد، او به ضد خدا قيام كرده است«
پوشـي بـا    انست كه حفظ جاه و مقام مردمان شـرافتمند و چشـم  د �گويم: رسول خدا  من مي

ها امري است كه همه ملل بـر آن توافـق دارنـد، و     ها و سفارش در حق آن ها و دفاع از آن آن
طوايف مردم از گذشته تاكنون پيرو آن هستند، لذا روي اين تأكيد نمود، چرا كه سـفارش و  

  يت حدود خداوندي است.پوشي با مردمان شريف متناقض به مشروع چشم

  نهي از نفرين و لعن محدود:
كردن حد زده شده، و برخورد نامناسب با او، نهي فرمود، تا  از لعن و نفرين �رسول خدا 

اين كه باعث خودداري از اقامه حدود قرار نگيرد، و از آن جهت كه حد كفاره است، هرگاه 
گيـرد، همـين اسـت منظـور قـول       ر ميچيزي با اداي كفاره تدارك ديده شد كأن لم يكن قرا

َقِمسُ  اْلَجنةِ  َأنـَْهارِ  َلِفى ِإنهُ  بَِيِدهِ  نـَْفِسى َوالِذى«: �رسول خدا  قسم بـه ذاتـي كـه    « »ِفيَها يـَنـْ
  .»خورد هاي جنت غوطه مي نفسم در يد قدرت اوست او در جوي

  شود: هركسي از دين برگردد كشته مي
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باشند، يكي است عقوبت هتك حرمت دين، دوم  ميدو مجازات ديگر، ملحق با حدود 
 »فَاقْـتُـُلوهُ  ِديَنهُ  بَدلَ  َمنْ «است:  �دفاع از امامت، اصل در باره اول، قول رسول خدا 

، زيرا الزم است كه بر خروج از دين مالمت »هركسي كه از دين برگشت او را بكشيد«
، رضاي خداوند در اين است كه گردد شديد باشد، و اگر نه دروازه هتك حرمت دين باز مي

آيين آسماني مانند يك امر طبيعي قرار گيرد كه از آن انفكاكي نباشد، ارتداد به قولي ثابت 
گردد كه بر نفي صانع يا رسل يا تكذيب رسول يا فعلي كه قصد او صراحتاً به خاطر  مي

فرمايد:  داوند مياستهزا بدين باشد، داللت كند، و همچنين انكار يكي از ضروريات دين، خ

﴿(#θãΖ yèsÛuρ ’ Îû ôΜà6ÏΖƒÏŠ﴾)1( .»و در دينتان طعنه زنند«  
گفت، مردي او را خفه كرد تا كه مـرد، رسـول    بد و بيراه مي �زن يهودي به رسول خدا 

گري ذمي با واردكردن طعـن در ديـن مسـلمانان و     خون او را هدر قرار داد، زيرا ذمه �خدا 
  يد.شتم و ايذا رساني، قطع گرد

  نهي از سكوت در ميان مشركان:

، ال يتـراءي اْلُمْشـرِِكينَ  بـين أظهـر َأقَـامَ  ُمْسـِلمٍ  ُكـل  ِمـنْ  بَـِريءٌ  َأنَـا«فرمـود:   �رسول خدا 
من از هر مسلماني كه در ميان مشركان اقامت گزيند بيـزارم، و آتـش يكـديگر را    « »ناراهمـا

  .»نبينند
ها، يكـي   ميزش با مشركان و تكثير سواد آنگويم: سببش اين است كه اختالط و آ من مي

هاي كفار را چنين منضبط فرمود  دوري از محله �هاست، باز رسول خدا  از دو نصرت به آن
  اي روشن شود براي آن ديگران مشاهده نگردد. كه اگر آتشي بر بلندترين نقطه

  مقاتله با كسي كه در باره خالفت درگير باشد:

                                           
  .12سورة توبه، آية  -)1(
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*βÎ.﴿است: اصل در قول دوم حق تعالي  sù ôMtót/ $yϑ ßγ1y‰ ÷nÎ) ’ n?tã 3“t� ÷zW{$# (#θè= ÏG≈s) sù ÉL©9 $# 

Èöö7 s? 4®Lym u þ’ Å∀s? #’ n< Î) Ì� øΒ r& «! پس اگر يك گروهي بر ديگري تجاوز نمود، با او بجنگيد « )1(﴾#$
  .»تا به دستور خدا برگردد

ُهَمـا اآلِخـرَ  فَـاقْـتـُُلوا ِلَخِليَفتَــْينِ  بُويِـعَ  ِإَذا«فرمـود:   �و رسول خدا  هرگـاه بـراي دو   « »ِمنـْ
  .»خليفه بيعت گرفته شد دومي را قتل كنيد

گويم: سببش اين است كه امامت امري است كه طبعاً مرغوب است جامعـه بشـري    من مي
در مناطق و شهرها از چنين مردي كه به خاطر خالفـت بـر قتـال جـرأت داشـته و مـردم از او       

باشد، پس اگر او آزاد گذاشته باشد و به قتل نرسد، خليفه  حمايت كنند، از دو حال خالي نمي
رسـاند و هّلـم    شود و او را بـه قتـل مـي    كند، سپس كسي ديگر آمده با او درگير مي را قتل مي

پيوندد، و راهي بـراي سـد ايـن     جرا، و در اين روش، براي مسلمانان فساد بزرگي به وقوع مي
اي  ن مسلمانان مروج گردد كه هرگاه خالفت خليفهدروازه نيست جز اين كه اين روش در ميا

منعقد گرديد، و ديگري با او درگير شد قتل دوم حالل قرار گيرد و بر مسلمانان واجب گردد 
  تا از خليفه حمايت كنند.

نمايد يا ايـن   باز كسي كه با اين بهانه خروج كند كه ظلمي را از خود و قبيله خود دفع مي
رساند و عليه او با دليل شرعي احتجـاج نمايـد كـه در نـزد      به اثبات ميكه نقيصة را در خليفه 

جمهور مسلمانان مسّلم نباشد، و چنين امري نباشد كه از نزد خداوند پيش مردم دليل و برهان 
تر از امر آن كسي اسـت كـه بـراي     داشته باشد كه نتوانند آن را انكار نمايند، پس امر او پايين

و شمشير را حاكم قرار داده شرع را در نظر نگيرد، پس نبايد اين دو تـا   ايجاد فساد بيرون آيد
در يك مرحله قرار داده شوند. پس بنابراين، بهتر اين است كه امام شخص عاقل و هوشياري 

هـا را برطـرف    ها را برطرف كند، يا مظلمـه آن  را كه دلسوز و عالمي باشد بفرستد تا شبهة آن
به سوي فرقه حروري كسي را فرستاد، پس اگر به سوي جمع  �نمايد، چنانكه حضرت علي 

                                           
  .9سورة حجرات، آية  -)1(
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مسلمانان برگشتند، چه بهتر، و اگر نه با آنان قتال كند، و كسـاني كـه را فـرار كننـد، بـه قتـل       
نرساند و همچنين اسيران را قتل نكند و مجروحين را به عجلت به قتل نرساند؛ زيرا هدف دفع 

هاسـت، و ايـن بـه دسـت آمـده اسـت، امـا دوم از         وي آنپاشيدن نير ها و از هم شر و فساد آن
  باشد. محاربين است كه حكم او حكم محارب مي

  قضاء

  قضاء يك نياز و ضرورت اجتماعي است:
هايي هستند كـه در   بايد دانست كه برخي از نيازهاي كثيرالوقوع و شديدالمفسده درگيري

باشند، و نيـز   و فساد ذات البين، ميها موجب دشمني، بغض  آيند، زيرا اين ميان مردم پيش مي
شوند، و اين كه منقاد و پيرو دليل نباشـند، پـس    كردن حق مي باعث وادارشدن بخل بر پايمال

هـا   ها را به حق فيصله كند، و آن اي كسي اعزام شود تا درگيري واجب گرديد كه به هر ناحيه
جهـت   �بنـابراين، رسـول خـدا     را وادار نمايد تا بر حق عمل كنند چه بخواهند يا نخواهنـد. 

  توجه خاصي داشت، سپس مسلمانان در طول تاريخ بر آن عمل كردند. ةاعزام قضا

  قضاوت مسئوليت سنگيني هست:
باز چون قضاوت در ميان مردم مظنه جور و ستم، حيف و ميـل اسـت، واجـب اسـت كـه      

  نضبط گردند.مردم از حيف در قضا ترسانيده شوند و كلياتي كه مرجع احكام هستند، م
هركسـي  « »ِسـكينٍ  بِغَْيـرِ  ُذبِـحَ  فـََقـدْ  النـاسِ  بـَـْينَ  قَاِضـًيا ُجِعـلَ  َمـنْ «فرمـود:   �رسول خدا 

  .»شود كه قاضي قرار داده شد بدون كارد ذبح كرده مي
گويم: اين بيانگر اين است كه قضاء بار سنگيني است، و اقدام به پذيرش پست آن،  من مي

  ما شاء اهللا. مظنه هالكت است، إال
ـ هُ َوَسـأَلَ  اْلَقَضـاءَ  ابـْتَـغَـى َمـنِ «فرمـود:   �و نيز رسول خدا  َعَلْيـهِ  ُأْكـرِهَ  َوَمـنْ  نـَْفِسـهِ  ِإلَـى لَ وُك 

ُدهُ  َمَلًكا َعَلْيهِ  اللهُ  َأنـَْزلَ  هركسي در تالش رسيدن به پست قضا، و خواهان آن باشـد،  « »ُيَسـد
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كه بر پذيرش آن اجبار گردد خداونـد ملَكـي را   گردد، و هركسي  به نفس خودش سپرده مي
  .»فرمايد تا او را راست نگهدارد نازل مي

اش اين است كه خواهان قضاء غالباً، انگيـزه و داعيـه نفسـاني دارد از     گويم: فلسفه من مي
قبيل رسيدن به مال يا جاه و مقام يا انتقام از دشمن و امثال آن، پس خلوص نيت از او متحقـق  

  ر صورتي كه سبب نزول بركات اخالص در نيت است.نيست د

  باشند: يك قاضي در بهشت و دوتا قاضي در جهنم مي

 ِفـى الـِذى فََأمـا النـارِ  ِفـى َواثـْنَـانِ  اْلَجنـةِ  ِفـى َواِحـدٌ  َثالَثَـةٌ  اْلُقَضـاةُ «فرمـود:   �رسول خدا 
 النــارِ  ِفــى فـَُهــوَ  اْلُحْكــمِ  ِفــى َفَجــارَ  اْلَحــق  َعــَرفَ  َورَُجــلٌ  بِــهِ  فـََقَضــى اْلَحــق  َعــَرفَ  فـََرُجــلٌ  اْلَجنــةِ 
باشـند كـه يكـي در     قاضـيان سـه دسـته مـي    « »النـارِ  ِفـى فـَُهـوَ  َجْهلٍ  َعَلى لِلناسِ  َقَضى َورَُجلٌ 

باشند، اما آن كه در بهشت است مردي است كه حق  بهشت است و دوتاي ديگر در جهنم مي
كرده است، و مردي كه حق را دانسته اما در قضاوت مرتكـب   را دانسته موافق به آن قضاوت

كنـد او هـم    به جور شده است او جهنمي است، و مردي كه براي مردم به ناداني قضاوت مـي 
  .»جهنمي است

بودن كسي اسـت كـه عـادل،     گويم: در اين حديث آمده است كه شايسته به قاضي من مي
، عالمي باشد كه حق را بداند بويژه در مسـايل  دور از حيف و ميل باشد و به آن معروف باشد

  باشد. قضاء فلسفه آن واضح است، زيرا وجود مصلحت مقصود بدون اين متصور نمي

  شخصي كه در عالم خشم و غضب است قضاوت نكند:

قاضي كه خشـمناك  « »َغْضَبانُ  َوْهوَ  اثـْنَـْينِ  بـَْينَ  َحَكمٌ  يـَْقِضَين  الَ «فرمود:  �رسول خدا 
  .»يد بين دو نفر قضاوت كنداست نبا

توانـد در   گويم: سببش اين است كه آنكسي كه قلبش به خشم مشغول اسـت نمـي   من مي
  داليل و قراين بينديشد و به حق آشنايي پيدا بكند.

  قاضي مجتهد دو اجر دارد و مخطي يك اجر:
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ــدا  ــول خ ــود:  �رس  َحَكــمَ  َوِإَذا َأْجــَراِن، فـََلــهُ  َأَصــابَ فَ  فَاْجتَـَهــدَ  اْلَحــاِكمُ  َحَكــمَ  ِإَذا«فرم
هرگاه حاكم اجتهاد نموده و حكم كند و حكمش درست « »َواِحدٌ  َأْجرٌ  فـََلهُ  َأْخطَأَ فَ  فَاْجتَـَهدَ 

. مـراد از  »باشد دو اجر دارد و اگر اجتهاد نموده حكم كند و اشتباه كرده باشد يك اجر دارد
ند، زيـرا مكلفيـت در حـد تـوان     اجتهاد نمودن اين كه در اتباع دليل توان خويش را صرف ك

است، و توان انسان اين است كه بكوشد، و اين در توان او نيست كه حتماً صد در صد به حق 
  پي ببرد.

  قضاوت بايد بعد از شنيدن سخنان دو طرف باشد:

 تـَْقـضِ  فَـالَ  رَُجـَالنِ  ِإلَْيكَ  تـََقاَضى ِإَذا«به حضرت علي كرم اهللا وجه فرمود:  �رسول خدا 
هرگـاه دو نفـر بـراي    « »اْلَقَضـاءُ  لَـكَ  يـََتبَــينَ  َأنْ  َأْحـَرى فَِإنهُ ، اآلَخرِ  َكَالمَ  َتْسَمعَ  َحتى ولِ ِلألَ 

قضاوت پيش تو آمدند، براي اولي قضاوت نكن تـا سـخن ديگـري را نشـنيده باشـدي، زيـرا       
  .»تر است كه براي تو قضاوت واضح گردد شايسته

ست كه به هنگام مالحظـه دو حجـت وجـه تـرجيح معلـوم      گويم: اين بدان خاطر ا من مي
  خواهد شد.

  در قضاء دو مقام وجود دارد:
  بايد دانست كه در قضاوت دو مقام وجود دارد:

  يكي اين كه با وضعيت حالي كه در آن درگير هستند آشنايي داشته باشد.
ه هـردو نيـاز   نمودن با عدل و انصاف در آن قضيه باشد، قاضي دادگاه ب  دوم اين كه حكم

دارد و گاهي تنها به يكي از آن دو تا، اگر هريكي از دو طرف مدعي شد كه مثالً اين حيوان 
ام  از آن من است كه در نزد من از مادر زاييده است، و ايـن سـنگ را خـود از كـوه برداشـته     

  شدن وضعيت كامالً برطرف مي شود. اشكال براي روشن
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، در بـاره  �، و جعفـر طيـار   �يـد بـن حارثـه    ، ز�اي كه در ميان حضـرت علـي    قضيه
ها قضـاوت   اتفاق افتاد وضعيت پرونده روشن بود، هدف آن �پرورش دختر حضرت حمزه 

  بود.

  هرگاه يكي بر ديگري مدعي غصب شد و مال تغيير يافته است:
هرگاه يكي بر ديگري ادعا نمود كه از او چيزي غصب نموده است، و صـفت مـال تغييـر    

ديگري منكر شد، اوالً نياز دارد كه وضعيت حال روشن شـود كـه آيـا در آنجـا      يافته است و
دادن عـين   آيد كه آيـا بـر برگشـت    غصب اتفاق افتاده است يا خير، ثانياً نياز به حكم پيش مي

هـردو مقـام را بـه ضـوابط      �دادن قيمتش، رسول خـدا   مغصوب قضاوت بشود يا به برگشت
  كلي منضبط فرموده است.

تر براي مقام اول گواهي و قسم است؛ زيرا وضعيت بدون از خبـردادن كسـي    تهپس شايس
كه آنجا حاضر شده يا اين كه صاحب مال است، روشن نخواهد شد، به شـرطي كـه صـاحب    

  مال چنان تاكيدي بياورد كه گمان كذب برطرف گردد.

  قضاوت نياز به گواهي و قسم دارد:

 َوَأْمــَواَلُهمْ  رَِجــالٍ  ِدَمــاءَ  نَــاسٌ  َالدَعــى بِــَدْعَواُهمْ  اسُ النــ يـُْعطَــى لَـوْ «فرمــود:  �رســول خــدا 
 َنةَ  َوَلِكنِعى َعَلى اْلبَـيـِعى َعَلْيـهِ  َعَلى َواْلَيِمينَ  اْلُمداگر به مـردم بـر حسـب دعـوايش     « »اْلُمد

كرد، اما گواه بر مـدعي و قسـم بـر مـدعي      شد، بعضي خون و مال ديگري را ادعا مي داده مي
، مدعي كسي است كه خالف ظاهر را ادعا نمايد و اضافه را ثابت كند، مدعا »عليه الزم است

عليه كسي است كه با اصل همراه و به ظاهر چسبيده است، باز نياز هست كه از طرف مـدعي  
  كند قسم معتبر باشد. بينه و از طرف كسي كه به ظاهر چسبيده و از خود دفاع مي

 »الخ الناسُ  يـُْعَطى َلوْ «مشروعيت اين اصل اشاره فرمود كه به سوي سبب  �رسول خدا 
  يعني اين سبب تظالم است لذا الزم است كه حجت باشد.

  :ةگواه مقبول الشهاد
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£ϑ﴿فرمايد:  باز در گواه، صفت معتبر، اين است كه مورد پسند باشد، زيرا خداوند مي ÏΒ 

tβöθ|Êö� s? zÏΒ Ï!# y‰ pκ’¶9   .»ه مورد پسند شما باشنداز گواهاني ك« )1(﴾#$
باشد، عقل، بلوغ، ضبط، نطق، اسالم، عدالت، مـروءت   و اين پسنديدگي با اين صفات مي

  و عدم تهمت.
 ِغْمـرٍ  ِذى َوالَ  زَانِيَـةٍ  َوالَ  زَانٍ  َوالَ  َخائِنَـةٍ  َوالَ  َخـاِئنٍ  َشـَهاَدةُ  َتُجـوزُ  الَ «فرمود:  �رسول خدا 

گواهي مرد خائن و زن خـائن و مـرد زانـي و    « »اْلبَـْيـتِ  َألْهـلِ  اْلَقاِنعِ  َشَهاَدةَ  َرد تُـ وَ  َأِخيهِ  َعَلى
زن زاني و كسي كه به برادرش كينه داشته باشد روا نيسـت، گـواهي خـادم بـراي اهـل منـزل       

  .»مردود است

=Ÿωuρ (#θè﴿زننده فرموده است:  خداوند در باره تمهت t7 ø)s? öΝçλm; ¸οy‰≈pκ y− #Y‰ t/r& 4 y7 Í× ‾≈ s9'ρé&uρ ãΝ èδ 

tβθà) Å¡≈ x� ø9$# ∩⊆∪ āωÎ) tÏ% ©!$# (#θç/$s?﴾)2( » نپيذيريد گواهي ايشان را هيچ وقت و ايشانند فاسق مگر
  .»كساني كه توبه كرده اند

باشند؛ زيرا خبر در حد ذات خودش احتمال  هاي كبيره در حكم تهمت و زنا مي بقيه گناه
يابد،  ز دو احتمال به قرينه، ترجيح ميصدق و كذب هردو را دارد، و جز اين نيست كه يكي ا

دهند، يـا در   باشد و گاهي در آن كه از او خبر مي و آن قرينه ترجيح، گاهي در خبردهنده مي
ها چنان منضبط نيست كه حكم شرعي بر آن دايـر گـردد،    ها، و هيچكدام يك از اين غير آن

ب، و گاهي معتبر قـرار داده  مگر صفات مخبر، غير از آنچه ما ذكر كرديم از ظاهر و استصحا
شوند چنانكه براي مدعي بينه و براي مدعي عليه قسم معتبر قرار گرفت، باز تعداد شهود بر  مي

  باشد. هايي كه روي انواع حقوق توزيع گرديدند معتبر مي حسب وضعيت

  تعداد گواهان:

                                           
  .282سورة بقره، آية  -)1(
  .5 – 4سورة نور، آية  -)2(
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%tÏ﴿شود، و اصل آن قول خداوند است:  پس زنا بدون چهار گواه ثابت نمي ©!$# uρ tβθãΒ ö� tƒ 

ÏM≈ oΨ |Áósßϑ ø9 $# §Ν èO óΟ s9 (#θè? ù'tƒ Ïπyèt/ ö‘ r'Î/ u !# y‰pκ à−﴾)1( .» و كسانى كه به زنان پرهيزگار نسبت زنا
  »آورند دهند، آن گاه چهار گواه نمى مى

  و سبب مشروعيت آن قبالً ذكر گرديد.
 /ام زهري در قصاص و حدود گواهي دو نفر مرد، معتبر است، اصل در اين باره قول ام

أال تقبل شهادة النساء في  ����جرت السنة من عهد الرسول اهللا «فرمايد:  است كه مي
بر اين جاري است كه گواهي زن در حدود  �سنت از زمان رسول خدا «كه  »الحدود

، و در حقوق مالي گواهي يك مرد و دو زن معتبر است، اصل در اين باره »پذيرفته نيست

*βÎ﴿قول خداوندي است:  sù öΝ ©9 $tΡθä3tƒ È÷n= ã_u‘ ×≅ ã_t� sù Èβ$s? r&z÷ ö∆$# uρ﴾)2(  اگر دو مرد نبود پس «كه
  .»يك مرد و دو زن كافي است

≅¨ &βr﴿خداونـد ســبب مشــروعيت كثــرت در زنـان را بيــان داشــته فرمــود:    ÅÒs? $yϑ ßγ1y‰ ÷nÎ) 

t� Åe2x‹ çFsù $yϑ ßγ1y‰ ÷nÎ) 3“t� ÷zW{$#﴾)3( .»   كـى از آنــان بــه  تـا اگــر كسـى از آنــان فرامـوش كنــد ي
  »ديگرى ياد آورى كند

  بايست اين نقيصه با ازدياد عدد جبران گردد. ها ناقص العقل هستند مي يعني آن
با مشاهده و قسم قضاوت فرمود، زيرا وقتي كه بـا يـك شـاهد عـادل قسـم       �رسول خدا 

  بايست امر شهادت را توسعه داد. گردد، و مي همراه باشد وضعيت مستحكم مي

  اهان و تغليظ در ايمان:تزكيه گو

                                           
  .4سورة نور، آية  -)1(
  .282سورة بقره، آية  -)2(
  .282سورة بقره، آية  -)3(
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اي پديد آيد شاهدان، تزكيـه شـوند؛    سنت بر اين رواج يافته است كه هرگاه شك و شبهه
باشد كه صفات ترجيح صدق، بر كذب پديـد آينـد، پـس     ها زماني معتبر مي زيرا شهادت آن

  بايد اين واضح گردد.
جـود داشـته   همچنين سنت بر اين هم جاري است كه در طرف مقابل شـك و ترديـدي و  

ها زماني دليل بر صـدق   ها بايد با در نظرگفتن زمان و مكان، مغلظ گردند؛ زيرا قسم باشد قسم
اي باشند كه با وجود اين قرينـه اقـدامي بـر كـذب پـيش       گيرند كه مقترن با قرينه خبر قرار مي

نخواهد آمد، پس شايسته اين است كـه هرگـاه در شـك و ترديـد شـدت بيايـد قـوت قرينـه         
باشد، اصل در اين بـاره قـول    سته شود، پس قوت قرينه لفظي با افزودن اسما و صفات ميخوا

 »حلـف بـاهللا الـذي ال إلـه إال هـو عـالم الغيـب والشـهادةأ«است كه فرمـود:   �رسول خدا 
  و مانند آن. »كنم به او كه جز او معبودي نيست او داناي پوشيده و آشكار است قسم ياد مي«

  مان آن:دادن و ز مكان قسم

yϑ$﴿فرمايد:  زمان اينكه بعد از نماز عصر قسم داده بشود، زيرا خداوند مي ßγtΡθÝ¡Î;øtrB .ÏΒ 

Ï‰ ÷èt/ Íο4θn= ¢Á9   »پس از نماز آنان را نگه داريد«. )1(﴾#$
و مكان اين كه در شهر مكه در ميان ركن و مقام قسم داده بشود، و اگـر در مدينـه اسـت    

ده شود، و در بقيه شهرها كنار منبر هر شهر، زيرا فضيلت ايـن  قسم دا �كنار منبر رسول خدا 
  ها وارد شده است. اماكن و قسم به نزد آن

باز نياز شديد وجود دارد كه مردم با شدت از اين ترسانيده شوند كه برخالف آنچه بـراي  
شـدن حقيقـت حـال شـروع گرديـده اسـت        ها به خاطر فيصله قضايا و آشنايي براي روشن آن

  كرده باشند.جرأت 

  سبب و فلسفه ترساندن در قسم:

                                           
  .106سورة مائده، آية  -)1(
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  اصل در باره اين ترهيبات، سه چيز است:
يكي آنكه: اقدام بر كاري كه خداوند از آن نهي فرموده و در نهـي تشـديد نمـوده اسـت     
دليل بر قلت ورع و جرأت و جسارت بر خداست، پس حكم جرأت را روي اين چيزها دايـر  

  دخول نار و امثال آن را ثابت نمود. گردانيد، و اثر آن مانند وجود
دادن  نشـان  دوم اينكه: اين سعي است در ظلم، و مانند سرقت و راهزني است، يـا ماننـد راه  

دزد به دزدي مال مردم و كمك به راهزن است، پس لعنت خداوند، ماليكـه و مـردم متوجـه    
  ي متوجه گرديد.باشد كه در پي ايجاد فساد در روي زمين باشند، به اين عاص كساني مي

سوم اينكه: اين مخالفت به آن چيزي است كه خداوند براي بنـدگانش مشـروع قـرار داده    
است و كوششي است در جلوگيري جريان آنچه خداوند در شرايع خود خواسته است؛ زيـرا  

شدن وضع حال است، پس  مشروعيت قسم براي شناخت حق است، و مشروعيت براي روشن
هـاي مالحظـه شـده،     كه شهادت و قسـم رد گردنـد، دروازه مصـلحت    اگر روش بر اين باشد

  مسدود خواهد شد.

  كننده شهادت قلباً گناهكار است: پنهان

tΒ﴿فرمايد:  كردن گواهي؛ چرا كه خداوند مي از آنجمله است پنهان uρ $yγôϑ çG ò6tƒ ÿ…çµ‾Ρ Î* sù 

ÖΝ ÏO# u …çµç6ù= s%﴾)1( .»لش گناهكار استگمان د و هر كس كه آن را پنهان كند، بى«  
آن را از گناهـان كبيـره برشـمرده     �و از آنجمله است گواهي دروغين، زيرا رسول خدا 

  است.

  قسم دروغين و ادعاي دروغين:

 َصْبٍر، يَِمينِ  َعَلى َحَلفَ  َمنْ «فرمود:  �از آنجمله است قسم دروغين، زيرا رسول خدا 
 َعَلْيهِ  َوْهوَ  اْلِقَياَمِة، يـَْومَ  تـََعاَلى اللهَ  َلِقىَ  ُمْسِلٍم، اْمِرئٍ  َحق  ِبَها يَـْقَتِطعُ لَ  فَاِجٌر، ِفيَها َوْهوَ 

                                           
  .283سورة بقره، آية  -)1(
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هر كسي كه به دروغ قسم ياد كند تا حق مسلماني را پايمال كند، در روز قيامت « »َغْضَبانُ 
  .»كند كه بر او خشمگين است زماني كه با خداوند مالقات مي

 لَـهُ  لَـْيسَ  َمـا ادَعـى َمـنِ «فرمايد:  مي �ل خدا و از آنجمله است ادعاي دروغين، زيرا رسو
هركس ادعا بكند آنچه را از او نباشد او از ما نيسـت، و  « »النارِ  ِمنَ  َمْقَعَدهُ  َوْلَيَتبَـوأْ  ِمنا فـََلْيسَ 

  .»بايد جايش را در جهنم مهيا سازد

  گرداند: قضاوت، حق ديگري را مباح نمي
قضاي قاضي، در آن حالي كه حقي نداشته باشـد، رسـول   از آنجمله است گرفتن به سبب 

  الحديث. »إنما أنا بشر مثلكم وأنتم تختصمون...«فرمود:  �خدا 
كشي؛ زيرا اين از ايجـاد فسـاد بـين همـديگر      از آنجمله است عادت به درگيري و پرونده

 »مإن أبغـض الرجــال إلـى اهللا األلــد الَخِصــ«فرمايــد:  مــي �باشــد، رســول خــدا  خــالي نمــي
  .»ترين مردان پيش خدا، كسي است كه خصومت و درگيري داشته باشد مبغوض«

به ترك خصومت در حق و باطل، ترغيب نمود، زيرا اين انگيزه جوانمردي  �رسول خدا 
كنـد   باشـد، و او فكـر مـي    آورد، و نيز بسا اوقات حق از آن او نمي و سخاوتمندي را به بار مي

آيد مگر وقتي كه خود را بر  صورت يقين از عهده آن برنميكه حق به جانب اوست، پس به 
  ترك درگيري و خصومت در حق و باطل عادي بگرداند.

  هرگاه هردو طرف در حجت مساوي باشند:
در حديثي آمده است كه دو نفر باهم در باره حيواني درگيري داشتند، هريكي براي خود 

آن را  �مادر كشيده است، رسول خدا  گواه آورد كه حيوان مال اوست كه خودش آن را از
  به كسي داد كه در دست و تصرفش بود.

اش اين است كه چون هردو حجت و دليل، باهم متعارض گرديدنـد،   گويم: فلسفه من مي
مانـد كـه قـبالً در دسـتش بـود، زيـرا        از اعتبار ساقط شدند، پس كاال در دست كسي باقي مي
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گوييم كه يكي از دو حجت با دليل  ندارد، يا ما مي چنين چيزي كه قبض او را رد كند وجود
  ظاهر تقويت يافت و آن دليل ظاهر قبض و تصرف است، پس آن ترجيح يافت.

  كيفيت ترجيح به هنگام تساوي در حجت:
  ها بايد مراجعه شود. در باره مقام دوم چند اصول مشروع فرمود كه به آن �رسول خدا 

كند كـه چيـزي بـه     لوم باشد، پس هريكي تالش ميخالصه اين كه وقتي وضعيت حال مع
دست بياورد كه در اصل مباح بوده است، حكم چنين چيز هميشه اين است كه بايد با ترجيح 

شدن صفتي است كه در آن نفعي براي مسلمانان و آن چيز باشد، يـا بـا    باشد، و آن يا با اضافه
ات علي، زيد بن حارثه و جعفر طيار كشي، مانند قضيه حضر پيش دستي يكي به آن يا با قرعه

كـه بـه نفـع     �رضوان اهللا عليهم اجمعين در باره حضانت و پـرورش دختـر حضـرت حمـزه     
كـه خالـه، مـادر     »ُأم  اْلَخالَـةُ «فرمـود:   �قضاوت گرديـد، و آن حضـرت    �حضرت جعفر 

  است.
ــدا   ــول خ ــول رس ــارة اذان:  �و ق ــدا    »الســتَـَهموا«در ب ــول خ ــاه رس ــود، و هرگ  �فرم

انداخت يا آن كه در آنجـا   خواست به سفر تشريف ببرد در ميان همسران خويش قرعه مي مي
اي  دارتر اسـت، و هريكـي شـبهه    سابقه عقد يا غصبي باشد كه هريكي مدعي است كه او حق

  دارد.
حكمت اتباع عرف و عادت مسلم نزد جمهور مردم، اين است كه اقرارها و الفاظ عقود به 

باشند، و همچنين ضررها و غيره بـه آنچـه    گردند كه در نزد جمهور معتبر مي آن معاني تفسير
هاست تعريف گردند، مانند قضيه براء بن عازب كه ماده شتر او در باغي رفت و آن را  نزد آن

از بين برد، و هريكي مدعي شد كه او معذور اسـت پـس موافـق بـه عـادت عـرف، قضـاوت        
به روز اموال خود را حفـظ كننـد و صـاحبان حيوانـات بـه      ها  گرديد كه صاحبان مزرعه و باغ

  هاي خود را نگهداري نمايند. شب حيوان

  از قواعد احكام:
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پرداخـت  «يعنـي   »الغـنم بـالغرم«از قواعدي كه احكام زيادي بر آن مبتنـي اسـت: يكـي    
بـه آن قضـاوت فرمـود كـه      �، اصلش آن است كه رسول خدا »تاوان در برابر استفاده است

  كردن منافع مشكل است. زيرا ضبط »بِالضَمانِ  َراجُ اْلخَ «
بهاهـا و آنچـه در ايـن بـاره بـوده اسـت تعـرض         و اين كه به تقسيم زمان جاهليت و خـون 

  نگردد، و اين كه امر بعد از آن اول گرفته شود.
  شود، مگر به دليل ديگر و همين است ا صل استصحاب. و اين كه جلو تصرف گرفته نمي

خواهد، يا معامله  ر باب تفتيش از بين برود حكم همان است كه صاحب مال ميو اينكه اگ
نَـُهَمـا  اْختَـَلَفـا ِإَذا اْلبَـيـَعـانِ «اسـت:   �را فسخ نمايند، و اصل در اين باره قـول رسـول خـدا     بـَيـْ

وقتيكــه كــه اخــتالف كردنــد و مــال مبيــع موجــود  فروشــنده و خريــدار« »والسـلعة قائمــة..
  الحديث. »است..

و اين كه اصل در هر عقد اين است كه بـه هريكـي و عليـه هريكـي آنچـه را الزم گرفتـه       
است كامالً داده شود، مگر اين كه چنين عقدي باشد كـه شـرع از آن نهـي فرمـوده باشـد، و      

 َشـْرطًا ِإال  ُشـُروِطِهمْ  َعلَـى اْلُمْسـِلُمونَ «كـه فرمـود:    �همين است منظور از قول رسول خـدا  
 مَ  َأوْ  َراًماحَ  َأَحلمسلمانان بر شرايط خود بايد عمل كنند، مگر چنين شـرطي  «كه  »َحالال َحر

ها برخي از آن چيزهايي هسـتند كـه    ، پس اين»كه حرامي را حالل يا حاللي را حرام گرداند
  در مقام دوم مشروع فرموده اند. �رسول خدا 

  :����هاي رسول خدا  از قضاوت
ها قضاوت فرموده است، يكـي قضـيه دختـر حمـزه       در آن �هايي كه رسول خدا  از قضيه

فرمود: دختر عموي من  �است كه در باره حضانت و پرورش او وقتي كه حضرت علي  �
اش  فرمـود: دختـر عمـوي مـن اسـت و خالـه       �ام، و حضرت جعفر  است و من او را برداشته

به نفع حضـرت   �همسر من است، حضرت زيد فرمود: برادرزاده من است، پس رسول خدا 
  كه خاله به جاي مادر است. »األُم  ِبَمْنزَِلةِ  اْلَخاَلةُ «جعفر قضاوت فرمود، و فرمود: 
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يكي قضيه پسر كنيزك زمعه است كه بر آن سعد ادعا داشت كه: بـرادرزاده مـن اسـت و    
م برادرم از من تعهد گرفته كه او را به عهده بگرم، و عبد بن زمعه گفت: اين پسر كنيزي پـدر 

فرمود: اين از آن تو هست اي عبد بن زمعه،  �هست و بر فراش او زاييده است، آن حضرت 
  فرزند مال فراش و براي زاني سنگسار است.

به امـري   �و انصاري است در باره رودخانه حرّه، نخست رسول خدا  �يكي قضيه زبير 
ـرُ  يَـا اْسـقِ «ارشاد نمود كه به نفـع هـردو بـود،     ، األَْنَصـاِرى  فـََغِضـبَ  َجـاِركَ  ِإلَـى ِسـلْ َأرْ  ثُـم  زُبـَيـْ

 ِإلَـــى اْلَمـــاءَ  َأْرِســـلِ  ثُـــم  اْلَجـــْدرِ  ِإلَـــى يـَْرِجـــعَ  َحتـــى اْلَمـــاءَ  اْحـــِبسِ فاســـتوعب لزبيـــر حقـــه قَـــاَل: 
ات، انصاري خشم رفـت رسـول    آبياري كن اي زبير باز رها كن آن را براي همسايه« »َجـاِركَ 
و فرمود: آب را نگهدار تا به بيخ ديوار بلنـد گـردد، بـاز بـه     حق زبير را كامل گرفت  �خدا 

  »ات بفرست همسايه
يكي قضيه ماده شتر براء بن عازب است كـه در بـاغ انصـاري رفتـه بـود و آن را تخريـب       

قضاوت فرمود كه اهل اموال، اموال خود را به روز نگهداري كننـد   �كرده بود، رسول خدا 
  خود را به شب نگهداري نمايند.هاي  ها حيوان و صاحبان حيوان

و به شفعه جايي قضاوت فرمود كه تقسيم در آن جاري نگردد، پس وقتي كه حدود معين 
  ها را قبالً ذكر كرديم. اي وجود ندارد، ما وجوه اين قضيه و راه هريكي مشخص گرديد شفعه

  اشد.ب فرمود: هرگاه در باره وسعت راه اختالف كرديد آن هفت زرع مي �رسول خدا 
گويم: اين از آنجاست كه هرگاه مردم زمين مباحي را آباد كردنـد، پـس كوتـاهي     من مي

نموده باهم در باره راه درگير باشند، بعضي بخواهد كه آن را تنگ كند و ديواري بلند كند و 
ديگران جلوگيري نمايند، و بگويند: بايد مردم راه گشادي داشته باشند، فيصله شد كه عرض 

هفت زرع باشد؛ زيرا الزم است كه دو رديف شتر راه برود كه يكي از جانبي برود و آن بايد 
ديگري از جانبي ديگر بيايد، و اگر شتري با بار از يك طرف بيايد و ديگري با بـار از جانـب   
ديگر برود بايد راه به قدري گشـاد باشـد كـه بـاهم مـزاحم نشـوند، و اگـر نـه در تنگنـا قـرار           

  وسعت آن هفت زرع است. گيرند و مقدار مي
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َولَـُه  َشـْىءٌ  الـزرْعِ ِمـَن  َلهُ  فـََلْيسَ  ِإْذنِِهمْ  بِغَْيرِ  قـَْومٍ  َأْرضِ  ِفى َزرَعَ  َمنْ «فرمود:  �رسول خدا 
اگر كسي در زمين ديگري بدون اجازه كشت نمود از كشت چيزي نـدارد البتـه   «كه  »نـََفَقتُـهُ 
ه جاي كار انجام داده كه براي صـاحب مـال، كـار    گويم: او ب . من مي»رسد اي به او مي هزينه

  مفيدي انجام داده است، واهللا أعلم.

  جهاد

  ها، آنست كه به جهاد امر كند: كاملترين شريعت
بايد دانست كه كاملترين شريعت و آيين، آن است كه در آن به جهاد دستور داده بشـود؛  

به امر و نهي، مانند كسي اسـت   كردن خداوند بندگان را زيرا اين بدان خاطر است كه مكلف
ها دوا بنوشاند،  گانش بيمار باشند، پس به كسي از خواص خود دستور بدهد كه به آن كه برده

ها دوا بچكانـد، ايـن    ها را به نوشيدن دوا تحت فشار قرار بدهد، و در دهان آن پس اگر او آن
ها نشـان   ايد دواه به آنباشد، ولي مقتضاي رحمت اين است كه فو اي مي كار خوب و شايسته

داده شود تا آن را با ميل و رغبت خويش بنوشند، و مقـداري عسـل بـه آن بيـاميزد تـا رغبـت       
  طبعي و عقلي با هم كمك كنند.

  حجت و قوت هردو باهم الزم اند:
باز بسياري از مردم هست كه شهوات دني و پست، اخالق درندگي و وساوس شـيطان در  

زند، و به آنچه  هايشان پيوند مي آيد، و رسوم آبايي را در دل الب ميها غ حب الرياست، بر آن
انديشـند، پـس    كننـد و در حسـن و خـوبي آن نمـي     امر فرموده است يقين نمي �رسول خدا 

ها اكتفا نمـود، بلكـه رحمـت     ها اين نيست كه تنها بر اثبات حجت عليه آن رحمت در حق آن
ها ناخواسته نفوذ كند ماننـد   تا ايمان در قلوب آنها اين است كه سركوب گردند،  در حق آن

شود، مگـر بـا كشـتن كسـاني كـه ايـذا        چكانيدن دواي تلخ در دهان، و سركوبي حاصل نمي
ها از بـين بـرده شـود و جمعيـت آنـان پراكنـده شـود، و         رساني بيشتري داشته باشند يا قوه آن

ي قدرت نداشـته باشـند، پـس ايـن     شان مصادره گردد تا به جايي برسند كه بر هيچ چيز اموال
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شان با عشق و عالقه مشرف به ايمان خواهند شد. بنابراين، رسول خـدا   وقت پيروان و فرزندان
  .»اَألرِيِسيينَ  ِإْثمَ  َعَلْيكَ  َکانَ «به هرقل نوشت كه  �

گيـرد، و بـه ايـن     شـان قـرار مـي    آوردن شدن، منجر به ايمـان  بسا اوقات اسارت و سركوب
ــول  ــب رس ــدا  مطل ــود:   �خ ــوده فرم ــاره نم ــْومٍ  ِمــنْ  اللــهُ  َعِجــبَ «اش  ِفــى اْلَجنــةَ  يَــْدُخُلونَ  قـَ

  .»شوند خداوند از قومي شگفت دارد كه در زنجيرها وارد بهشت مي« »السَالِسلِ 

  نمودن ظالم، سپس اصالح اوست:  رحمت كامل، با سركوب
هـا را بـه سـوي احسـان      نـد آن و نيز رحمت تمام و كامل در برابر بشر، اين است كه خداو

ها را،  راهنمايي كند، و جلو ظالمان را از ظلم بگيرد، ارتفاقات، تدبير منزل و سياست مدينه آن
ها غلبه پيدا كرده اند، و داراي قدرت  رو به راه كند، پس كشورهاي فاسدي كه درندها بر آن

ار گرفته اند، و انسـان تـا زمـاني    باشند، مانند بيماري أكله (خورده) در بدن انسان قر و نيرو مي
شود، كسي كه در پي اصالح بشريت قرار گرفتـه اسـت    كه آن از بدنش، قطع نشود سالم نمي

اي ندارد جز اين كه اين غدة سرطاني را قطع كند، شر قليل كه موجب خير كثيـر باشـد    چاره
  واجب است كه انجام گيرد.

تي داريد كه نسبت به همـه خلـق خـدا از    ها درس عبر شما از قريش و اعراب دور و بر آن
هـاي شـديدي داشـتند     تر بودند، و با همديگر قتال و درگيري احسان دورتر و بر ضعيفان ظالم

انديشـدند، پـس رسـول     گرفتند، بيشترشان در دليل و حجت نمي كه يكديگر را به اسارت مي
ب آمـد و بقيـه منقـاد و    ها جهاد كرد و شرورها را كشت تا اين كه امر خـدا غالـ   با آن �خدا 

شـان اسـتوار شـد، پـس اگـر در       فرمانبردار قرار گرفتند، سپس از اهل احسـان شـدند، و حـال   
  كرد. داشت، اين لطف در حق آنان تحقق پيدا نمي شريعت جهاد با ايشان وجود نمي

  اصالح، فيصله خدا، و مجري آن، انسان است:
ها دستور  دولت و پادشاهي آن خداوند متعال بر عرب و عجم خشم گرفت و به زوال

القا نمود و به وسيلة او در قلوب صحابه كرام القا فرمود  �فرمود، پس در قلب آن حضرت 
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ها در اين باره به جاي فرشتگان  تا در راه خدا بجنگند و هدف مطلوب به دست بيايد، پس آن
اين از اين كه در ميان  كوشند، البته ماليكه بدون قرار گرفتند كه در تكميل اوامر خداوند مي

كوشند، و مسلمانان به خاطر يك قاعده كليه كه خداوند  اي منعقد بگردد مي ها قاعده كليه آن
باشد، و قتل به  ها بزرگترين عمل مي كنند، و اين عمل آن ها تعليم فرموده است، قتال مي به آن

نانكه كشتن عاصي را به گردد، همچ گردد، بلكه به سوي آمر مستند مي ها مستند نمي سوي آن

öΝ﴿فرمايد:  كنند نه به سوي جالد، چنانكه خداوند مي امير منصوب مي n= sù öΝ èδθè= çFø) s? �∅Å3≈ s9 uρ 

©! $# óΟßγn= tG s%﴾)1(  ها را كشت ها را نكشتي بلكه خداوند آن تو آن«يعني«.  

الحـديث، و   »ُهـمْ َوَعَجمَ  َعـَربـَُهمْ  َمَقـتَ «اشاره نموده فرمود:  �و به اين فلسفه رسول خدا 
يعني آناني كه بدين جاهليت متدين باشند  »قـَْيَصرَ  َوالَ  ِكْسَرى الَ «فرمود:  �نيز آن حضرت 

  مانند. نمي

  فضايل جهاد:
  گردند: فضايل جهاد به چند اصل بر مي

باشد، پس كوشش در تكميـل آن   از آنجمله اين كه جهاد موافقت به تدبير و الهام حق مي
باشــد،  الهــي اســت، و ســعي در ابطــال آن، ســبب شــمول لعنــت مــيموجــب شــمول رحمــت 

  گيرد. رفتن خير كثيري قرار مي خودداري از آن در اين زمان، موجب از بين
باري است كه نياز دارد به خستگي و كوفتگي، بـذل و   از آنجمله اينكه: جهاد عمل مشقت

كند، مگر كسي كه دين  صرف مال، جان فدايي، ترك وطن و نيازها، پس به جهاد اقدام نمي
  خود را خالص به خدا كند و آخرت را بر دنيا ترجيح دهد و توكلش بر خداوند درست باشد.

توانـد باشـد مگـر ايـن كـه تشـابهي بـه         از آنجمله اينكه: القاي چنين انگيزه در قلـب، نمـي  
تر باشد، مندترين به نيل اين كمال، كسي است كه از شرور بهيميت دور ماليكه پيدا كند، بهره

                                           
  .17سورة انفال، آية  -)1(
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تر باشد، پس اين وضعيت او را به سالمت صدر  و به اين كه دين در قلبش رسوخ يابد نزديك
  كند. معرفي مي

ها زماني است كه جهاد موافق به شرطش انجام گيرد، و آن همان است كه از  همه اين
 َسِبيلِ  ِفى َذِلكَ  َأى فَ  ةً َحِمي  َويـَُقاِتلُ  َشَجاَعةً  يـَُقاِتلُ  الرُجلِ  ِإنَ «سؤال گرديد:  �رسول خدا 

 »اللهِ  َسِبيلِ  ِفى فـَُهوَ  اْلُعْلَيا ِهىَ  اللهِ  َكِلَمةُ  لَِتُكونَ  قَاَتلَ  َمنْ  :���� اللهِ  َرُسولُ  فـََقالَ  ،اللهِ 
جنگد تا از قوم خود  جنگد كه از خود شجاعت نشان دهد، يكي مي يكي به اين خاطر مي«

ها در راه خداست؟ فرمود: هركسي كه بجنگد تا  از اين حمايت نموده دفاع كند، كداميك
  .»اهللا باال برود آن در راه خداست كلمة

گردد، چنانكه آن حضرت  از آنجمله اينكه: جزا در روز قيامت به صورت عمل متحقق مي
 يـَْومَ  َجاءَ  ِإال  يِلهِ َسبِ  ِفى يُْكَلمُ  ِبَمنْ  َأْعَلمُ  َواللهُ  اللهِ  َسِبيلِ  ِفى َأَحدٌ  يُْكَلمُ  الَ «فرمود:  �

شود هيچ  مجروح نمي« »اْلِمْسكِ  رِيحُ  َوالريحُ  الدِم، مُ َلوْ  اللْونُ  ،َدًما يـَثـَْعبُ  َوُجْرُحهُ  اْلِقَياَمةِ 
شود، مگر اين كه  داند كه چه كسي در راه او مجروح مي كسي در راه خدا، و خدا بهتر مي

چكاند، رنگ، رنگ خون است اما  خون ميآيد در روز قيامت در حالي كه زخمش  مي
  .»بويش بوي مشك است

اي پيش خداست، و عادتاً آن بـدون چيزهـاي از    از آنجمله اينكه: چون جهاد امر پسنديده
گيـري وسـايل جنگـي ماننـد ربـاط خيـل، تيرانـدازي و امثـال آن تكميـل           قبيل نفقات، آمـاده 

ها منجر به مطلـوب   ل شود، زيرا اينگردد، واجب است كه رضامندي به اين چيزها حاص نمي
  باشند. مي

رود، و قـراردادن آن   از آنجمله اينكه: آيين دين به وسيله جهاد تكميل شده ابهتش باال مي
باشد، پس وقتي كه ايـن اصـول حفـظ گردنـد، حقيقـت       در ميان مردم مانند يك امر الزم مي

  احاديث متعلق به فضايل جهاد، بر شما منكشف خواهد گرديد.

  درجه و مقام مجاهدين پيش خداوند:



    

  543  سياست شهرها از ابواب
  

 

الحـديث،   »..لِْلُمَجاِهـِدينَ  اللـهُ  َأَعـدَها َدرََجـةٍ  ِمائَـةَ  اْلَجنـةِ  ِفـى ِإن «فرمـود:   �رسول خدا 
ها را براي مجاهدان تـدارك   بدون شك كه در جنت صد درجه وجود دارد كه خداوند آن«

  .»ديده است
االقرارگرفتن مكـان در دارالجـزا تمثيلـي بـراي     اش ايـن اسـت كـه بـ     گويم: فلسـفه  من مي

بـاالرفتن مقــام و پايــه پـيش خداســت، و آن از آنجاســت كـه نفــس، ســعادت خــود را از راه    
آورد، و نيز سبب مشتهرگشتن شعاير و دين خداوند  يابي از جبروت و غيره به دست مي اطالع

بنابراين، پاداش آن اعمـالي كـه   باشد.  پسندد، مي ها را مي و ساير آنچه خداوند مشتهربودن آن
كننـده   مظنة اين دو خصلت بودند، به درجات در جنت عنايت گرديدند، پس در باره تـالوت 

نـَْيا ِفـى تـَُرتلُ  ُكْنتَ  َكَما َورَتلْ  َواْرَتقِ  اقْـَرأْ «قرآن آمده است كه  بخوان و بـرو بـاال و بـا    « »الـد
  .»خواندي ترتيل بخوان هم چنانكه در دنيا با ترتيل مي

و در باره جهاد آمده است كه آن سبب رفع درجات است؛ زيرا عمل او عزت ديـن را در  
شود، باز بلندشـدن پايـه و    بر داشت، پس پاداشش، به مثل آنچه عملش در بر داشت، داده مي

گـردد،   اي در جنت متمثل مـي  باشد، پس هر صورتي به يك درجه مقام به چندين صورت مي
اي از آن درجة ديگر مانند فاصله آسـمان و زمـين اسـت؛     كه فاصله هر درجهو جز اين نيست 

زيرا اين منتهاي آن فاصله فوقـاني اسـت كـه در علـوم بشـر جـا دارد، پـس آن در دارالجـزاء         
  ها جاي گرفته است. شود كه در علوم آن همانگونه متمثل مي

  مجاهد مانند كسي است كه قايم و صايم باشد:

مجاهد در « »الصـائِمِ  اْلَقاِنتِ  َكَمَثلِ  اللهِ  َسِبيلِ  ِفي اْلُمَجاِهدِ  َمَثلُ «: فرمود �رسول خدا 
راه خدا مانند كسي است كه بر واجبات استوار و قايم مانده كل زحمت خود را در اطاعت و 

  .»فرمانبرداري از خدا صرف كند
كه او عمل بسيار  گويم: فلسفة فضيلت برتري صايم و قانت بر ديگران از آنجاست من مي

هـا   سنگين را به خاطر دريافت رضاي خدا، انجام داده است، و او به جاي ماليكـه و شـبيه آن  
قرار گرفته است، هرگاه جهاد مجاهد، موافق بـه امـر شـرع باشـد، او شـبيه صـايم و قانـت در        
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 باشد، البته اجتهاد در طاعات كـه فضـل آن را هركسـي تسـليم دارد، چنـان چيـزي       هرچيز مي
او را  �توانند درك نمايند، پس رسول خدا  است كه به جز خواص، كساني ديگر آن را نمي

  به صايم و قانت تشبيه داد تا اين مطلب در فهم بيايد.

  رسد: بر مقدمات جهاد هم ثواب مي
هايي كـه طبـق عـادت، جهـاد بـدون از       باز نياز به ترغيب در مقدمات جهاد پديد آمد، آن

گردد، مانند نگهداري اسب و تيراندازي و غيره (تهيه وسايل مدرن جنگـي   ها، متحقق نمي آن
زمان) زيرا هرگاه خداوند به چيزي امر فرموده انجام آن را بپسندد، و بداند كه اين امر بـدون  

آيد، پس موجب آن، اين است كه به آن مقدمات نيز امر بفرمايد و  اين مقدمات به دست نمي
  ي باشد.ها راض كردن آن به فراهم

  پايه و مقام نگهداري اسب، پيش خدا:

ـرٌ «در باره رباط (نگهداري اسب) آمده است كه  نـَْيا ِمـنَ  َخيـْ آن از دنيـا و  « »ِفيَهـا َوَمـا الـد
گـرفتن يـك مـاه و شـب      ، و نيـز آمـده اسـت كـه آن از روزه    »آنچه در دنيا هست بهتر است

گردد،  داد بر او اجرا مي نجامش ميبيداري آن بهتر است، و اگر آن شخص بميرد عملش كه ا
  گيرد. ها در امان قرار مي شود و از فتنه و رزقش به او عنايت مي

گويم: فلسفه اين كه آن از دنيا و ما فيها بهتر است اين است كه آن، در معـاد ثمـرة    من مي
  باشند. پذير مي هاي دنيا همه زوال باقي، خواهد داشت، و نعمت

بيداري يك ماه، از آنجاست كه اين عملـي اسـت كـه بـه      زه و شباما بهتربودن آن از رو
شـود، همچنانكـه روزه و    خاطر خدا در راه خدا انجام گرفته بر بهيميت بسيار سنگين تمام مي

  شود. بيداري بر نفس سنگين تمام مي شب
ماندن عمل اين است كه بعضي از جهاد مبتني بر بعضي است، مانند ساختمان  فلسفه جاري

قفش بر ديوار، ديوارش براساس مبتني است، و اين از آنجاست كه نخستين مهاجرين و كه س
شان مشرف به اسالم شدند، سپس خداوند شام و  انصار سبب قرار گرفتند كه قريب و اطرافيان
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ها فارس و روم فتح گرديدند، سپس هند و  عراق را به وسيله قريش فتح نمود باز به دست اين
شـود،   شود به تدريج اضافه مي گرديدند، پس نفعي كه بر جهاد مرتب ميترك و سودان فتح 

  گيرد. و آن مانند اوقاف، رباطات و صدقات جاريه قرار مي
ها يعني منكر و نكير، از آنجاست كه مهلكه از ناحيه ايـن دو   اما در امان قرارگرفتن از فتنه

يقين نداشته باشد و براي حمايت اطمينان قلبي و  �شود كه به دين محمد  تا بر كسي واقع مي
از آن قيام نكند، اما كسي كه موافق به شرط، مرابط و مرزدار باشد، پس او با تمام همـتش بـر   

  تصديق دين قرار گرفته هم و غمش بر اين است كه نور خدا در دنيا ترويج يابد.

  كسي به تجهيزات غازي كمك كند، او هم غذا كرده است:

ِفـى  َغازِيًـا َخلَـفَ  َوَمـنْ  غَـَزا، فـََقـدْ  اللـهِ  َسـِبيلِ  ِفـى َغازِيًـا َجهـزَ  نْ َمـ«فرمـود:   �رسول خدا 
كسي كه جنگجويي را در راه خـدا را مجهـز كنـد گويـا خـود او جنگيـده       « »غَـَزا فـََقـدْ  َأْهِلهِ 

است، و كسي كه پشت سر مجاهد، به ضروريات خانواده او رسيدگي نمـود، گويـا او جهـاد    
 »اللـهِ  َسـِبيلِ  ِفـى ُفْسـطَاطٍ  ِظـل  ةِ الصـَدقَ  َأْفَضـلُ «فرمـود:   �يز آن حضـرت  ، و ن»كرده است

  ، و امثال آن.»باالترين صدقه سايه خيمة در راه خداست«
گويم: فلسفه در اين باره اين است كه اين عملي است مفيد براي جامعه مسلمين كه  من مي

هاد و صدقه هم همين است كه به جامعه گردد، و هدف از ج ها بر آن مرتب مي حمايت از آن
  اي عايد گردد. مسلمين فايده

  شهيد در روز قيامت:

 ِإال  َسـِبيِلهِ  ِفـى يُْكَلمُ  ِبَمنْ  َأْعَلمُ  َواللهُ  اللهِ  َسِبيلِ  ِفى َأَحدٌ  يُْكَلمُ  الَ «فرمود:  �رسول خدا 
هيچكسـي در  « »اْلِمْسـكِ  رِيـحُ  َوالريحُ  الدِم، مُ َلوْ  نُ اللوْ  ،َدًما يـَثـَْعبُ  َوُجْرُحهُ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َجاءَ 

شود، مگـر   داند كه چه كسي در راه او مجروح مي گردد، و خدا بهتر مي راه خدا مجروح نمي
آيد كه از زخمش خون سرازير است، رنگ، رنگ خـون   اين كه در روز قيامت در حالي مي
  .»است اما بوي آن بوي مشك است
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پيونـدد، و در آن، معنـي دو برابـر     مل با شكل و صورت خود به نفـس مـي  گويم: ع من مي
گردد، مبناي پاداش بر تمثل زحمت و راحت، به نزديكترين صورتي در آنجا  عمل جاري مي

گـردد و بـه    شود عمل او بر او ظاهر مي باشد، پس وقتي كه شهيد در روز قيامت حاضر مي مي
  د.رس يك گونه صورت عملي به او انعام مي

  يابند: ق ميزشهيدان زنده و پيش خدا ر

%Ÿωuρ ¨t|¡øtrB tÏ﴿در تفسير اين آيه:  �رسول خدا  ©!$# (#θè= ÏFè% ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# $O?≡uθøΒ r& 4 ö≅t/ í !$uŠômr& 

y‰ΨÏã óΟÎγÎn/ u‘ tβθè% y— ö� ãƒ ∩⊇∉∪﴾)1( »ها زنده و پيش خدا  مردگان راه خدا را مرده مپنداريد، بلكه آن
  .»شوند ده ميروزي دا

 اْلَجنــةِ ِفــى  َتْســَرحُ  بِــاْلَعْرشِ  ُمَعلَقــةٌ  قـََناِديــلُ  َلَهــا ُخْضــرٍ  طَْيــرٍ  َجــْوفِ  ِفــى َأْرَواُحُهــمْ «فرمــود: 
باشـند   هاي سبزي مـي  ارواح شهدا در شكم مرغ« »اْلَقَناِديلِ  تِْلكَ  ِإَلى تَْأِوى ثُم  َشاَءتْ  َحْيثُ 

ايي به عرش آويزانند، در بهشت هرجا كـه بخواهنـد بـه    ه ها، در جنت قنديل كه براي آن مرغ
  .»گردند ها برمي پردازند، و از هرجا كه بخواهند به سوي قنديل تفرج مي

  گردد: شود دو خصلت در او جمع مي گويم: كسي كه در راه خدا كشته مي من مي
ه خورده ها غوط باشد علوم او كه در زندگي دنيا در آن يكي آن كه روح او كامل وافر مي

بود، از بين نرفته اند، بلكه او مانند مردي است كه به امور زندگي خـود مشـغول بـوده اكنـون     
هاي شديدي مبـتال بـوده مـزاجش     كند، برخالف ميتي كه به بيماري دارد قدري استراحت مي

  تغيير خورده است و بسياري چيزها را به گوشة فراموشي سپرده است.
القـدس و ماليكـه    ةمتوجه نظام جهان است و از آن حظيـر  دوم اينكه: رحمت خداوند كه

كنـد در حـالي    باشد، پس وقتي كه روح او پـرواز مـي   باشند شامل حال او مي مقربين مملو مي
القـدس درِ وسـيعي، گشـاده     ةكه آن از كوشش در اقامه دين لبريز است، در ميان او و حظيـر 

                                           
  .169سورة آل عمران، آية  -)1(
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گردد، و روح القدس بـه سـوي او تـنفس     شود، و از آنجا امنيت، نعمت و رحمت نازل مي مي
گردد، پس از اجتماع اين دو  كند، پس پاداشش موافق به آنچه در نزد او هست، متمثل مي مي

  يابد. خصلت امور عجيبي تركيب مي
گردد، ايـن از آنجاسـت    اي با عرش معلق شده متمثل مي از آنجمله اينكه: نفس او به گونه
باشـد   گيرد و چشم همت او به سوي آن چيزهايي مـي  ميكه او در رديف حامالن عرش قرار 

  كه در آنجا وجود دارند.
بـودن آن از آنجاسـت    گردد، پس مرغ از آنجمله اينكه: براي او بدن مرغ سبزي متمثل مي

كه او از جمع ماليكه مانند مرغي است در برابر ساير حيوانات روي زمين كه احكـام جـنس،   
  باشد. و سبز بودنش به خاطر حسن منظرش ميگردند  به طور اجمال، ظاهر مي

هاي  شوند، همچنانكه نعمت از آنجمله اينكه: نعمت و راحت او، به صورت رزق متمثل مي
  گردند. دنيا به ميوه و كباب متمثل مي

باز نياز پديد آمد تا آنچه براي تهذيب نفس مفيد است از آنچه مفيد نيست ممتـاز گـردد؛   
باشد، چرا كه شرع دو امر آورده است: انتظام قبيله و شهر و آيين، دوم  زيرا امر بر او مشتبه مي

  تكميل نفوس.

  جنگد: كيست كه در راه خدا مي
جنگـد كـه نـام و آوازه     جنگد كه غنيمت به دست بياورد، ديگري مي گفته شد: مردي مي

 جنگد تا مـردانگيش را بشناسـند، پـس كيسـت كـه در راه خـدا       حاصل نمايد، يكي ديگر مي
 َسـِبيلِ  ِفـى فـَُهـوَ  اْلُعْليَـا ِهـىَ  اللـهِ  َكِلَمـةُ  لَِتُكـونَ  قَاتَـلَ  َمـنْ «فرمـود:   �جنگد؟ رسـول خـدا    مي
  .»اهللا باال برود، او در راه خداست كلمةكسي كه بجنگد تا « »اللهِ 

گويم: اين از آنجاست كه ما ذكر كرديم كه اعمـال جسـد، و نيـت روح اسـت، و      من مي
مال بر نيت است، زيرا هيچ جسدي بدون روح، اعتبـاري نخواهـد داشـت، و    وجود و مدار اع

دهد اگرچه عمل با آن همراه نباشد، آن زماني است كه فوت  گاه وقتي نيت فايدة عمل را مي
عمل بنابه امر آسماني باشد و از خود انسان در آن كوتاهي و تقصيري پيش نيايد، همين است 
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 َقطَْعـُتمْ  َوالَ  َمِسـيًرا ِسـْرتُمْ  َمـا َأقْـَواًمـا بِاْلَمِدينَـةِ  ِإن «رمـود:  كـه ف  �منظور از قول رسـول خـدا   
در مدينه كساني هستند كه بـا هـر مسـيري كـه     «يعني  »اْلعُـْذرُ  َحَبَسُهمُ  َمَعُكمْ  َكانُوا ِإال  َواِديًا

معـذوريت   هـا را  اي كه شما عبور كرده ايد با شما بوده انـد، آن  شما رفته ايد و از هر رودخانه
، و اگر فوت عمل بنابه تقصيري باشد، پس نيت در آن كامل نشـده  »در آنجا نگهداشته است

  است تا اجر بر آن مرتب گردد.

  ها آويزان است: بركت در پيشاني اسب

، و نيـز  »بركت در پيشاني اسب است« »اْلَخْيلِ  نـََواِصى ِفى اْلبَـرََكةُ «فرمود:  �رسول خدا 
ــرُ  نـََواِصـيَها ِفـى ْعُقـودٌ مَ  اْلَخْيـلُ «فرمـود:   در پيشــاني « »غَنيمـةُ َوالْ  اَألْجـرُ  اْلِقَياَمـةِ  يـَـْومِ  ِإلَـى اْلَخيـْ

  .»باشد ها خير، گره خورده است كه آن اجر و غنيمت مي اسب
براي برگزاري خالفت عامه مبعوث شده است، و غلبة دين  �بايد دانست كه رسول خدا 

گردد، پس وقتي كه  گيري اسباب و آالت آن محقق نمي دهاو بر ساير اديان بدون جهاد و آما
ها را فـرا خواهـد    مسلمانان جهاد را ترك نمايند، و به دنبال دم گاو بروند، ذلت و خواري آن

  ها غالب خواهند آمد. گرفت، و اهالي اديان ديگر بر آن
 ِبَوْعـِدِه، َوَتْصـِديًقا بِاللـهِ  اِإيَمانًـ اللـهِ  َسـِبيلِ  ِفـى فـََرًسـا اْحتَـَبسَ  َمـنِ «فرمـود:   �رسول خدا 

 هُ  ِشبَـَعهُ  فَِإنكسـي كـه اسـبي را در راه خـدا بنابـه      « » اْلِقَياَمـةِ  يـَـْومَ  ِميَزانِـهِ  ِفى َوبـَْوَلهُ  َوَرْوثَهُ  َورِي
ايمان به او و تصديق به وعدة او نگهدارد، سيري، سيرآبي، مـدفوع و ادرار آن اسـب در روز   

  .»گيرند مال آن شخص قرار ميقيامت در ترازوي اع
دادن و نظافـت آن از مـدفوع و    دادن و آب گويم: اين از آنجاست كـه او در علـف   من مي

كشد، پس اين عملكرد او به صورت آنچـه در آن زحمـت كشـيده متصـور      ادرار زحمت مي
  گردد. ها در روز قيامت با صورت و هيأت خود ظاهر مي شود، هريكي از اين مي

  كند: ك تير سه نفر را در جنت داخل ميخداوند با ي
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فرمايد،  شك خداوند با يك تير سه كس را در بهشت داخل مي بي«فرمود:  �رسول خدا 
  .»دهد يكي سازندة آن، دوم زنندة آن را، سوم آن كسي كه تير را به دست تيرانداز مي

كسـي كـه يـك تيـر     « »ُمَحـررٍ  ْدلُ عِ لُه  فـَُهوَ  اللهِ  َسِبيلِ  ِفي ِبَسْهمٍ  رََمى َمنْ «و نيز فرمود: 
گـويم:   . مـن مـي  »گيـرد  اي قـرار مـي   در راه خدا پرتاب كند آن براي او برابر آزادكردن برده

رسـد، مگـر بـا ايـن      شدن كفار به پايه تكميل نمي وقتي كه خداوند متعال دانست كه سركوب
  گرديد.چيزها، رضايت و خشنودي خدا با ازاله كفر و ظلم به اين چيزها منتقل 

  ورزند: كساني كه به سبب ظاهر از جهاد تخلف مي

’ øŠ©9§{﴿خداوند فرمود:  n?tã 4‘yϑ ôã F{$# Ólt� ym Ÿωuρ ’ n?tã Ælt� ôã F{$# Ólt� ym Ÿωuρ ’ n?tã ÇÙƒÌ� yϑ ø9 $# 

Ólt� ym﴾)1( »نيست بر كور و نه بر لنگ و نه بر بيمار حرج و تنگي«.  

’ øŠ©9§{﴿و نيز فرمود:  n?tã Ï!$x� yè‘Ò9 $# Ÿωuρ ’n?tã 4yÌ ö� yϑ ø9$# Ÿωuρ ’ n?tã šÏ% ©!$# Ÿω šχρß‰ Ågs† $tΒ 

šχθà) Ï�Ψãƒ ëlt� ym﴾)2( »يابند چيزي كه انفاق  نيست بر ضعيفان و بيماران و كساني كه نمي
  .»كنند، حرج و تنگي

تو آيا « »َفَجاِهـدْ  َفِفيِهَمـا :قَالَ  ،نـََعمْ  :قَالَ  ؟َواِلَدانِ  َأَلكَ «به مردي فرمود:  �رسول خدا 
  .»ها جهاد كن مادر و پدر داري؟ او گفت: آري، فرمود: پس در خدمت آن

روند، پس بـر برخـي از    گويم: چون با رفتن همة مردم به جهاد، ارتفاقات از بين مي من مي
مردم واجب گرديد، و جز اين نيست كـه بنـابراين علـل، غيـر معلـول معـين گـردد، زيـرا بـر          

ها غناء معتد به براي اسالم وجود  آيد، و در وجود آن اصحاب اين علل حرج و تنگي پيش مي
  ها وجود دارد. ندارد، بلكه خطر ضرر از آن

                                           
  .17سورة فتح، آية  -)1(
  .91توبه، آية  سورة -)2(
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≈z﴿فرمايد:  خداوند مي t↔ø9 $# y# ¤�yz ª!$# öΝ ä3Ψ tã zΝ Î= tæuρ āχr& öΝä3ŠÏù $Z� ÷è|Ê﴾)1( » اكنون
  .»خداوند سبك گرفت بر شما و دانست كه شما ضعيف هستيد

هـاي   هللا بدون از اين كه ثابت قدم و دالور باشـند و بـر مشـقت   ا كلمةگويم: اعالي  من مي
شود، و اگر عادت بر اين قرار بگيرد كه هرگاه بر مشـقتي   قتال صبري داشته باشند متحقق نمي
  گردد. رسند، بلكه بسا اوقات اين به شكست منجر مي آگاه بشوند فرار كنند به هدف نمي

  باشد. ين اخالق ميو نيز فرار، بزدلي و ضعف است و از بدتر

  فرق در ميان واجب و غير واجب در جهاد:
باز الزم است كه حدي بيان گردد كه به سبب آن فرق بين واجب و غيـر واجـب متحقـق    

شود، مگر وقتي كه اسباب هزيمت و شكست بيش از  شود، و دالوري و شجاعت متحقق نمي
ي شـد، زيـرا كفـر در آن روزهـا     گيـر  اسباب پيروزي باشند، پس آن نخست به ده برابر اندازه

هـا اجـازه فـرار داده     بيشتر بود و مسلمانان در اقليت محض قرار گرفته بودند، پس اگـر بـه آن  
گشت، باز به دو برابر تخفيف داده شد، زيرا در كمتر از ايـن   شد، جهاد هرگز متحقق نمي مي

  گردد. دالوري و ثبات قدم متحقق نمي

  اد:و صحابه در جه ����هاي رسول  سنت
اهللا واجـب گرديـد، آن چيزهـايي هـم واجـب       كلمـة باز وقتي كه جهاد بـه خـاطر اعـالي    

باشـد. بنـابراين، سـاختن قلعـه و سـنگر،       اهللا ممكـن نمـي   كلمةها اعالي  گرديدند كه بدون آن
گيري جنگجويان و مقرركردن فرماندهان در هر گوشه و قلعه و سنگر واجب گرديد، و  آماده

هـايي مقـرر كردنـد،     و خلفاي او در اين باره سـنت  �فت، رسول خدا سنت متوارث قرار گر
كرد، او را و مسلمانان همراه او را بـه   بر قشوني يكي را فرمانده مقرر مي �هرگاه رسول خدا 

 ِفى اللهِ  بِاْسمِ  اْغُزوا«فرمود:  كرد، باز مي طور خصوصي به تقوي از خدا و نكويي وصيت مي

                                           
  .66سورة انفال، آية  -)1(
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به نام خـدا در راه خـدا و بـا    «الحديث،  »..تـَغُلـوا الَ  وَ  اْغُزوا بِاللهِ  َكَفرَ  َمنْ  واقَاتِلُ  اللهِ  َسِبيلِ 
  .»ورزد بجنگيد و خيانت هم نكنيد كسي كه به خدا كفر مي

  كردن: نهي از خيانت
دلـي وجـود    جز اين نيست كه از خيانت نهي گرديد، زيرا در آن بـراي مسـلمانان شكسـته   

دهنـد، و بسـا    شود، و در برابر به قتال غارت را ترجيح مـي  پاشيده مي شان از هم دارد، وحدت
شود، و از غدر و عهدشكني نهي گرديد، تـا امنيـت و عهـد و     اوقات اين منجر به شكست مي

رود و  ها از بين مي اعتبار نشود و اگر امان برطرف شود بزرگترين فتوح و نزديكتر آن پيمان بي
گيرد، و از  ه نهي گرديد، زيرا در آن تغيير خلق اهللا صورت ميگري، و از مثل آنست عهد ذمي

كشتن كودكان ممانعت شد، زيرا اين يك گونه تضييقي بر مسلمانان و ضرررسـاني بـه خـود    
گيرنـد و پيـرو كسـاني قـرار      هاست، زيرا اگر زنده بماننـد بـرده بـراي مسـلمانان قـرار مـي       آن
  شوند. و مسلمان ميها را به اسارت گرفته اند  گيرند كه آن مي

توانند به قـوم خـود كمـك     توانند به دشمن خود ضرر وارد كنند و نمي و نيز كودكان نمي
  نمايند.

  شوند: كفار به سه خصلت دعوت داده مي
  دعوت به سه خصلت به ترتيب است:

نخست دعوت به اسالم همراه با هجرت و جهاد، كسي كـه ايـن دعـوت را بپـذيرد آنچـه      
  باشد. حقوق فيء و غنيمت باشد، براي او نيز مي براي مجاهدين از

دوم دعوت به اسالم بدون از هجرت و جهاد مگر در صورت بسيج عمومي، پـس در ايـن   
شـود،   اي در فيء و غنيمت ندارد، زيرا فيء در امور اهم فـاألهم مصـرف مـي    صورت او بهره

د كـه در وطـن خـويش    تواند به كساني كمـك كنـ   عادت بر اين قرار دارد كه بيت المال نمي
وجود نـدارد كـه    �سكونت دارند و شريك جهاد نيستند، پس اختالفي در اين، و قول عمر 

 »فلئن عشُت فليـأتين الراعـي وهـو بَسـْرِو ِحْميَــَر نصـيبه منهـا لـم يعـرق فيهـا جبينـه«فرمود: 
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نصيب  اي است در حمير براي دريافت پس اگر زنده ماندم بايد بيايد چوپان از سرو كه محله«
هـاي پادشـاهان فـتح     ، يعنـي وقتـي خـزان   »خويش در حالي كه پيشاني او عرق نريختـه اسـت  

  گردند، و از خراج مقدار زيادي به دست بيايد و از سهم جنگجويان اضافه بماند.
  سوم اين كه ذمي باشند و جزيه را به دست خود بايستي ادا نمايند.

شود و ظلم و ستم از  ام جهاد برقرار ميآيد، نظ پس با امر نخست دو مصلحت به دست مي
گردنـد بـه ايـن طـور كـه از جهـنم نجـات         ها مهذب مي شود، و نيز نفوس آن ميان برچيده مي

  كوشند. يابند و در اجراي امر خداوندي مي مي
آيـد، بـدون از ايـن كـه بـه پايـه و مقـام         و به وسيله امر دوم: نجات از جهنم به دسـت مـي  

  مجاهدان برسند.
بـه خـاطر    �رود، و رسـول خـدا    وم: شوكت كفار شكسته شوكت مسلمانان باال ميو با س

  همين مصالح مبعوث گرديده است.

  امام بايد براي اظهار شوكت مسلمانان بكوشد:
نمـودن دسـت كفـار از     بر امام الزم است كه در اسباب ظهور و شوكت مسلمانان و كوتـاه 

كنـد، عمـل كنـد، بـه      و موافق به آنچه اجتهاد مي ها بنگرد و بكوشد و در اين باره بينديشد آن
يا خلفاي او ثابت باشد، زيرا امام به اين خاطر مقرر  �شرطي كه آن يا نظيرش، از رسول خدا 

رسـند، و   ها بدون از اين، به پايه تكميـل نمـي   گرديده است كه مصالح را مالحظه نمايد و آن
  است. �اصل در اين باب سيرت نبي 

  م آن در جهاد بر امام واجب است:ذكر آنچه انجا
  ما حاصل احاديث اين باب را ذكر خواهيم نمود.

آوري  ها و سنگرها به قـدري قشـون جمـع    گوييم كه: واجب است كه امام در قلعه پس مي
هـا را بـه كسـي بدهـد كـه       كند كه براي آن منطقه و اطراف آن كافي باشند، و فرمانـدهي آن 

لمانان باشد، و اگر نياز پيدا كرد كه خندقي حفـر نمايـد يـا    مردي شجاع، عاقل و خيرخواه مس
  در يوم خندق هم چنين كرد. �اي بسازد بايد آن را درست كند، چنانكه رسول خدا  قلعه
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هـا را بـراي مسـلمانان بـه      ترين و مفيدترين آن اي را بفرستد، افضل و هرگاه به گوشة دسته
و تمـام مسـلمانان بـه نكـويي و خـوبي توصـيه       ها برگزيند، او را در حق خودش  فرماندهي آن

  كرد. چنين مي �نمايد، همچنانكه آن حضرت 

  توجه به قشون:
هاي سوار و پياده را بررسي  چون خواست به جهاد برود قشون خود را معاينه نمايد، دسته
كرد، و كساني  قبول نمي �كند، سرباز كمتر از پانزده سال قبول نكند، همچنانكه رسول خدا 

شوند به سپاه راه ندهند و نه كسي را بپذيرد كه از  كه سبب بزدلي و ترسويي مجاهدين مي را
فرمايد:  كند، اصل در اين باره قول خداوندي است كه مي نيرو و قدرت كفار صحبت مي

﴿oνÌ� Ÿ2 ª!$# öΝ ßγrO$yèÎ7 /Ρ $# öΝßγsÜ ¬7 sVsù Ÿ≅Š Ï% uρ (#ρß‰ ãèø% $# yìtΒ šÏ‰ Ïè≈ s)ø9 $# ∩⊆∉∪ öθs9 (#θã_t� yz /ä3‹ Ïù $̈Β 

öΝ ä.ρßŠ#y— āωÎ) Zω$t6yz﴾)1( »ها را باز داشت، و  كردن را، پس آن خداوند ناگوار دانست همراهي
آمدند با شما جز بزدلي و ترسوئي چيز ديگر  گفته شد بنشينيد با نشستگان، و اگر بيرون مي

  .»گردند عايد شما نمي
إنـا ال نسـتعين «فرموده است:  � و همچنين مشركان را در لشكر نپذيرد؛ زيرا رسول خدا

گيـريم و آن هـم    از مشرك بدون ضرورت كمك نمي« »بمشرك إال عند ضرورة ووثوق بـه
، و نه زن جوان را همراه ببرد كه خطره فتنه داشته باشـد،  »زماني كه بر آن اعتماد داشته باشيم

و چند زن انصـاري  به ام سليم  �و به زن سالخورده اجازه همراهي را بدهد، زيرا رسول خدا 
كردنـد، مناسـب اسـت كـه      آوردند و مجروحان را مداوا مي اجازه داد كه براي لشكر آب مي

  براي لشكر دو دسته راست و چپ مقرر نمايد.

  دادن قشون: ترتيب
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اي  براي هر دسته از لشكر پرچمي مخشص كند و براي هر قـومي فرمانـدهي و برانگيزنـده   
در فتح مكـه كردنـد؛ زيـرا ايـن بيشـتر دشـمن را مرعـوب         �مقرر كند آنچنانكه رسول خدا 

  نمايد. كند و نظم و انضباط را برقرار مي مي
هـا بـا آن صـبحت كننـد تـا يكـديگر را        ها رمزي مقرر كند كه در تـاريكي شـب   براي آن

كرد، براي جهاد در روزهـاي پنجشـنبه يـا دوشـنبه بيـرون       مي �نكشند، آنچنانكه رسول خدا 
شوند، و آن را ما  ا روزهايي هستند كه اعمال مردم به بارگاه خداوند عرضه ميه آيد، زيرا اين

  قبالً ذكر كرديم.

  نبايد به قشون ظلم و ستم كرد:
ها بتواند، مگر بـه هنگـام ضـرورت، منـازلي را      ترين آن ها را راه ببرد كه ضعيف آنقدر آن

  ا مهيا باشد.براي اقامه اختيار نمايد كه مناسب باشند، آب و آذوقه در آنج
نگهبان و مخبر مقرر كند وقتي كه از دشمن احساس خوف و هراس داشته باشد، رازهـاي  

  جنگ را حتي اإلمكان مخفي نگهدارد مگر از كساني كه صاحب رأي و دلسوز باشد.

  حدود شرعي در سرزمين كفر اقامه نشوند:

دست دزد در ميدان جهاد بريده «كه  »اْلَغْزوِ  ِفى األَْيِدى تـُْقَطعُ  الَ «فرمود:  �رسول خدا 
بيان فرمود، غيرت شيطاني به او ملحق نگردد  �اش آن است كه حضرت عمر  ، فلسفه»نشود

شـود، و   كه برود با كفار همدست گردد، و نيز بسا اوقات منجر به اختالف در ميان مـردم مـي  
  كند. اين به مصلحت نظام خلل وارد مي

  ا مسلمان گردند يا جزيه بدهد و ذمي درآيند.با اهل كتاب و مجوسيان جهاد كند ت

  به جز جنگجويان كسي ديگر كشته نشود:
هاي اسالمي نبايد كـودك، زن، پيرمـرد از كـار افتـاده، بـدون ضـرورت، ماننـد         در جنگ

  شبيخون كشته شوند.
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ها را به آتش كشيد، و نبايد دست و پاي  ها را نبايد قطع و بريده گردند، و نبايد آن درخت
  انات را بريد، مگر اين كه مصلحت اقتضاء كند، مانند قريه بويره از بني نضير.حيو

نبايد عهدشكني نمود، و نبايد پست را بند نمود، زيرا اين سـبب انقطـاع مراسـله فيمـا بـين      
  تواند از نيرنگ بگيرد، زيرا جنگ خداع است. باشد، مي مي

الح سـنگين ماننـد منجنيـق يـورش     توان بر دشمن حمله نموده او را غارت كند، و با س مي
ها فشار بياورد، هريكي از اين عملكردها، از رسول خـدا   ها را محاصره كند و بر آن ببرد و آن

يابـد، و ايـن نيـاز بـه شـرح و       به ثبوت رسيده است، زيرا قتال بدور از اين امور، تحقق نمي �
  توضيحي ندارد.

  نمودن جايز است: مبارزه
ه امام براي كسي كه بر خود اعتماد داشته باشد، جايز است، آنچنانكه نمودن با اجاز مبارزه 

توانند در آنچه  در جنگ بدر انجام دادند، مسلمانان مي �و حضرت حمزه  �حضرت علي 
طعام و علفي كه بيابند قبل از اخراج خمس تصرف نمايند؛ زيرا اگر بـراي ايـن اجـازه نباشـد     

  شود. ها سخت مي وضعيت بر آن

  تواند در باره اسيران يكي از چهار خصلت را به كار ببرد: امام مي
پس اگر اسيراني را به اسارت گرفتند، امام اختيار دارد كه يكي از اين چهار خصلت را به 

هـا   ها فديه گرفته آزادشان كند، يا بدون فديـه آن  ها را به قتل برساند، يا از آن كار ببرد، يا آن
ها را برده و رقيق قرار دهد، هركدام به نفع، اسالم  اد نمايد يا آنرا ممنون احسان قرار داده آز

  و مسلمين است آن را انجام دهد.
  ها يا افراد به خصوصي، تأمين بدهد. تواند به جمع آن امام مي

(βÎ÷﴿اصل در اين باره قول خداوند است:  uρ Ó‰ tnr& zÏiΒ šÏ. Î� ô³ßϑ ø9$# x8u‘$yftFó™$# çνö� Å_r' sù﴾)1( 
، اين بدان خاطر است كه واردشدن »كي از مشركين از تو پناه خواست به او پناه بدهاگر ي«
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ها متحقق  ها در اسالم بدون اختالط و آميزش با مسلمانان و آشنايي با داليل و سيرت آن آن
  شود. نمي

  مصالحه با تجار دارالحرب:
رفـت و آمـد داشـته باشـند،     ها تردد و  آيد تا تجار و امثال آن و نيز بسا اوقات نياز پديد مي

ها در عوض مال يا بدون آن مصالحه برقرار نمود، زيرا بسـا اوقـات مسـلمانان از     توان با آن مي
كنند، و بسا اوقات نياز بـه مـال خواهنـد     مانند، لذا نياز به صلح پيدا مي جنگ با كفار عاجز مي

ي در امان باشند و با قوم ديگر داشت تا خود را به وسيله آن تقويت كنند، يا اين كه از شرّ قوم
  قتال كنند.

  شود كه واقع شده است: معصيت در روز قيامت به همان صورتي متصور مي

َبِتهِ  َعَلى اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َيِجىءُ  َأَحدَُكمْ  أُْلِفَين  الَ «فرمود:  �رسول خدا   رَُغاءٌ  َلهُ  بَِعيرٌ  رَقـَ
نبايد بيابم يكي از شما « »ْغُتكَ ل بَـ  َقدْ  َشْيًئا َلكَ  َأْمِلكُ  الَ  :َأُقولُ فَ . َأِغْثِنى اللهِ  َرُسولَ  يَا يـَُقولُ 

دهد، بگويد اي  را كه بيايد در روز قيامت در حالي كه شتري به گردن دارد كه صدا مي
توانم در حق تو كمكي كرده باشم،  گويم كه نمي رسول خدا به من كمك كن؛ پس من مي

َبِتهِ  َعَلى«: �انند اين است كه قول رسول خدا . و م»من به تو ابالغ كردم  َلهُ  فـََرسٌ  َرقـَ

بر گردنش اسبي است كه شهه « »وشاة لها يعار ونفس لها صياح ورقاع تخفق ،َحْمَحَمةٌ 
اي كه زير و  كشد و پارچه دهد و نفسي كه جيغ مي كشد و گوسفندي است كه صدا مي مي

  .»شود روي مي
شود كـه   اين است كه معصيت به همان صورتي متصور مي گويم: اصل در اين باره من مي

شدن اسـت، امـا صـدادادن عقـوبتي      گرفتن براي سنگيني و شكنجه واقع شده است، اما بدوش
  است براي او تا جنايتش بر همه خاليق فاش بگردد.

  معاقبه كسي كه خيانت كند:
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هرگاه « »َواْضرِبُوهُ كله  َمَتاَعهُ  ْحرُِقوافَأَ  َغل  َقدْ  الرُجلَ  َوَجْدتُمُ  ِإَذا«فرمود:  �رسول خدا 
كسي را يافتيد كه خيانت كـرده اسـت كاالهـاي او را بـه آتـش بكشـيد و خـود او را شـالق         

  عمل كردند. �و حضرت عمر  �، بر اين دستور حضرت ابوبكر »بزنيد
خ اش اين است كه مردم از اين كه چنين كاري بكنند مجازات و تـوبي  گويم: فلسفه من مي

  گردند.

  غنايم جنگ:
  شوند بر دو قسم هستند: بايد دانست كه اموالي كه از دست كفار گرفته مي

يكي آن كه با دوانيدن اسب و شتر و احتمال مشقت جنـگ، مـال بـه دسـت بيايـد، بـه آن       
  گويند. غنيمت مي

دوم آنكه: بدون جنگ به دست بيايد مانند جزيه، خراج و عشـوري كـه از تجـار كفـاري     
شده كه يا آن را بذل نموده و صلح و آشتي كرده اند يـا آن را از تـرس گذاشـته فـرار      گرفته

  نموده اند.

  قسمت غنايم:
شود كه خداوند در قرآن  يك پنجم از مال غنيمت بيرون آورده بر مصارفي صرف مي

#)﴿فرمايد:  ذكر فرموده است، چنانكه مي þθßϑ n= ÷æ$# uρ $yϑ ‾Ρ r& ΝçG ôϑ ÏΨ xî ÏiΒ &óx« ¨βr' sù ¬! … çµ|¡çΗ è~ 

ÉΑθß™§�= Ï9 uρ “Ï% Î!uρ 4’ n1ö� à) ø9$# 4’ yϑ≈ tG uŠø9 $#uρ ÈÅ3≈ |¡yϑ ø9 $#uρ Ç∅ö/ $#uρ È≅‹Î6¡¡9 بدانيد آنچه شما غنيمت « )1(﴾#$
  .»گيريد يك پنجم آن از آن خدا، رسول، خويشاوندان، يتيمان، مسكينان و مسافران است مي

  شود. مسلمين گذاشته ميبعد از او در مهمترين مصالح  �پس سهم رسول خدا 
و سهم ذوي القربي به بني هاشم و بني المطلب چه فقير و چـه غنـي و چـه مـرد و چـه زن      

  شود. داده مي
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در حقـوق آل   �و در نظرم امام اختيار دارد كـه مقـادير را تعيـين نمايـد، حضـرت عمـر       
دواج نماينـد و  خواستند از كرد و به مديونان و كساني كه مي از بيت المال اضافه مي �رسول 

  كرد. مستمندان كمك مي
  باشد كه پدر ندارد. سهم يتامي مال آن كودك فقير مي

هاست كه توزيع آن مفوض به رأي امام است كـه   و سهم فقرا و مساكين متعلق به خود آن
كردن األهم فاألهم، اجتهاد نمايد، و چنان عمل نمايد كه اجتهادش به  گيري و مقدم در اندازه

  .رسد آن مي
گردنـد، نخسـت امـام در وضـع لشـكر از       و چهار پنچم ديگر در ميان مجاهدان توزيع مـي 

شـود، بـه او    دادن به او به نفع مسلمانان تمـام مـي   اجتهادش كار بگيرد، پس هركسي كه اضافه
  باشد: اضافه بدهد، و آن به يكي از اين سه صورت مي

يك ده و روستايي بفرستد تـا در   اي را به يكي آن كه امام در دارالحرب داخل شده دسته
هـا   آنجا غارت بكند و از آن اموال غنيمت يـك چهـارم يـا يـك سـوم بعـدالخمس را بـه آن       

شـود،   اختصاص بدهد، پس آنچه اين دسته بياورد نخسـت يـك پـنجم آن بيـرون آورده مـي     
شود و بقيـه در كـل مـال غنيمـت گذاشـته       سپس به آن دسته يك چهارم يا يك سوم داده مي

  شود. مي
كننده از طـرف مسـلمانان    دوم اين كه امام اجرتي براي كساني مقرر نمايد كه كار كفايت

گـردد يـا    انجام دهند، مثالً بگويد: هركسي كه باالي اين قلعه برود، اين جايزه به او متعلق مي
پس گيرند،  بگويد: هركس از شما كافري را به قتل برساند اسلحه و سامان او از آن او قرار مي

دهد و اگر از مال غنيمت مقـرر   اگر آن نفل و جايزه را از مال مسلمانان مقرر نمود از آنان مي
  دهد. نمود از بقيه چهار پنجم مي

برندگان را به چيزي اختصاص دهد، زيرا او از خود شجاعت  سوم اينكه: بعضي از غنيمت
ن اكوع در غزوه ذي قـرد  به سلمة ب �و دالوري بيشتري نشان داده است، چنانكه رسول خدا 

  سهم يك سوار و يك پياده نظام به او داد؛ زيرا از او يك نفع بزرگي به مسلمانان رسيد.
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باشد كه امـام   تر اين است كه قاتل زماني مستحق سر و سامان مقتول مي در نزد من صحيح
  را به او بدهد.ها  ها را براي او مقرر كند يا بعد از قتل به او به طور نفل آن قبل از قتل آن

  شود: كننده در جنگ، تخصيص داده مي عطايايي براي زنان شركت
براي زناني كه به مداواي مجروحـان، پخـتن    )1(مناسب است كه مقداري به صورت رضخ

پردازنـد، داده شـود، همچنـين بـراي بردگـان، كودكـان و        غذا و اصالح وضع مجاهـدين مـي  
رسـد،   داده و از وجود آنـان نفعـي بـه مسـلمانان مـي     ها اجازه  هايي كه امام به شركت آن ذمي

  چيزي داده شود.
و اگر پي برده شد كه چيزي از امـوال مسـلمانان را قـبالً دشـمن بـرده و اكنـون در ضـمن        

  آوري اموال غنيمت خلط شده است، آن را بايد به صاحبش برگردانيد. جمع

  سوار سه سهم دارد:
گردنـد كـه بـه     كننده در جنگ توزيـع مـي   تسپس بقاياي اموال غنيمت بر حاضرين شرك

  شود. سواران سه سهم و به پياده نظام يك سهم داده مي
به نظر من اگر امام مصلحت ببيند كه براي شترسواران يا تيرانـدازان يـا سـواران بـر اسـب      
عربي در برابر سواران روي اسب براذين چيزي اضافه بدهد، پس ازينكه اصحاب رأي مشوره 

و  �آن اختالفي پديد نيايد، مناسب اسـت، و بـدين شـكل در اخـتالف سـيرالنبي      نمايد و در 
  شود. اصحاب او در اين باره، تطبيق داده مي

  هركسي كه كاري براي مصلحت لشكر انجام دهد، به او بايد سهم داد:
رسـاني،   كسي كه امام او را به خاطر مصلحت لشكر در جاي مأموريت بدهد، ماننـد پسـت  

سوسي و غيره، بايد به او سهمي از غنيمت داد، اگرچه در جنگ شـركت نداشـته   نگهباني، جا
  در جنگ بدر انجام گرفت. �باشد، چنانكه براي حضرت عثمان 

                                           
  مالي اندك نه بسيار. رْضخ: -)1(
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  مصرف فيء:

Β ü$!﴿مصرف فيء همان است كه خداوند بيان فرمود:  !$sùr& ª!$# 4’n?tã Ï&Î!θß™ u‘ ôÏΒ È≅÷δ r& 
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ß‰ƒÏ‰ x© É>$s) Ïèø9 ] اهل  آنچه خداوند از [اموال«ي دهم همين سوره.  تا آخر آيه )1(﴾∪∠∩ #$
آباديها بر رسولش ارزانى داشت، خاص خداوند و رسول و خويشاوندان [پيامبر] و يتيمان و 
بينوايان و در راه ماندگان است. تا بين توانگرانتان دستگردان نباشد. و آنچه كه رسول [خدا] 

از آنچه كه شما را از آن باز دارد، بازآييد. و از خداوند پروا  به شما بدهد، آن را بگيريد. و
  .»بداريد. بى گمان خداوند سخت كيفر است

اين آيه همـه مسـلمانان را در بـر گرفتـه     «اين آيه را خواند فرمود:  �وقتي حضرت عمر 
ن پس آن را براي اهم فاألهم بايد صرف نمود، و بايد در اين بـاره بـه مصـالح مسـلمانا     »است

  نگاه كرد، نه به مصلحت شخصي خويش.
 �ها در كيفيت تقسيم، مختلـف هسـتند، وقتـي مـال فـيء در محضـر آن حضـرت         روش

كرد، پس به متـأهالن دو قسـمت و بـه مجـردان      رسيد، فوراً در همان روز آن را تقسيم مي مي
  داد. يكي مي

ي بـه قـدر   كـرد و بـه هريكـ    بـه آزاد و بـرده هـردو تقسـيم مـي      �حضرت ابوبكر صديق 
  داد. حاجتش مي

ريزي داشت، پـس بـه يـك نفـر،      ها برنامه براي سوابق و نيازمندي �حضرت عمر فاروق 
كرد، يكي را بـه   گرفت و براي مردي بال و گرفتاري او را نگاه مي قدامت اسالم را در نظر مي

  نگريست. هاي يكي مي نگريست، و به نيازمندي زن و فرزندانش مي

                                           
  .7سورة حشر، آية  -)1(
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هـا بـر ايـن     ي كه مورد چنين اختالف باشند، اين است كه آن اختالفاصل در همه جاهاي
حمل گردند كه جز اين نيست كه اين كارهـا را بنـابر اجتهـاد انجـام داده انـد، پـس هريكـي        

  مصلحت وقت و زمان را در نظر گرفته است.

  ها تقسيم شوند يا متوقف نگهداشته شوند: زمين
ها غلبه يافته اند اين اختيار را دارد كه اگـر بخواهـد،    هايي كه مسلمانان بر آن امام در زمين

هـا را بـر غازيـان متوقـف نگهـدارد،       خواهـد آن  ها را در ميان غانمين تقسيم كند و اگر مي آن
در خيبر كرد كه نصف آن را تقسيم نمـود و نصـف ديگـر را موقـوف      �چنانكه رسول خدا 

خواهـد،   گهداشـت، و اگـر مـي   سرزمين سواد عراق را موقوف ن �نگهداشت، حضرت عمر 
  كفار را ذمي قرار داده بر همان اراضي اسكان دهد.

  مقدار جزيه:
دستور داد كه از هر عاقل و بالغ، يك دنيـار يـا معـادل     �به حضرت معاذ  �رسول خدا 

بـر ثروتمنـدان چهـل و هشـت درهـم و بـر        �آن موافر (لباس يمني) بگيـرد، حضـرت عمـر    
  و بر فقير كارگر دوازده درهم مقرر نمود.متوسطان بيست و چهار درهم 

شود كه اينگونه دادن به رأي امام اسـت كـه هـر چطـور مصـلحت       از اين، چنين معلوم مي
كند. بنابراين، روش آنان باهم مختلف بوده است، و همچنين است در نزد مـن   ببيند، عمل مي

  اشد.ب حكم در مقادير خراج و تمام آنچه سيرت پيامبر و خلفا مختلف مي

  فلسفه اباحت مال غنيمت و فيء:
جز اين نيست كه خداوند مال فيء و غنيمت را براي ما اهل اسالم حالل قرار داده اسـت،  

 تـَبَـاَركَ  اللـهَ  بِـَأن  َذلِـكَ  ،قـَْبِلنَـا ِمـنْ  َألَحـدٍ  اْلغَنَـائِمُ  َتِحل  َلمْ «بيان فرمود:  �چنانكه آن حضرت 
مال غنيمت براي كسي پيش از ما حـالل نبـوده، و   « »لَنَـا فََأحلهـا ْجَزنَاَوعَ  َضْعَفَنا ىرَأَ  َوتـََعاَلى

بودنش براي ما از آنجاست كه خداوند ضعيفي و عاجزي ما را در نظر گرفت، پس  اين حالل
إن اهللا فضــل أمتــي علــى األمــم وأحــل لنــا «. و نيــز فرمــود: »آن را بــراي مــا حــالل قــرار داد
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ها، برتري عنايت فرمود و غنيمـت را بـراي مـا حـالل      تمام امتخداوند امت مرا بر « »الغنـائم
  ، ما اين بحث را در قسم اول كتاب توضيح داديم و اينجا به آن بر نخواهيم گشت.»گردانيد

  هدف از مصارف چيست:
  مهمترين اهداف مصارف آن عبارتند از:

كـه مـزمن   توانند كسب و كـاري بكننـد، از آن جهـت     باقي نگهداشتن مردمي كه نمي -1
  هستند، يا نيازمندند يا از مال، دور قرار گرفته اند.

نمـودن هزينـه سـربازان،     حفظ و نگهداري كشور از شر كفار به پايگـاه مـرزي، فـراهم    -2
  خريد سالح و آذوقه جنگي و وسايل مورد نياز.

  تدبير شهر و حفظ نظام، از قبيل وجود حراست، قضا، اقامه حدود، محاسبات. -3
  يين و مذهب به مقرركردن خطيب و سخنران، ائمه مساجد، واعظ و مدرسين.حفظ آ -4
  ها، ساختن پل و امثال آن. منافع مشترك مانند كاركردن قنوات و جوي -5

  باشند: مناطق بر دو قسم مي
باشند: مناطقي كه مختص به اهل اسالم هستند، مانند سـرزمين حجـاز    مناطق بر دو قسم مي

ها غالـب آمـده انـد، منـاطقي كـه بيشـتر اهـل آن كفـار هسـتند، امـا            آن يا جايكه مسلمانان بر
  ها غالب آمده اند. مسلمانان به زور يا به صلح بر آن

نمـودن نيـروي مردمـي،     پس مناطق قسم دوم: به چيزهاي زيادي نياز دارند از قبيـل فـراهم  
  ر و غيره.فراهم كردن وسايل جنگي، مقرركردن قاضي، مأمورين نظامي و انتظامي، كارگ

  اما مناطق قسم اول: به اينگونه چيزها نياز كمتري دارند.

  كند: شريعت اموال را بر حسب حكمت توزيع مي
شرع خواست تا اموال جمع شده در بيت المال هر منطقـه را مناسـب بـه آن، توزيـع كنـد،      
پس مصرف زكات و عشر را بيشتر به محتاجان اختصـاص داد، و مصـرف غنيمـت و فـيء را     

كردن نيروهاي نظامي، حفظ آيين و مذهب، تدبير مدينه و كشور قـرار داد.   شتر جهت آمادهبي
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بنابراين، سهميه يتيمان، مساكين، و فقرا را از غنيمت و فـيء بـه نسـبت صـدقات كمتـر مقـرر       
  فرمود، و سهميه غازيان را به نسبت فقرا و مساكين از غنيمت و فيء بيشتر در نظر گرفت.

آيـد، پـس دل آنـان     يمت به مشقت و دوانيدن اسب و شـتر بـه دسـت مـي    باز چون مال غن
هاي مقرر بر  ها داده بشود؛ در تمام شريعت شود، مگر اين كه مقداري از آن به آن خوش نمي

ها در نظـر گرفتـه شـود، رغبـت طبيعـي بـا        مردم، الزم است كه مراعات و مالحظه احوال آن
كنند، مگـر ايـن كـه در آنجـا چنـين       نان رغبت نميرغبت عقلي كنار هم قرار داده شوند، و آ

چيزي باشد كه در جنگ گيرشان بيايد. بنابراين، چهار پنجم مال غنيمت براي مجاهدان مقرر 
دهـد، پـس    آيد، نه اين كه جنگ و قتـال رخ مـي   گرديد، فيء تنها با بيم و رعب به دست مي

ش اين قرار گرفت كه در آن، الزم نشد كه آن را بر مردمان به خصوصي صرف كرد، لذا حق
  األهم فاألهم را بايد در نظر گرفت.

  خداوند به جاي يك چهارم يك پنجم را مشروع قرار داد:
اصل در خمس (يك پنجم) اين است كه يك چهارم عادت مسـتمري بـود كـه در زمـان     

و  ها جايگزين شـده بـود   گرفتند، پس اين در علوم آن جاهليت سرداران قوم و ملت آن را مي
  كردند، چنانكه در اين باره شاعر گفته است: ها قلباً احساس ناراحتي نمي از گرفتن آن

  وإن لنـــــــــــا المربـــــــــــاع مـــــــــــن كـــــــــــل غـــــــــــارة
ــــــــــــأرض التهــــــــــــائم   تكــــــــــــون بنجــــــــــــد أو ب

  
شك براي ما يك چهارم از هر غارتي است، چـه در سـرزمين نجـد باشـد يـا سـرزمين        بي
  تهامه.

و آيين مشـروع فرمـود، ماننـد آنچـه نـزد       پس خداوند يك پنجم را به خاطر نيازهاي شهر
مانند آنچه در نزد آنان رواج داشت نـازل فرمـود،    †آنان بود، همچنانكه آياتي را بر انبياء 

هاست، و نيـز بـه    شان آن ها بود كه به خاطر باالبردن يك چهارم، مال سردار قوم و پشتوانه آن
  ه هزينه سنگيني را داشته باشند.انتظام امور عموم مردم، اشتغال دارند، نياز دارند ك
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  :����خمس براي رسل خدا 
مقرر فرمود؛ زيرا او نيـز بـه تنظـيم امـور عامـه       �پس خداوند خمس را براي رسول خدا 

توانستند خود را جهت كسب و كار و تهيه مايحتاج افراد خـانواده،   مردم اشتغال داشتند و نمي
موال مسـلمانان مقـرر گـردد، و نيـز نصـرت و      فارغ قرار بدهند، لذا واجب شد كه نفقة او در ا

پيروزي بنابه دعاي او و آن رعب و بيمي بدست آمد كه خداوند بـه او عنايـت فرمـوده بـود،     
  در هر جنگ حضور دارند. �پس گويا خود آن حضرت 

  دارند: آنچه خويشاوندان برمي
هـا از همـه    آن ) حقي دارند، زيرا�و نيز از همين خمس ذوي القربي (خويشاوندان پيامبر 

بيشتر از اسالم حمايت كردند و غيـرت اسـالمي بيشـتري داشـتند، زيـرا بـا جمعيـت اسـالمي         
داشتند؛ زيرا آنان به جز عزت اسـالم افتخـار ديگـري     �جمعيت نسبي هم براي آن حضرت 

و ايـن مصـلحت بـه ديــن     �نداشـتند، و در ايـن، بـاالبردن شـان اهـل بيـت رسـول خداسـت         
دادن به علماء و قاريان، احترام به دين و آيـين اسـت، لـذا واجـب      و تعظيم گردد، احترام برمي

  مقدمتر از اين باشد. �است كه احترام خويشاوندان رسول خدا 
ها را سه گروه: مسكين، فقير و يتيمان تشـكيل   و نيز از خمس محتاجان حقي دارند كه آن

  دهند. مي
  و غيره هم از خمس چيزي داده است. القلوب لفةبه مؤ �و نيز ثابت است كه رسول خدا 

هاسـت، و تأكيـدي اسـت بـر      بنابراين، تخصيص اين پنج گروه به ذكر، به خاطر اهتمام آن
اين كه اغنيا خمس و فيء را در ميان يكديگر دست به دست نگردانند، پس آن وقت، توجـه  

و بـدگماني از  باشد، و نيز براي اين، تخصيص و تأكيد شـد كـه بـاب بـدبيني      به محتاجان نمي
  و خويشاوندان، مسدود قرار گيرد. �رسول خدا 

و جز اين نيست كه نفل (اضافه از سـهم غنيمـت) و رضـخ (دادن چيـزي بـدون اسـتحقاق       
كند به ورود در مهلكه مگر به خاطر آن  سهم) مشروع گرديد، زيرا بسا اوقات انسان اقدام نمي

  ان است كه بايد مراعات گردد.چيزي كه اميد آن را دارد، اين عادت و شيوة انس
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  )1(سوار سه سهم دارد:
و جز اين نيست كه براي سوار سه سهم و براي پياده يك سهم مقرر گرديـد، زيـرا سـوار    

كند، زحمتش بيشتر است، و اگر شما حالـت قشـون را مشـاهده     بيشتر به نفع مسلمانان كار مي
شـود و زحمـتش    خـوش نمـي  كرده باشيد شك و ترديدي نخواهيد داشت كـه دل سـواركار   

كند اگر سهمش از سه برابر كمتر باشد، در ايـن بـاره طوايـف عـرب و عجـم بـا        كفايت نمي
  وجود اختالف عادات و احوال، اختالفي نخواهند داشت.

  العرب: ةراندن اهل كتاب از جزير بيرون

 َجزِيـَرةِ  ِمـنْ  َوالنَصـاَرى دَ اْليَـُهـو  ُألْخـرَِجن  اللـهُ  َشـاءَ  ِإنْ  ِعْشـتُ  لَـِئنْ «فرمـود:   �رسول خدا 
. و »رانـم  العرب بيرون مـي  ةاگر من زنده ماندم انشاء اهللا يهود و نصاري را از جزير« » اْلَعَربِ 

  كردن مشركان از آن، توصيه فرمود. نيز به بيرون
زنـد و در چـرخش اسـت،     متوجه شد كه زمان دارد دور مـي  �گويم: رسول خدا  من مي

پاشد، پس اگر دشمن در چنين اوقات در  شود انسجامش از هم مي يف ميگاه وقتي اسالم ضع
شـود و آن را از بـين    مركز اسالم و سنگر آن باشد، ايـن امـر بـه هتـك حرمـات اهللا تمـام مـي       

  ها از دور بر دارالعلم و محل بيت اهللا، بيرون رانده شوند. برد، پس دستور داد تا آن مي
كند،  برد، و بر خود آنان غارت مي ين مردم را از بين ميو نيز اختالط و آميزش با كفار، د

ها  اي از اختالط در گوشه و اكناف نبود، دستور داد تا حرمين از لوث وجود آن و چون چاره
آيـد، منكشـف    آنچـه در آخرالزمـان پـيش مـي     �پاك نگهداشته شوند، و نيز بر رسول خدا 

  گرديد.
ــود:   ــس فرم ينَ  ِإن «پ ــْأِرزُ  الــد ــىإِ  لََي ــِة.. َل ــه   »َمِديـَْن ــديث، ك ــه   «الح ــوي مدين ــه س ــن ب دي

رسد، مگر به اين طور كه در آنجا كسي از اهـل اديـان    ، و اين به پايه تكميل نمي»گردد برمي
  باقي نماند، واهللا أعلم.

���  
                                           

  اين مسلك امام شافي است، نزد احناف دو سهم دارد. -)1(



  از ابواب معيشت

  مردم بر مالحظه آداب معيشت اتفاق نظر دارند:
ه بـر مالحظـه آداب خـويش در طعـام، شـراب،      بايد دانست كه تمام ساكنان اقاليم صـالح 

لباس، قيام، قعود، هيأت و احوال، اتفاق نظر دارند. و اين يك امر طبيعي است كه در سرشت 
انسان وجود دارد، به شرطي كه مزاجش سالم و مقتضيات نوعش در اجتمـاع افـرادش، ظـاهر    

  گردند، و به نظر يكديگر برسند، و در اين، مذاهب مختلفي دارند.

  باشند: آداب معيشت باهم مختلف مي
كنـد، پـس در هريكـي آن را اختيـار      ها را بر قواعـد حكمـت طبيعـي برابـر مـي      برخي آن

نمايد كه به نفعش اميدي داشته باشد و از ضررش خطري بـه حكـم طـب و تجربـه الحـق       مي
كنند. بعضـي   ها را بر قوانين احسان موافق به آنچه آيين عطا كند، برابر مي نگردد، و بعضي آن

هـا   شان محاكات نمايند و بعضي به صورت ديگـر آن  خواهند از ملوك، حكماء و رهبانان مي
  نمايند. را برابر مي

  باشد: بعضي از آداب معيشت مفيد و بعضي ديگر مضر مي
ها هشدار داد و به خاطر آن منـافع، بـه    ها منافعي وجود دارد كه بايد بر آن در برخي از آن

امر نمود، و در بعضي ديگر مفاسدي هست كه به خاطر آن مفاسد، بايـد از آن   آن آداب بايد
باشند، واجب  ها هشدار داد، بعضي ديگر از هردو معني خالي مي آداب نهي كرد، و بايد بر آن

هـا و   ها رخصت داده شود، پس تنقيح آن است كه بر اباحت خويش ابقا گردند و به انجام آن
هـا مبعـوث شـده     به خـاطر آن  �جمله مصالحي است كه رسول خدا ها يكي از  تفتيش از آن

  است.

  :لمعيشةذكر خدا به هنگام اشتغال با
  عمده در اينجا چند امر است:

كنـد و صـفاي    ها از ياد خدا فراموش مي از آنجمله اين كه مشغول قرارگرفتن به اين شغل
عالجـه نمـود، و آن ايـن    سازد، پس واجب است كه اين سم را بـه تريـاك م   قلب را مكدر مي

ها و بعد از آن و همراه با آن، اذكاري سنت قرار گيرند كه نفـس را   است كه قبل از اين شغل
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ها چنين چيزي باشد كه منعم حقيقي  ها باز دارند، بدين شكل كه در آن از اطمينان با اين شغل
  را به ياد آورد و فكر را به سوي قدس متوجه گردند.

ها با مزاج شياطين مناسبت دارند، بدين شكل كه  بعضي از كارها و هيأتاز آنجمله اينكه: 
اگر شياطين در خواب كسي يا بيداري او متمثـل شـوند بـه بعضـي از اينگونـه كارهـا متلـبس        

شـدن بـه    گيـري اسـت بـراي نزديـك     شوند، پس متلبس بودن انسان با اينگونه كارها آماده مي
هـا بـه    در نفوس مردم، پس واجب است كـه از آن هاي شياطين  شدن زنگ شياطين و منعكس

صورت مكروه يا حرام باز داشته شوند، يعني اگر مصلحت به كراهيت حكم كند مكروه قرار 
رفـتن يـا پوشـيدن يـك كفـش،        گيرند و اگر به تحريم حكم كند حرام قرار گيرند، مانند راه

را بـه ماليكـه نزديـك    خوردن به دست چپ، بعضي از كارها شـياطين را طـرد نمـوده مـردم     
آمدن از آن، پس واجب است كه بر  گردانند، مانند ياد خدا به هنگام ورود به خانه و بيرون مي

  اينگونه كارها وادار گردانيده شوند.
گيرند، مانند  هايي كه از روي تجربه باعث اذيت و آزار قرار مي از آنجمله اينكه: از هيأت

گذاشتن فانوس، در وقـت خفـتن احتـراز     د، يا از روشنخفتن روي بامي كه حفاظ نداشته باش
مـوش خانـه را بـه    «كه  »فإن الفويسقة تضرم على أهلها«فرمود:  �گردد، زيرا رسول خدا 

  .»كشد آتش مي
شدن به زندگي دنيا،  ها در آنچه معتاد به ترفه و تعمق در اطمينان از آنجمله اينكه: با عجمي

دارد و توجه به زيـاد در   ين اعتياد مردم را از ياد خدا باز ميهستند مخالفت بايد ورزيد، زيرا ا
گردانـد، پـس واجـب     كند، لذات را در نفوس مردم متمثل مي پي دنيا قرارگرفتن را اضافه مي

گرديد كه رؤوس اين ترفه و تعمـق بـه تحـريم اختصـاص يابنـد، ماننـد حريـر، قسـي، ميـاثر،          
شده بـه عصـفر و خلـوق و     اي، لباس رنگ قرهدار، ظروف طاليي، ن هاي عكس ارجوان، لباس

كروه قرار گيرند، مستحب است كه بسيار ترفـه متـروك قـرار    ها م امثال آن، و بقيه عادات آن
  گيرد.
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نشينان  هايي كه با سنگيني و وقار منافات دارند و مردم را به بيابان از آنجمله اينكه: از هيأت
مردم را براي دريافت احكام نوع بشـر، فـارغ    گردانند احتراز جست، زيرا اين روش ملحق مي

  گيرد. كند پس با اين احتراز، مردم بين افراط و تفريط قرار مي نمي

  خوردني و نوشيدني

  حفاظت تندرستي و صحت نفس:
هـا را ذكـر كـرديم، و     بايد دانست كه چون سعادت بشر در اخالق چهارگانه است كه آن

ق است، پس حفظ صحت نفساني و طـرد مـرض   همچنين شقاوتش در اضداد اين چهار اخال
  آن را واجب گردانيد كه اسباب تغيير مزاج به يكي از دو صورت بررسي گردند:

گـردد و در تـه جـوهر او نفـوذ پيـدا       ها متلبس مي يكي آنكه: افعالي هست كه نفس به آن
  ها مورد بحث قرار داديم. اي را از آن كنند كه مجموعه مي

آورنـد كـه تشـابه بـه      هـاي پسـتي پديـد مـي     وري كه در نفس هيـأت و از آنجمله است: ام
شـوند، و ضـد اخـالق صـالح و نيـك را، خواسـته و        شياطين و دوري از ماليكه را باعـث مـي  

هـاي بهيميـت را    آورند، پس نفوسي كه به مألاعلي پيوسته انـد و آلـودگي   ناخواست پديد مي
نماينـد، آنچنانكـه    القدس تلقـي مـي   ةحظيركنار گذاشته اند، شناعت و قباحت اين امور را از 

يابد، و لطف الهي و تـرحم او بـه مـردم، واجـب كـرد كـه        طبيعت، تلخي و بدمزگي را درمي
توانـد منضـبط گـردد، و     ها با رؤوس اين امور مكلف گردند و همچنين به آنچه از اين مي آن

  اثرش واضح و غيره مخفي باشد.

  باشند: يها سبب تغيير بدن و اخالق م خوردني
ها هستند، واجـب اسـت كـه رؤوس     وقتي كه قويترين اسباب تغير بدن و اخالق، خوردني

ها نيز از اين باب باشند، پس از آنچه اثر شـديدتري دارد، خـوردن آن حيـواني اسـت كـه       آن
  قومي به شكل آن، مسخ شده باشد.
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غضب بـرود، پـس ايـن    زيرا وقتي خداوند متعال انسان را نفرين و ملعون قرار دهد و بر او 
آورد كه از سالمت انسان بسيار دور باشد تـا جـايي    لعن و غضب او در او مزاجي را پديد مي

  گيرد. رود، پس اين، يك نوع تعذيبي براي بدن انسان قرار مي كه از صورت نوعي بيرون مي
گيـرد كـه طبـع سـالم از آن      و مزاجش اين وقت خارج شده مشابه حيوان خبيثي قـرار مـي  

خداونـد او را بـه   «كـه   »مسـخه اهللا قـردة وخنـازير«شود:  رت دارد، و در اين باره گفته مينف
القدس علمي متمثل گرديد كه در ميـان   ة. پس در حظير»صورت بوزينه و خوك مسخ نمود

اينگونه حيوان و انساني كه مغضوب عليه و دور از رحمت قرار گرفته اسـت، مناسـبت خفـي    
  و و ميان طبع سالم كه بر فطرت باقي باشد، فاصله زيادي پديد آيد.بوجود آيد، و در ميان ا

تر از اين اسـت   نمودن از اين حيوان و جزء بدن قراردادنش، سخت  پس صد در صد تناول
كه كسي آلوده به نجاسات و كارهايي باشد كه واداركننده خشـم و غضـب باشـند. بنـابراين،     

ه تا انبياي ديگر بعـد از او خنزيـر را حـرام    گرفت �القدس از حضرت نوح  ةمترجمان حظير
 �دادند تا از آن دوري جويند تا اين كه حضرت عيسي  دادند و به مردم دستور مي قرار مي

  كند. برد و قتلش مي نازل شده آن را از بين مي
خوردنـد، از ايـن جهـت شـرايع بـا شـدت از آن نهـي         شايد كساني بودند كه خنزير را مي

  امر كردند. نمودند و بر تركش
شدند پس نيازي  بوزينه و موش، چنان حيواناتي هستند كه گاهي در هيچ ملتي خورده نمي

فرمود:  �ها به تأكيد شديدي نماند، اما در باره سوسمار (ضب) رسول خدا  در نهي از آن
إن اهللا غضب على سبط من بني اسرائيل فمسخهم دواب يدبون في األرض فال أدرى «

ها را به  شك خداوند بر گروهي از بني اسرائيل غضب فرمود و آن بي« »لعل هذا منها
هاست يا  دانم آيا اين هم از آن خزند، مسخ نمود، من نمي صورت حشراتي كه در زمين مي
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≅Ÿ﴿، و خداوند فرمود: »خير yèy_uρ ãΝåκ ÷]ÏΒ nοyŠt� É)ø9 $# t�ƒÎ—$uΖ sƒø: $# uρ y‰ t7tã uρ |Nθäó≈ ©Ü9$#﴾)1( » و مسخ كرد
  .»ها را به صورت بوزينه و خوك و بنده شيطان آنبعضي از 

  ماندن در سرزميني كه عذاب در آنجا نازل شده مكروه است:
نظيرش آن كراهيتي است كه درماندگارشدن در سـرزميني كـه خسـف يـا عـذاب در آن      

هاي كساني كه مورد غضـب قـرار گرفتـه     باشد، و همچنين اختيار نمودن هيأت واقع شده، مي
ها  اختالط و آلودگي با اين چيزها كمتر از آلودگي به نجاسات نيست، و تلبس با آناند، زيرا 

  هاست. هايي نيست كه مزاج شياطين متقاضي آن كمتر از تلبس با هيأت

  تناول حيواناتي كه اخالق خبيث داشته باشند حرام است:
مگر اين  هاست حيواني كه بر اخالق ضد اخالق مطلوب انسان آفريده باشد، پشت سر آن

كه بنابر مجبوري به سوي آن تله داده شود، و مانند آن باشد كه برايش مثـالي بيـان گـردد، و    
هاي سالم آن را خبيث قرار دهند و از خوردنش انكـار ورزنـد، البتـه ملتـي كـه بـه آن        طبيعت

هـا كامـل و واضـح و روشـن      اعتباري نيست مستثني است حيواناتي كه اين معني كامل در آن
  باشند. و عرب و عجم بر آن اتفاق نظر دارند به شرح زير مياست 
دلـي   نمـودن و سـخت    هاي درنده كه طبعـاً بـر خراشـيدن، جـرح كـردن، حملـه       حيوان -1

آيـا مگـر   « »َأَو يأكلـه أَحـدٌ «در باره گرگ فرمود:  �آفريده شده اند. بنابراين، آن حضرت 
  .»خورد؟ كسي آن را مي

ــ  -2 ــر ايــذا رس ــاتي كــه ب ــودن از آنحيوان ــراي   اني مــردم و رب هــا و پيــداكردن فرصــت ب
كردن عليه مردم و پـذيرش الهـام شـياطين آفريـده شـده انـد، ماننـد: كـالغ، كـرگس،           غارت

  ها. مارمولك، مگس، مار، كژدم و امثال آن
باشند مانند موش  ها پنهان مي حيواناتي كه بر پستي و ذلت آفريده شده اند و در سوراخ -3

  ن.و حشرات زمي
                                           

  .60سورة مائده، آية  -)1(
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هـا آلـوده و از آنهـا     كننـد و بـه آن   حيواناتي كه به وسيله نجاسات يا مردار زندگي مي -4
  شوند. خورند تا اين كه فربه مي مي

خر، زيرا آن در حمق و پستي ضرب المثل قرار گرفته است، بسياري از اهل عرب كـه   -5
 �ر اين باره رسول خـدا  دانستند، شباهت به شيطان دارد، د طبايع سالم داشتند آن را حرام مي

ــْيطَانِ  ِمــنَ  بِاللــهِ  فـَتَـَعــوُذوا اْلِحَمــارِ  نَِهيــقَ  َســِمْعُتمْ  ِإَذا«فرمــوده اســت:  ــهُ  الشَشــْيطَانًا رََأى فَِإن« 
وقتي شنيديد كه خري هرهر دارد بـه خـدا از شـيطان پنـاه ببريـد، زيـرا او شـيطاني را ديـده         «

  .»است
دارند كه همه اين حيوانات با مزاج انسان مختلف هستند، لذا و نيز طبيبان (پزشكان) اتفاق 
  ها مجالي نيست. از نظر پزشكي براي خوردن آن

  حرمت حيواني كه به نام غير اهللا ذبح شود:
بايد دانست كه در اينجا چند امور مبهم وجود دارد كه نياز به ضبط حدود و تمييز مشـكل  

  دارند:
كردند،  ها حيوان ذبح مي هاي خود، جهت تقرب به آن از آنجمله اينكه: مشركين براي بت

اين يك گونه شريك مقرركردن با خداست، پس مقتضاي حكمت الهي اين شد كـه از ايـن   
شريك قراردادن با خدا، نهي گردد، سـپس ايـن تحـريم مؤكـد گـردد بـه ايـن شـكل كـه از          

  ه از اين عمل قرار گيرد.گردد، نهي شود، تا كه اين بازدارند ها ذبح مي خوردن آنچه براي آن
كند آنچنانكه در صدقه ذكر كـرديم، بـاز مـذبوح     و نيز قباحت ذبح در مذبوح سرايت مي

براي طواغيت امر مبهمي است، و آن منضبط شده است به آنچه براي غير اهللا ذبح گردد، و به 
نـام خـدا،   ها ذبح شود و به آنچه آن را شخص ذبح نمايد كه به تحريم ذبح بدون  آنچه بر بت

باشند،  دانند، مسلمانان و اهل كتاب مي متدين نباشد، و آنان كه ذبح بدون نام خدا را حرام مي
و اين منجر به آن گرديد كه به هنگام ذبح ذكر نام خدا بر آن واجب گردد؛ زيـرا فرقـي بـين    

  شود. حرام و حالل در سطح ظاهر بدون اين واضح نمي
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ت را كه مانند انسان حياتي دارند براي انسان مباح قرار و نيز حكمت الهي وقتي كه حيوانا
آوردن  ها را بر آن حيوانات مسلط گردانيد، اين را واجب قرار داد كه هنگام بيرون داد و آن

باشد كه نام  ها، از يادآوري اين نعمت، غفلت نورزند، و آن بدين صورت مي روح آن حيوان

�ρã#)﴿فرمايد:  ت منظور قول خداوند كه ميها ياد نمايند، و همين اس خدا را بر آن ä.õ‹ u‹ Ïj9 zΝ ó™$# 

«! $# 4’ n?tã $tΒ Ν ßγs% y— u‘ .ÏiΒ Ïπyϑ‹ Îγt/ ÉΟ≈ yè÷Ρ F{$#﴾)1( » بهيمةتا كه ياد كنند نام خدا را بر آنچه به آنان 
  .»األنعام را عنايت فرموده است

  حرمت خوردن مردار:
ها همه بـر آن، اتفـاق    حرام است، اما آييناز آنجمله اينكه: مردار در تمام اديان و مذاهب 

القدس تلقي نموده اند كه مردار از جمله خبايث است، اما اهل مذاهب از  ةدارند كه از حظير
باشـند،   دانند كه درك نموده اند كه بسياري از مردارها مانند سـم مـي   آنجا مردار را حرام مي

رفـتن روح در بـدن انتشـار     نگـام بيـرون  زيرا اخالط سمي كه منافي با مزاج انساني اسـت بـه ه  
آوردن روحش به  يابند، باز الزم است كه مردار از غير مردار ممتاز گردد، پس آنچه بيرون مي

خاطر خوردن، هدف قرار گيرد، منضبط گردد، پس اين جريـان يافـت كـه حيـوان غلطيـده،      
ار داده شود؛ زيرا همه اش حرام قر حيوان زده شده به شاخ و آنچه كه درنده پاره كرده خورده

  كننده است. ها خبايث و اذيت اين

  ذبح و نحرنمودن سنت انبياست:
كردنـد   نمودند، مجوس حيوانات را خفه مـي  از آنجمله اينكه: عرب و يهود ذبح و نحر مي

ها را بـه   است كه آن †دادند، ذبح و نهرنمودن سنت انبياء  ها را شكاف مي هاي آن و شكم
  ها مصالح زيادي وجود دارد. در آنارث برده اند، و 

                                           
  .34ة حج، آية سور -)1(
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آوردن روح  دادن به ذبيحه، زيرا اين نزديكترين راهي براي بيـرون  از آنجمله است: راحت
اش راحـت   بايـد بـه ذبيحـه   « »َذبِيَحتَـهُ  فـَْليُـِرحْ «فرمايـد:   مـي  �باشد، چنانكه رسـول خـدا    مي

اسـت از ايـن كـه ذبـح      (و آن عبـارت  »شـيطان  يطةشر«، و همين است فلسفه نهي از »برساند
  ها را بگذارد). ناقص باشد كه بعضي گلو را قطع نموده رك
هاست كه بـه اصـابت آن بـر پارچـه، پارچـه را       از آنجمله است: خون كه يكي از نجاست

كــردن شــكم  كــردن، چــاك نماينــد، ذبيحــه از آنســت، خفــه شــويند، و از آن پرهيــز مــي مــي
  كردن حيوان به نجاست است. آلوده

مله اينكه: ذبح يكي از شعاير آيين حنيفـي اسـت كـه بـه وسـيله آن حنيفـي از غيـر        از آنج
كردن و خصال فطرت است، پس وقتي كه رسول  گردد، پس اين مانند ختنه حنيفي، ممتاز مي

مبعوث گرديد تا آيين حنيفي را برقرار نمايد واجب شد كه آن را نگهداري كند، باز  �خدا 
هـا ممتـاز گردنـد، و ايـن متحقـق       دادن از غيـر آن  م چـاك كـردن و شـك   الزم است كـه خفـه  

گردد مگر به اين كه به كاربردن آلة تميزي الزم باشد و حلق و لبه معين گردند، پس اين  نمي
است آنچه به خاطر حفظ صحت نفساني و مصلحت دينـي از آن نهـي گرديـد، امـا آنچـه بـه       

  گرديده است وضع آن روشن است.ها مانند سمها و مخدرات نهي  خاطر صحت بدن از آن

  نهي از دو نوع حيوان:
هـا   وقتي كه اين اصول به طور تمهيد بيان گرديدند زمان رسيده است كه ما به تفصـيل آن 

ها نهي فرمـوده اسـت، بـر دو گونـه      هايي كه خداوند از آن گوييم: خوردني بپردازيم، پس مي
وجود دارد از آن نهي گرديده اسـت،  هستند: يك نوع، آنست كه به خاطر معني كه در نوع، 

  و نوع ديگر آن كه به خاطر فقد شرط ذبح از آن، نهي شده است.

  باشند: حيوانات محلي كه مباح مي
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پس حيوان بر چند قسم است: يكي اهلي كه مباح است مانند شتر، گاو، و گوسفند، 

ôM﴿فرمايد:  چنانكه خداوند مي ‾= Ïmé& Ν ä3s9 èπyϑŠÍκ u5 ÉΟ≈yè÷Ρ F{$#﴾)1( »هاي اهلي براي شما حالل  دام
  .»قرار داده شدند

ها معتدل و موافق به طبع انسـان هسـتند، و در    ها پاكيزه و مزاج آن اين از آنجاست كه اين
روز جنگ خيبر به خوردن گوشت اسب اجازه رسيد و از خوردن گوشت خر نهي گرديد، و 

هاست و  ترين حيوان نزد آن افضل دانند و اين از آنجاست كه عرب و عجم اسب را پاكيزه مي
  با انسان شباهتي دارد.

بينـد و هرهـر،    و خر به احمقي و پستي، ضرب المثل قرار گرفته است، و آن شيطان را مـي 
دانستند، گوشـت مـرغ خـانگي و ماننـد آن      مردمان ذكي و هوشيارترين عرب آن را حرام مي

گويد،  ند، خروس با ديدن فرشته اذان ميها پاكيزه هست شود؛ زيرا اين مرغابي و بط خورده مي
خورنـد، و سـگ    باشند، زيرا از جـنس درنـدگان هسـتند، و مـردار مـي      سگ و گربه حرام مي

  شيطان است.

  حيوان وحشي كه شبيه به اهلي است:
ها آنست كـه بـا اهلـي در نـام و وصـف       هايي وحشي كه حالل هستند بعضي از آن حيوان

گوشـت خـر وحشـي     �وحشي و شترمرغ، براي رسـول خـدا   شباهت دارند، مانند آهو، گاو 
هديه گرديد آن را پذيرفت، بر سفره  �هديه داده شد آن را خورد، خرگوش به آن حضرت 

دانسـتند، گـاهي در بـاره     هـا ايـن چيزهـا را پـاكيزه مـي      سوسمار خورده شد؛ زيرا عرب �او 
ايـن در  «كـه   »َأَعافُـهُ  فََأِجـُدِنى ِمىقـَـوْ  بِـَأْرضِ  َيُكـنْ  لَـمْ «فرمود كـه   سوسمار چنين معذرت مي

شدن قومي بـه شـكل آن    ، و گاهي با بيان احتمال مسخ»منطقه قوم من نبوده از آن نفرت دارم
  كرد. از آن نهي مي

                                           
  .1سورة مائده، آية  -)1(
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به نظر من در اين دو حديث هيچ تناقضي وجود ندارد؛ زيرا در سوسـمار دو وجـه وجـود    
آنچـه در آن احتمـال مسـخ باشـد بـه       دارد كه هريكي براي معذوريت كافي است ولي ترك

  ورع نزديكتر است، حرام نيست، و هدف از نهي كراهيت تنزيهي است.

  دار درنده حرام است: گوشت هر نيش
دار درنده نهي گرديده است؛ زيرا طبيعت آن از حد اعتدال خارج شـده   از هر حيوان نيش

  باشند. ها قسي و خسيس مي هاي آن است و اخالقش بد و دل

  دار درنده، حرام است: ت هر مرغ چنگالگوش
ها مانند كبوتر، كنجشك مباح هستند، زيرا پاكيزه هستند و از خوردن هر  بعضي از مرغ

ها فاسق ناميده شده است، لذا  دار درنده نهي گرديده است، و بعضي از آن مرغ چنگال
ست، و خورد، مكروه ا خوردنش جايز نيست، خوردن آن مرغي كه مردار و نجاست مي

�ãΠÌh﴿همچنين آن مرغي كه عرب آن را خبيث بداند، زيرا خداوند فرموده است:  ptä† uρ ÞΟ ÎγøŠn= tæ 

y]Í× ‾≈ t6y‚ø9   »شمارد ها را بر آنان حرام مى و ناپاكيزه«. )1(﴾#$
  دانست. خورده شد، زيرا عرب آن را پاكيزه مي �ملخ در عهد آن حضرت 

  هاي دريا حالل هستند: ماهي
باشـند، ماننـد    دانسـتند، مبـاح مـي    ها را پاكيزه مـي  ها آن هاي دريا كه عرب نبعضي از حيوا

هاي بياباني حـرام،   دادند و به نام حيوان ها را خبيث قرار مي ها آن ماهي و عنبر، اما آنچه عرب
هـا داليـل، تعـارض دارنـد،      كردنـد، ماننـد خـوك، پـس در بـارة آن      ها را نامگـذاري مـي   آن

  ر است.ها بهت خودداري از آن

  حكم روغني كه در آن موش بميرد:

                                           
  .157سورة اعراف، آية  -)1(
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 َوَمـا أَْلُقوَهـا« در باره روغني كه موش در آن بميرد، سؤال گرديد: فرمـود:  �رسول خدا 
ها را بيندازيـد و بقيـه را    موش را و آنچه دور و برش روغن هست، آن«يعني  »وَُكلُـوهُ  َحْوَلَهـا

 َجاِمـًدا َكـانَ  فَـِإنْ  السـْمنِ  ِفـى اْلَفْأرَةُ  تِ َوقـَعَ  ِإَذا«و در روايتي ديگر آمده است:  »بخوريد
هرگاه موشي در روغن افتاد اگر روغـن  « »تـَْقَربُـوهُ  َفالَ  َمائًِعا َكانَ  َوِإنْ  َحْوَلَها َوَما فَأَْلُقوَها

جامد است، پس موش و ماحولش را دور بريزيد، و اگر روغن مايع است پس به آن نزديـك  
  .»نشويد

  گردد: از آن، متأثر مي حكم مردار و آنچه
ها و اديان خبيث است، پس  شود در تمام ملت گويم: مردار و آنچه از آن، متأثر مي من مي

شود، و اگـر تميـز    وقتي خبيث از غير خبيث ممتاز گرديد، خبيث انداخته و پاكيزه خورده مي
  گيرند. ممكن نباشد همه حرام قرار مي

  خوار، حرام است: خوردن حيوان مدفوع
خوار و شير آن، نهـي فرمـوده اسـت. مـن      از خوردن گوشت حيوان مدفوع �سول خدا ر

گويم: اين از آنجاست كه وقتي اعضاي اين حيوان نجاست را در خود جذب كرده انـد و   مي
ها در حكم نجاست قرار گرفته انـد، يـا ماننـد آن     ها پراكنده و پخش شده اند، پس اين در آن

  كند. در نجاسات زندگي ميحيواني قرار گرفته اند كه 

  باشند: دو مردار و دو خون، حالل مي

 الـدَمانِ وَ  َواْلَجـَرادُ  اْلُحـوتُ  اْلَمْيَتتَـانِ  َأمـا َوَدَمـانِ  َمْيَتتَـانِ  لَنَـا ُأِحلتْ «فرمود:  �رسول خدا 
 دو مردار و دو خـون بـراي مـا حـالل اسـت، امـا دو مـردار مـاهي و ملـخ         « »َوالطَحالُ  اْلَكِبدُ 

  .»باشند باشند، و دو خون جگر و سپرز مي مي
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گويم: جگر و سپرز دو عضو از اعضاي بـدن حيـوان هسـتند كـه بـا خـون شـباهت         من مي
شبهه را در اين دو عضو برطـرف نمـود، و در مـاهي و ملـخ خـون       �دارند، پس رسول خدا 

  ها مشروع قرار نگرفت. روان وجود ندارد. بنابراين، ذبح در آن

  شتن بعضي حيوان:دستور به ك

 َكانَ «به كشتن وزغ (مارمولك) دستور داد و آن را فاسق نام نهاد و فرمود:  �رسول خدا 
ُفخُ  ، و نيـز  »دميـد  بـه آتـش مـي    �عليـه حضـرت ابـراهيم    « »السَالمُ  َعَلْيهِ  ِإبـَْراِهيمَ  َعَلى يـَنـْ

ــود:  ــهُ  ُكِتَبــتْ  َضــْربَةٍ  َأولِ  ِفــى َوَزًغــا قـََتــلَ  َمــنْ «فرم ــةِ  َوِفــىا وََكــَذا َكــذَ  َل  َوِفــى َذِلــكَ  ُدونَ  الثانَِي
كسي كه مارمولك را به اولين ضربه بكشـد اينقـدر و آنقـدر اجـر بـه او      « »َذِلكَ  ُدونَ  الثالِثَةِ 

  .»رسد و در ضربه دوم كمتر و در ضربه سوم بازهم كمتر مي
هاي شـيطاني   و هيأت ها افعال اي آفريده شده اند كه از آن گويم: بعضي طبعاً بگونه من مي
گردد، پس آن، به شيطان نزديكترين شباهت را دارد، و براي اطاعت از وسـاوس او   صادر مي

دانست كه مارمولك از آن قبيل حيوانـات اسـت، و بـه ايـن      مي �تر است، رسول خدا  آماده
بـود،  دميد، زيرا طبعاً فرمانبردار وسـاوس شـيطان    مي �خبر داد كه او آتش را عليه ابراهيم 

اي در بر نداشت و جز اين نيست كه در كشتن آن به دو معني  اگرچه دميدن او در آتش فايده
  ترغيب نمود.

هـاي   يكي آنكه: در كشتن آن، دفع اذيت از مردم وجود دارد، پس آن مانند قطع درخـت 
  باشد. ها برقرار مي سمي در شهرهاست و امثال آن كه در آن، انساجم آن

كاستن از لشكر شـيطان و اضـمحالل وسـاوس اوسـت، و ايـن در نـزد        دوم اينكه: در آن،
خداوند و ماليكه مقرب و محبوب است، و جز ايـن نيسـت كـه كشـتنش در نخسـتين ضـربه       

  افضل است، زيرا در آن مهارت، زيركي، و سرعت به سوي خير است، واهللا أعلم.

  آنچه خوردنش در نص قرآن حرام است:
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ôM﴿فرمايد:  خداوند متعال مي tΒ Ìh�ãm ãΝ ä3ø‹ n= tæ èπtG øŠyϑ ø9 $# ãΠ¤$!$#uρ ãΝ øtm: uρ Í�ƒÌ“ΨÏƒø: $# !$tΒ uρ ¨≅ Ïδé& Î� ö�tóÏ9 «! $# 

ÏµÎ/ èπs) ÏΖy‚÷Ζ ßϑ ø9 $# uρ äοsŒθè% öθyϑ ø9 $# uρ èπtƒÏjŠu� tIßϑ ø9 $# uρ èπys‹ ÏÜ ¨Ζ9 $#uρ !$tΒ uρ Ÿ≅ x. r& ßìç7 ¡¡9 $# āωÎ) $tΒ ÷ΛäøŠ©. sŒ $tΒ uρ yx Î/èŒ 

’ n?tã É= ÝÁ‘Ζ9$# βr&uρ (#θßϑ Å¡ø) tFó¡s? ÉΟ≈ s9ø— F{$$Î/ 4 öΝä3Ï9≡sŒ î,ó¡Ïù﴾)1( » مردار و خون و گوشت خوك و
] خفه شده و به  ] نام غير خدا بر آن برده شده و [حالل گوشت آنچه [به هنگام سر بريدنش

] مرده و از بلندى افتاده و به شاخ زدن مرده و آنچه درندگان خورده  ضرب [چوب و سنگ
و آنچه براى بتان  -] كرده باشيد ] كه ذبح [شرعى وارد اخير پيش گفتهمگر آنچه [از م -باشند

] بر شما حرام شده است. [روى  اند و آنكه با تيرهاى فال تعيين قسمت كنيد [همه ذبح شده
  .»] اينها نافرمانى است كردن به همه

 باشـند، خـوك از آنجـا كـه     گويم: مردار و خون از آنجا حرام هستند كه نجس مي من مي
  حيواني است كه به شكل آن قومي مسخ شده است.

آنچه به نام غير خدا نامزد «يعني  »ما أهل لغير اهللا وما ذبح على النصب«اما حرمت 
شود، و نيز  از آنجاست كه در آن ريشه شرك كنده مي »ها ذبح گردد گردد يا براي بت

  كند. قباحت فعل در مفعول به رؤيت مي
  ه شود پس بميرد.آنست كه خفه كرد »منخنقه«
  آن كه از باال به پايين بلغطد.  »مترديه«
  آن كه حيواني ديگر آن را به شاخ بزند تا بميرد. »و نطيحه«
آن كه درنده آن را بخورد و چيـزي بـاقي بمانـد؛ زيـرا ضـابطه مـذبوح        »و ما أكل السبع«

در لبه يا حلقـوم آن،  پاكيزه را شرع چنين بيان فرموده است كه به وسيله به كاربردن آلة تيزي 
  ها حرام قرار گيرند. خونش ريخته شود، لذا اين منجر گرديد كه اين قبيل حيوان

گردد، پـس كـل بـدن نجـس      ها پراكنده شده، جذب مي و نيز خون روان در تمام بدن آن
  شود. مي

                                           
  .3سورة مائده، آية  -)1(
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﴿āωÎ) $tΒ ÷Λ äøŠ©. sŒ﴾ تا هنوز زنده ها مبتال بود ولي  يعني شما حيواني را يافتيد كه به يكي از اين
آمدن روح آن به وسيله ذبـح انجـام    است، پس آن را به طريق شرعي ذبح نموديد، پس بيرون

  گرفته است.

﴿βr&uρ (#θßϑ Å¡ø) tFó¡s? ÉΟ≈ s9 ø— F{$$Î/ ﴾       شـود بـه وسـيله     يعني علـم آنچـه را بـراي شـما تقسـيم مـي
ود كـه بكـن و در   چرخاندند، در يكـي نوشـته بـ    ها را مي تيرهايي دريابيد كه اهل جاهليت آن

  ها همه افترا بر خدا و اعتماد بر جهل بودند.  دوم كه نكن و در سوم هيچ نبود؛ زيرا اين

  گوشت حيوان آماج قرار داده شده حرام است:
از اين كه حيواني زنده آمـاج قـرار داده باشـد، نهـي فرمـود، و از خـوردن        �رسول خدا 

دادنـد و   هاي زنده را آماج قـرار مـي   حيوانگويم: اهل جاهليت  گوشت آن، منع نمود. من مي
زدند، در اين چنان دردرساني است كه نيازي به شرح آن نيسـت، و نيـز آن    ها را به تير مي آن

  وجه تقربي إلي اهللا نيست و نه شكر و سپاس نعمت خداوند است.
ــوده اســت:  �رســول خــدا   قـَتَـْلــُتمْ  فَــِإَذا َشــْىءٍ  ُكــل  َعَلــى اِإلْحَســانَ  َكَتــبَ  اللــهَ  ِإن «فرم

ـــةَ  فََأْحِســـُنوا َل ْبَحـــ فََأْحِســـُنوا َذَبْحـــُتمْ  َوِإَذا اْلِقتـْ ةالذ  ـــِرحْ َوا َشـــْفَرتَهُ  َأَحـــدُُكمْ  َوْلُيِحـــد ـــهُ  ْلُي  »َذبِيَحَت
كشـيد نيكـو    كردن را بر هرچيزي الزم قرار داده اسـت، پـس وقتـي كـه مـي      خداوند احسان«

كنيد، و بايد يكي از شما كارد خود را تيز كند و ذبيحه كنيد نيكو ذبح  بكشيد، و اگر ذبح مي
  .»خود را راحت ذبح كند

آوردن روح، اتباع از انگيزة رحمـت   گويم: در برگزيدن نزديكترين راه براي بيرون من مي
و شفقت است، و آن خصلتي است كه رب العالمين به آن راضي خواهد شد، و بيشتر مصالح 

  ستند.منزل و شهر به آن وابسته ه

  نهي از خوردن آنچه از حيوان زنده، بريده شده است:

آنچه از حيوان زنـده  « »ما يـُْقَطُع ِمَن البهيمة وهي َحيٌة َفِهَي َمْيَتةٌ «فرمود:  �رسول خدا 
  .»باشد شود مردار مي بريده مي



    

    حجت اهللا البالغه      580 
    

 

بريدند و در اين عـذاب دادنـي    گويم: مردم كوهان شتر و دنبة گوسفند زنده را مي من مي
  حيوان و نقض به آن ذبح است كه خداوند مشروع قرار داده است، لذا از آن نهي گرديد.به 

  نهي از كشتن مرغ، بدون خوردن:

 »قـَْتِلـهِ  َعـنْ  اللـهُ  َسـأََلهُ  َحقَهـا بِغَْيـرِ  فـَْوقـََهـا َفَمـا ُعْصـُفورًا قـَتَـلَ  َمـنْ «فرمـود:   �رسول خـدا  
 »ِبَهــا فـَتَـْرِمــى رَْأَسـَها تـَْقطَــعَ  َوالَ  فـََتْأُكَلَهــا تَـْذَبَحَها َأنْ « :قَــالَ  ؟َحقَهـا َوَمــا اللــهِ  َرُسـولَ  يَــا: ِقيـلَ 

هركسي گنجشكي را يا بزرگتر از آن را به ناحق بكشد خداونـد عزوجـل از او بازخواسـت    «
خواهد نمود، عرض گرديد: يا رسول اهللا! حقش چيست؟ فرمود: اين كه ذبحش كند و آن را 

  .»و آن را نيندازدبخورد، و سرش نبرد 
  گويم: در اينجا دو چيز هست كه بايد از همديگر ممتاز گردند: من مي

  يكي: ذبح براي نياز، اتباع داعيه كه اقامه مصلحت نوع انسان است.
قلبـي   ةبردن نسل يك حيوان كه اتباع از انگيـزه قسـو   و دوم: كوشش در زمين براي از بين

  است.

  شكاركردن از روي شرع مباح است:
ها بود، تا جايي كـه   بايد دانست كه شكاركردن عادت عرب و سيرت مروجي در ميان آن

آن را مبـاح   �چرخيد، پس رسـول خـدا    شان بر آن مي هايشان بود كه زندگي يكي از كسب
مـن اتبـع «دادن آن وجـود داشـت را نيـز توضـيح داد:      قرار داد، و عيبي كـه در زيـادي انجـام   

  .»گردد دنبال شكار قرار گيرد غافل ميهركسي به «كه  »الصيد لها

  شود: شكارنمودن حيواني كه گوشتش خورده مي
شود، مگر اين كـه حفـظ    احكام شكار مبتني بر اين است كه آن موافق به شرايط، ذبح مي

باشند، لذا شـرط شـد كـه بـه      ها جهت شرايط، باطل مي آن مشكل تمام بشود و بيشتر كوشش
  يا انداختن تير و غيره نام خداوند بر آن ذكر گردد.هنگام رهاكردن حيوان شكاري 
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و شكارچي اهليت داشته باشد، در اينجا ذبح و حلقوم و لبـه مشـروط نيسـت، و نيـز شـرط      
است كه شكار تحقق پيدا كند، مانند رهاكردن حيوان شـكاري تعلـيم يافتـه از روي قصـد، و     

حيوان شكاري از آن نخورد، پس  اگر نه آن، شكار يافته است نه شكار كرده است، و اين كه
باشد، و اين  اگر از آن خورد و زنده به دست افتاد و ذبح گرديد حالل است و اگرنه حرام مي

بدان جهت است كه تا معني تعليم يافته بودن، متحقق گردد. و اين شـكار از آن حيـواني كـه    
  درنده از آن خورده است، ممتاز باشد.

  احكام شكار:
اي پاسخ داد كه بر  ر باره احكام شكار و ذبايح سؤال گرديد، او به گونهد �از رسول خدا 

  اين اصول تخريج شده اند.
باشـند، آيـا در    گفته شد: ما در سرزميني سكونت داريم كـه اهـالي آنجـا اهـل كتـاب مـي      

باشيم كه شكار زياد است، من با تير كمـان و   هاي آنان غذا بخوريم؟ و در سرزميني مي ظرف
كنم كه تعليم يافته نيست و نيز با سـگم كـه تعلـيم يافتـه اسـت، پـس        سگم شكار مي به وسيلة

آنچه تو ظروف اهـل كتـاب را ذكـر    «فرمود:  �كداميك براي من خوب است؟ رسول خدا 
ها گير آوردي در ظروف مستعمل آنان نخور، و اگر گير نياوردي  نمودي، پس اگر غير از آن

ر، و آنچه با تير كمان شكار كردي و نام خدا را بـر آن ذكـر   ها بخو ها را بشو و در آن پس آن
كردي از آن بخور، و آنچه با حيوان شكاري تعليم يافته شكار كردي و نام خدا را بر آن ذكر 

يافته شكار كـردي و زنـده يافتـه ذبحـش      كردي بازهم از آن بخور، و آنچه با سگ غير تعليم
  .»نمودي از آن بخور

َرَها َوَجْدتُمْ  ِإنْ فَ «: �قول رسول خدا  اگر ظـروف ديگـر يعنـي    «كه  »ِفيَهـا تَْأُكُلوا َفالَ  َغيـْ
  .»ها نخوريد غير مستعمل گير آورديد در اين

  اي در قلب نيايد. گويم: اين به خاطر تحري مختار و خاطر جمعي است كه وسوسه من مي

  شود: شكار سگ چه وقتي خورده مي
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كنيم، فرمود:  يافته را پشت سر شكار، رها مي ي تعليمگفته شد: يا رسول اهللا، ما سگ شكار
 َأْدرَْكَتهُ  َوِإنْ  فَاْذَبْحهُ  َحيا فََأْدرَْكَتهُ  َعَلْيكَ  َأْمَسكَ  فَِإنْ  اللهِ  اْسمَ  فَاذُْكرِ  َكْلَبكَ  َأْرَسْلتَ  ِإَذا«

 َمعَ  َوَجْدتَ  َوِإنْ  نـَْفِسهِ  َعَلى َأْمَسكَ  نَمافَإِ  تَْأُكلْ  َفالَ  َأَكلَ  فَِإنْ  َفُكْلهُ  ِمْنهُ  يَْأُكلْ  َوَلمْ  قـََتلَ  َقدْ 
َرهُ  َكْلًبا َكْلِبكَ  وقتي سگت را رها « »قـَتَـَلهُ  َأيـُهَما َتْدِرى الَ  فَِإنكَ  تَْأُكلْ  َفالَ  قـََتلَ  َوَقدْ  َغيـْ

كردي نام خدا را بگير، پس اگر براي تو نگهداشت و تو آن را زنده يافتي آن را ذبح كن، و 
ن را يافتي كه آن را كشته است اما نخورده است، پس آن را بخور، پس اگر خورده اگر آ

است پس از آن نخور، زيرا آن را براي خود نگهداشته است و اگر همراه با سگت سگي 
داني كه كداميك از اين دو  ديگر را يافتي و شكار كشته شده است از آن نخور، زيرا نمي

  .»سگ آن را كشته است

  شكارچي آن را در روز دوم بيابد: شكاري كه
بينم كـه تيـر در بـدن آن قـرار      اندازم و فردا آن را مي گفته شد: يا رسول اهللا، من تيري مي

هرگاه دانستي كـه  « »َفُكـلْ  َسـُبعٍ  َأثـَرَ  ِفيهِ  تـَرَ  َوَلمْ  قـَتَـَلهُ  َسْهَمكَ  َأن  َعِلْمتَ  ِإَذا«دارد، فرمود: 
، و در روايتي ديگر آمـده  »اي در آن نديدي از آن بخور ندهتير تو آن را كشته است و اثر در

 َأثـَــرَ  ِإال  ِفيــهِ  َتِجــدْ  فـََلــمْ  يـَْوًمــا َعْنــكَ  غَــابَ  َوِإنْ  اللــهِ  اْســمَ  فَــاذُْكرِ  َســْهَمكَ  رََمْيــتَ  َوِإَذا«اســت: 
هرگاه تير انداختي نام خدا « »تَْأُكـلْ  َفالَ  اْلَماءِ  ِفى َغرِيًقا َوَجْدتَهُ  َوِإنْ  ِشْئتَ  ِإنْ  َفُكلْ  َسْهِمكَ 

را ياد كن، پس اگر روزي از تو غايب ماند و به جز اثر تير تـو در آن چيـزي يافتـه نشـد اگـر      
  .»دلت خواست آن را بخور و اگر آن را غرق در آب يافتي از آن نخور

  

  شود: شكاري كه به معراض زده شود، خورده نمي
داشـته باشـد و بـه عـرض اصـابت كنـد)       گفته شد: ما به معراض (تيري كه ريش و نصـل ن 

 فَــالَ  َوِقيــذٌ  فـََقَتــَل فَِإنــهُ  بَِعْرِضــهِ  َأَصــابَ  َوَمــاكــل مــا خــزق «فرمــود:  �زنــيم، آن حضــرت  مــي
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بخور آنچه را چاك كرد، و آنچه بـه عـرض اصـابت نمـود و كشـت جـزو موقـوذه        « »تَْأُكـلْ 
  .»شود، پس آن را نخور محسوب مي

  از شرك مسلمان شده اند: گوشت از دست كساني كه تازه
هايي هسـتند كـه تـازه از شـرك بـه اسـالم روي        عرض گرديد: يا رسول اهللا، در اينجا قوم

دانيم آيا به هنگام ذبح نام خدا را ياد كرده اند يـا   آورند، نمي آورده اند و پيش ما گوشت مي
  .»ا را بگوييد بخوريدشما نام خد« »وَُكُلوا اللهِ  اْسمَ  َأنـُْتمُ  اذُْكُروا«خير؟ فرمود: 

  ذبح با قصب (پارة ني):

 َالقُـو ِإنـا«شـود، عـرض گرديـد:     گويم: اصل اين است كه حكم بر ظاهر داده مـي  من مي
 ما فردا با دشمن برخورد خـواهيم نمـود   « »بِاْلَقَصـبِ  َأفـََنْذَبحُ  ُمًدى َمَعَنا َولَْيَستْ  َغًدا، اْلَعُدو

 الـدمَ  َأنـَْهـرَ  َمـا«فرمـود:   �آن حضـرت   »رة نـي ذبـح نمـاييم؟   و كارد همراه نداريم. آيا با پـا 
ــرَ  ُثَك، َوالظُفــَر، الســن  لَــْيسَ  َفُكــْل، اللــهِ  اْســمُ  َوذُِك ــا َوَســُأَحدَأم  ــنــا فـََعظْــٌم، السُفــرُ  َوَأمالظ 
شـرطي كـه    آنچه خون بريزد و نام خدا بر آن برده شود از آن بخوريد، بـه « »اْلَحَبشَ  َفُمَدى

ها به تو خواهم گفت، دندان استخواني است، و ناخن  برنده دندان و ناخن نباشد، و در بارة آن
  .»كارد حبشيهاست

  زدن شتر فراري به تير:
فرمود:  �شتري فرار نمود، مردي آن را به تير زد، پس آن را نگهداشت، پس رسول خدا 

» َها َغَلَبُكمْ  فَِإَذا اْلَوْحِش، َكَأَواِبدِ  َأَواِبدَ  اِإلِبلِ  ِلَهِذهِ  ِإن بـدون  « »َهَكـَذا بِهِ  فَافْـَعُلوا َشْىٌء، ِمنـْ
هـا بـر    هاي فراري، پس وقتي بعضـي از آن  شك اين شترها هم نوع فراري دارند مانند وحشي

گويم: چون اكنون آن وحشـي شـده اسـت     . من مي»ها چنين رفتار كنيد شما غالب آمد با آن
  گيرد. ر ميپس حكمش حكم شكار قرا
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ميـرد، پـس    در باره گوسفندي سؤال گرديد كه كنيزكي ديـد آن دارد مـي   �رسول خدا 
  به خوردن آن دستور داد. �سنگي را شكافت و آن را ذبح نمود، رسول خدا 

كنـيم؟   اي است كه ما با خوردن آن احسـاس حـرج مـي    برخي طعام بگونه«گفته شد كه: 
نبايد در دلت چيزي شبيه به « »النْصـَرانِيةَ  ِفيهِ  َضاَرْعتَ  َشْيًئا ِركَ َصدْ  ِفي يـََتَخلَجن  ال«فرمود: 

  .»نصرانيت تحريف شده وارد كند
يابيم،  اي مي كنيم و در شكمش بچه گفته شد: يا رسول اهللا ما شتر را نحر و گاو را ذبح مي

بخوريد آن را « »هكلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمـ«آيا آن را بيندازيم يا بخوريم؟ فرمود: 
  .»باشد اگر دلتان خواست، زيرا ذكات آن ذكات مادرش مي

  آداب طعام

  بركت در طعام:
آدابي را تعليم داد كه مردم آن را در خوردن غـذا رعايـت    �بايد دانست كه رسول خدا 

  كردند. مي
َلهُ  اْلُوُضوءُ  الطَعامِ  بـَرََكةُ «و فرمود:  ت طعـام در شسـتن دسـت و    برك« »بـَْعـَدهُ  َواْلُوُضـوءُ  قـَبـْ

  .»دهان قبل از آن و بعد از آنست
  .»طعام خود را كيل كنيد كه براي شما بركت خواهد داشت«و نيز فرمود: 

 ِمــنْ  لَِيْأُكــلْ  َوَلِكــنْ  الصــْحَفةِ  َأْعلَــى ِمــنْ  يَْأُكــلْ  فَــالَ  طََعاًمــا َأَحــدُُكمْ  َأَكــلَ  ِإَذا«و نيــز فرمــود: 
خورد، پس از باالي كاسه  هرگاه يكي از شما غذا مي« »َأْعَالَهـا ِمنْ  تـَْنِزلُ  َكةَ اْلبَـرَ  فَِإن  َأْسَفِلَها

  .»گردد نخورد بلكه از پايين آن بخورد زيرا بركت از باالي آن نازل مي
هاي بركت اين اسـت كـه مـردم سـير بكنـد، چشـم خنـك         گويم: يكي از صورت من مي

  گردد. خورد و سير نمي ه ميگردد، خاطر جمع گردد، حارص نباشد، مانند كسي ك
اي باشند كه هريكي صد درهم دارد، يكي از  تفصيل آن از اين قرار است كه دو نفر بگونه

دوزد، و در صرف مالش در نفع ديـن   ها از فقر احساس خطر نموده چشم در مال مردم مي آن
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د و در زنـدگي  پندارنـ  يابد، و آن ديگر عزت نفس دارد كه مردم او را غني مـي  و دنيا راه نمي
  باشد. خويش اقتصاد را رعايت نموده و نزد خويش خاطر جمع مي

آيـد، و يكـي از    آيـد و در مـال اول بركـت نمـي     پس براي نفر دوم در مـالش بركـت مـي   
هاي بركت اين است كه چيزي را در احتياجـات خـويش صـرف نمايـد و از چنـدين       صورت

  برابر آن كافي باشد.
خـورد، امـا طبيعـت     دو مرد هست كه هريكي يك رطـل مـي  تفصيلش اين كه بسا اوقات 

آيد، كـه ايـن    نمايد، و در معده دومي آفتي پديد مي يكي آن غذا را در تغذيه بدن صرف مي
آيد، بسـا اوقـات هركـدام از آن دو     دهد، بلكه بسا اوقات مضرّ درمي غذا هيچ نفعي به او نمي

كند كه محصـول زيـادي از    زميني صرف مينفر مالي را در اختيار دارند، پس يكي آن را در 
زند  يابد، دومي دست به اسراف و تبذير مي آيد و به انتظام امر معاشش راه مي آن به دست مي

  گردد. و نيازش برطرف نمي
هاي نفس و عقايد آن، در ظهور بركت دخلي دارند، همين است منظور  بدون ترديد هيأت

 َكالـِذى وََكـانَ  ِفيـِه، لَـهُ  يـُبَـاَركْ  لَـمْ  نـَْفـسٍ  بِِإْشـَرافِ  َذهُ َأَخـ َمـنْ فَ «كه فرمود:  �قول رسول خدا 
هركسي كه مالي را با انتظار نفس بردارد در آن بركت نخواهـد آمـد و او   « »َيْشَبعُ  َوالَ  يَْأُكلُ 

. از اينجاست كه راه رونده روي چوبي در »گردد خورد و سير نمي باشد كه مي مانند كسي مي
د و در زمين خير، هرگاه او با همت به يچزي روي بياورد، و بخواهد كه از آن خور هواليز مي

در نيازهايش كفايت به دست بيايد و خاطرش جمع گردد، اين باعـث خنكـي چشـمش قـرار     
مانـد، و بسـا اوقـات ايـن در      گيرد و نفسش عفيـف مـي   گرفته و وسيله خاطر جمعش قرار مي

  نمايد. ر الزم و ضروري صرف ميكند، پس آن را در امو طبيعت سرايت مي
آورد و در  ها را از پا بيرون مي شويد كفش هايش را قبل از طعام مي پس وقتي كه او دست

آورد بركت به  شود و نام خدا را به زبان مي يابد و آماده به غذا خوردن مي نشستن اطمينان مي
  شود. آن سرازير مي
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رو باشـد، و در   كـردنش ميانـه   ند و در صـرف و هرگاه طعام را وزن كند و مقدار آن را بدا
چشم ديد خود، آن را صرف نمايد، پس كمترين چيزي كه براي او كفايت كند بـه ديگـران   

  كفايت نخواهد كرد.
هرگاه طعام به صورت نامناسبي ساخته شود كه طبع از آن متنفـر گـردد، و بـه خـاطرخواه     

باشد كه بـه ديگـران    د، بيشتر از آنچه ميباش ترين آنچه كافي مي نفس ساخته نشود، بايد ادني
كنم اين بر كسي مخفي باشد كه انسـان بسـا اوقـات يـك نـان بـه        كند، و فكر نمي كفايت مي

خـورد و بـه آن پروايـي     گفـتن مـي   رفتن يا سخن خورد يا آن را به هنگام راه صورت تفكه مي
شود، اگرچه شكمش پر  كند كه او غذا نخورده است و به آن سير نمي كند و احساس مي نمي

دارد، و وجـود و عـدم آن مقـدار     شده باشد، بسا اوقات يك رطل  به صـورت تخمـين برمـي   
برد  كند، و بعد از مدتي پي مي اضافي، پيش او مساوي است و هيچگونه نيازي را برطرف نمي

  كه طعام كم درآمد.
ضمن فرشـته يـا   خالصه اينكه: براي وجود و عدم بركت اسباب طبيعي وجود دارد كه در 

شـود،   كند و در هيكل و شكل آن روح ملكي يا شـيطاني دميـده مـي    شيطان به آن كمك مي
  واهللا أعلم.

  شستن دست قبل و بعد از صرف غذا:
گردنـد، و در شسـتن آن    هاي دست برطـرف مـي   اما در شستن دست پيش از غذا آلودگي

زدن  گردند، خطر نيش يف نميها كث روند، لباس بعد از صرف غذا چربي و دسومت از بين مي
 َمـنْ «كه فرمـود:   �پيوندد، و همين است منظور قول رسول خدا  درنده و گزنده به وقوع نمي

هركسي شب گذرانيد « »نـَْفَسـهُ  ِإال  يـَُلوَمن  َفالَ  َشْىءٌ  فََأَصابَهُ  يـَْغِسْلهُ  َوَلمْ  َغْمرٌ  يَِدهِ  َوِفى بَاتَ 
جود داشـت و گزنـدني بـه او رسـيد، بـه جـز خـود        در حالي كه بر دستش چربي و دسومت و

  .»كسي را سرزنش و مالمت نكند

  خوردن به دست راست:
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 »بَِيِميِنهِ  فـَْلَيْشَربْ  َشِربَ  َوِإَذا بَِيِميِنِه، فـَْلَيْأُكلْ  َأَحدُُكمْ  َأَكلَ  ِإَذا«فرمود:  �رسول خدا 
نوشد بايد به  اه ميخورد بايد به دست راستش بخورد و هرگ هرگاه كسي از شما غذا مي«

 فَِإن  ِبِشَماِلهِ  َيْشَربْ  َوالَ  ِبِشَماِلهِ  َأَحدُُكمْ  يَْأُكلْ  الَ «، و نيز فرمود: »دست راست بنوشد
هيچيكي از شما به دست چپ نخورد و ننوشد، « »ِبِشَماِلهِ  َوَيْشَربُ  ِبِشَماِلهِ  يَْأُكلُ  الشْيطَانَ 

  .»دنوش خورد و مي زيرا شيطان به دست چپ مي
شـيطان غـذايي را   « »َعَلْيـهِ  اللـهِ  اْسمُ  يُْذَكرِ  َأالَ  الطَعامَ  َيْسَتِحل  الشْيطَانَ  ِإن «و نيز فرمود: 

  .»پندارد كه بر آن نام خدا برده نشود براي خود حالل مي

  بسم اهللا گفتن پيش از غدا و بعد از آن:

 اللـهِ  ِبْسـمِ : فـَْليَـُقـلْ  اللـهِ  اْسـمَ  يَـْذُكرَ  َأنْ  فـََنِسـيَ  َأَحـدُُكمْ  َأَكـلَ  ِإَذا«فرمـود:   �رسول خـدا  
هرگاه يكي از شما خورد و فراموش كرد كه هنگام شروع غذا خوردنـد بسـم   « »َوآِخـَرهُ  َأولَـهُ 

 زَالَ  َمـا«و در باره كسي كه چنين بكنـد فرمـود:    »اهللا بگويد، بايد بگويد: بسم اهللا أوله وآخره
همواره شيطان با او « »َبْطنِـهِ  ِفى َما اْستَـَقاءَ  َوَجل  َعز  اللهِ  اْسمَ  ذََكرَ  فـََلما َعهُ مَ  يَْأُكلُ  الشْيطَانُ 

  .»نمايد خورد، پس وقتي كه او بسم اهللا گفت شيطان آنچه را كه خورده بود استفراغ مي مي
 ِعْنـدَ  َيْحُضـَرهُ  َحتـى َشـْأنِهِ  نْ ِمـ َشـْىءٍ  ُكـل  ِعْنـدَ  َأَحـدَُكمْ  َيْحُضـرُ  الشـْيطَانَ  ِإن «و نيز فرمود: 

 يَـَدْعَها َوالَ  ْلَيْأُكْلَهـا ثُـم  َأًذى ِمـنْ  ِبَهـا َكـانَ  َمـا فـَْلُيِمطْ  اللْقَمةُ  َأَحدُِكمُ  ِمنْ  َسَقَطتْ  فَِإَذا طََعاِمهِ 
شود تا اين كه به هنگام غذا خوردن نيـز حاضـر    شيطان در هركار شما حاضر مي« »لِلشـْيطَانِ 

اي از دست كسي بيفتـد بايـد آن را پـاك نمـوده بخـورد و آن را       د، پس وقتي كه لقمهشو مي
  .»براي شيطان نگذارد

گويم: از جمله علومي كه خداوند به رسولش عنايت كرده بود علم حال ماليكه و  من مي
شـان بـر روي زمـين بـود، ماليكـه از مألاعلـي الهامـات خـوبي تلقـي           شدن شياطين و پراكنده

خيزد  كنند، و از مزاج شياطين آراي فاسدي برمي ها را به بني آدم الهام مي ند سپس آننماي مي
گـردد و مخـالف بـه مقتضـاي      كه به فساد نظام فاضل و خالف حكم وقار و سنگيني منجر مي
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دهند و بـه دوسـتان نزديـك خـود      باشد، پس شياطين اينگونه كارها را انجام مي طبع سالم مي
  كنند. ها را الهام مي آن

هـاي   از جمله حاالت شيطان ايـن اسـت كـه، در خـواب يـا در عـالم بيـداري بـه صـورت         
كنند، ماننـد خـوردن بـه دسـت      گردند كه طبايع سالم از آن نفرت پيدا مي پراكنده، متمثل مي

  چپ، و مانند صورت بيني بريده، و امثال آن.
شوند كه در بني نـوع   يهاي پستي منعكس م ها هيأت از آنجمله اينكه: گاهي در نفوس آن

هـا   خيزند، مانند گرسنگي و شهوت جنسي پس وقتي كـه در آنـان ايـن    انسان از بهيميت برمي
دهـد، مايـل    پديد آيند، به اختالط به اين نيازها، و نقل آنچه انسـان بـا ايـن حالـت انجـام مـي      

زهاي خود آورند، و بدين شكل نيا گردند، و قضاي اين شهوت را در اين وقت به خيال مي مي
آورند، پـس فرزنـدي كـه از ايـن عمـل جنسـي كـه شـيطان در آن شـركت داشـته و            را برمي

گردد، و آن غذايي كه  شود و به شيطنت مايل مي خواهش خود را برآورده اند كم بركت مي
باشـد. و بـه نفـع مـردم تمـام       صرف كرده نياز خود را به آن برطرف كرده اند كم بركـت مـي  

جستن طبعاً به  شود، بسم اهللا گفتن و به خدا پناه  اوقات به ضرر آن تمام ميشود، بلكه بسا  نمي
  روند. جستن به او، به عقب مي هاست. بنابراين است كه به هنگام بردن نام خدا و پناه  ضد آن

چنين اتفاقي براي ما پيش آمد كه روزي يكي از دوستان به زيارت ما آمد، مـا چيـزي در   
اي از آن به زمين افتاد و به زمين غلطيد، او  خورد تكه يني كه آن را ميجلو او گذاشتيم، در ح

شـد، تـا ايـن كـه حاضـرين جلسـه در شـگفت         به دنبالش دست دراز كرد و اتفاقاً آن دور مي
كردنش به زحمت افتاد، باز آن را گرفت و خـورد، پـس از چنـد روزي     آمدند، و او در دنبال

ان او گفت كه: من به كنار فالن كس رفتم كه او چيـزي  شيطان (جني) يكي را گرفت و به زب
خورد و از آن خوشم آمد، چزي به من نداد، آن را از او ربودم، با من درگير شد، تـا ايـن    مي

  كه از من باز گرفت.
ها از دست  خوردند ناگهان يكي از آن هويج همچنين اهل خانواده، خود داشتند هويج مي

ديگر برجست و آن را گرفت و خورد، دردي در سـينه و معـده   يكي رها شد و غلطيد انساني 
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او را پديد، سپس شيطان به او اصابت نمود و به زبان خود او صحبت كـرد كـه او ايـن هـويج     
هاي زيادي به گوش ما رسيده تا جايي كه متوجـه   غلطيده را خورده است، از اين قبيل داستان

هاسـت، واهللا   نيسـتند، بلكـه هـدف حقيقـت آن     شديم كه اين قبيل احاديث از باب ارادة مجاز
  أعلم.

  هرگاه مگسي در ظرف يكي از شما بيفتد:

 ْلَيْطَرْحـُه، ثُـم  ُكلـُه، فـَْليَـْغِمْسـهُ  َأَحـدُِكْم، ِإنَـاءِ  ِفـى الـذبَابُ  َوقَـعَ  ِإَذا«فرمود:  �رسول خدا 
 اه مگسي در ظرف يكي از شما افتاد همه هرگ« »َداءً  اآلَخرِ  َوِفى ِشَفاءً  َجَناَحْيهِ  َأَحدِ  ِفى فَِإن

، و »آن را غوطه دهيد باز بيرون بيندازيد، زيرا در يك پر آن شفا و در ديگر آن بيماري است
آن پـري كـه شـفا دارد    « »الـداءُ  ِفيـهِ  الـِذي ِبَجَناِحهِ  يـَتِقي َوِإنهُ «در روايتي ديگر آمده است: 

  .»زند آن را كنار مي
كننده  خداوند طبيعت را مدبر بدن آفريده است، پس بسا اوقات مواد اذيت بايد دانست كه

انـدزاد. بنـابراين، پزشـكان از     را كه صالحيت جزء بدن بودن را ندارند از عمق بدن بيرون مي
خوردن خون حيوان نهي كرده اند، پس مگس بيشتر غذاهاي فاسد را كه صالحيت جزء بدن 

تـرين عضـوي ماننـد پـر دفـع       ها را بـه سـوي پسـت    بيعت آنخورد، پس ط بودن را ندارند، مي
كند، باز اين عضو در اثر اين كه ماده سمي در آن پديد آمده اسـت نيـاز بـه خـارش پيـدا       مي
باشد و از حكمت خداوندي است كه  كند، و به هنگام هجوم در تنگناها نخستين عضو مي مي

وديعت نگذاشته باشد تـا بـدين وسـيله    او در هيچ چيزي سم نگذاشته كه در آن مادة ترياكي ب
بنيه آن حيوان را حفظ نمايد، و اگر ما اين بحث را از طب مـورد بررسـي قـرار بـدهيم كـالم      

  طوالني خواهد شد.
زدن مگس در برخي از اوقـات بـه هنگـام خـوردن غـذا معلـوم و        خالصه اين كه سم نيش

شود، و  دفع شده معلوم ميكردن عضوي كه ماده سوزنده به آن  باشد، و حركت محسوس مي
اندازد وجـود   ها را بيرون مي در طبيعت چنين نيروي مخفي كه با اينگونه مواد درگير شده آن

  باشد. دارد، پس چه چيزي از اين بحث مستبعد مي



    

    حجت اهللا البالغه      590 
    

 

  خورد: چگونه غذا مي ����رسول خدا 
هيچگاهي بر ميـز و در پيشدسـتي غـذا نخـورده اسـت، و گـاهي بـراي آن         �رسول خدا 

گاهي الشة كبـاب شـده    �نان پخته نشده است، و نه آن حضرت  )1(از آرد ميده � حضرت
گوسفند را ديده است، و نه او در حال كـه تكيـه زده باشـد غـذا ميـل كـرده اسـت، و نـه آن         

  خورند. كردن مي ها آرد جو را بدون از غريال غريال ديده است، بلكه آن �حضرت 
تـرين عـادات    ها متوسط عوث شده و عادات آندر عرب مب �بايد دانست كه رسول خدا 

ها تكلف نداشتند، پس پيروي به اين عادات بهتر است از اين كه كسـي   بودند، و مانند عجمي
در دنيا فرو برود و از ذكر خدا باز بماند. و نيز بهترين راه براي صاحبان هر مذهبي ايـن اسـت   

  باع نمايند.كه از سيرت پيشواي خود در هرچيز از كوچك و بزرگ ات

  خوردن مؤمن و خوردن كافر:

ــدا  ــول خ ــود:  �رس َعةِ  ِفــى يَْأُكــلُ  َواْلَكــاِفرَ  َواِحــٍد، ِمًعــى ِفــى يَْأُكــلُ  اْلُمــْؤِمنَ  ِإن «فرم  َســبـْ
  خورد. مؤمن در يك روده و كافر در هفت روده مي« »َأْمَعاءٍ 

و هم و غـم   گويم: معني اين حديث اين است كه تمام هم و غم كافر شكم اوست من مي
خـوردن   مؤمن فكر آخرت است، و شايسته به مؤمن، اين است كه غذا كم بخورد، و اين كـم 

  باشد. از خصايل ايمان است، شدت حرص در خوردن خصلتي از خصايل كفر مي

  نهي از دو تا دو تا خوردن خرما:
  از اين كه كسي دو دانه خرما باهم بخورد نهي فرمود. �رسول خدا 

ها: اين است كه هرگاه دو دانه  نهي از قران چندين صورت دارد: يكي از آنگويم:  من مي
شوند، بلكه احتمال دارد كه يكي از دو هسـته،   خرما باهم در دهان بگذارد خوب جويده نمي

  باشد، برخالف آن كه هسته يكي باشد. ها مشكل مي نمودن آن او را اذيت كند، زيرا كنترل 

                                           
آرد ميده: آرد گندم كه آن را دو بار پخته باشند و ناني كه از اين نوع آرد پخته شود و نـام يـك قسـم     -)1(

  باشد. حلوا نيز مي
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  هاي حارصي است. از صورتاز آنجمله اينكه: اين يكي 
دادن خويش بر رفيقان است، و احتمال دارد همراهان از ايـن   از آنجمله اينكه: اين ترجيح 

  شود. گرفتن از همراهان برطرف مي شان نيايد، البته اين معني با اجازه خوش

  واداركردن بر جمع و جور و نگهداري خرما:

كسـي كـه خرمـا در خانـه     « »التْمـرُ  ِعْنـَدُهمُ  تٍ بـَْيـ َأْهـلُ  َيُجـوعُ  الَ «فرمـود:   �رسول خدا 
اي  خانـه « »َأْهُلهُ  ِجَياعٌ  ِفيهِ  َتْمرَ  الَ  بـَْيتٌ «فرمود:  �. رسول خدا »شود داشته باشد گرسنه نمي

 »اْلَخـل  اِإلَدامُ  نِْعـمَ «فرمـود:   �. رسول خدا »باشند كه در آن خرما نباشد اهل آن گرسنه مي
  .»بهترين شوربا سركه است«

گويم: از تدبير منزل اين است كه يك چيز سردستي در آن باشـد كـه در بـازار بـا      من مي
گير آيد، مانند خرما در شهر مدينه، و بيخ زردك و امثال آن در شهرهاي مـا، پـس    نرخ ارزان

اگر غذايي را يافت كه حسب دلخواه باشد چه بهتر، و اگر نـه آنچـه در خانـه اسـت بـراي او      
گيرنـد،   اي است براي آن و اگر چنين نكنند بر شرف گرسنگي قرار مي پرده باشد و كافي مي

  همچنين حال شوربا.

  پرهيز از خوردن سير و پياز خام در مجالس:

هركسي سـير يـا پيـاز بخـورد     « »فـَْليَـْعَتزِْلَنا َبَصالً  َأوْ  ثُوًما َأَكلَ  َمنْ «فرمود:  �رسول خدا 
ديگي آورده شد كه در آن سبزيجات بـود   �ضرت ، در محضر آن ح»بايد از ما كناره گيرد

 »تـُنَـاِجى الَ  َمـنْ  أُنَـاِجى فَـِإنى ُكـلْ «كه بـوي نامناسـبي داشـت، بـه بعضـي از صـحابه فرمـود:        
  .»بخور، زيرا من با كسي خلوت دارم كه تو با او خلوت نداري«

آن چيزي پسندند و همچنين هر گويم: فرشتگان از مردم، نظافت و خوشبويي را مي من مي
در  �پسندند كه عادت پاكيزگي را برانگيزد، و از ضد آن نفـرت دارنـد. رسـول خـدا      را مي

  ميان شريعت نيكان كه به انوار ملكي منور باشند از ديگران فرق قايل شده است.

  بايد بر طعامي كه خداوند انعام كند حمد گفت:
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َهـا فـََيْحَمـَدهُ  اَألْكلَـةَ  يَْأُكـلَ  َأنْ  ْبـدِ اْلعَ  َعـنِ  لَيَـْرَضـى اللـهَ  ِإن «فرمـود:   �رسول خـدا    َأوْ  َعَليـْ
َهـا فـََيْحَمـَدهُ  الشْربَةَ  َيْشَربَ  پسندد كه هرگاه بنده چيزي بخـورد يـا بنوشـد     خداوند مي« »َعَليـْ

  ، فلسفه آن قبالً بيان گرديد.»بر آن حمد خدا را بيان كند
گـردد: از آنجملـه    يد سنت ادا ميهايي روايت است كه هركدام را بگو در باره حمد صيغ

ـًرا طَيبـاً ُمَبارًَكـا ِفْيـِه َغْيـر «است:  َعْنـُه  ُمـَودٍع، َوالَ ُمْسـتَـْغًنى ]َمْكِفـي َوالَ [اْلَحْمـُدِ ِهللا َحْمـًدا َكِثيـْ
ستايش بسيار زياد، پاكيزه و مبارك، خدايى را كه بى نيـاز اسـت و درخواسـت از او    «. »رَبنـاَ 

  »ارد، و همه به او نيازمندند، پروردگارا! ستايش مان را قبول فرماهميشه ادامه د
تمام سـتايش هـا   «. »ُمْسـِلِمينَ  َوَجَعَلنَـا َوَسَقانَا َأْطَعَمَنا الِذى لِلهِ  اْلَحْمدُ «از آنجمله است: 

  »و از جمله مسلمين ما را گردانيد خدائى راست كه ما را خورانيد و نوشانيد
  .  »َمْخَرًجا َلهُ  َوَجَعلَ  َوَسوَغهُ  َوَسَقى َأْطَعمَ  الِذى لِلهِ  ْلَحْمدُ ا«از آنجمله است: 

سپاس خدايي را كه خورانيد و نوشانيد و گوارا گرداند و در نهايت راه خروجي براي آنها 
  قرار داد.

  پذيرايي از ميهمان، در اثر ايمان است:
وجب جمع و جور پراكندي شهر و نوازي از درهاي جوانمردي، دري و م وقتي كه ميهمان

آيين و باعث برقرار دوستي بين مردم است و نيـز سـبب آنسـت كـه مسـافران ضـرري نيابنـد،        
  واجب است كه از باب زكات قرار گيرد، و در آن تشويق و ترغيب گردد.

فَ  فـَْلُيْكـرِمْ  اآلِخـرِ  َواْليَـْومِ  بِاللهِ  يـُْؤِمنُ  َكانَ  َمنْ «فرمود:  �رسول خدا  هركسـي بـه   « »هُ َضـيـْ
، بـاز نيـاز پديـد آمـد كـه مـدت       »خدا و روز قيامت ايمان دارد، بايد از ميهمان پذيرايي كنـد 

نوازي معين گردد، تا ميهمان سبب حرج ميزبان قرار نگيرد يا مقدار كمي را زياد قـرار   ميهمان
ه سـه  ندهد، پس اكرام كه همان جايزه باشد به يك شـبانه روز مقـرر گرديـد و منتهـاي آن بـ     

  باشد. شبانه روز معين شد و بيش از آن صدقه مي

  مسكرات
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  كنند: عقل و آيين هردو، به قباحت مسكرات حكم مي
كردن عقل با به كار بردن مسكرات، عقل را صـد درصـد قبـيح قـرار      بايد دانست كه زايل

و دهد، زيرا در آن انداختن نفس در ورطه بهيميت و دور نگهداشتن آن از ملكيت اسـت،   مي
نيز تغيير خلق اهللا است كه عقل را كه خداوند به بني نوع انسان مختص قرار داده است، زايـل  

كنـد و خـود را در    برد و مال را ضايع مـي  نمايد، و نيز مصلحت كشور و منزل را از بين مي مي
  نمايد. آور كودكان مي معرض هيأت منكر قرار داده خنده

yϑ$﴿ا به اشاره در اين آيه جمع فرموده است: خداوند همه اين معاني را به صراحت ي ‾Ρ Î) 

ß‰ƒÌ� ãƒ ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# βr& yìÏ%θãƒ ãΝ ä3uΖ ÷� t/ nοuρ≡y‰ yèø9 خواهد در ميان  جز اين نيست كه شيطان مي« )1(﴾#$
  .»شما دشمني ايجاد نمايد

بنابراين، تمام اهل اديان و مذاهب بر قبح آن اتفاق نظر نموده اند و اين آنچنان نيست كـه  
بعضي بصيرت ندارند پنداشته اند كه با در نظرگرفتن حكمت عملي چيز خوبي است، چرا كه 

شود؛ زيرا اين پندار از باب اشتباه حكمـت طبـي بـا حكمـت عملـي       از آن طبيعت تقويت مي
ها تجاذب و درگيري  باشند، و بسا اوقات بين آن است، و در حقيقت اين دو تا باهم متغاير مي

دهد، زيرا در آن بنيه انسان در معـرض از   ند قتال كه طب آن را حرام قرار ميآيد مان پديد مي
هم پاشيدگي است، حاالنكه حفظ آن واجب است، و بسا اوقات حكمت عملي آن را واجب 

دهد، زيرا در آن صالح كشور يا دفع عار و ننگ وجود دارد، و مانند عمل جنسي كه  قرار مي
دهـد، و بسـا    شدن واجب قرار مي رت طوقان و خطر اذيتطب آن را به هنگام پديدآمدن صو

اوقات حكمت عملي آن را در صورتي كه ننگ و عار در بر داشته باشـد يـا بـرخالف سـنت     
  دهد. راشده باشد حرام قرار مي

  فساد شراب چندين برابر باالتر از منافع آنست:

                                           
  .91سورة مائده، آية  -)1(
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اني را كه به فكر دهند، و كس خردمندان هر قوم و هر قرن، مصلحت را بر طب ترجيح مي
باشند فاسق، فاجر و  شوند، و به صحت جسم متمايل مي مصلحت نيستند و به آن پايبند نمي

دانند، و در اين، هيچگونه اختالفي ندارند، خداوند آن را براي ما اعالم داشته است  بدكار مي

yϑ$!﴿فرمايد:  چنانكه مي ÎγŠ Ïù ÖΝøOÎ) ×��Î7Ÿ2 ßìÏ�≈ oΨ tΒ uρ Ä¨$̈Ζ= Ï9 !$yϑ ßγßϑ øOÎ) uρ ç� t9 ò2r& ÏΒ $yϑ ÎγÏèø� ‾Ρ﴾)1(  كه
ها بزرگتر از نفع  در اين دو چيز، گناه بزرگ و بعضي منفعت براي مردم است، اما گناه آن«

  .»هاست آن
البته استعمال مسكر، در حدي كه سكر در بر نداشـته باشـد و هـيچ فسـادي بـر آن مرتـب       

ستقيم اسالم كه نهايـت سياسـت   نگردد پيش خردمندان مورد اختالف است، شرع مقدس و م
باشد، وقتي ديد كه مقدار  امت و سد ذرايع را در بر دارد، و احتمال تحريف در آن منقطع مي

گيرد، و نيز ديد كه نهي بر مفاسد بدون نهـي   كمي از خمر و شراب داعي به كثير آن قرار مي
روش مجـوس و غيـره   ها ندارد، و گـواه كـافي در ايـن بـاره      از خود خمر هيچ تأثيري در آن

ماند، پس حكم تحريم بر  است، و اگر دروازه رخصت باز گردد سياست ديني منظم باقي نمي
  خود خمر چه قليل باشد يا كثير داير گرديد.

  نوشي كمك كند ملعون است:  هركسي كه بر شراب

 َوَعاِصـَرَها َوُمْبَتاَعَهـا َهـاَوبَائِعَ  َوَسـاِقيَـَها َوَشـارِبـََها اْلَخْمـرَ  اللـهُ  َلَعـنَ «فرمـود:   �رسول خـدا  
خداوند خمر (شراب) را، نوشندة آن را، نوشاننده آن « »ِإلَْيـهِ  ةَواْلَمْحُمولَـ َوَحاِمَلَها َوُمْعَتِصَرَها

گيـر آن را، كسـي را كـه بـه خـاطر او شـيره گرفتـه         را، فروشندة آن را، خريدار آن را، شـيره 
  .»شود همه را لعنت فرمود مل ميشود، حامل آن و كسي كه براي او خمر ح مي

گويم: وقتي مصلحت در حرام قراردادن چيزي معين گرديد و به آن قضا نازل شـد   من مي
كند و بـه آن   برد و در ميان مردم ترويجش مي واجب شد كه از هرآنچه امر آن چيز را باال مي

  ست.نمايد، نهي شود، زيرا اين متناقض با مصلحت و دشمني با شرع ا وادار مي

                                           
  .219سورة بقره، آية  -)1(
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  آور حكم خمر و شراب است: هر نشه
و اصحاب و احاديث زيادي با طرق بيشـمار و عبـادات مختلفـي بـه حـد       �از رسول خدا 

 النْخلَـةِ  الشـَجَرتـَْينِ  َهـاتـَْينِ  ِمنْ  اْلَخْمرُ «فرمود:  �مستفيض روايت شده است كه آن حضرت 
  .»خرما و انگورباشد: درخت  شراب از اين دو درخت مي«كه  »َواْلِعَنَبةِ 

 فـَْهـوَ  َأْسـَكرَ  َشـَرابٍ  ُكـل «فرمـود:   �كسي از شـراب ذرت و بـرنج پرسـيد: آن حضـرت     
  .»اي كه نشه آورد، حرام است هر نوشابه« »َحَرامٌ 

ــز آن حضــرت  ــود:  �و ني  َكِثيــُرهُ  َأْســَكرَ  َمــا، وَ َحــَرامٌ  ُمْســِكرٍ  ُكــل َخْمــٌر   ُمْســِكرٍ  ُكــل «فرم
  »َحَرامٌ  ِمْنهُ  اْلَكف  َفِمْلءُ  اْلَفْرقُ  ِمْنهُ  َأْسَكرَ  َماَحَراٌم وَ  فـََقِليُلهُ 

هر نشه آور خمر و هر نشه آور حرام است، و آنچه زيادش نشه بياورد كمـش نيـز حـرام    «
  »است، و هر آنچه ظرف بزرگي از آن نشه بياورد يك مشت هم از آن حرام است

: وقتـي كـه حكـم تحـريم خمـر      كسي كه در هنگام نزول آيه حاضر بوده است فرمود كه
شد: انگور، خرما، گندم، جو و عسـل. و خمـر همـان اسـت      نازل شد آن از پنج چيز گرفته مي

لقد حرمت الخمر حـين حرمـت، ومـا نجـد خمـر األعنـاب «كه عقل را پنهان كند و فرمود: 
فتيم، يـا  وقتي خمر حرام گرديد شراب انگور را نمـي « »إال قليًال وعامة خمرنا البسر والتمـر

هـاي فضـيح (شـراب     ، خـم »هاي ما از خرماي نارسيده و خرماي رسيده بود بلكه عموم شراب
خرماي نارسيده) را شكستند وقتي حرمت خمر نـازل گرديـد، همـين اسـت مقتضـاي قـوانين       

كننده عقل است كـه قليـل    شرع، زيرا خصوصيت انگور معنايي ندارد، و مؤثر در تحريم زايل
گردد، پس واجب است كه به آن قايل شـد، امـروز بـراي كسـي جـايز       آن مفضي به كثير مي

نيست كه آنچه از غير انگور گرفته شده است را حالل بداند، و كمتر از حد نشـه را اسـتعمال   
  نمايد.

آري! به برخي از صحابه و تابعين حـديث در مرحلـه اول نرسـيده بـود، لـذا معـذور قـرار        
ش رسيد و امر مانند نيمروز روشن گرديد و حديث: گيرند، زماني كه حديث به حد شهرت مي
» ِتى ِمنْ  نَاسٌ  لََيْشَرَبنونـََها اْلَخْمرَ  أُمگروهي از امت من شراب را بـا  «كه  »اْسـِمَها بِغَْيـرِ  ُيَسم
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، صحيح ثابت شد، عذري باقي نماند، خداوند ما را و ساير مسلمانان را »نوشند نام ديگري مي
  د نگهدارد.از اين، در پناه خو

  استفاده از خمر حرام است:

يعنـي   »الَ «گردانيدن خمر چطور است؟ فرمـود:   سؤال گرديد كه سركه �از رسول خدا 
 لَـْيسَ  ِإنـهُ «كنـيم، فرمـود:    آن را سركه نگردانيد، گفتند كه: ما آن را به خاطر دوا درسـت مـي  

  .»ي استآن دوايي نيست بلكه بيمار«كه  »َداءٌ  َوَلِكنهُ  ِبَدَواءٍ 
اي داشـتند و بـراي آن حيلـه     نوشـي عالقـه فـوق العـاده     گويم: چون مردم به شراب من مي
رسـيد، تـا كـه     كردند، مصلحت بدون از نهي از آن، در هرحال به پايه تكميل نمـي  تراشي مي

  اي به ميان بياورد. هيچكس نتواند عذر و بهانه

  نهي از آميختن خرماي نارسيده با خرماي رسيده:
از آميختن خرماي نارسيده با خرماي رسيده و آميختن كشـمش و خرمـا و    �خدا  رسول

گويم: فلسفة آن اين اسـت كـه    آميختن خرماي تازه با خرماي تازه رسيده نهي فرمود. من مي
كنـد كـه    نشه بنابه آميختگي زودتر قبل از تغيير مزه سرايت خواهد كرد، پس نوشنده فكر مي

  آور قرار گرفته است. لواقع نشهآور نيست و في ا هنوز نشه
 َوَأبـْـَرأُ  َأْرَوى ِإنـهُ «گفـت:   كـرد، و مـي   در هنگام نوشيدن، سه بار تـنفس مـي   �رسول خدا 

گـويم:   . من مـي »كننده از درد تشنه و خوشگوارتر است تر، برطرف كننده اين سيراب« »َوَأْمَرأُ 
وارد بشود طبيعت آن را بـه   اين حكم از آنجاست كه هرگاه آب در معده به تدريج كم، كم

ماند  كند، و اگر آب زيادي بر معده هجوم بياورد، معده حيران مي تر صرف مي طرف نياز اهم
كه آن را كجا مصرف نمايد، و اگر آب سرد در معده مردم سرد مزاج ريخته شود، برودت و 

خالف آن سردي به او اصابت نموده نيرويش از برخورد مقدار كثير ضعيف خواهـد شـد، بـر   
صورت كه به تدريج آب در معده وارد شود، و اگر در معده مردم گـرم مـزاج آب زيـاد بـه     
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گـردد، و اگـر    آيد و برودت تكميل نمـي  ها پيش مي يكبار وارد گردد، برخوردي در ميان آن
  يابد. آيد سپس برودت ترجيح مي به تدريج كم كم وارد گردد نخست برخورد پيش مي

  آداب نوشيدن

  نوشيدن آب از دهانه مشكيزه: نهي از
از نوشيدن آب از دهان مشك و برگرداندن دهانة مشكيزها نهي فرمود. من  �رسول خدا 

گويم: اين از آنجاست كه وقتي كسي دهانه مشكيزه را برگردانيـده از آن بنوشـد، آب بـا     مي
نمايد، و بـه   ميشود، و اين مرض در كبد (جگر) را ايجاد  فشار به يكبار در حلقوم او وارد مي

تـوان از خـس و خاشـاك تمييـز      دهد و در اين صورت در اثر فشـار آب، نمـي   معده ضرر مي
  بدهد.

  حكايت شده است كه انساني از دهانه مشكي آب نوشيد و ماري در شكم او فرو رفت.

  نهي از نوشيدن در حال ايستادگي:
و نيز مروي است كه او  از اين كه كسي در حال ايستادن بنوشد نهي فرمود، �رسول خدا 

گويم: اين نهي، نهي ارشاد و تأديب است، زيرا نوشيدن در  ايستاده نوشيده است، من مي �
هاي فاضله و نزديكتر به سيري نفس و سيرابي است، و به اين كه طبيعت  حال نشستن از هيأت

  براي بيان جواز است. �آب را در محلش مصرف نمايد، اما عملكرد آن حضرت 

  وره را نخست بايد به كسي داد كه در دست راست باشد:پس خ

تـر اسـت،    هركسي به طرف راست باشد مستحق »فَـاألَْيَمنَ  األَْيَمنَ «فرمود:  �رسول خدا 
اين به خاطر آنست كه از درگيري جلـوگيري بشـود، زيـرا كـه اگـر روش بـر تقـديم افضـل         

گرفـت، و بسـا اوقـات از تقـديم      مـي ها مسّلم قرار ن بود، بسا اوقات فضل كسي در ميان آن مي
  آمد. ديگران ناراحتي پديد مي

  نوشيدن: نهي از تنفس در ظرف به هنگام آب
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از ايـن كـه در ظـرف تـنفس كنـد يـا كـه در آن بدمـد، نهـي فرمـود، مـن             �رسول خدا 
گويم: اين بدان خاطر است كه از دهان يا بيني او چيـز نـاگواري در ظـرف نيفتـد و از آن      مي

  ناسبي پديد نيايد.هيأت نام
ــُتمْ  ِإَذا َســموا«فرمــود:  �رســول خــدا  ــُتمْ  ِإَذا َواْحَمــُدوا َشــرِبـُْتمْ  َأنـْ بــه هنگــام « »رَفـَْعــُتمْ  َأنـْ

، فلسـفه  »نوشيدن بسم اهللا بگوييد و هرگاه دهان را از دهانه ظرف برداشتيد الحمـد هللا بگوييـد  
  اين قبالً بيان گرديد.

  لباس، آرايش، ظروف و غيره

  دانست: ناگوار مي ����شدن به لذات دنيا را آن حضرت  ئنمطم
ها نظر انداخت كه چگونه به  به عادات عجم و تعمقات آن �بايد دانست كه آن حضرت 

لذات دنيا اطمينان دارند، پس رؤوس و اصول آن لذات و تعمقات را حرام قـرار داد و آنچـه   
هـا مـردم را از دار آخـرت فرامـوش      تر باشد را مكروه قـرار داد؛ زيـرا دانسـت كـه ايـن      پايين

  نمايند. گردانند و بيشتر به طرف تالش دنيا متوجه مي مي
باشد، زيرا اين باالترين فكر و بزرگترين افتخار  پس از جمله آن رؤوس، لباس فاخرانه مي
  باشد. آنان بود، بحث در اين باره از چند جهت مي

  نهي از اسبال و جر ازار از روي تكبر:
ه است: بلندي پيراهن و شلوار، زيرا هدف از اين، سترپوشـي و تجمـل و زيبـايي    از آنجمل

دادن ثـروت و   گيرنـد، نيسـت، بلكـه هـدف از آن فخـر و نشـان       كه در لباس هـدف قـرار مـي   
گري و امثال آنست، تجمل فقط در همان مقدار است كه با بـدن مسـاوي و برابـر باشـد،      غني

خداونـد در روز  « »َبطَـًرا ِإزَارَهُ  َجـر  َمـنْ  ِإلَـى اْلِقَياَمـةِ  يـَْومَ  للهُ ا يـَْنظُرُ  الَ «فرمود:  �رسول خدا 
  .»فرمايد قيامت به سوي كسي كه ازارش را از روي تكبر بلند كند نظر نمي

نَـهُ  َمـاِفيْ  َعَلْيـهِ  ُجنَـاحَ  الَ  َسـاقـَْيهِ  َأْنَصـافِ  ِإلَـى اْلُمـْؤِمنِ  ِإْزرَةُ «فرمود:  �و نيز آن حضرت   بـَيـْ
ازار (شلوار) مـؤمن تـا نصـف سـاقش باشـد      « »النارِ  ِفىفَ  َذِلك ِمنَ  َأْسَفلَ  َوَما اْلَكْعبَـْينِ  بـَْينَ وَ 
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تـر باشـد موجـب     تر از اين تا نرسيده به شتالنگ گناهي در بر ندارد، و آنچه از اين پايين پايين
  .»دخول جهنم است

  از آنجمله است: لباس نادر و نازك.

  ردان حرام است:پوشيدن ابريشم براي م

نـَْيا ِفى اْلَحرِيرَ  لَِبسَ  َمنْ «فرمود:  �رسول خدا  هركسـي در  « »اآلِخـَرةِ  ِفـى يـَْلَبْسـهُ  َلمْ  الد
اش همانند آنست كه در باره خمـر   ، فلسفه»دنيا ابريشم بپوشد در قيامت آن را نخواهد پوشيد

  ذكر كرديم.
ارغوان نهي فرمود، و به مقـدار دو   از پوشيدن ابريشم، ديباج، قسي، مياثر و �رسول خدا 

آيـد،   إلي سه انگشت اجازه داد، زيرا اين از باب لباس نيست، و گاه وقتي به آن نياز پديد مـي 
و عبدالرحمن بن عوف به خاطر مرض خارشي كه داشـتند   �به زبير بن عوام  �رسول خدا 

د، بلكه هـدف شـفايافتن   به پوشيدن ابريشم اجازه فرمودند، زيرا هدف در چنين وقت ترفه نبو
  از بيماري بود.

  نهي از پوشيدن آنچه به آن فخر و مراءات حاصل شود:
اي به رنگ مسرت بخش رنگ داده شود كه از آن فخر و مـراءات   از آنجمله است پارچه

اي كه به رنگ عصفر و زعفـران رنـگ داده شـود     از پارچه �حاصل گردد، پس رسول خدا 
  .»اين از لباس جهنم است«كه  »النارِ  َأْهلِ  ثَِيابِ  ِمنْ هِذِه  إن «نهي فرمود، و فرمود: 

 »لَـــهُ  رِيـــحَ  ال لَـــْونٌ  النَســاءِ  َوِطيـــبُ  لَـــُه، لَـــْونَ  ال رِيــٌح، الرَجـــالِ  ِطْيـــبُ  َأالَ «و نيـــز فرمـــود: 
خشبويي مردان آنست كه بوي خوب دارد و رنگ نـدارد، و خشـبويي زنـان آن كـه رنـگ      «

 ِمـنَ  اْلبَـَذاَذةَ  ِإن «كه فرمـود:   �. و نيست اختالفي در اين قول رسول خدا »دارد و بوي ندارد
  .»سادگي در اثر ايمانداري است«كه  »اِإليَمانِ 

نـَْيا ِفى ُشْهَرةٍ  ثـَْوبَ  لَِبسَ  َمنْ «و فرمود:  ـهُ  َأْلَبَسـهُ  الـدةٍ  ثـَـْوبَ  اللكسـي  « »اْلِقَياَمـةِ  يـَـْومَ  َمَذلـ
  .»پوشاند نيا بپوشد خداوند به او در روز قيامت لباس مذلت ميآور در د كه پارچه شهرت
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 »اْلَكَراَمـةِ  ُحلـةَ  اللـهُ  َكَسـاهُ  تـََواُضـًعا َجَمـالٍ  ثـَـْوبِ  لُـْبسَ  تـَـَركَ  َمـنْ «فرمـود:   �رسول خـدا  
كسي كه پوشيدن لباس زيبا را بـه خـاطر تواضـع تـرك كنـد خداونـد بـه او لبـاس كرامـت          «

  .»پوشاند مي

  خداوند متعال: اظهار نعمت

خداونـد  « »َعْبـِدهِ  َعلَـى نِْعَمتِـهِ  َأثـَـرَ  يـَـَرى َأنْ  ُيِحـب  اللـهَ  إن «كـه فرمـود:    �و اين قول او 
  .»دارد كه آثار نعمت خود را بر بنده ببيند دوست مي

 ُيَسـكنُ  َمـا َهـَذا َيِجدُ  َكانَ  َما«شخصي را ديد كه ژوليده موي بود، فرمود:  �رسول خدا 
  .»اين شخص چيزي كه سر خود را صاف كند نيافته است« »رَْأَسهُ  بِهِ 

َمـا َكـاَن َيِجـُد َهـَذا َمـا «آلود پوشيده بود، فرمود:  و شخص ديگري را ديد كه لباس چرك
  .»هاي خود را بشويد اين نتوانسته چيزي بيابد كه لباس« »ثـَْوبَهُ  بِهِ  يـَْغِسلُ 

وقتـي كـه خداونـد بـه تـو      « »َعَلْيكَ  وََكَراَمُتهُ  اللهِ  نِْعَمةُ  فـَْلتـُرَ إذا آتاك اهللا ماالً «و فرمود: 
؛ زيرا در آنجا دو چيز وجود دارد كه »مالي داد بايد نعمت و كرامت خود را بر تو ديده باشد

  در حقيقت مختلف و به ظاهر شبيه يكديگر اند، يكي مطلوب است و ديگري مذموم.

  هاي مطلوب: لباس
ر آن بخل نباشد، و آن به اعتبار اختالف طبقات مردم مختلف پس مطلوب اين است كه د

باشـد،   آيد در حق فقيران اسرافي مـي  باشد، پس آنچه در حق پادشاهان بخل به حساب مي مي
كننـد مطلـوب اسـت و همچنـين      نشينان و آنان كه مانند حيوان زندگي مي ترك عادات بيابان

  برگزيدن نظافت و عادات خوب مطلوب است.

  هاي مذموم: لباس
روي در تكلف، مراءات و تفاخر در لباس، شكستن قلوب فقـرا و امثـال آن، مـذموم     زياده

است، و در الفاظ حديث اشاراتي بـه ايـن معنـي وجـود دارد چنانكـه بـر انديشـمندان مخفـي         
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كـردن نفـس از اتبـاع انگيـزه حقيـر پنداشـتن ديگـران و تكبـر و          نيست، و مناط اجر سركوب
  فخركردن است.

  ه جاآوردن شكر خدا بر يافتن لباس جديد:ب
يافت اسم آن را كه عمامه باشد يا قميص يا چـادر   هرگاه لباس جديدي مي �رسول خدا 

َرُه، َأْسأَُلكَ  َكَسْوتَِنيِه، َكَما اْلَحْمدُ  َلكَ  اللُهم «فرمود:  گرفت و مي مي رَ  َخيـْ  لَـُه، ُصـِنعَ  َما َوَخيـْ
ــن   « »لَــهُ  ُصــِنعَ  َمــا َوَشــر  َشــرهِ  ِمــنْ  بِــكَ  َوَأُعــوذُ  ــه م ــر تراســت، همچنانكــه ب خــدايا ســتايش م

خواهم و از شـر آن و   پوشانيدي، خير آن را و خير آنچه به خاطر آن اين ساخته شده از تو مي
  ، فلسفه آن قبالً بيان گرديد.»برم شر آنچه به خاطر آن ساخته شده به تو پناه مي

  آرايش مردان به طال حرام است:
  جمله رؤوس، زيورآالت مترفه است، و در اينجا دو اصل وجود دارد:از 

كننـد، و جريـان    ها با همديگر افتخار مي يكي آنكه: طال آن چيزي است كه به آن عجمي
روي در تـالش دنيـا، امـا نقـره چنـين       دارد به زيـاده  رسم به پوشش زيور از آن، مردم را وامي

 فَـاْلَعُبوا بِاْلِفضـةِ  َعلَـْيُكمْ  َوَلِكـنْ «ديد نمود، و فرمود: در طال تش �نيست. بنابراين، رسول خدا 
  .»ولي نقره را الزم بگيريد و به آن لعب كنيد« »ِبَها

ها بيشتر راغب باشند.  دوم اينكه: زنان به تزيين و آرايش نيازمندتر هستند تا شوهران به آن
زنان بيش از تزيين مردان است، بنابراين، عادت عرب و عجم همه بر اين رايج است كه تزيين 

پس واجب است به زنان نسبت به مردان اجازة بيشتري به تـزيين داده شـود. بنـابراين، رسـول     
نَـاثِ  َواْلَحرِيـرُ  الـذَهبُ  ُأِحـل «فرمود:  �خدا  طـال و ابريشـم   « »ذُُكورَِهـا َعلَـى َوُحـرمَ  أُمتِـي، ِإلِ

  .»رام گرديدندبراي زنان امت من حالل و براي مردان آن ح
يعمـد أحـدكم علـى «در باره انگشتر طاليي كه در دست كسي بود، فرمود:  �رسول خدا 

ــود    « »جمــر مــن نــار فيجعلــه فــي يــده ــت خ ــته در دس ــش را برداش ــر آت ــما اخگ ــي از ش يك
در باره انگشتر نقره اجازه فرمود، بويژه بـراي كسـي كـه حكمـي      �، رسول خدا »گذارد مي
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زنان را  �. رسول خدا »آن را يك مثقال كامل نكن« »ال تتمـه مثقـاالً و «داشته باشد، فرمود: 
  ي بزرگي ساخته بشود. از پوشيدن طالي غير مقطع منع فرمود، يعني آن كه از يك قطعه

 ِمــنْ  َحْلَقــةً  فـَْلُيَحلْقــهُ  نَــارٍ  ِمــنْ  َحْلَقــةً  َحِبيَبــهُ  ُيَحلــقَ  َأنْ  َأَحــب  َمــنْ «فرمــود:  �رســول خــدا 
هركسي دوست دارد كه به دوستش گلوبند آتشين بپوشـاند او را بايـد گلوبنـد طـال     « »َذَهبٍ 

، موافق به همين اسلوب طوق و النگو را بيان فرمود، همچنين نسـبت بـه قـالده طـال،     »بپوشاند
گوشواره طاليي و زنجير طاليي تصريح فرموده است، و در اين حكـم معنـي را بيـان فرمـود:     

آگاه باش، نيست از شما زنـي  « »بِـهِ  ُعذَبتْ  ِإال  ُتْظِهُرهُ  َذَهًبا َتَحلى اْمَرَأةٌ  ْنُكن مِ  لَْيسَ  ِإنهُ  َأَما«
، حضـرت ام سـلمه زيـور    »شـود  كه زيور طال علناً بپوشد، مگر اين كه به آن عذاب داده مـي 

ُحـل «فرمـود:   �هـا تكـه پـاره بودنـد، رسـول خـدا        آالت طاليي داشت، ظاهر آنست كه آن
 طال براي زنان حالل است، يعني في الجمله حالل است. »َهُب ِلْإلناثِ الذ  

اين است آنچه مفهوم احاديث واجب گردانيد، و من معارض براي آن نيافتم، مذهب فقها 
  الحال. بحقيقةدر اين باره معلوم و مشهور است، واهللا أعلم 

  نمودن سبيل: درازكردن ريش و كوتاه
تزيين به موي، زيرا مردم نسبت به امر موي اختالف نظر دارند، از آنجمله است: آرايش و 

برخالف ايـن   �گذاشتند، سنت پيامبر  ها را زياد مي پس مجوسان ريش را كوتاه نموده سبيل
 »الشـَواِربَ  َوَأْحُفـوا اللَحـى، َوفــُروا اْلُمْشـرِِكيَن، َخـاِلُفوا«فرمـود:   �است، پس رسـول خـدا   

  .»ها را كوتاه كنيد ه جا آورده ريش را زياد و سبيلمخالفت مشركان را ب«

  روي در تجمل و آرايش: ميانه
پسنديدند، و از تجمـل و آرايـش    زدگي و سادگي را مي اي از مردم ژوليدگي، مهنت عده

نمودند، و ايـن را يكـي از    اي ديگر در تجمل و آرايش مبالغه مي نفرت داشتند، برعكس عده
هـا و رد   كـردن مـذهب آن   دادند پـس مضـمحل   تن مردم قرار ميوجوهات فخر و حقير پنداش
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روي بين ايـن دو روش   روش آنان يكي از اهداف شرع قرار گرفت، زيرا مبناي شرايع بر ميانه
  باشد. و جمع بين دو مصلحت مي

  فطرت در پنج خصلت است:

 َوتـَْقِلـيمُ  الشـاِرِب، ص َوقَـ َواِالْسـِتْحَداُد، اْلِختَـاُن، َخْمـسٌ  اْلِفطْـَرةُ «فرمـود:   �رسول خـدا  
كـردن، تراشـيدن مـوي زيـر نـاف،       فطرت در پنج چيز اسـت: ختنـه  « »اِإلْبطِ  َونـَْتفُ  اَألْظَفاِر،

ها وقتـي   . سپس نياز پديد آمد كه براي اين»گرفتن سبيل، گرفتن ناخن و كندن موي زير بغل
كرد، و تا كسي كه بـه زور   مقرر گردد، تا بتوان بر كسي كه از اين سنت مخالفت نمايد انكار

ها را  آورد به تراشيدن و كندن هر روز مشغول نگردد، و سست و تنبل آن خود را متورع درمي
تا يك سال ترك نكند، پس براي گرفتن سبيل، گرفتن ناخن، كندن موي زير بغل و تراشيدن 

  زير ناف مقرر گرديد كه بيش از چهل شب ترك نگردد.

  هاي خويش را: ويم ����درازگذاشتن آن حضرت 

هـا   يهـود و نصـاري بـه مـوي    « »َيْصبـُُغونَ  الَ  َوالنَصاَرى اْليَـُهودَ  ِإن «فرمود:  �رسول خدا 
هـاي خـود را بـه جلـو آويـزان       . اهـل كتـاب مـوي   »زنند، (يعني شما رنـگ بزنيـد)   رنگ نمي

هـاي جلـو را آويـزان     هـم مـوي   �گذاشت، پـس رسـول خـدا     كردند و مشركان فرق مي مي
گذاشتن مـوي بـر پيشـاني و صـورت، و      شت، پس از مدتي فرق نمود، سدل يعني آويزانگذا

اين شكل يك گونه سادگي است، فرق عبارت از دو قسمت قراردادن موي كـه هـر قسـمتي    
  به يك صدغ رها بشود.

  نهي از تراشيدن قسمتي از سر و رهاساختن قسمتي ديگر:
  رهاساختن قسمتي ديگر) نهي فرمود.از قزع (تراشيدن قسمتي از سر و  �رسول خدا 

هـاي شـياطين و نـوعي از مثلـه      گويم: راز در اينجا اين است كه اين هيأت از هيأت من مي
اي كه به آن عادت دارنـد آن را   زده ها آفت است كه نفس از آن نفرت دارد، مگر اين كه دل

َونَِهـي َعـن الترجـل إالَ غبّـاً يريـد » فـَْلُيْكرِْمـهُ  َشـْعرٌ  لَـهُ  َكـانَ  َمنْ «فرمود:  �بپسندد. رسول خدا 
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، و »هـا پـذيرايي كنـد    هركسي موي داشته باشـد بايـد از آن  « التوسط بين اإلفـراط والتفـريط
روي در افراط و تفريط  كردن مگر روز در ميان نهي فرمود، هدف ميانه از شانه �رسول خدا 

  بود.

  چه نوع آرايش براي زنان حرام است:

ــدا  ــول خــ ــود:  �رســ  َواْلُمتَـَنمَصــــاتِ  َواْلُمْستَـْوِشــــَماِت، اْلَواِشــــَماِت، اللــــهُ  َلَعــــنَ «فرمــ
زدن  خداوند وشم زنان و طالبان و شـم « »تـََعـاَلى اللـهِ  َخْلقَ  اْلُمغَيـَراتِ  لِْلُحْسِن، َواْلُمتَـَفلَجاتِ 

د لعنـت  كنندگان را كه براي آرايش چنين كننـ  كنده كنان را و دندان سوهان را و موي سفيد 
مرداني را كه خود را شبيه زنان كنند و زناني را كـه خـود    �. و نيز رسول خدا »فرموده است

  را شبيه مردان قرار دهند لعنت فرموده است.
اي آفريده است كـه   گويم: اصل در اين باره اين است كه هر نوع وصنفي را بگونه من مي

آيد و ماننـد   كه ريش برايشان بيرون مي باشند، مانند مردان خواهان ظهور احكامي در بدن مي
شوند، پس اقتضاي آنـان بـراي احكـام بـه اعتبـار       زنان كه مايل به يك نوع رقص و خفت مي

معنايي است كه در مبدأ وجود داشت كه آن عيناً كراهيت ضد آنست. بنابراين، پسنديده ايـن  
و تغييـر خلـق سـبب     است كه هرنوع و صنفي بر آن قرار گيرد كه فطرتش خواهان آن است،

كشـي قـاطر    عمل جنسي خر با ماده اسـب را بـراي نسـل    �باشد. بنابراين، رسول خدا  لعن مي
  مكروه قرار داد.

  چه زينت و آرايش براي مردان مباح است:
پس از زينت يكي آنست كه به جاي تقويت براي فعـل طبيعـت و توطـة بـراي آن باشـد،      

باشـند، و يكـي آنسـت كـه      ها محبوب مي ردن كه اينك كشيدن و سر شانه مانند سرمه به چشم
مباين و ضد اين فعل است، مانند اين كه انساني خود را به شكل حيواني قـرار دهـد، و آنچـه    

خواهد، و آن غير پسنديده است  روي در پديدآوردن چيزي است كه طبيعت آن را نمي زياده
  داند. كه اگر انسان با طبعش آزاد گذاشته بشود آن را مثله مي
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  نهي از نقاشي صورت در پارچه و منزل:
از آن نهي فرمـود،   �هاست كه رسول خدا  از آنجمله: عكاسي در پارچه و ديوار و فرش

  و مدار نهي دو چيز است:
يكي آنكه: اين يكي از وجوه رفاهيت و آرايش است، زيرا آنان با اين گونه چيزها افتخار 

كردند، پس مانند لباس ابريشم قرار گرفـت،   ي صرف ميها مال زياد كردند و در انجام آن مي
  باشد. و اين معني در عكاسي درخت و غيره موجود مي

پرستي  شدن به عكس و صورت و جريان رسم به رغبت در آن، درِ بت دوم اينكه: سرگرم
 پرسـتي در  انـدازد، و بـت   برد، و آن را به ياد اهل آن مـي  گشايد، و ارزش آن را باال مي را مي

اكثر طوايف كه پديد آمده است فقط از همين راه پديد آمده اسـت، و ايـن منـع مخـتص بـه      
عكس حيوان است. بنابراين، دستور رسيده است كه سر پيكرها بريده شود تا به شكل درخت 

  درآيند، و ساخت عكس درخت، خفيف درآيد.
اتـاقي كـه در   « »اْلَمالَِئَكـةُ  َتْدُخُلهُ  الَ  الصورَةُ  ِفيهِ  الِذى اْلبَـْيتَ  ِإن «فرمود:  �رسول خدا 

  .»شود آن عكس باشد فرشته در آن وارد نمي
ــود:   ــز فرم ــهُ  َيْجَعــلُ  النــارِ  ِفــى ُمَصــورٍ  ُكــل «و ني بُــهُ يفَ  نـَْفًســا َصــوَرَها ُصــورَةٍ  ِبُكــل  َل ِفــى َعذ 

فسـي بـه او داده   هر عكاس در جهنم است در برابر با هر عكسي كه كشـيده اسـت ن  « »َجَهـنمَ 
  .»شود كه در جهنم عذاب گردد مي

ُفخَ  َأنْ  وَُكلـفَ  عُـذبِ  ُصـورًَة، َصـورَ  َمـنْ «و نيز فرمود:  هركسـي  « »بِنَـاِفخٍ  َولَـْيسَ  ِفيَهـا، يـَـنـْ
  .»شود تا در آن روح بدمد و هرگز نخواهد دميد صورتي بسازد عذاب و شكنجه مي

د دارد، و در مألاعلي داعيه غضب و لعن بـر  گويم: چون در تصاوير معني بت وجو من مي
ها متنفـر گردنـد،    ها متحقق گرديده است، واجب است كه ماليكه از آن ها و پرستاران آن بت

شـوند، پـس كـردار عكـاس كـه عكـس        شـان حشـر مـي    هرگاه مردم در روز قيامت با اعمـال 
گـردد؛ زيـرا ايـن     خواست آن را در عمل خويش نقالي بكند، در او متمثـل مـي   كشد و مي مي
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نزديكترين چيز در آنجاست، و اقدامش بر نقـالي و كوشـش او بـر ايـن كـه در آن تخصـص       
  تواند روح در آن بدهد. گردد، اما او نمي بيابد، در صورت شكنجه به نفخ روح ظاهر مي

  نهي از اشتغال در سرگرمي:
د از آنچـه كـه   هـا عبـارت هسـتن    كننـده، و آن  از آنجمله است: اشتغال در چيزهاي سرگرم

سبب شود انسان آخرت را فراموش كند و از آن غافل شود و اوقات را ضايع بگرداند، ماننـد:  
آالت موسيقي از قبيل ني، طنبوره، شطرنج، كبوتربازي، جنگاندن حيوانات و غيره؛ زيرا وقتي 

د، مانـ  انسان به چنين چيزها مشغول گردد، از خوردن و آشاميدن و كارهاي ضروري غافل مي
شود، پس اگر رسم به اشـتغال در   بسا اوقات نياز به رفتن توالت دارد، اما جهت ادرار بلند نمي

گيرنـد، و بـه اصـالح خـويش متوجـه       اين امور، جريان يابد همه مردم سربار جامعه قـرار مـي  
  گردند. نمي

  زني در وليمه و غيره مباح است: سرود خواني و دف
نـي در وليمـه و امثـال آن از عـادت عـرب و عجـم و       ز بايد دانست كه سرودخواني و دف

هـا   كننـده  ها از سـرگرم  ها بود، زيرا وضعيت شادي و سرور متقاضي آنست، پس اين روش آن
در  �كنندگي آن است كـه در زمـان آن حضـرت     نيستند، و جز اين نيست كه ميزان سرگرم

ادي و سـرور مطلـوب   حجاز و عموم دهات رواج داشت، نه آن كه اشتغال به آن، بـيش از شـ  
  باشد، مانند مزامير.

  باشد: بازي با نردشير معصيت مي

هركسـي بـا   « »َوَرُسـوَلهُ  اللـهَ  َعَصـى فـََقـدْ ، ِشـيرِ  بِـالنـْردَ  َلِعـبَ  َمـنْ «فرمـود:   �رسول خـدا  
 بِالنـْردَ  َلِعبَ  َمنْ «، و نيز فرمود: »نردشير بازي كند، او از خدا و رسول او  نافرماني كرده است

هركسي با نردشير بازي كنـد، گويـا دسـت    « »َوَدِمهِ  اْلِخْنزِيرِ  َلْحمِ  ِفي يََدهُ  صبغ أنَماكَ فَ  ِشيرِ 
  .»خود را با گوشت و خون خنزير آلوده كرده است
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در « »َواْلَمَعـاِزفَ  َواْلَخْمـرَ  َواْلَحرِيرَ  اْلِحرَ  َيْسَتِحلونَ  َأقْـَوامٌ  أُمِتى ِمنْ  لََيُكوَنن «و نيز فرمود: 
امت من كساني خواهند آمد كـه زنـا، ابريشـم، شـراب و بـازي بـه آالت لهـو را حـالل قـرار          

نكـاح را علنـاً   « »أعلنـوا النكـاح واضـربوا عليـه بالـدف«فرمـود:   �. و رسول خدا »دهند مي
  .»انجام دهيد و بر آن دف بزنيد

  باشند: بعضي از مالحي: حرام و بعضي مباح مي
آور هسـتند   ها آالت طرب ها حرام است، آن باشند، برخي از آن يپس مالحي بر دو نوع م

زدن و سـرودخواندن در وليمـه و امثـال آن از     مانند مزامير، و بعضي ديگـر هسـتند ماننـد دف   
  حوادث سرور.

  خواني مباح است: حودي
شوند،  خواني در اصل همانست كه به وسيله آن شتران به حالت طرب درآورده مي حودي
ز آن در اينجا مطلق خوش الحاني و خواندن اشعار بـا آهنـگ اسـت، و ايـن مبـاح      اما هدف ا

  كننده. آور است نه سرگرم است زيرا بسط
بازي در حقيقت بازي و  دواني، و نيزه كردن به وسيله آالت مانند تيراندازي، اسب اما بازي

سـپر در زمـان آن    هـا بـه نيـزه و    ها اهداف شرعي وجود دارد، حبشي لعب نيستند، زيرا در اين
  كردند. در جلوي او در مسجد بازي مي �حضرت 

 »َشـْيطَانَةً  يـَْتبَـعُ  َشـْيطَانٌ «در حق كسي كه به دنبـال كبـوتري بـود، فرمـود:      �رسول خدا 
كـردن   از برانگيختـه  �، رسـول خـدا   »شيطاني است كه به دنبال شيطاني قـرار گرفتـه اسـت   «

  ها باهم نهي فرمود. حيوان

  ري بيش از كفايت:نهي از نگهدا
هـا   هـاي اضـافي كـه هـدف از آن     هـاي زيـاد و لحـاف    از آنجمله است: نگهداري حيـوان 

هاست، پـس رسـول خـدا     كردن نياز نباشد، بلكه هدف نشاندن به مردم و افتخار بر آن برطرف
ــود:  � ــَراشٌ «فرم ــَراشٌ  لِلرُجــِل، ِف ِــِه، َوِف ــَراشٌ  الْمَرَأت ــْيِف، َوِف ــعُ  لِلض ــْيطَان َوالراِب ــك « »لِلش ي
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، و »لحاف از مرد و يكي از زن او و يكي براي ميهمان است، لحاف چهارمي از شيطان اسـت 
هـايي   شتري براي شيطان است و اتاق« »لِلشـَياِطينِ  َوبـُيُـوتٌ  لِلشَياِطينِ  ِإِبلٌ  َتُكونُ «نيز فرمود: 

  .»براي شياطين است

  شتر شيطان است:
اما شتر شيطان را من ديدم، يكي با شتر بسيار نجيبـي بيـرون   «فرمود:  �حضرت ابوهريره 

گـذرد   آيد كه آن را فربه كرده است، و از آن باالتر شتري نيست، و به كنار بـرادرش مـي   مي
  .»كند كه از سفر باز مانده است و او را سوار نمي

  نگهداري سگ به جز سگ شكاري و سگ نگهبان مزرعه حرام است:
هـا عالقـه داشـتند، در صـورتي كـه سـگ حيـوان         ه نگهداري سـگ مردم زمان جاهليت ب

شوند، زيرا اين با شيطان مناسبت دارد همچنانكه  ملعوني است كه فرشتگان از آن ناراحت مي
از نگهـداري آن نهـي فرمـود، و فرمـود:      �ما قبالً در باره مارمولك گفتيم، پس رسول خـدا  

ـــتَـَقصَ  َزرْعٍ  َأوْ  َصـــْيدٍ  َأوْ  َيةٍ َماِشـــ َكْلـــبَ  ِإال  َكْلًبـــا اتَخـــذَ  َمـــنِ «  »ِقيـــَراطٌ  يـَـــْومٍ  ُكـــل  َأْجـــرِهِ  ِمـــنْ  انـْ
هركسي سگي را به جز سگ گله، شكار و كشت نگهداري كند، هر روز از ثـواب او يـك   «

. و در روايتي كاستن دو قيراط آمده است، نگهداري بوزينـه و خـوك   »شود قيراط كاسته مي
  هم در حكم سگ است.

شدن اجر، اين است كه اين عملكرد بهيميـت را تقويـت    م: فلسفة آن در كاستهگوي من مي
نمايد، اسم قيراط به طـور مثـال اسـت كـه هـدف از آن پـاداش        نموده ملكيت را سركوب مي

بسيار ناچيزي است. بنابراين، در ميـان دو قيـراط و يـك قيـراط كـه در روايـات آمـده اسـت         
  تناقضي وجود ندارد.

  ف طال و نقره حرام است:به كارگرفتن ظرو
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 َيْشـَربُ  الـِذى«فرمـود:   �از آنجمله است به كارگرفتن ظروف طال و نقره: رسـول خـدا   
اي بنوشد، جز اين  كسي كه در ظرف نقره« »َجَهنمَ  نَارَ  َبْطِنهِ  ِفى ُيَجْرِجرُ  ِإنَما اْلِفضةِ  ِإنَاءِ  ِفى

  .»زند نيست كه در شكم او آتش جهنم شعله مي
 َلُهـمْ  فَِإنـَهـا ِصـَحاِفَها، ِفـى تَـْأُكُلوا َوالَ  َواْلِفضـِة، الـذَهبِ  آنِيَـةِ  ِفى َتْشَربُوا الَ «يز فرمود: و ن

نـَْيا ِفى هـا غـذا نخوريـد،     در ظرف طال و نقره ننوشيد و در كاسـة آن « »اآلِخَرةِ  ِفى ُكمْ َولَ  الد
اش  ؛ آنچه را با آن فلسفه»د در روز قيامتها از آن كفار اند در دنيا و براي شما هستن زيرا اين

  معلوم گردد، قبالً بيان كرديم.

  نصايح پيامبرانه:

ُروا«فرمود:  �رسول خدا  َواْكِفُتوا األَبـَْواَب، َوَأِجيُفوا اَألْسِقَيَة، َوَأوُْكوا اآلنَِيَة، َخم 
َياَنُكمْ   فَِإن  الرقَاِد، ِعْندَ  اْلَمَصابِيحَ  َوَأْطِفُئوا َفًة،َوَخطْ  انِْتَشارًا ِلْلِجن  فَِإن  ،اْلَمَساء ِعْندَ  ِصبـْ
ها را  ها را بپوشيد، دهان مشك ظرف« »اْلبَـْيتِ  َأْهلَ  فََأْحَرَقتْ  اْلَفِتيَلةَ  اْجتَـرتِ  رُبَما اْلُفَوْيِسَقةَ 

ها  ها را به هنگام شام جمع و جور و نگهداري كنيد، زيرا جن ببنديد، درها را ببنديد، بچه
ها را به وقت خواب خاموش كنيد، زيرا بسا اوقات  انتشار و پراكندگي و ربودن دارند، چراغ

  .»كشد كَشد و اهل خانه را به آتش مي موش فتيله را مي
 َيْكِشـفُ  َوالَ  بَابًـا يـَْفـَتحُ  َوالَ  ِسـَقاءً  َيُحـل  الَ  الشـْيطَانَ  فَـِإن «در روايتي ديگر آمـده اسـت:   

. و در روايتـي  »دارد كند و پرده را از طرف برنمي طان مشك را و در را باز نميشي«كه  »ِإنَـاءً 
لَـةً  السـَنةِ  ِفـى فَـِإن «ديگر اسـت:    ِسـَقاءٍ  َأوْ  ِغطَـاءٌ  َعَلْيـهِ  لَـْيسَ  بِِإنَـاءٍ  يَُمـر  الَ  َوبَـاءٌ  ِفيَهـا يـَْنـِزلُ  لَيـْ

زيـرا در طـول سـال شـبي هسـت كـه در آن       « »َوبَـاءِ الْ  َذلِـكَ  ِمنْ  ِفيهِ  نـََزلَ  ِإال  وَِكاءٌ  َعَلْيهِ  لَْيسَ 
اي نباشد و به مشكي كـه دهـان بسـته     گذرد به ظرفي كه بر آن پرده گردد، نمي وبايي نازل مي

  .»گردد نباشد، مگر از آن و با در آن مقداري نازل مي

  شدن جن به هنگام شام: پراكنده
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هـا در اصـل فطـرت     اسـت كـه آن  شدن جن به هنگام شام از آنج گويم: اما پراكنده من مي
دهـد، پـس    ها دست مي ظلماني هستند، پس به وقت فراگيري تاريكي شادي و سروري به آن

كنـد از آنجاسـت كـه تـأثير      شوند، اما اين كه شيطان دهان بسته مشك را باز نمـي  پراكنده مي
نكه وقتي گيرد، همچنا ها آن چنانكه ما درك كرده ايم، در ضمن كارهاي طبيعي انجام مي آن

شود، و هرگاه سنگي بلغطد و در غلطيـدن بـه    باد در خانه وارد شود جن همراه با آن وارد مي
غلطد و امثال آن، امـا ايـن كـه در طـول سـال       آن كمك شود بيشتر از حد اقتضاي عادت مي

گردد، منظور از آن اينست كه بعد از مدتي طـوالني وقتـي    شبي هست كه وبا در آن نازل مي
  گردد. رسد كه هوا در آن فاسد مي فرا مي

و من آن را يك بار مشاهده نمودم، احساس كردم كه هواي نامناسبي آمد و فـوراً بـه مـن    
درد سر رسيد، پس ديدم كه بسياري از مـردم بيمـار شـدند و آمـاده شـدند بـراي پـيش آمـد         

  بيماري در همان شب.

  روي در ساخت و ساز: نهي از زياده
هـا، پـس در ايـن     دادن آن روي در ساخت و ساز و تزيين و آرايـش  از آنجمله است: زياده

آن را با  �كردند، پس رسول خدا  كردند، و اموال زيادي صرف مي نهايت تكلف مي باره بي
 ِفـي النـَفَقـةَ  ِإال ِفيَهـا، ُأِجرَ  ِإال نـََفَقةٍ  ِمنْ  اْلُمْؤِمنُ  َأنـَْفقَ  َما«تغليظ شديد معالجه نمود، و فرمود: 

رسـد،   دهد مگر اين كه در برابر آن پاداشي به او مي اي را نمي مؤمن هيچ نفقه« »التــَرابِ  َهَذا
 َمـا ِإال  َصـاِحِبهِ  َعلَـى َوبَـالٌ  بِنَـاءٍ  ُكـل  ِإن «، و نيز فرمـود:  »مگر آنچه در اين خاك صرف كند

اي  چـاره  هر سـاخت و سـاز بـراي صـاحبش وبـالي اسـت مگـر آن كـه از آن        « »الَ  َمـا ِإال  الَ 
  ، يعني ما ال بد منه.»نباشد

شايان « »ُمَزوقاً  بـَْيتاً  يَْدُخلَ  َأنْ  - لَِنِبى  لَْيسَ  َأوْ  -  ِلىاْلوَ  لَْيسَ  ِإنهُ «فرمود:  �رسول خدا 
  .»اي وارد بشود شان هيچ ولي يا نبي نيست كه در اتاق آراسته



    

  611  ابواب معيشتاز 
  

 

خداونـد بـه مـا    « »َوالطـينَ  اْلِحَجـارَةَ  َنْكُسـوَ  َأنْ  يَْأُمْرنَـا لَـمْ  اللـهَ  ِإن «فرمود:  �رسول خدا 
  .»دستور نداده است كه سنگ و گل را بپوشانيم

  طب و رقيه:
هـا و مصـايب، بـه طـب و افسـون، تمسـك        در بيمـاري  �مردم پيش از بعثت رسول خدا 

ني بي باشد، كهانت، ستاره ، خط كه رمل ميةجستند، و براي دريافت امور آينده به فال، طير مي
داشت  ها چيزهاي نامناسبي وجود مي شدند، در بعضي از اين ها دست به كار مي و تعبير خواب

  ها نهي فرمود و بقيه را مباح گذاشت. از آن �كه رسول خدا 

  طب:
حقيقت طب اين است كه به خواص طبايع حيواني، نباتي و معـدني تمسـك گـردد، و در    

دهـد، زيـرا    قواعد ديني اين را صحيح قرار مـي اخالط به اعتبار اضافه و كاهش تصرف شود، 
در اين هيچگونه شائبه شرك و فسادي نه ديني و نه دنيوي وجود ندارد، بلكه نفـع زيـادي در   

نمايد، به جز معالجه و مداوي با خمر؛ زيرا  هاي مردم را جمع و جور مي بر دارد، و پراكندگي
ز مـداوي بـا چيـز خبيـث ماننـد سـم تـا        در آن اعتياد وجود دارد كه قطع نخواهد شد، و به جـ 

باشد، و به جز مـداوي   معالجه به غير از آن امكان داشته باشد، زيرا اين گاهي منجر به قتل مي
با داغ تا زماني كه مداوي بدون آن امكان داشته باشد؛ زيرا سوختن به آتش از جملـه اسـبابي   

ها مروي اسـت   از معالجه �دا است كه ماليكه از آن نفرت دارند. اصل در آنچه از رسول خ
  ها وجود داشت. اي است كه نزد عرب آن تجربه

  دم (رقيه):
حقيقت دم و رقيه تمسك به كلماتي است كه در مثال، تحقق و اثري دارند، قواعـد دينـي   

نمايد، بويژه وقتي كه از قرآن و سنت باشد يا شبيه  تا زماني كه در آن شرك نباشد ردش نمي
  تي كه تضرع إلي اهللا داشته باشند.ها از كلما به آن
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  عين برحق است:
اي از توجـه بيننـده بـه آنكسـي      عين برحق است، حقيقت آن اين است كه تـأثير و صـدمه  

شود، و همچنين اسـت نظركـردن جـن، و هـر حـديثي كـه در آن از دم،        رسد كه ديده مي مي
هـا شـرك    كـه در آن  ها آنست تعويذ و اعمال ايجاد دوستي، نهي وارد شده است، محمل آن

  باشد يا چنان در اسباب منهمك گردد كه از خداوند متعال غفلت پديد آيد.

  فال بد و نيك:
حقيقت فال بد و نيك اين است كـه وقتـي در مألاعلـي امـري فيصـله بشـود، بسـا اوقـات         

گيرند كه بر سرعت انعكاس، آفريده شده اند، از آنجمله است  وقايعي به رنگ آن، رنگ مي
هـا تلفـظ    ت، و از آنجمله اسـت آن الفـاظي كـه بـدون قصـد و اختيـار معتدبـه، بـه آن        خاطرا

  شود. ها توجه مي ها هم شبيه به خاطرهاي مخفي هستند كه قصداً به آن شود، اين مي

  وقايع جوي:
باشـند، و جـز    ها، از طبيعت ضعيف مي از آنجمله است: وقايع جوي، زيرا بيشتر اسباب آن

ها نـه بـه بعضـي ديگـر، وابسـته بـه اسـباب         ها به بعضي از صورت ص آناين نيست كه اختصا
  سماوي يا منعقدشدن امري در مألاعلي است.

هـا تخمـين و بـرانگيختن     كردنـد، در آن  ها بر امور آينده استدالل مـي  ها به وسيله آن عرب
رفـت كـه    رفت و نيز گمان مي وسواس وجود داشت، بلكه در بعضي از اوقات گمان كفر مي

از بـد فـالي نهـي فرمـود، و فرمـود:       �توجه از حق تعالي منصرف گـردد، پـس رسـول خـدا     
، يعني آن كلمة نيكي كه انسان نيكي، بـه آن  »ها فال نيك است بهتر آن«كه  »خيرهـا الفـال«

تكلم كند، زيرا اين دورتر از آن قبايح است، نفي عـداوي (تجـاوز بيمـاري و سـرايت آن بـه      
هـا اسـباب مسـتقلي     پنداشـتند كـه ايـن    هـا مـي   صل آن نيست، اما عربديگري) به معني نفي ا

  كردند. هستند، و توكل علي اهللا را كالً فراموش مي
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ها منعقد  گردد كه قضاي الهي برخالف آن در حقيقت سبب اين اسباب، زماني تكميل مي
خـورد، بـه   نگردد، زيرا اگر قضاي الهي منعقد گردد، خداوند آن را بدون اين كه نظام به هم 

ها اسباب عادي هستند نه  رساند، تعبير از اين نكته به زبان شرع اين است كه آن پايه تكميل مي
  عقلي.

  كند: هامه دروازة شرك را باز مي
آيـد) دروازة شـرك را    هامه (آن حيواني است كه به گمان مردم جاهليت از قبر پديد مـي 

به اين امور، نهي وارد شد، نـه از ايـن جهـت     كند، و همچنين غول، پس از اشتغال غالباً باز مي
  ها حقيقتي نداشتند. كه اين

ها حقيقتي ندارند، حاالنكه احاديثي بـر ثبـوت جـن و تـردد      توان گفت كه اين چگونه مي
ها در جهان، و بر ثبوت اصل عدوي، و بر ثبوت شومي در زن، اسب و خانه آشكارا وجود  آن

هاسـت، و از ايـن جهـت كـه      به اعتبار جـواز اشـتغال بـه آن   دارند، پس حتماً مراد از آن، نفي 
مخاصمه و درگيري در اين باره جايز نيست، پس ادعاي كسي بر ديگري كه او شتر مرا كشته 

  شود. يا آن را با واردكردن شتر بيمارش بيمار كرده است و امثال آن شنيده نمي

  نهي از كهانت:
از كهانت كه عبارت است از  � چگونه، حال آن كه تو خبرداري كه رسول خدا

خبرگرفتن از جن، شديداً نهي فرمود، از كسي كه پيش كاهن برود بيزاري جست، باز وقتي 
آيند، و نسبت به امري گفتگو  سؤال شد از وضع كاهنان فرمود كه: ماليكه در ابرها فرود مي

ا شنيده، به كنند كه در آسمان به آن قضاوت شده است، پس شياطين استراق سمع آن ر مي
آميزند، يعني وقتي كه يك دري در  ها در آن صدها دروغ مي كنند، و جن ها الهام مي جن

كند، پس  مالأعلي ثابت گردد رشحاتي از آن بر ماليكه پايين كه منتظر الهام هستند ترشح مي
 ها گيرند، سپس كاهنان از آن ها چيزي مي هاي هوشيار و زكي از آن بسا اوقات بعضي از جن

نمايند، پس تو، شك و ترديدي نبايد داشته  آن را موافق به مناسبات طبيعي و كسبي تلقي مي
باشي كه متعلق به عدم آن در خارج نيست، بلكه بر مظنه خطا، شرك و فساد است، چنانكه 
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$yϑ ÎγÏèø� ‾Ρ﴾)1( .» بگو: در هر دوى آنها گناهى بزرگ و [نيز] براى مردم سودهايى است و گناه
  .»هر دوى آنها از نفعشان بيشتر است

  انواء و ستارها:
هـا نهـي    اما انواء و ستارها بعيد نيست كه حقيقتي داشته باشند، زيرا شرع از اشـتغال بـه آن  

هـا، نكـوهش    الً نفي ننمود، از سلف صالحين ترك اشتغال بـه آن ها را ك فرمود، و حقيقت آن
مشتغلين و عدم پذيرش اين تأثيرات به صورت توارث منقول است، نه ايـن كـه اصـالً وجـود     

هـا، ملحـق بـه بـديهيات اسـت، ماننـد اخـتالف         ها نفي گردد؛ زيرا بسـياري تـأثيرات از آن   آن
  امثال آن.ها در اثر اختالف احوال خورشيد و ماه و  فصل

  حدس، تجربه و رصد:
هـا داللـت    از آنجمله است: آنچه حدس، تجربه و رصد بر آن داللت كننـد، چنانكـه ايـن   

  ها بر دو وجه باشد: دارند بر حرارت زنجبيل و برودت كافور، بعيد نيست كه تأثير اين
يكي آنكه: شبيه به طبايع باشد، پس همچنانكه هرنوع، طبيعـت بـه خصوصـي از گرمـي و     

شود، همچنـين بـراي    سردي، خشكي و تري، دارد كه به آن در دفع امراض تمسك جسته مي
افالك و كواكب طبايع و خواصي هست كه مانند حرارت شمس، برودت قمـر، پـس وقتـي    

دانيد كه  گردد، آيا مگر نمي كه اين ستاره در محل خود وارد شود نيرويش در زمين ظاهر مي
هاسـت اختصـاص دارد    ها در باره چيزي كه راجع بـه طبـع آن   زن به عادت زنانه و اخالق آن

هـا بـه مـرد اختصـاص      اگرچه ادراك آن مخفي باشد، اما جرأت، بلندكردن صدا و امثـال آن 
توانيم اثر نيروي زهـره و مـريخ    دارد به اعتبار آن معني كه در مزاج او وجود دارد، لذا ما نمي

  توانيم انكار نماييم. طبايع خفيه را نمي در زمين را انكار كنيم، همچنانكه اثر اين

                                           
  .219سورة بقره، آية  -)1(
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دوم آنكه: شبيه به قوت روحاني است كه با طبيعت مركب باشد، مانند نيـروي نفسـاني در   
جنين از طرف مادر و پدر، و مواليد به نسبت آسمان و زمين مانند جنين در برابر مـادر و پـدر   

  كند. ني سپس انساني آماده ميشدن صورت حيوا باشند، پس اين نيرو جهان را براي فايض مي
براي حلول اين نيروها به حسـب اتصـاالت فلكـي انـواع مختلفـي هسـت، و بـراي هرنـوع         

ها به علـم نجـوم دسـت     خواصي هست، پس ملتي در اين علم با دقت نگريسته است، پس آن
برخالف آن كنند، البته اگر قضا و قدر  يافته اند كه به وسيله آن به وقايع آينده آشنايي پيدا مي

آورد و خداوند  منعقد گردد، نيروي كوكب را به صورت ديگري قريب به اين صورت درمي
هـا   رساند، بدون اين كه در نظام كواكب نسبت به خواص آن قضاي خود را به پايه تكميل مي

كنند كه در خواص كواكب لزوم عقلي نيست  فرق واقع بشود، پس از اين نكته چنين تعبير مي
ها شباهت دارند، امـا همـه مـردم     گردند، و به عاليم و نشاني فق به سنت اهللا جاري ميبلكه موا

روي كرده اند كه مظنة براي كفر بـه خـدا و عـدم ايمـان قـرار گرفتـه        در اين علم چنان زياده
روي نگويد كه اين بارندگي از فضل و  است، تا جايي كه امكان دارد غرق شده در اين زياده

گويد كه: در اثر فالن ستاره باران باريـده اسـت، پـس ايـن او را از      كه ميرحمت خداست، بل
  دارد. تحقق ايمان كه ريشة نجات است باز مي

  ندانستن علم نجوم چندان مضر نيست:
اما جهل در علم نجوم چندان مضر نيست، زيـرا خداونـد، مـدبر جهـان، بـر حسـب حكـم        

اين، از نظر آيين واجـب اسـت كـه يـاد آن     خويش است، چه كسي آن را بداند يا نداند. بنابر
 النُجـومِ  ِمـنَ  ِعْلًمـا اقْـتَـَبسَ  َمـنِ «مخل گذاشته شود، و از تعلم آن نهي گردد، و اعالم شود كه 

هركسي علمي از نجوم يـاد گرفـت او شـعبة از سـحر     « »زَادَ  َما زَادَ  السْحرِ  ِمنَ  ُشْعَبةً  اقْـَتَبسَ 
. ايـن ماننـد تـورات و    »اد بگيرد وبالش اضـافه خواهـد شـد   ياد گرفته است، هر مقدار اضافه ي

ها نظر بكند بـا شـدت از آن بـاز     آنكسي را كه خواست در آن �انجيل است كه رسول خدا 
ها احتمال عـدم انقيـاد    ها تحريف به كار رفته بود، و نيز در نگريستن به آن داشت، زيرا در آن

  از داشته شدند.به قرآن عظيم، وجود دارد. بنابراين، از آن ب
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اين است آنچه رأي و تفحص ما به آن رسيده است، پس اگـر از سـنت ثابـت گـردد كـه      
  برخالف اين باشد، پس امر همان است كه در سنت آمده است.

  ها بر پنج قسم هستند: خواب
اما خواب بر پنج قسم است: يكي مژده از طرف خداوند، دوم متمثـل نـوراني اسـت بـراي     

باشند، آن هم به وجه ملكي، سوم تخويـف از شـيطان    در نفس مندرج مي حمايد و رذايل كه
است، چهارم حديث النفس از طرف عادتي كه نفس در بيـداري بـه آن عـادت دارد و قـوت     
متخيله آن را حفظ كرده است و آنچه در قوه متخيلـه ذخيـره شـده در حـس مشـترك ظـاهر       

هـا   ط نمايان گردند و به اذيت رسـاني آن گردد، پنجم خياالت طبيعي كه در اثر غلبه اخال مي
  در بدن، نفس متوجه گردد.

  مژده از جانب خداوند:
هـاي   حقيقت مژده از جانب خداوند، اين است كه هرگاه نفـس ناطقـه فرصـتي را از پـرده    

شـود تـا بـر آن از     بدن به وسيله اسباب خفي كه قابل درك نباشند، به دست بياورد آماده مـي 
جود كمال علمي اضافه گردد، پس بر حسب استعداد و ماده علوم مخزونه، جانب منبع خير، و

  شود. پيش او چيزي افاضه مي

  خواب مانند معراج منامي است:
در آن، پروردگـار   �و اين خواب تعليمي است الهي، مانند معراج منامي كه رسول خـدا  

لـيم داد، و ماننـد   خويش را در بهترين صورت مالقات كرد و به او كفـارات و درجـات را تع  
شان از حيات دنيا، بر او منكشف  معراج منامي است كه در آن احوال مردگان بعد از جداشدن

گرديدند، آنچنانكه حضرت جابر بن سمره روايت نموده اسـت، و ماننـد علـم آن وقـايع كـه      
  آيند. آينده در دنيا پيش مي

  هاي ملكي: خواب
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كات خوب و ملكات قبيحي وجود دارنـد،  حقيقت خواب ملكي اين است كه در انسان مل
ها فارغ  برد، مگر اين كه خود را به سوي آن ولي از حسن و قبح آن ملكات، كسي سر درنمي

ها فـارغ نمايـد، حسـنات و سـيئات او، در صـورت مثـال        كند، پس كسي كه خود را براي آن
بيند، و اصـل   ا ميگردند، پس كسي كه صاحب اين مقام باشد او خداوند ر براي او نمايان مي

بيند و اصل اين انقياد از رسول خداست كـه   آن انقياد از باريتعالي است، و او رسول اهللا را مي
ها را كسب كـرده و   بيند و اصل اين طاعاتي هستند كه آن در سينة او جاي دارد، نورهايي مي

نند عسل، روغن در سينة او و جوارح جاي گرفته اند كه در صورت انوار و چيزهاي پاكيزه ما
  گردند. و شير ظاهر مي

پس كسي كه او خدا يا رسول يا فرشتگان را در صورت قبيح به خواب ببيند يا در صورت 
غضب ببيند بايد بداند كه در اعتقاد او خلل و ضعف وجود دارد، و تا هنـوز نفـس او تكميـل    

و مـاه ظـاهر    نشده است، و همچنين است آن انواري كه به سبب طهارت در صورت خورشيد
  گردند. مي

  تخويف از جانب شيطان:
هاي ملعون مانند بوزينـه، فيـل،    تخويف از شيطان يك گونه وحشت ترسي است از حيوان

رنگ، پس وقتي كه كسي چنين چيزي را ديد، به خدا پناه برده سه بـار   ها و مردمان سياه سگ
  گردد.به طرف چپ خود بدمد و از آن جانبي كه بر آن خوابيده است بر

  مژده:
مژده تعبيري دارد، عمده در تعبير آن شناخت خيال است كه چـه چيـزي مظنـة چـه معنـي      

خـواب   �شود، مانند آن كـه رسـول خـدا     است، زيرا گاهي ذهن از مسمي به اسم منتقل مي
  ديد كه او در سراي عقبه بن رافع قرار دارند و خرماي تازه، ابن طاب براي او آورده شد.



    

    حجت اهللا البالغه      618 
    

 

نـَْيا ِفـى لَنَـا الرفْـَعـةَ  َأن  فََأولْـتُ «رموود: ف �رسول خدا  اآلِخـَرةِ  ِفـى َواْلَعاِقبَـةَ  الـد  ِدينَـنَـا َوَأن 
من آن را چنين تعبير نمودم كه رفعت و باالدستي در دنيا و عافيت در آخـرت از  « »طَابَ  َقدْ 

  .»باشد آن ماست، و اين كه دين ما طيب و پاكيزه مي
شـود ماننـد    س به آنچه اين مالبـس او قـرار گرفتـه اسـت منتقـل مـي      و گاهي ذهن از مالب

گردد، مانند كسي كه حب مـال   شمشير به قتال، و گاهي از وصف به جوهر مناسبي منتقل مي
  آن را به صورت النگو طال مشاهده نمود. �بر او غالب آيد كه رسول خدا 

فـي وجـود دارد، و ايـن    هـاي مختل  خالصه اين كه براي انتقال از چيزي به چيزي صـورت 
ها يك نوع افاضة غيبي هستند كه از جانب حـق   باشند، زيرا اين اي از نبوت مي ها شعبه خواب

  ها تعبيري ندارند. باشند، و اين اصل نبوت است، اما بقيه اقسام خواب به سوي خلق سرازير مي
  

�  

  نشيني آداب هم

  باشند: آداب ضروري مي
ها آدابي را ثابت  ش آمد نيازها در انسان و استفاده از آنبايد دانست كه سالمت فطرت، پي
هـا امـوري هسـتند كـه      آورنـد، بيشـتر آن   ها را به جا مـي  كرده است كه مردم بين همديگر آن

هـا اخـتالف    هـاي آن  ها اتفاق نظر دارند اگرچه در صورت طوايف عرب و عجم بر اصول آن
راب، يكي از آن مصـالحي اسـت كـه بـه     ها و تمييز دادن خوب از خ دارند، پس بحث در آن

  مبعوث گرديد. �ها رسول خدا  خاطر آن

  گفتن از سنن گذشتگان است: سالم
گفتند، زيرا انسان نياز دارد كـه   بادگفتن است كه به يكديگر زنده باد مي از آنجمله: زنده 

 سرور و بشاشت خويش را در ميان همـديگر اظهـار نمايـد، و بـا همـديگر ماليمـت و نـرمش       
داشته باشـند، كوچكـان برتـري بزرگتـران را ببيننـد و بزرگـان نسـبت بـه كوچكـان تـرحم و           

قرنان باههم مؤاخات و برادري داشته باشند؛ زيرا اگر ايـن چيزهـا    مالطفت داشته باشند، و هم
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اي مفيد و نتيجه مثبتي نخواهـد داشـت، و اگـر آن بـه صـورت       در ميان نباشند، همنشيني ثمره
گيرد كه بدون استنباط و قرائن  اي قرار نگيرد، از امور باطني قرار مي ضابطه لفظي زير پوشش

توان پي برد. بنابراين، روش سلف بر اين رواج يافت كه در هر طايفه و گروه، يك  به آن نمي
ها باشد وجود داشته باشد، سپس اين شعار مذهبي و عالمت  گونه تحية موافق به آنچه رأي آن

  باشد. اين فرد از آن طايفه مي اين قرار گرفت كه
ًنا ِبكَ  اللهُ  َأنـَْعمَ «گفتند:  مشركان بين همديگر مي خداونـد  « »َصـَباًحااللـُه بِـَك  مَ َوَأنـَْعـ َعيـْ

  .»چشم تو را خنك كند و صبح تو را سرفراز نمايد
  .»هزار سال بزي«گفتند:  ها به همديگر مي مجوس

  گفتن: سنت انبياء در سالم
ن شرع اين است كه در اين باره بايد به آنچه از سنت انبياء مروج اسـت و آن  مقتضاي قانو

  را از ماليكه تلقي نموده اند، توجه شود.
اين از قبيل دعا و ذكر بود، نه اطمينان يافتن به زندگي دنيا، مانند آرزو نمودن طول حيات 

اننـد سـجده و   و زيادت ثروت، و نه افـراط در تعظـيم باشـد كـه نزديـك بـه شـرك باشـد، م        
 َخَلقَ  َلَما«فرمود:  �گفتن است، چنانكه رسول خدا  سالم †بوسي، و اين سنت انبياء  زمين

 َمـا فَاْسـَتِمعْ  ُجلُـوٌس، اْلَمالَِئَكـةِ  ِمنَ  َوُهْم نـََفرِ  النـَفرِ  ُأولَِئكَ  َعَلى َفَسلمْ  اْذَهبْ  :قَالَ  اللُه آَدمْ 
 السـَالمُ  :فـََقـاُلوا. َعلَـْيُكمْ  السـَالمُ  :فـََقـالَ  ، فَـَذَهبَ ُذريتِـكَ  َوَتِحيـةُ  ُتكَ َتِحي  فَِإنـَها بِِه، ُيَحيوَنكَ 

ــَزاُدوهُ  ، قَــاَل:اللــهِ  َورَْحَمــةُ  َعَلْيــكَ  را  �وقتــي كــه خداونــد حضــرت آدم « »اللــهِ  َورَْحَمــةُ  فـَ
كن و گوش كن كه چه آفريد به او گفت: برو بر اين گروه كه از ماليكه نشسته بودند، سالم 

باشد، او رفت و گفت: السـالم علـيكم،    گويند، آن تحيه تو و فرزندان تو مي اي به تو مي تحيه
  .»اهللا را اضافه كردند حمةها كلمه، ور اهللا، فرمود كه: آن حمةها گفتند: السالم عليك ور آن

بـه آنـان موافـق بـه آنچـه       معناي آن، واهللا أعلم، اين است كـه  »ُأولَِئكَ  َعَلى َفَسلمْ «قوله: 
وقولـه:   »َعَلْيُكمْ  السَالمُ «كند تحيه بگو، پس او به حق رسيد و گفت:  اجتهادت راهنمايي مي
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القدس مترشح  ةيعني حتماً تحيه تو همين است، زيرا پي برد كه اين از حظير »َتِحيُتكَ  فَِإنـَها«
  شده است.

  آورد: گفتن محبت مي سالم

=íΝ≈n﴿فرمود:  خداوند در قصه جنت y™ öΝ à6ø‹ n= tæ óΟçFö7 ÏÛ $yδθè= äz÷Š$$sù tÏ$ Î#≈ yz ∩∠⊂∪﴾)1( 
فرمود:  �. رسول خدا »سالم باد بر شما خوش باشيد، پس براي هميشه در آن داخل شويد«
َعْلُتُموهُ  ِإَذا َشْىءٍ  َعَلى َأُدلُكمْ  َأَوالَ  َتَحابوا َحتى تـُْؤِمُنوا َوالَ  تـُْؤِمُنوا َحتى اْلَجنةَ  َتْدُخُلونَ  الَ «  فـَ

َنُكمْ  السَالمَ  َأْفُشوا َتَحابـَْبُتمْ  شويد، مگر اين كه ايمان داشته باشيد، و  وارد بهشت نمي« »بـَيـْ
ايمان نخواهيد داشت، مگر اين كه باهم محبت داشته باشيد، آيا شما را راهنمايي نكنم به 

  .»گفتن بين همديگر را پخش كنيد مشويد، سال آنچه كه اگر آن را انجام داديد دوست مي
فايده سالم را بيان فرمود و نيز سبب مشروعيت آن را هم بيان  �گويم: رسول خدا  من مي

پسـندد، و   داشت، زيرا برقراركردن دوستي بين مـردم خصـلتي اسـت كـه خداونـد آن را مـي      
  نمودن سالم وسيله خوبي، براي ايجاد محبت است.  پخش

  گفتن: قواعد سالم

 َعلَـى الصـِغيرُ  ُيَسـلمُ «فرمـود:   �بوسي و امثال آن، رسول خدا  مچنين مصافحه، دستو ه
كوچك بر بزرگ، رگهذر بر نشسـته و  « »اْلَكِثيرِ  َعَلى َواْلَقِليلُ  اْلَقاِعِد، َعَلى َواْلَمار  اْلَكِبيِر،

سـواره بـر   « »اْلَماِشـى لَـىعَ  الراكِـبُ  ُيَسـلمُ «، و نيـز فرمـود:   »افراد كم، بر بسيار سالم بگويند
  .»پياده سالم بگويد

گويم: مروج بين مردم اين است كه واردشونده در خانه بر صاحب خانه و كوچك  من مي
بر بزرگتر سالم بگويد، رسول خدا ي ايـن روش را بـه جـا گذاشـت ولـي وقتـي خـودش بـر         

هـا سـالم    شت به آنگذ گفت، و نيز چون بر زنان مي نمود بر آنان سالم مي كودكاني گذر مي

                                           
  .73سورة زمر، آية  -)1(
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دانست كه در بزرگداشت كسي كه خداوند به او عظمت و شرافت بخشيده  گفت، زيرا مي مي
هاي كشور، وجـود دارد، و در ايـن يـك گونـه خودپسـندي       است گردهم آوردن پراكندگي

هست، لذا بزرگان را موظف كرد كه تواضع به جا آورند و كودكان را موظف نمود تا كه به 
فـَلَـْيَس  َكِبيَرنَـا يـُـَوقـرْ لَـْم وَ  َصـِغيَرنَا يـَـْرَحمْ  لَـمْ  َمـنْ «گان قايل باشند، چنانكـه فرمـود:   احترام بزر

  .»كسي كه بر كودكان ما رحم و براي بزرگان ما احترام قايل نباشد او از ما نيست« »ِمَنا
مـردم  گفتن بر پياده مقرر گرديد، زيرا سوار در قلـب   جز اين نيست كه وظيفه سوار، سالم

  بيمي و در نفس خود عظمتي داشت به او تأكيد گرديد تا تواضع كند.

  نخست به يهود سالم نگوييد:

 ِفى َأَحَدُهمْ  َلِقيُتمْ  َوِإَذا بِالسَالمِ  َوالنَصاَرى اْليَـُهودَ  تـَْبَدُءوا الَ «فرمود:  �رسول خدا 
هود و نصاري سالم نگوييد، اگر در راهي با در ابتدا به ي« »َأْضَيِقهِ  ِإَلى فَاْضَطروُهمْ  الطرِيقِ 

  .»ها را فشار دهيد تا او كنار و گوشه راه بگذرند ها برخورد نموديد آن آن
 �ها رسـول خـدا    گويم: فلسفة آن اينست كه يكي از آن مصالحي كه به خاطر آن من مي

هاست، و  ر دينمبعوث شده است باالبردن شان آيين اسالمي و باال و برتر قراردادن آن از ساي
گردد، مگر به اين كه ملت اسالم نسبت بـه سـاير ملـل برتـري و رفعـت مقـام        اين متحقق نمي

  داشته باشد.

  كسي كه در سالم اضافه بگويد:

ده نيكـي و در بـاره كسـي كـه      »َعَلْيُكمْ  السَالمُ «در باره كسي كه بگويد:  �رسول خدا 
را  »بـَرََكاتُـهُ «نيكي و بـراي كسـي كـه بـر ايـن نيـز كلمـة        را بر آن بيفزايد بيست  »اللهِ  رَْحَمةُ «

را بيفزايـد چهـل نيكـي بيـان فرمـوده       »َمْغِفَرتَـهُ «اضافه كند سي نيكي و براي كسي كه كلمـة  
كــه فضــايل بــدين شــكل اضــافه  »اْلَفَضــاِئلُ  َتُكــونُ  َهَكـَذا«اســت و در آخــر فرمــوده اســت: 

  شوند. مي
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رسـيدن آن چيزهـايي اسـت     آن، به خاطر به پايه تكميلگويم: فلسفه برتري و مناط  من مي
ها مشروع گرديده است، از قبيل بشاشت، برقـراري دوسـتي و الفـت، دعـا،      كه سالم براي آن

  ذكر و سپردن امور به خداوند.

  باشد: گفتن و جواب آن، به جاي يك قوم مي يك فرد در سالم

 َعــنِ  َوُيْجــِزئُ  َأَحــُدُهمْ  ُيَســلمَ  َأنْ  َمــروا َذاإِ  اْلَجَماَعــةِ  َعــنِ  ُيْجــِزئُ «فرمــود:  �رســول خــدا 
از گروه رهگذر كافي است كه يكي سالم بگويد: و از نشستگان « »َأَحُدُهمْ  يـَُرد  َأنْ  اْلُجُلوسِ 

  .»كافي است كه يكي جواب سالم را بگويد
 گفتن يكي وحشت را گويم: اين از آنجاست كه گروه در معني يكي است و سالم من مي

  نمايد. دفع نموده دوستي بين همديگر را ايجاد مي

  سالم به هنگام ورود و خروج:

 َيْجِلـسَ  َأنْ  لَـهُ  بَـَدا فَـِإنْ  فـَْلُيَسـلمْ  َمْجِلـسٍ  ِإلَـى َأَحـدُُكمْ  انـْتَـَهـى ِإَذا«فرمـود:   �رسول خدا 
هرگـاه يكـي از شـما بـه     « »اآلِخـَرةِ  نَ ِمـ بِـَأَحق  اُألوَلى فـََلْيَستِ  فـَْلُيَسلمْ  قَامَ  ِإَذا ثُم  فـَْلَيْجِلسْ 

مجلسي رسيد بايد سالم بگويد اگر خواست كه بنشيند، بنشيند پس وقتـي كـه بلنـد شـد بايـد      
گويم: در سالم توديع چندين  ، من مي»تر نيست سالم بگويد، زيرا نخستين بار از آخرين اولي

از آن و بـين قيـام بـراي     فايده وجود دارد؛ از آنجمله است: تمييز بـين تـرك جلسـه و نفـرت    
  ضرورت و اراده برگشت براي همنشيني در آن.

  خواست بگويد و در نظر داشت جبران نمايد. از آنجمله است: آن كه آنچه را مي
  از آنجمله است: اين كه رفتنش ناگهان به طور مخفي نباشد.

  فلسفه مصافحه:
امثال آن، اين اسـت كـه بـه     كردن با شخص نو وارد و راز در مصافحه، مرحباگفتن، معانقه

  شود. يابد، و وحشت و روگرداني برطرف مي آن بشاشت و دوستي افزايش مي
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 َواْسـتَـْغَفَراهُ  َوَجـل  َعـز  اللـهَ  َوَحِمـَدا فـََتَصاَفَحا اْلُمْسِلَمانِ  اْلتَـَقى ِإَذا«فرمود:  �رسول خدا 
اهم مصافحه كردنـد و حمـد خـدا را    هرگاه دو مسلمان باهم برخورد نمودند و ب« »َلُهَمـا ُغِفرَ 

گـويم: زيـرا ايجـاد     . مـن مـي  »به جا آوردند و از آو آمرزش خواستند آمرزيده خواهنـد شـد  
بشاشت در ميان مسلمانان، دوستي و الفت و اشاعه ذكر خدا، چيزهايي هستند كه خداونـد بـه   

  شود. ها خشنود مي آن

  بلندشدن براي مرحباگويي:

 َمـنْ «فرمـود:   �باشـند، رسـول خـدا     تقبال، احاديث، مختلف ميدر باره بلندشدن براي اس
هـركس از بلندشـدن مـردم بـه     « »النـارِ  ِمـنَ  َمْقَعـَدهُ  فـَْلَيَتبَــوأْ  ِقَياًمـا، الرَجـالُ  لَـهُ  يـََتَمثلَ  َأنْ  َسرهُ 

ال «. و نيـز فرمـود:   »شود، بايد جاي خود را در جهنم آماده كند پاس احترامش خوشحال مي
ــد نشــويد آنچنانكــه عجمــي « »مــوا كمــا يقــوم األعــاجم يعظــم بعضــهم بعضــاً تقو  ــد  بلن هــا بلن
ُقوُمـوا إلـى «در قصه سعد فرمود:  �. و آن حضرت »دهند شوند كه همديگر را احترام مي مي

الزهـرا در خانـه آن حضـرت     طمـة ، و هرگاه فا»به احترام سردارتان بلند شويد«كه  »َسـيدُِكمْ 
داد و او را در جاي  گرفت، و به او بوسه مي شد و دستش را مي بالش بلند مياو به استق آمد مي

برد او هم به اسـتقبال   الزهرا تشريف مي طمةدر خانه فا �نشاند، و هرگاه رسول خدا  خود مي
داد و او را بر جـاي خـود    گرفت و به او بوسه مي شد و دست او را مي بلند مي �آن حضرت 

  نشاند. مي
در نظر من در بين ايـن احاديـث در حقيقـت هيچگونـه تعـارض و تناقضـي       گويم:  من مي

هـا   باشند، زيرا سـنت عجمـي   نيست، زيرا معاني كه مدار امر و نهي قرار گرفته اند مختلف مي
روي و  اين بود كه بردگان در برابر با آقايان و رعيت در برابر با پادشـاه بايسـتند، و ايـن زيـاده    

نزديك بود كه به شرك برسد، لذا از آن بازداشته شـدند، و بـه ايـن    افراطي در تعظيم بود كه 
  اشاره شده است. »كما يقوم األعاجم«: �سوي در قول رسول خدا 
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وقتي كـه يكـي   « »مثل بين يديـه مثـوالً «شود:  گفته مي »..يـََتَمثلَ  َأنْ  َسرهُ  َمنْ  «: �قوله 
و خوشي و به جاآوري عزت و احترام  ، اما اگر براي اظهار مسرت»براي انجام خدمت بايستد

  و تطييب قلوب باشد باكي نخواهد داشت، زيرا در اين صورت منجر به شرك نخواهد شد.

  شدن به هنگام مالقات: نهي از خم
كنـد، آيـا بـه خـاطر او سـر را پـايين        گفته شد: يا رسول اهللا كسي با بـرادرش مالقـات مـي   

اين، با ركوع در نماز شباهت دارد، پس به جـاي   بياورد؟ فرمود: خير، علت نهي اين است كه
  باشد. سجده تعظيمي مي

  خواستن: آداب ورود و اجازه

pκ$﴿فرمايد:  خداوند مي š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u Ÿω (#θè= äzô‰ s? $�?θã‹ ç/ u� ö�xî öΝ à6Ï?θã‹ç/ 4_®Lym 

(#θÝ¡ÎΣ ù' tGó¡n@ (#θßϑ Ïk= |¡è@uρ #’ n?tã $yγÎ= ÷δ r&﴾)1( »هاي غير از خانه خود وارد نشويد،  ران در خانهاي ايماندا
  .»مگر اين كه اجازه بگيريد و بر اهل آن خانه سالم بگوييد

'yγ•ƒr$﴿و نيز فرمود:  ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u ãΝ ä3Ρ É‹ø↔tG ó¡uŠÏ9 tÏ% ©!$# ôM s3n= tΒ óΟ ä3ãΖ≈yϑ ÷ƒr& tÏ% ©!$# uρ óΟ s9 

(#θäóè= ö7 tƒ zΝ è= çtø: $# óΟä3Ζ ÏΒ y]≈ n= rO ;N≡§� tΒ﴾ اي ايمانداران بايد اجازه بگيرند بردگان شما و « )2(اآلية
  .»آنان كه به بلوغ نرسيده اند از شما، سه بار..

θÝ¡ÎΣ#)﴿فقوله:  ù' tG ó¡n@﴾ گـرفتن بـه ايـن     گويم: اجازه اي تستأذنوا، يعني اجازه بگيريد. من مي
كه موجب كراهيت  هاي ديگري وارد نشود خطار مشروع گرديد كه ناگهان مردم بر برهنگي

در جـايي فرمـوده    �شان نيايـد، رسـول خـدا     باشد و به اموري نگاه نكند كه خوش ها مي آن

                                           
  .27سورة نور، آية  -)1(
  .27سورة نور، آية  -)2(
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اجـازه گـرفتن بـه خـاطر نگريسـتن چشـم       «كـه   »اْلَبَصـرِ  ْجلِ ألَ  اِالْسِتْئَذانُ  ُجِعلَ  ِإنَما«است: 
  ، پس مناسب است كه حكم آن به اعتبار مردمان مختلفي، مختلف باشد.»است
اي است كه هيچگونه آميزشي با اهل خانه ندارد، لذا حق نـدارد   جمع مردم يكي بيگانه از

به كلده بن حنبل كه يكي  �بدون اجازه صريح وارد خانه بشود، از اينجا بود كه رسول خدا 
  .»َأَأْدُخلُ  َعَلْيُكْم، السالمُ «از قبيله بني عامر بود تعليم داد كه بگويد: 

گـرفتن سـه    اجازه« »فَـاْرِجعْ  َوِإال لَـكَ  ُأِذنَ  فَِإنْ  َثالٌث، االْسِتْئَذانُ «فرمود:  �رسول خدا 
  .»بار است، اگر به تو اجازه رسيد كه خوب، و اگر نه برگرد

و بعضي: مردمان آزادي هستند كه محرم نيستند، ولي باهم آميزش و رفت و آمـد دارنـد،   
هـا يعنـي بيگانـه محـض اسـت. بنـابراين،        ليگرفتن او تر از اجازه ها پايين گرفتن آن پس اجازه

 َتْسـَتِمعَ  َوَأنْ  اْلِحَجـابَ  تـَْرفَـعَ  َأنْ  َعلَـى  ِإْذنُـكَ «بـه عبـداهللا بـن مسـعود فرمـود:       �رسول خـدا  
گرفتن تو اين است كه پرده را برداري و سخن مرا بشنوي مگـر   اجازه« »َأنـَْهـاكَ  َحتى ِسَواِدى

  .»اين كه تو را نهي كنم
خواهنـد   ها الزم نيست، پـس آنـان اجـازه نمـي     گانند كه ستر از آن دكان و بردهبعضي: كو

باكانه نشسته اند، و جز اين نيست كه خداوند  مگر در اوقاتي كه مردم لباس را درآورده اند بي
گـان هسـتند،    هـا و بـرده   ها اوقات رفت و آمد بچه گانه را استثنا فرمود؛ زيرا اين اين اوقات سه
  شب. برخالف نيمه

فرستادن قاصـدي پـيش كسـي،    « »ِإْذنُهُ  الرُجلِ  ِإَلى الرُجلِ  َرُسولُ «فرمود:  �آن حضرت 
  شود، زيرا خودش او را خواسته است. داند كه او وارد مي ، زيرا مي»اجازه به ورود اوست

ايستاد، بلكه طرف راست  آمد، روبروي در وا نمي هرگاه به دم در كسي مي �رسول خدا 
زيـرا در آن زمـان    »َعلَـْيُكمْ  السـالمُ  ،َعلَـْيُكمِ  السالمُ «فرمود:  ايستاد، و مي چپ آن ميدر، يا 

  ها پرده نداشتند. خانه

  آداب جلوس:
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 الَ «فرمـود:   �هـا، رسـول خـدا     از آنجمله است: آداب نشستن، خواب، سفر، و امثـال آن 
كســي « »َوتـََوســُعوا تـََفســُحوا يـَُقــول: َوَلِكــنْ  ِفيــهِ  َيْجِلــسُ  ثُــم  َمْجِلِســهِ  ِمــنْ  الرُجــلَ  الرُجــلُ  يُِقــيمُ 

ديگري را از جايش بلند نكند كه باز در جاي او بنشيند، بلكـه بگويـد: بـاز بنشـيند، جلسـه را      
گويم: اين از آنجاست كه بلندكردن كسي از سرجايش در اثر كبـر و   . من مي»وسعت بدهيد
  آيد. آن طرف بغض و كينه پديد ميباشد، باز در اثر آن در دل  خودبيني مي

  تر است: هركسي براي جايش مستحق

كسي كه از سر « »بِـهِ  َأَحـق  فـَُهوَ  ِإلَْيهِ  رََجعَ  ثُم  َمْجِلِسهِ  ِمنْ  قَامَ  َمنْ «فرمود:  �رسول خدا 
گـويم: كسـي كـه جلـوتر در      ، من مـي »تر است جايش بلند شد باز برگشت او به آن، مستحق

ح بود چه مسجد، چه مسافرخانه يا اتاقي، پس حق او به آنجا متعلـق شـد،   جايي نشست كه مبا
  نياز بودنش از آنجا بلند كرده شود، مانند زمين موات كه بحثش گذشت. لذا نبايد قبل از بي

حـالل نيسـت   « »بِِإْذنِِهَمـا ِإال  اثـْنَــْينِ  بـَْينَ  يـَُفرقَ  َأنْ  لِلرُجلِ  َيِحل  الَ «فرمود:  �رسول خدا 
  .»كه كسي بدون اجازه در ميان دو نفر كه كنار هم قرار گرفته اند بنشيند

گويم: اين بدان خاطر است كه شايد آن دو نفر كنار هـم نشسـته انـد كـه صـحبت       من مي
كنـد، و گـاهي آنـان     ها قرارگرفتن، آنان را رنجيده خاطر مـي  مخفي دارند، پس در وسط آن

  اندازد. شان آنان را در وحشت مي ن در وسطگيرند، و اين نشست دارند باهم انس مي

  خوابيدن بر پشت مكروه است:

ــدا   ــول خ ــود:  �رس  »اُألْخــَرى َعَلــى رِْجَلْيــهِ  ِإْحــَدى َيَضــعُ  ثُــم  َأَحــدُُكمْ  َيْســتَـْلِقَين  الَ «فرم
  .»هيچيكي از شما بر پشت نخوابد كه يك پا را روي پاي ديگر قرار دهد«

بستند، هرگاه ازار بسته يك پا را بلند كـرده روي   ان ازار ميگويم: مردم در آن زم من مي 
گيرد، ولي اگـر شـلوار پوشـيده باشـد يـا از       شدن در امان قرار نمي پاي ديگر بگذارد، از برهنه

  شدن در امان قرار گيرد به آن باكي نيست. برهنه
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 يـُْبِغُضـَها َعةٌ ِضجْ  َهِذهِ  ِإن «در حق كسي كه روي شكم خوابيده بود فرمود:  �رسول خدا 
  .»اين چنان خوابيدني است كه مبغوض خداوند است« »اللهُ 

  هاي منكر و قبيح است. گويم: اين بدان خاطر است كه از هيأت من مي
 ِمْنــهُ  بَرِئَــتْ  فـََقــدْ  ِحَجــابٌ  َعَلْيــهِ  لَــْيسَ  بـَْيــتٍ  َظْهــرِ  َعلَــى بَــاتَ  َمــنْ «فرمــود:  �رســول خــدا 

  .»بخوابد كه حفاظي نداشته باشد، مسئوليت به خود اوست هركسي روي بامي« »الذمة
گويم: اين خود را در معرض هالكت قرار داده خود را به هالكت انداخته است،  من مي

=Ÿωuρ (#θà)ù﴿فرمايد:  حال آن كه خداوند مي è? ö/ä3ƒÏ‰ ÷ƒr' Î/ ’ n< Î) Ïπs3è= öκ −J9 خود را به دست « )1(﴾#$
  .»خودتان در مهلكه نيندازيد

  از نشستن در وسط حلقه:نهي 

كسي كـه در  « »اْلَحْلَقةِ  َوْسطَ  قـََعدَ َمْن  ُمَحمدٍ  ِلَسانِ  َعَلى َمْلُعونٌ «فرمود:  �رسول خدا 
 »مـاجن «، بعضي گفته اند كـه: مـراد از آن   »ملعون است �وسط حلقه بنشيند به زبان محمد 

ت شـيطاني اسـت، و   آور مردم قرار بدهد و اين حرك كسي است كه خود را مضحكه و خنده
نيز امكان دارد مراد از آن اين باشد كه پشت را بـه سـوي بعضـي و روي را بـه سـوي بعضـي       

  اي از اين، ناراحت باشند. ديگر قرار بدهد كه عده

  ها: رفتن در كوچه آداب راه

 فَِإنـهُ  اْسـَتْأِخْرنَ «به زنـان فرمـود:    �ها باهم اختالف داشتند، آن حضرت  زن و مرد در راه
 »بِاْلِجــَدارِ  تـَْلِصــقُ  اْلَمــْرَأةُ  َفَكانَــتِ ، الطرِيــقِ  ِبَحافَــاتِ  َعَلــْيُكن  الطرِيــقَ  َتْحُقْقــنَ  َأنْ  َلُكــن  لَــْيسَ 

خود را به عقب بكشيد، زيرا شما حق نداريد كه در وسط راه، راه برويد، شما گوشه و كنار «
  .»چسباند را الزم بگيريد، پس زن خود را به ديوار مي

  از اين كه مردي در وسط دو زن راه برود. �نهي فرمود رسول خدا  و

                                           
  .195سورة بقره، آية  -)1(
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گويم: اين از ترس آن بود كه نشايد مردي با زني برخورد نمايد كه محرم او نيست  من مي
  يا به سوي او بنگرد.

  زننده: تشميت عطسه

 َصـاِحُبهُ  َأوْ  َأُخـوهُ  ُقـلْ َوْليَـ  ،لِلـهِ  اْلَحْمـدُ  فـَْليَـُقـلِ  َأَحـدُُكمْ  َعطَـسَ  ِإَذا«فرمـود:   �رسول خدا 
  .»بَاَلُكمْ  َوُيْصِلحُ  اللهُ  يـَْهِديُكمُ  :فـَْليَـُقلْ  ،اللهُ  يـَْرَحُمكَ 

)، و بـرادر يـا دوسـتى كـه مـى شـنود       (الَحْمـُدِ هللاِ هرگاه يكى از شما عطسه زد، بگويـد:  «
خـدا تـو را   « )ْصـِلُح بَـاَلُكمْ يـَْهـِدْيُكُم اهللاُ َويُ )، و او در جـوابش بگويـد: (  يـَْرَحُمـَك اهللاُ بگويد: (

  »هدايت كند و اصالح نمايد
  در روايتي ديگر آمده است كه: اگر او تحميد نگفت، شما به او تشميت نگوييد.

زنـد   به برادرت كه تا سه بار عطسه مي« »زَُكامٌ  فـَُهوَ  زَادَ  َفَما َثالَثًا َأَخاكَ  َشمتْ «و فرمود: 
  .»طسه زد پس او مبتال به زكام استتشميت بگو، اگر از سه بار بيشتر ع

زدن بـه خـاطر دو معنـي     گويم: جز اين نيست كه الحمـدهللا گفـتن بـه وقـت عطسـه      من مي
زدن يك گونه شفايي است كه بخارات غليظ از   مشروع گرديد: يكي: از آن جهت كه عطسه

  دماغ بيرون آيند.
زننده تابع  اين عطسهاست، و اين بيانگر آنست كه  �دوم اينكه: اين سنت حضرت آدم 

باشـد، و   باشد. بنابراين، تشميت او واجب مي است كه بر آن سنت استوار مي †سنت انبياء 
نيز از حقوق اسالم است، و جز اين نيست كه جواب تشميت سنت قرار گرفت، زيـرا در آن،  

  احسان در برابر احسان است.

  كظم تثاؤب:

ــود:  �رســول خــدا  ــْيطَاِن، ِمــنَ  التثَــاُؤبُ  ِإنَمــا«فرم هُ  َأَحــدُُكمْ  تـَثَــاَءبَ  فَــِإَذا الشــُرد  َمــا فـَْليَـ
خميـازه از شـيطان اسـت، هرگـاه     « »الشـْيطَانُ  ِمْنـهُ  َضِحكَ  تـَثَاَءبَ  ِإَذا َأَحدَُكمْ  فَِإن  اْسَتطَاَع،
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يكي از شما خميازه نمود بايد آن را تا توان دارد رد نمايد، زيرا وقتـي يكـي از شـما خميـازه     
  .»خندد ند شيطان به آن ميك

خيزد، شـيطان در ضـمن،    بودن طبيعت و خستگي برمي گويم: زيرا خميازه از كسل  من مي
هـاي   خندد، زيرا اين از هيأت مي »هاه«كند، از بازشدن دهان و برآمدن كلمه  فرصت پيدا مي

  منكر و ناپسنديده است.
ــدا  ــول خ ــود:  �رس ــْيطَانَ  فَــإن  ِفيــِه؛ َعَلــى بَِيــِدهِ  ْمِســكْ فـَْليُ  أَحــدُُكمْ  تـَثَــاءبَ  ِإَذا«فرم الش 

هرگاه يكي از شما خميازه نمود، دست خود را بر دهان خود بگذارد، زيـرا شـيطان   « »يَـْدُخلُ 
  .»شود داخل مي

كنـد، و گـاه    انگيزد و در دهانش داخـل مـي   اي را برمي گويم: شيطان مگس يا پشه من مي
ما آن را گاه گاهي مشاهده كـرده ايـم، (و ممكـن     شوند، و وقتي اعصاب صورتش متشنج مي

  است مراد از آن پديدآمدن وسوسه باشد).

  تنهارفتن در شب مكروه است:

 بَِلْيــلٍ  رَاِكــبٌ  َســارَ  َمــا َأْعَلــمُ  َمــا اْلَوْحــَدةِ  ِفــى َمــا النــاسُ  يـَْعَلــمُ  لَــوْ «فرمــود:  �رســول خــدا 
دانـم،   مشـكالتي هسـت آنچنانكـه مـن مـي     دانستند كه در تنهـايي چـه    اگر مردم مي« »َوْحَدهُ 

  .»دادند هيچوقت مسافرت خود را در شب قرار نمي
دادن دالوري و اقـدام بـه رفـتن در     اين است كه نشان �گويم: هدف آن حضرت  من مي

را به تنهـايي،   �زبير  �ها بدون ضرورت مكروه است، اما فرستادن آن حضرت  گاه هالكت
  ورت بود.جهت تجسس و خبرگيري، بنابه ضر

  نهي از همراه نگهداشتن سگ:

فرشـتگان در  « »َجـَرسٌ  َوالَ  َكْلبٌ  ِفيَها رُفْـَقةً  اْلَمالَِئَكةُ  َتْصَحبُ  الَ «فرمود:  �رسول خدا 
 اْلَجـَرسُ «. و نيـز فرمـود:   »كنند آن گروه كه سگ يا زنگوله همراه داشته باشند، همراهي نمي

  .»ختن شيطان استزنگوله آلة نوا« »الشْيطَانِ  َمَزاِميرُ 
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گويم: صداي تند و تيز بـا شـيطان و حـزب او، موافـق اسـت ولـي فرشـتگان از آن         من مي
  هاست. نفرت دارند، زيرا اين مقتضاي مزاج آن

  آداب رفتن به سفر و برگشتن:

 ِإَذاوَ  ،اَألْرضِ  ِمنَ  َهاق حَ  اِإلِبلَ  فََأْعطُوا اْلِخْصبِ  ِفى َسافـَْرتُمْ  ِإَذا«فرمود:  �رسول خدا 
َها فََأْسرُِعوا السَنةِ  ِفى َسافـَْرُتمْ  رَ  َعَليـْ طرق  فَِإنـَها الطرِيقَ  فَاْجَتِنُبوا بِاللْيلِ  َعرْسُتمْ  َوِإَذا ،السيـْ
وقتي كه در سال خوب، سفر نموديد به حق شتران كه در « »بِاللْيلِ  اْلَهَوام  َمْأَوىوَ  الدواب

بچرند و راه بروند) و اگر در خشكسالي سفر نموديد با سرعت  زمين دارند برسيد، (بگذاريد
راه برويد، و هرگاه در شب جهت استراحت رخت خواب به زمين انداختيد، زيرا آن، راه 

  .»ها و جاي حشرات زمين در شب است حيوان
  ها ظاهر اند. گويم: همه اين من مي

 َونـَْوَمـُه، َوَشـَرابَهُ  طََعاَمـهُ  َأَحـدَُكمْ  يَْمنَـعُ  ،اْلَعـَذابِ  ِمـنَ  ِقْطَعـةٌ  السـَفرُ «فرمـود:   �رسول خدا 
اي از عـذاب اسـت كـه خـواب،      سفر پاره« »َأْهِلـهِ  ِإلَـى فـَْليـَُعجلْ من َوْجِهِه  نـَْهَمَتهُ  َقَضى فَِإَذا

شـان   شان رسيدند، پس بايد زودتر بـه منـزل   دارد، وقتي مردم به هدف طعام و شراب را باز مي
  .»برگردند

پنداشـت بـه خـاطر     تالش امور كوچك را مكـروه مـي   �گويم: چون رسول خدا  من مي
  پسنديد. ها توقف طوالني را نمي آن

وقتــي غيبــت يكــي از شــما « »لَــْيًال  َأْهَلــهُ  َيطْــُرقْ  فَــَال  اْلغَْيَبــةَ  َأَحــدُُكمْ  َأطَــالَ  إَذا«و فرمــود: 
  .»طوالني باشد به شب وارد خانه نشود

كنند پس اين باعـث   ردم از ژوليدگي و پراگندي طبعاً نفرت ميگويم: بسا اوقات م من مي
  گردد كه احوال آنان مكدر باشند. مي

  برگزيدن بهترين نام و لقب:
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 يـَـْومَ  اَألْسـَماءِ  َأْخنَـى«فرمـود:   �از آنجمله است: آداب صحبت و گفتگـو، رسـول خـدا    
ها در روز قيامت به پـيش خداونـد    بدترين نام« »كِ اَألْمـالَ  َمِلـكَ  َسمىيَ  رَُجلٌ  اللهِ  ِعْندَ  اْلِقَياَمةِ 

ــده شــود »شاهنشــاه«آنســت كــه مــردي  ــود:  �. رســول خــدا »نامي  »لِلــهِ  ِإال  ُمْلــكَ  الَ «فرم
 ُهـوَ  اللـهَ  ِإن «گذاري به ابـوالحكم فرمـود:    ، و در باره كنيت»پادشاهي نيست مگر براي خدا«

  .»گردد فرما و حكم به او برمي است حكم خداوند« »اْلُحْكمُ  َوِإلَْيهِ  اْلَحَكمُ 
  گويم: جز اين نيست كه اين به خاطر تعظيمي كه منجر به شرك بود منع گرديد. من مي

 فَِإنـكَ  َأفْـلَـحَ  َوالَ  َنِجيًحـا َوالَ  رَبَاًحـا َوالَ  َيَسـارًا ُغَالَمـكَ  ُتَسـمَين  الَ «فرمـود:   �رسول خدا 
غالمت را به يسار، رباح، نجيح و افلح نامگـذاري  « »الَ  :فـَيَـُقـولُ  ،ونُ َيُكـ َفالَ  ؟ُهوَ  َأثَم  :تـَُقولُ 

  .»گويد: نه باشد، پس مسئول مي پرسي آيا او آنجاست؟ و او آنجا نمي نكن؛ زيرا تو مي
خواست كه از نامگذاري به يعلـي، بركـت،    �فرموده است كه: پيغمبر  �حضرت جابر 

رمايد، باز ديدم كه از آن خاموش ماند، سپس فوت نمود ها منع ف افلح، يسار، نافع، و مانند آن
ها آنست كـه منجـر بـه     گويم: سبب كراهيت نامگذاري به اين نام و از آن نهي نفرمود. من مي
  باشد همانگونه كه اجدع و امثال آن در افعال مكروه هستند. هيأت مكروهي در اقوال مي

  .»َشْيطَانٌ  اَألْجدَعُ «فرمود:  �چنانكه رسول خدا 
در نهـي تصـميم قطعـي نگرفـت، بلكـه       �وجه تطبيق بين اين دو حديث اين كـه رسـول   

هدفش نهي ارشاد به صورت مشوره بود، يا ايـن كـه عاليـم نهـي نمايـان بودنـد، راوي آن را       
  اجتهاداً به نهي تعبير نمود، كسي كه حفظ داشته، عليه غير حافظ حجت است.

تر است؛ زيرا آنان هميشه فرزنـدان خـود را بـا ايـن      قبه نظرم اين وجه، با فعل صحابه مواف
  كردند. ها نامگذاري مي نام

  گذاري نكنيد: كنيه ����با كنيه آن حضرت 

ــدا   ــول خ ــود:  �رس ــْوا َوالَ  بِاْســِمى َســموا«فرم َيِتــى َتَكنـ  َأْقِســمُ  قَاِســًما بُِعْثــتُ  فَِإنَمــا ِبُكنـْ
َنُكمْ  گذاري نكنيد، زيرا من قاسم قـرار داده   ا كنيتم كنيهبه نام من نامگذاري كنيد، ولي ب« »بـَيـْ
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گـذاري   كنيه �گويم: اگر كسي با كنيه رسول خدا  . من مي»كنم شدم كه بين شما تقسيم مي
ها تدليس پيش آيد، پس گفته شود  رود كه احكام مشتبه گردند و در نسبت آن كند گمان مي

دهنده رسول خداست در صورتي كـه  رود كه دستور كه ابوالقاسم چنين گفته است گمان مي
  مراد از ابوالقاسم كسي ديگر باشد.

هـا بـه لقـب او تـوهين      كننـد، و در درگيـري   و نيز گاهي اسم كسي را برده به او سـب مـي  
  گيرد. باشد اين هيأت منكري قرار مي �شود، پس اگر او مسمي به اسم آن حضرت  مي

  گردد: يشتر متحقق ميباز اين معني در كنيه نسبت به نام به دو جهت ب
ممنوع بودند و عادتـاً از صـدازدن بـه     �يكي اين كه مردم شرعاً از بردن نام آن حضرت 

كردنـد، مسـلمانان بـه يـا رسـول اهللا و اهـل ذمـه بـه يـا ابالقاسـم او را صـدا             نام، خودداري مي
  كردند. مي

ولـي بـا بـه     گرفتنـد،  ها بـا گـرفتن نـام، تشـريف و تحقيـري در نظـر نمـي        دوم اينكه: عرب
دادند مانند: ابوالحكم وابوجهـل، و   ي يكي از اين دو امر را مورد توجه قرار مي كاربردن كنيه

  امثال آن.
گذاري شد، زيرا كه قاسـم بـود، پـس     به ابوالقاسم كنيه �و جز اين نيست كه رسول خدا 

سـت كـه آن   باشـد، و جـز ايـن ني    گـذاري شـود، بـا او برابـر مـي      اگر ديگري با اين كنيه، كنيه
نامگذاري و بـه   �اجازه داد كه پسرش را به نام آن حضرت  �به حضرت علي  �حضرت 

  گذاري كند، زيرا كه التباس و تدليس با گذشت قرن برطرف گرديد. كنيه او كنيه

  نبايد كسي بگويد عبدي و امتي:

 ِنَساِئُكمْ  وَُكل  اللهِ  َعِبيدُ  ُكلُكمْ  َوَأَمِتى َعْبِدى َأَحدُُكمْ  يـَُقوَلن  الَ «فرمود:  �رسول خدا 
 :لِيَـُقلْ  َوَلِكنْ  ،رَبى :اْلَعْبدُ  يـَُقلِ  َوالَ  َوفـََتاِتى َوفـََتاىَ  َوَجارِيَِتى ُغَالِمى لِيَـُقلْ  َوَلِكنْ  اللهِ  ِإَماءُ 

همه شما عبيد خداوند و همة زنان شما اماء  »عبدي وأمتي«هيچيكي از شما نگويد « »َسيِدى
و همچنين  »فتاي و فتاتي«يا بگويد  »غالمي و جاريتي«باشند، ولي بگويد:  خدا مي (كنيزان)

  .»سيدي«بلكه بگويد:  »ربي«برده به آقايش نگويد: 
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باشـد،   روي در كالم و حقير پنداشتن مردم، در اثر خودبيني و تكبر مي گويم: زياده من مي
الهي نسبت بنده با خـدا، بـه لفـظ     و در آن دلشكني مردم وجود دارد، و نيز وقتي كه در كتب

  آيد. ادبي به شمار مي عبد تعبير گرديده است، اطالق آن بين خود مردم، يك نوع بي

  »:كرم«نهي از نامگذاري انگور به 

ــوا الَ  «فرمــود:  �رســول خــدا   ــْرمُ  تـَُقوُل ــوا َوَلِكــنْ . اْلَك ــبُ  ُقوُل ــةُ  اْلِعَن ــوَلن  َال وَ  َواْلَحبَـَل  يـَُق
ــد: « »الــدْهرُ  ُهــوَ  اللــهَ  فَــِإن  الــدْهرِ  َخْيَبــةَ  يَــا َأَحــدُُكمْ  ــد:  »الكــرم«نگويي ــه بگويي ــب «بلك العن

خداوند  ».از بد شانس زمانه، زيرا كه دهر خود خداست »الدهر خبيةيا «و نگوييد:  »لحبلةوا
گويد، و دهر منم كـه بـه دسـت مـن      كند كه به دهر بد مي زاد مرا اذيت مي آدمي«فرمايد:  مي

  .»ساختن شب و روز ست دگرگونا
گويم: وقتي كه خداوند از تناول خمر نهي نمـود و امـر آن را پسـت قـرار داد ايـن       من مي

متقاضي آن شـد كـه از هرآنچـه امـر آن را بـاال ببـرد و حسـن آن را در ذهـن مـردم درآورد          
فتنـد و  گ ها آن را بسا اوقات بنت كرم مـي  جلوگيري بشود، انگور ماده و ريشة آنست و عرب

  كردند. بدين نام آن را ترويج مي
كردند و آن يك گونه شرك بـود، و   و اهل جاهليت وقايع را به سوي هر دهر منسوب مي

بود، پس نارضـايتي بـه سـوي     شان مقلب الدهر مي نيز گاه وقتي لفظ دهر را به كار برده هدف
  گشت اگرچه در عنوان اشتباه كرده اند. خداوند برمي

  يد خبثت نفسي:نبايد كسي بگو

 »نـَْفِسـى َلِقَسـتْ  لِيَـُقـلْ  َوَلِكـنْ  ،نـَْفِسـى َخبُثَـتْ  َأَحـدُُكمْ  يـَُقـوَلن  الَ «فرمـود:   �رسول خـدا  
. من »نبايد يكي از شما بگويد نفس من خبيث گشته است، بلكه بگويد دگرگون شده است«

خبث باطن و سـوء   رود و مراد از آن هاي الهي به كار مي گويم: خبث بسا اوقات در كتاب مي
  هاي شيطاني است. باشد، و اين كلمه به منزله هيأت سريره مي

  قول نيكو را بايد به كار برد:
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بـد سـواري اسـت از    « »الرُجـلِ  َمِطيةُ  بِْئسَ «فرمود:  »زعموا«در باره كلمه  �رسول خدا 
  گويم: يعني ذكر اقوال بدون تحقيق مكروه و ناگوار است. ، من مي»مرد

 َشـاءَ  ثُـم  اللـهُ  َشاءَ  َما :ُقوُلواوَ  ،ُفَالنٌ  َوَشاءَ  اللهُ  َشاءَ  َما :تـَُقوُلوا الَ «فرمود:  �دا رسول خ
نگوييد اگر خدا و فـالن بخواهنـد بلكـه بگوييـد: اگـر خـدا بخواهـد و سـپس فـالن          « »فُـَالنٌ 

  .»بخواهد
مرتبه بـاهم برابـر    رساند كه آنان در پايه و گويم: ذكر دو كس باهم به اين وهم مي من مي

  ادبي است. ها يك گونه بي اند و اين طور ذكر آن

  نهي از دريده دهني و تشدق:
ورزي، زياده شعرگويي، شوخي و مـزاح،   گويي، مبالغه بايد دانست كه دريده دهني، زياده

به تاخيرانداختن وقت با گفتگوي شبانه و غيره، از جمله اموري هستند كه مردم را از كارهاي 
دارنـد، و نيـز از جملـه امـوري هسـتند كـه بـه تفـاخر و نشـاندهي منجـر            ا و آخرت باز ميدني
آن را مكـروه قـرار    �باشد، لذا رسول خدا  ها مي ها مثل حال عجمي گردند، پس حال آن مي

داد و آفات آن را برمال سـاخت، و آنچـه را در آن معنـي كراهيـت متحقـق نشـد اجـازه داد،        
  باشند. ه مياگرچه به سطح ظاهر مشتب

  حيا از ايمان و فحاشي از نفاق است:

هالك شدند كساني كه در امـور  « »َثالَثًـا قَاَلَهـا اْلُمتَـَنطُعونَ  َهَلكَ «فرمود:  �رسول خدا 
ــز فرمــود: »انديشــند اليعنــي مــي  َواْلبَـَيــانُ  َواْلَبــَذاءُ  اِإليَمــانِ  ِمــنَ  ُشــْعَبَتانِ  َواْلِعــى  اْلَحَيــاءُ «، و ني

حياء و خاموشي دو شاخ از ايمان اند، فحاشي و دريده دهني دو شـاخ  « »النـَفـاقِ  ِمـنَ  نِ ُشْعَبَتا
  .»باشند از نفاق مي
  روي در گفتگو است. گويم: هدف ترك فحاشي و زياده من مي

  زبان را بايد به جز از حق بازداشت:
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 َوِإن  َأْخَالقـاً  َمَحاِسـُنُكمْ وَم الِقياَمـِة يَـ ِمنى َوَأقْـَرَبُكمْ  ِإَلى  َأَحبُكمْ  ِإن «فرمود:  �رسول خدا 
ُقونَ  الثـْرثَـــــاُرونَ  َأْخَالقـــــاً  َمَســـــاِويُكمْ  ِمنـــــى وَأبـَْعـــــدَُكمْ  ِإلَـــــى  َأبـَْغَضـــــُكمْ  اْلُمتَـَفْيِهُقـــــونَ  اْلُمَتَشـــــد« 

ترين شما پيش من و نزديكتر شما به من در روز قيامـت كسـاني هسـتند كـه از نظـر       محبوب«
ترين شما پيش من و دورترين شما از مـن كسـاني هسـتند كـه از      باشند، و مبغوض اخالق بهتر

  .»نظر اخالق بدتر، و زياد گفتگوكننده، دريده دهن و متكبر باشند
من ديدم يا به من امر شد كه در گفتگو اختصار به كار بـرم، زيـرا   «فرمود:  �رسول خدا 

  .»اختصار بهتر است
بينـد بهتـر اسـت از ايـن كـه از       از ريم باشد كه آن را مي اگر شكم كسي پر«و نيز فرمود: 

  .»شعر پر باشد
كند تا وقتـي كـه از    بدون شك كه جبرئيل هميشه تو را تاييد مي«و در باره حسان فرمود: 

  .»كني خدا و رسول دفاع مي
كند، قسم به ذاتي كـه نفـس مـن در دسـت      مؤمن با شمشير و زبان جهاد مي«و نيز فرمود: 

  .»زنيد ها را با اشعارتان مانند تير مي ا شما آناوست گوي
هـا احاديـث    من در باب احسان از اصول آفات لسان چيزهايي ذكر كردم كه به وسـيله آن 

 بِاللـهِ  يـُـْؤِمنُ  َكـانَ  َمـنْ «كـه فرمـود:    �گردند، ماننـد قـول رسـول خـدا      حفظ لسان واضح مي
ـًرا فـَْليَـُقلْ  اآلِخرِ  َواْليَـْومِ  هركسي كه به خدا و روز قيامت ايمـان دارد بايـد   « »ْسـُكتْ لِيَ  َأوْ  َخيـْ

  .»خير بگويد يا خاموش بماند
بدگفتن به مسلمان فسق و قتـال بـا او   « »ُكْفـرٌ  َوِقَتالُهُ  ُفُسوقٌ  اْلُمْسِلمِ  ِسَبابُ «و نيز فرمود: 

  .»كفري است

  غيبت حرام است:

 َكانَ  ِإنْ  َأفـََرَأْيتَ  :ِقيلَ  ،َيْكَرهُ  ِبَما َأَخاكَ  كَ ِذْكرُ  ؟اْلِغيَبةُ  َما َأَتْدُرونَ «فرمود:  �رسول خدا 
 »بـََهتهُ  فـََقدْ  ِفيهِ  َيُكنْ  َلمْ  َوِإنْ  اْغَتْبَتهُ  فـََقدِ  تـَُقولُ  َما ِفيهِ  َكانَ  ِإنْ  :قَالَ  ؟َأُقولُ  َما َأِخى ِفى
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ديد دانيد غيبت چيست؟ اين كه برادرت را به آنچه خوشش نيايد ياد كني، عرض گر آيا مي«
گويي باشد او را غيبت  گويم باشد؟ فرمود: اگر در آو آنچه تو مي كه اگر در برادرم آنچه مي

  .»اي اي و إال به او تهمت وارد نموده كرده

  ها غيبت حرام نيست: چند چيز هست كه در آن
علماء فرموده اند كه: از حرمت غيبت شش چيز مستثني است: يكي است فرياد مظلوم: 

=� āω﴿فرمايد:  د متعال ميچنانكه خداون Ïtä† ª! $# t� ôγyfø9 $# Ïþθ�¡9 $$Î/ zÏΒ ÉΑ öθs) ø9 $# āωÎ) tΒ zΟ Î= àß﴾)1( 
  .»پسندد مگر از مظلوم خداوند ياد از بدي را نمي«

خواستن بر تغيير منكر و برگرداندن عاصي به سوي صواب، چنانكه زيد بن  دوم: كمك
مسعود قول انصار را در باره اموال غنيمت حنين به ارقم قول عبداهللا بن اُبي را و عبداهللا بن 

  رسانيدند. �سمع مبارك آن حضرت 
ابوسـفيان مـرد بخيلـي    «كـه   »َشـِحيحٌ  رَُجـلٌ  ُسـْفَيانَ  َأبَـا ِإن «سوم استفتاء: مانند قـول هنـد:   

 َأُخـو بِـْئسَ «: �. چهارم: برحذرداشتن مسلمان از شـر كسـي، ماننـد قـول آن حضـرت      »است
 َأبُـو وأمـا َفُصْعُلوٌك، ُمَعاِويَُة، أما«: �. پنجم جرح و مجروح: مانند قول آن حضرت »اْلَعِشيَرةِ 
معاويه تنگدست است و ابـوجهم دسـت از چـوب    «كه  »َعاتِِقهِ  َعنْ  الَعَصا َيَضعُ  َفالَ  الَجْهِم،

: �. ششم متنفرساختن از كسي كه علناً به فسق مبتالست. مانند قول آن حضـرت  »دارد برنمي
كنم فالن و فالن كسـان از ديـن    فكر نمي«كه  »َشـْيًئا ِديِننَـا ِمنْ  يـَْعرِفَانِ  َوُفالَنًا ُفالَنًا َأُظن  َما«

  ، و تعريف مانند اعمش و اعرج.»ما چيزي دانسته باشند
گفتن براي برآوردن هدف اصالح، وقتي كه بدون از آن به  علماء فرموده اند كه: دروغ

 بـَْينَ  ُيْصِلحُ  الِذى اْلَكذابُ  لَْيسَ «فرمود:  �چنانكه رسول خدا  دست نيايد جايز است،

                                           
  .148سورة نساء، آية  -)1(
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ًرا فـَيَـْنِمى الناسِ  ًرا يـَُقولُ  َأوْ  َخيـْ دروغگو نيست آن كه بين مردم صلح و آشتي برگذار « »َخيـْ
  .»كند كند كه سخنان خوبي را رد و بدل مي مي

  از آنچه به اين بحث متعلق است

  باشد احكام نذر و يمين مي

ها از عادات و خصايل مردم هستند چه عرب باشند يا  خالصه در اين باره اين است كه اين
برنـد،   ها به كـار مـي   ها را در مظان آن يابي، مگر اين كه اين ها را نمي عجم، هيچ يكي از امت

  باشد. ها الزم مي لذا بحث از آن

  باشد: نذركردن از اصول برّ محسوب نمي
باشند، ولي وقتي كسي بر خود چيزي را واجب قرار داد و نام  ل برّ نمينذر و يمين از اصو

خدا را بر آن برد، واجب است در حق خدا و در آنچه نام خدا را يـاد كـرده اسـت، كوتـاهي     
 َوِإنَمـا َشـْيًئا اْلَقـَدرِ  ِمـنَ  يـُْغنِـى الَ  النـْذرَ  فَـِإن  تـَْنـُذُروا الَ «فرمود:  �نكند. بنابراين، آن حضرت 

دهد فقط بـه وسـيله    نذر نكنيد كه در برابر تقدير كاري انجام نمي« »اْلَبِخيلِ  ِمنَ  بِهِ  ُيْسَتْخَرجُ 
  .»شود آن چيزي از دست بخيل بيرون آورده مي

كـردن چيـزي بـر او     يعني هرگاه انسان از هر طرف در احاطه قرار گيرد، گاه وقتي صـرف 
شود كـه گويـا    مهلكه نجات دهد طوري مي شود، پس وقتي كه خداوند او را از آن آسان مي

گاهي به او ضرري متوجه نشده است، پس الزم است كه چنين چيزي باشد كه بـه وسـيله آن   
از دست او آنچه را بر خود الزم كرده است و عزم او را تأكيد و نيـت او را بلنـد كنـد بيـرون     

  آورده شود.

  َقسم بر چهار قسم است:
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منعقده كه مردم بر كاري در آينده كه محال نباشد قسم ياد  قسم بر چهار قسم است: يمين

≈Å3﴿فرمايد:  كنند، در اين باره خداوند مي s9uρ Νà2ä‹ Ï{# xσãƒ $yϑ Î/ ãΝ›?‰¤) tã z≈ yϑ ÷ƒF{$#﴾)1( .» ولى
ايد، باز خواست  ] خورده ] سوگندهايى كه از روى قصد [و اراده به [سزاىخداوند شما را 

  »كند مى
بدون قصد، و اين كه بر چيـزي بـر    »َواللهِ  بـََلى ،َواللهِ  الَ «كسي بگويد:  دوم يمين لغو كه

فرمايـد:   حسب پندارش قسم ياد كند و در حقيقت برخالف آن باشد، در اين باره خداوند مي

﴿Ÿω ãΝä.ä‹ Ï{#xσãƒ ª! $# Èθ øó‾=9 $$ Î/ þ’ Îû öΝä3ÏΖ≈ yϑ÷ƒ r&﴾)2(  ــه ــم «ك ــما را در قس ــد ش ــو   خداون ــاي لغ ه

  .»كند مؤاخذه نمي
سوم يمين غموس كه مردم عمداً به دروغ قسم يـاد بكننـد تـا مـال مسـلماني را از دسـتش       

  باشد. خوردن از گناهان كبيره مي بگيرد، و اين قسم
  خوردن بر گرفتن روزة ديروز، و جمـع   خوردن بر كار محال عقلي: مانند قسم چهارم قسم

  كردن چيزي. ده و منقلبكردن مر نمودن بين ضدين يا محال عادي مانند زنده
ها وجود ندارد اختالف نظر دارند كه آيا  علماء در باره آن دو قسم از يمين كه نص در آن

 َحاِلًفـا َكـانَ  َمـنْ  بِآبَـاِئُكْم، َتْحِلُفـوا الَ «فرمـود:   �ها كفاره هست يا خير؟ رسـول خـدا    در آن
خواهـد قسـم يـاد     م نخوريد، كسي كـه مـي  به پدران خود قس« »لَِيْصـُمتْ  َأوْ  بِاللِه، فـَْلَيْحِلفْ 

  .»كند به نام خدا قسم ياد كند يا خاموش باشد
هركسي به غير از خدا قسـم يـاد كنـد او    « »َأْشَركَ  فـََقدْ  اللهِ  بِغَْيرِ  َحَلفَ  َمنْ «و نيز فرمود: 

  .»مشرك است

                                           
  .89سورة مائده، آية  -)1(
  .89سورة مائده، آية  -)2(



    

  639  ابواب معيشتاز 
  

 

ظمتـي  گردد، مگر وقتي كـه در او معتقـد بـه ع    گويم: قسم به نام چيزي متحقق نمي من مي
گذاشـتن آنچـه نـام او را بـر آن      باشد و اسم او را متبرك بداند، و كوتاهي در حق او و مهمل

  برده است گناه بداند.

  كسي كه به ناحق قسم ياد كرد بايد صدقه بدهد:

 ِإال  ِإلَـهَ  الَ  :فـَْليَـُقـلْ  ،َواْلعُـزى بِـالالتِ  َحِلِفـهِ  ِفـى فـََقـالَ  َحلَـفَ  َمـنْ «فرمـود:   �رسول خدا 
هركسي كه قسم ياد كرد و در قسـمش  « »فـَْلَيَتَصـدقْ  ،أُقَـاِمْركَ  تـََعالَ  ِلَصاِحِبهِ  قَالَ  َوَمنْ  ،اللهُ 

و هركسي كه به رفيقش گفت: بيـا تـا بـا     »ال إله إال اهللا«بايد بگويد:  »به الت و عزي«گفت: 
مقدمـه اوسـت، و   گويم: زبـان، ترجمـان قلـب و     . من مي»تو قماربازي كنم، بايد صدقه بدهد

  گردد. تهذيب قلب بدون حفظ زبان متحقق نمي

  اگر كسي بر حرام يا مكروه قسم ياد كرد بايد كفاره بدهد:

ــود:  �رســول خــدا  َرَهــا فـََرَأيْــتَ  يَِمــينٍ  َعَلــى َحَلْفــتَ  ِإَذا«فرم ــًرا َغيـْ َهــا، َخيـْ ــرْ  ِمنـْ َعــنْ  َفَكف 
ـرٌ  ُهوَ  الِذى َوْأتِ  يَِميِنَك، ر چيزي قسم خوردي و خالف آن را بهتـر دانسـتي،   هرگاه ب« »َخيـْ

  .»پس از قسم كفاره بده و آن كار را انجام بده
 يـُْعِطـىَ  َأنْ  ِمـنْ  اللـهِ  ِعْنـدَ  لَـهُ  آثَـمُ  َأْهِلـهِ  ِفـى بَِيِميِنهِ  َأَحدُُكمْ  يَِلج  َألنْ «فرمود:  �رسول خدا 

آن كه براي اجراي قسم در خانواده لج و اصرار كنـد  گناه « »َعَلْيـهِ  اللـهُ  افْـتَـَرضَ  الِتى َكفارَتَهُ 
گويم: بسا اوقات يكي بر چيـزي   . من مي»بيشتر است از اين كه قسم را بشكند و كفاره بدهد

گيرد، و نيز اجراي آن بـه   خورد، سپس اجراي آن قسم بر او، بر مردم سنگين قرار مي قسم مي
ها را به پايـان   گرديده تا اينگونه مشقت باشد، و جز اين نيست كه كفاره مشروع مصلحت نمي

  برساند.

  در قسم نيت مستحلف معتبر است نه حالف:
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قسمت همان است كه « »َصـاِحُبكَ  َعَلْيـهِ  ُيَصدُقكَ  َما َعَلى يَِميُنكَ «فرمود:  �رسول خدا 
گـويم: گـاهي كسـي بـراي گـرفتن مـال مسـلماني         . من مـي »طرف تو را بر آن تصديق نمايد

برد، مثالً بگويد: قسم به خدا از مـال تـو    اندازد كه در قسم تأويل به كار مي كار مي تدبيري به
در دستم هيچ چيزي نيست، هدفش اين است كه اكنون در دستم نيست اگرچه در تصـرف و  

  باشد، اگر كسي اين را حالل بداند ظالم است. ام مي قبضه

  شود: شاء اهللا گفت حانث نمي اگر كسي در قسم ان

كسي قسم ياد كرد و « »َيْحنَـث َلمْ  الله َشاءَ  ِإنْ َمْن َحَلَف فـََقاَل: «فرمود:  �خدا  رسول
  .»شود در آن گفت: ان شاء اهللا حانث نمي

گويم: در اين صورت عقد قلب و پختگي متحقق نشده است، و همان در كفاره  من مي

Ÿω ãΝ﴿فرمايد:  معتبر است، چنانكه خداوند مي ä.ä‹ Ï{#xσ ãƒ ª! $# Èθøó‾=9 $$Î/ þ’Îû öΝä3ÏΖ≈ yϑ ÷ƒr& Å3≈ s9 uρ 

Ν à2ä‹ Ï{#xσ ãƒ $yϑ Î/ ãΝ ›?‰¤) tã z≈ yϑ ÷ƒF{$# ( ÿ… çµè? t�≈¤� s3sù ãΠ$yèôÛÎ) Íοu� |³tã tÅ3≈ |¡tΒ ôÏΒ ÅÝy™÷ρr& $tΒ tβθßϑ ÏèôÜ è? 

öΝ ä3ŠÎ= ÷δr& ÷ρr& óΟ ßγè? uθó¡Ï. ÷ρr& ã�ƒÌ� øtrB 7πt6s% u‘ ( yϑ sù óΟ ©9 ô‰ Ågs† ãΠ$u‹ ÅÁsù ÏπsW≈ n= rO 5Θ$−ƒr& 4 y7 Ï9≡sŒ äοt�≈¤� x. öΝ ä3ÏΨ≈yϑ ÷ƒr& #sŒÎ) 

óΟ çFø� n= ym﴾)1( »هاي  كند، ولي در باره قسم هاي بيهوده مؤاخذه نمي خداوند شما را در باره قسم
هاي متوسط  دادن به ده مسكين است از طعام نمايد، لذا كفارة آن طعام پخته شما را مؤاخذه مي
، يا آزادكردن بردة، پس اگر كسي هيچكدام را پوشاندن به آنان خانوادة شما، يا لباس

  .»هاي شما وقتي كه قسم خورديد نتوانست پس روزه بگيرد سه روز، اين است كفاره قسم
  گويم: فلسفه وجوب كفاره قبالً بيان گرديد در آنجا مراجعه بفرماييد. من مي

  اقسام نذر:

                                           
  .89سورة مائده، آية  -)1(
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 النْذرِ  َكفارَةُ «فرمايد:  مي �نذر بر چند قسم است: يكي نذر مبهم؛ در اين باره رسول خدا 
  .»كفارة نذر هرگاه مشخص نشود همان كفارة يمين است« »يَِمينٍ  َكفارَةُ  ُيَسم  َلمْ  ِإَذا

بـه نـذرت وفـا    «كـه   »بنـْذِركَ  َأْوفِ «فرمايد:  در اين باره مي �دوم نذر مباح: رسول خدا 
  ده است.، ولي واجب نيست، چنانكه در داستان ابو اسرائيل آم»كن

سوم نذر طاعت: در جاي معين يا به شكلي معين كه در اين باره قصـه ابـو اسـرائيل آمـده     
گيرد، و با كسي صـحبت   نشيند، زير سايه قرار نمي ايستد و نمي است كه نذر كرده بود كه مي

  گيرد. كند و روزه مي نمي
بـه او دسـتور   « »َصـْوَمهُ  َوْليُـِتم  يَـْقعُـدْ َولْ  َوْلَيْسـَتِظل  فـَْليَـَتَكلمْ  ُمـُروهُ «فرمـود:   �رسول خـدا  

، و »دهيد كه صحبت بكند، زيرا سايه قـرار بگيـرد، بنشـيند و روزة خـود را بـه پايـان برسـاند       
داستان كسي كه نذر كرده بود كه شتري در بوانه كـه در آنجـا بتـي نبـود و نـه جشـن و عيـد        

كه بر نـذرت   »بنْذِركَ  َأْوفِ «فرمود:  �دوران جاهليت وجود داشت، نحر بكند، آن حضرت 
  وفا كن.

 ،َمْعِصــَية ِفـي نَــْذرًا نَـَذرَ  َمـنْ «فرمــود:  �چهــارم نــذر معصــيت: در ايــن بــاره رســول خــدا 
  .»كسي كه به انجام معصيتي نذر كرد بايد كفاره يمين ادا نمايد« »يَِمين َكفارَة َفَكفارَته

 يُِطيُقـهُ  الَ  نَـْذرًا نَـَذرَ  َمـنْ «فرموده است:  �پنجم نذر بر كار محال: در اين باره رسول خدا 
توانـد آن را   دادن چنين كـاري نـذر نمـود كـه نمـي      كسي كه بر انجام« »َفَكفارَته َكفارََة يَِمـين

  .»انجام دهد، كفارة او كفاره قسم است
اصل در اين باب اين است كه مشروعيت كفاره براي جلوگيري از اثم و گناه و براي ازاله 

سوسه دل است، پس كسي كه بر انجام طاعتي نذر كند بايد آن را انجام دهد، و كسي كه بر و
غير از اين نذر كند و در دل نسبت به انجام آن وسوسه پيش بيايد، بر آن كفاره واجب است، 

  واهللا أعلم.
���  
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بـر خـود شـرط    به حمـد خداونـد متعـال از آنچـه خواسـتيم در ايـن كتـاب وارد كنـيم، و         
گذاشتيم فارغ شديم، و اين يادآوري تمام اسرار شريعت را كـه در سـينه پنهـان داشـتيم، فـرا      

ها را برمال كند يا زبـان   نگرفت، پس هر وقت قلب حاضر نيست، آنچه اسراري پنهان دارد آن
نـه   ها را افشا نمايد، و نه مناسب است كه هر حديث با عـوام النـاس افشـا گـردد و     پنهاني سينه

تواند كل آنچـه را   ذكر هرچيز بدون تمهيد مقدمه خوب است و نه آنچه ما در سينه داريم مي
تواند مورد وحي و نزول قـرآن نسـبتي داشـته     نازل شده فرا گيرد، چگونه مي �در قلب النبي 

باشد با فردي از افـراد امـت خـويش، هيهـات ذلـك، و نـه تمـام آنچـه خداونـد در سـينه آن           
تواند تمام حكم و مصالح مالحظه شده در احكام او تعالي را فرا  رموده ميجمع ف �حضرت 

  بگيرد.
ما نقص علمي وعلمـك إال  «واضح نمود، چنانكه فرمود:  �اين نكته را حضرت خضر 

علم من و علم تو كم نكـرد مگـر بـه قـدر آنچـه ايـن       « »كما نقص هذا العصفور من البحـر
  .»(منقار) گنجشك از دريا كم نمود

براين، مناسب است كه فخامت امر مصالح مالحظه شده در احكام شـرع شـناخته بشـود    بنا
گردند در اداي حق واجب آن، كافي نيستند، البته  كه آن منتهايي ندارد، و تمام آنچه ذكر مي

به جاي خود درست است. اكنون ما برخي از سيرت، فتن و  »ما ال يدرك كله ال يترك كله«
  ب ذكر خواهيم كرد، واهللا الموفق والمعين، وإليه المرجع والمĤب.مناقب را بدون استيعا

  ����سير النبي 

  :����نسب آن حضرت 
بن عبداهللا بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصـي اسـت كـه در     �نبي ما: محمد 

ترين از نظر شجاعت و كاملترين از نظر سخاوت و  ترين فاميل عرب از نظر نسب و قوي افضل
همچنين در باالترين  †ز نظر زبان و هوشيارترين از نظر قلب رشد نمود، انبياء ترين ا فصيح

گردند، زيرا مردم مانند معدن طال و نقره معدن هستند، هركسي اخـالق   نسب ملت مبعوث مي
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باشـند كـه در    برد، و شايسته پيـامبري كسـاني مـي    جيد را، از آباء و اجداد خويش به ارث مي
  اخالق، كاملتر باشند.

حق را غالب و امت كجرو را راست  †خداوند متعال خواست كه با بعثت انبياء 
درآورده آنان را امام قرار دهد، و نزديكتر براي اين امر كسي است كه نسب واالتري داشته 

ª!$# ãΝ﴿فرمايد:  شود، چنانكه خداوند مي باشد، و در امور الهي لطف مالحظه مي n=ôã r& ß]ø‹ ym 

ã≅ yèøgs† …çµtG s9$y™Í‘﴾)1( .»داند كه رسالتش را در كجا قرار دهد خداوند بهتر مى«  

  :����وصف النبي 
در آفرينش و اخالق معتدل بود، از نظر قامت ميانه بود كه نه زيـاد طويـل    �آن حضرت 

خورده پيچ در پيچ) نبودند و نه كامالً راست  هايش جعد قطط (گره بود و نه زياد كوتاه، موي
راست و مقداري گره بودند، نه زياد فربـه بـود و نـه صـورتش كـامالً       بودند، بلكه يك مقدار

  گرد بود.
بلكه مقدار گردي در آن وجود داشت، سر مبارك بزرگ و ريش مبـارك گنجـان بـود،    
دو كف دست و دو قدمش پر گوشت بودند، مايل بـه سـرخي بـود، بنـدهاي دسـت و پـا پـر        

همـه راسـتگوتر بـود، و طبيعـتش از همـه      بودند، از نظر نيروي بـدني و جنسـي قـوي بـود، از     
ترسيد، هركسي با او زيـاد آميـزش    ديد از او مي تر بود، هركسي او را براي اولين بار مي ماليم

ورزيد، با وجود بزرگي كه داشت از همه بيشـتر متواضـع بـود، بـا اهـل       داشت با او محبت مي
خـدمت او بـود، امـا     تـا ده سـال در   �خانه و خدام مرافقت و نرمش داشت، حضـرت انـس   

گاهي به او اف نگفت، و نه به او گفت كه: چرا چنين كردي؟ يا چرا چنـين نكـردي؟ و گـاه    
گرفت و به كنـار كشـيده عـرايض خـود را بـا او       هاي مدينه دست او را مي كنيزي از كنيزك

  كرد. بازگو مي
  كننده و فحاش نبود. او در انجام خدمت اهل و خانواده بود، لعنت

                                           
  .124سورة انعام، آية  -)1(
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  :����و اخالق آن حضرت تواضع 
دوخـت، و گوسـفندان خـود را     هـاي خـود را مـي    ها و لبـاس  شخصاً كفش �رسول خدا 

دوشيد در صورتي كه داراي حكم نافذي بود. قول، قول او بود، هـيچ امـري بـر او غالـب      مي
  شد. آمد و هيچ مصلحتي از او فوت نمي نمي

ت به مردم مهربانتر بـود، از ناحيـه او   ها صابرتر و نسب تر و در برابر اذيت از همه مردم سخي
رسيد، نه از دست او و نـه از زبـان او، مگـر ايـن كـه در راه خـدا جهـاد         به كسي ناراحتي نمي

  كرد. مي
و نسبت به اصالح تدبير منزل از همه پايبندتر بود، و همچنين نسبت بـه مالحظـه صـحابه و    

آمـد،   ، در ذهن و تصـور كسـي نمـي   سياست كشور نيز پايبندي داشت، آنچنانكه باالتر از آن
  دانست. قدر و منزلت هرچيز را مي

  :����دعا و ذكر او 
هميشه نگاهش به ملكوت بود، به ذكر اهللا عشق و عالقه داشت كه اين از حركات زبـان و  

شد، با بركت بود كـه دعـايش اجابـت     شد، از غيب تاييد مي تمام احوال مباركش احساس مي
دس به سوي او سرازير بودنـد، معجزاتـي از او بـه ظهـور پيوسـتند،      الق ةشد، علوم از حظير مي

  آيد. شدن وقايع آينده و ظهور بركت در آنچه بركت مي مانند اجابت دعا، واضح
شوند، و طبعاً به سوي اين صفات جذب  بر همچنين صفاتي آفريده مي †همچنين انبياء 

  ست.ها را بر همين چيز آفريده ا گردند، زيرا خداوند آن مي
او را در دعايش ياد نموده و به اهميت امـر او بشـارت داد، همچنـين     �حضرت ابراهيم 

  نيز به او بشارت دادند. †حضرات موسي و عيسي و ساير انبياء 

  به هنگام والدت مبارك: ����معجزات او 
مادرش به خواب ديد كه گويا نوري از او بيرون آمد كه تمام زمين را روشـن كـرد، ايـن    

تولد فرزند مباركي تعبير گرديد كه دين او در شـرق و غـرب غالـب خواهـد آمـد،      خواب به 
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شناسان به وجود او و علو امر او خبر دادنـد، وقـايع جـو و فضـا بـر آن       ها، كاهنان و ستاره جن
هاي كاخ انوشيروان، خالصه اين كه داليل نبـوت، او   داللت كردند، ماند فروريختن گلدست

صر روم هرقل خبر داد، مردم آثـار بركـت را بـا تولـد او و بـه هنگـام       را فرا گرفت، چنانكه قي
شيرخوارگي مشـاهده كردنـد، فرشـتگان ظـاهر شـدند و سـينه مبـارك او را شـكافتند، و دل         
مبارك او را از ايمان و حكمت پر كردنـد، ايـن واقعـه بـين عـالم مثـال و شـهادت بـه وقـوع          

ار نگرفت، البته آثار بخيه بر آن به جـا مانـده   رفتنش قر پيوست. بنابراين شق صدر سبب از بين
  بود، همچنين هرآنچه كه عالم مثال و عالم شهادت در آن آميخته گردند چنين خواهد شد.

  سفر مباركش به سوي شام:
وقتي كه ابوطالب او را به همراه خود به سوي شام برد راهبي او را ديد، و به نبـوتش بنـابر   

هايي با ماليكه از او پديد آمد كه  اد چون جوان گرديد مناسبتهايي كه ديد، گواهي د نشاني
  شدند. كردند و گاهي در جلو او متمثل مي گاهي او را صدا مي

  :����ازدواج آن حضرت 
 �در او و همـدرديش بـا آن حضـرت     لخداوند نياز او را با رغبت حضرت خديجه 

ه خداوند دوسـت بـدارد در   برطرف نمود، او از زنان ثروتمند قريش بود، همچنين كسي را ك
  برد. بندگان خود براي او تدبيري به كار مي

وقتي كه كعبه را در جمع قريش بنا نمود ازار خود را مطابق به عادت قريش بر گردن نهاد 
هوش شـده بـه زمـين افتـاد، و از كشـف عـورت در حـال         و كشف عورت به او دست داد بي

  ز نبوت است و نوعي مؤاخذه در نفس است.اي ا بيهوشي رهايي پيدا كرد، اين يك شعبه

  گزيني در غار حرا: خلوت
ــاز خلــوت ــه     ب ــدين شــب در غــار حــرا ب ــراي او مــورد پســند قــرار گرفــت، چن ــي ب گزين

داشـت بـراي چنـدين شـب      گشـت و توشـه برمـي    پرداخت، باز به خانه برمي گزيني مي خلوت
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را بـر آن آفريـده بـود، فـارغ      گردان و به سوي فطرت كه خداونـد او  ديگر، زيرا از دنيا روي
  گردانيده شد.

ديـد   ها نيك و صالح بودند، هيچ خـوابي نمـي   نخستين چيزي كه به او آغاز گرديد خواب
  اي از نبوت است. شد، اين هم شعبه مگر اين كه مانند سپيده صبح متحقق مي

  نزول وحي:
را بـود، پـس طبعـاً    باز بر او حق (جبرئيل يا وحي) نازل گرديد در حالي كـه او در غـار حـ   

شود، حضرت خديجـه او   پريشان شد، زيرا هرگاه ملكيت غالب آيد بهيميت عادتاً پريشان مي
را پيش ورقه برد، پس ورقه گفت: اين آن ناموس است كـه بـر حضـرت موسـي فـرود آمـد،       
سپس نزول وحي قطع شد، زيرا انسان دو جهت دارد، جهت بشريت، جهت ملكيت، پـس بـه   

آيند، تا ايـن كـه    ها به سوي نور برخوردها و مزاحمات پيش مي مدن از تاريكيآ هنگام بيرون
  خداوند امر خود را به پايه تكميل برساند.

ديد كه بر كرسي بين آسمان و زمين نشسته است، و گاهي در حرم  گاه وقتي فرشته را مي
ايـن اسـت كـه    اش  ايستاده است كه جاي ازاربندش به كعبه چسبيده است و مانند آن، فلسـفه 

كند، پس هرگاه جدا شود جرقه  ملكوت با نفوسي كه استعداد نبوت را دارند تماس برقرار مي
زنـد، چنانكـه وقتـي نفـوس عامـه مـردم جـدا         ها موافق به مقتضاي وقت جرقه مي ملكي بر آن

  يابند. شوند در خواب بر چيزهايي آگهي مي مي

  كيفيت نزول وحي:

 َصْلَصـَلةِ  ِمثْـلَ  يَـْأتِيِنى َأْحَيانًـا«آيد؟ فرمود:  ش تو چگونه ميگفته شد يا رسول اهللا وحي پي
ــى  َأَشــدهُ  َوُهــوَ - اْلَجــَرسِ  ــدْ  َعنــى فـَيـُْفَصــمُ  -َعَل ــهُ  َوَعْيــتُ  َوَق ــا َعْن ــاَل، َم ًــا َق ــىَ  يـََتَمثــلُ  َوَأْحَيان  ِل
آيـد، ايـن بـر مـن      زنگولـه مـي   گاهي مانند صـداي « »يـَُقولُ  َما فََأِعى فـَُيَكلُمِنى رَُجالً  اْلَمَلكُ 
ام آنچه گفته اسـت، و گـاهي    شود در حالي كه از بر كرده تر است، پس از من جدا مي سخت
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گويـد از بـر    كند، پس آنچـه مـي   آيد و با من صحبت مي فرشته به صورت مردي پيش من مي
  .»كنم مي

ايـد  اين است كه هرگـاه تـأثير قـوي بـا حـواس تصـادف نم       صلصةگويم: حقيقت  من مي
هاي گوناگوني مانند سرخي،  گردند، تشويش نيروي بينايي است كه رنگ حواس مشوش مي

زردي و سبزي مشاهد گردد، و تشويش نيروي شنوايي اين اسـت كـه صـداهاي مـبهم ماننـد      
  و همهمه شنيده شود، پس از اتمام، اثر علم حاصل گردد. صلصةطنين، 

از احكام عالم مثال و عالم شهادت باهم شدن: پس آن در جايي است كه بعضي  اما متمثل
  بينند. ها را نمي بينند و بعضي ديگر آن جمع گردند، از اينجاست كه بعضي ماليكه را مي

  آغاز دعوت در پنهاني شد:
به دعوت مأموريت يافت، او به طور پنهاني به دعوت پرداخـت كـه    �سپس آن حضرت 

  سالم شدند.مشرف به ا �خديجه، ابوبكر صديق، بالل و غيره 

‰íy÷﴿دستور رسيد كه  �باز به آن حضرت  ô¹$$sù $yϑ Î/ ã�tΒ ÷σ è?﴾)1( »اي علناً  به آنچه امر شده
  .»اعالم بفرما

‘ö﴿و نيز گفته شد:  É‹Ρr&uρ y7 s?u��Ï±tã šÎ/ t� ø% F{$# ∩⊄⊇⊆∪﴾)2( » نزديكترين خويشاوندانت را
  .»بترسان

  دعوت علني و آشكار:
فرمود، و وجوهات شرك را باطل اعالم داشت، روي پس دعوت خويش را علناً شروع 

اين، مردم دست به تعصب زدند و او را با دست و زبان مورد آزار و اذيت قرار دادند، مانند 
كردن او كه در همه اين امور او با صبر  و خفه �انداختن شكمبه شتر بر پشت آن حضرت 

                                           
  .94جر، آية سورة ح -)1(
  .214سورة شعراء، آية  -)2(
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را به شكست تهديد نمود، چنانكه  مقابله نمود، اهل ايمان را به نصرت مژده داد، و كفار

“ãΠt﴿فرمايد:  خداوند مي öκ ß� y™ ßìôϑ pgø: $# tβθ—9 uθãƒuρ t� ç/‘$!$# ∩⊆∈∪﴾)1( » به زودي جمع آنان شكست
  گذارند. و سپس پا به فرار مي »كنند خواهد خورد و پشت مي

Ó‰Ζã_ $̈Β š�Ï9$uΖ﴿و نيز خداوند فرمود:  èδ ×Πρâ“ ôγtΒ zÏiΒ É>#t“ ômF{$# ∩⊇⊇∪﴾)2( » قشوني از
  .»احزاب در آنجا شكست خورده است

سپس در تعصب پيش رفتند و عليه مسلمانان و هواداران آنان از بني هاشـم و بنوالمطلـب،   
به اذيت و آزار، عهد و پيمان بستند، لذا مسلمانان به هجـرت راهنمـايي شـدند كـه بـه حبشـه       

  ردند.بروند، پس در آنجا گشادگي قبل از گشادگي بزرگ به دست آو

  :����فوت همسر و عموي آن حضرت 
ابوطالب وفـات نمودنـد، و وحـدت     �و عموي آن حضرت  لوقتي حضرت خديجه 

بر اين، پريشان گشت، و در قلب مبـارك او القـا شـده     �بني هاشم از هم پاشيد، رسول خدا 
بود كه علو كلمة او در هجرت است، پس آن را با فكر و انديشة خويش دريافت، و تمـايلش  

  ه طايف، هجر، يمامه و جاهاي ديگر پديد آمد.ب
شتاب كرده به طايف رفت و در آنجا با مشقت شديدي روبرو گرديد،  �لذا آن حضرت 

باز به سوي بني كنانه رفت از آنان چنين چيزي كه مورد پسندش باشد نيافت، باز به مكه در 

tΒ$!﴿كفالت زمعه برگشت، و اين آيه نازل گرديد:  uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& ÏΒ y7Î= ö6s% ÏΒ 5Αθß™§‘ Ÿωuρ @cÉ<tΡ HωÎ) 

# sŒÎ) #©_yϑ s? ’ s+ø9 r& ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# þ’ Îû ÏµÏG ¨� ÏΖøΒ é&﴾)3( » و ما پيش از شما هيچ رسول و نبي نفرستاديم، مگر
شدن وعده الهي را  ، امنيته اين است كه تكميل»اين كه شيطان در آرزوي او چيزي القا نمود

                                           
  .45سورة قمر، آية  -)1(
  .11سورة ص، آية  -)2(
  .52سورة حج، آية  -)3(
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كرد، و القاي شيطان اين كه خالف اراده خداوند اتفاق افتد و  ميموافق به فكر خود آرزو 
  ازاله گردد. �مراد از نسخ اين كه حقيقت حال واضح شده از قلب آن حضرت 

  اسراء و معراج:
المنتهي و تا جايي كه خدا خواست  ةبه سوي مسجد اقصي، سپس به سدر �آن حضرت 

داري انجام گرفت، ولي در موطن كه در ميـان  ها با جسد در عالم بي به شب برده شد، همه اين
عالم مثال و عالم مشاهده بود كه جامع احكام هردوتاست، پس احكـام روح بـر جسـد ظـاهر     

اي تعبيـر   گشتند، و روح معاني روحاني به جسـد متمثـل گرديدنـد. بنـابراين، بـراي هـر واقعـه       
ن قبيل ظاهر گرديد، واضح گرديد. براي حضرت حزقيل، حضرت موسي و غيره وقايعي از اي

هـا در خـواب آشـكار     ها ماننـد وضـع آن   و همچنين براي اولياي اين امت، تا علو درجات آن
  باشد، واهللا أعلم.

  :����شق صدر آن حضرت 
شـدن   اما حقيقت شق صدر و پركردنش از ايمان و حكمت و غلبة انوار ملكـي و خـاموش  

  شد. القدس سرازير مي ةهاي طبيعي در برابر به فيوضاتي است كه از حظير شعل

  بر براق: ����سوارشدن آن حضرت 
بر براق، اين اسـت كـه نفـس ناطقـه بـر نسـمه كـه         �ولي حقيقت سوارشدن آن حضرت 

كمال حيواني است تسلط يابد، پس او بر براق سوار قرار گرفت همانطوري كه احكـام نفـس   
ه سـوي مسـجد اقصـي از    رفتن او ب ناطقي بر بهيميت غالب آمد و بر آن مسلط شد، اما به شب

هاي مألاعلي و مطمـح نظـر انبيـاء     آنجاست كه آن محل ظهور شعاير اهللا و جاي ارتباط همت
  اي است به سوي ملكوت. است، پس گويا اين دريچه †

  :††††با انبياء  ����مالقات آن حضرت 
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ها به ارتبـاط   و افتخار او با ايشان، اجتماع آن †با انبياء  �حقيقت مالقات آن حضرت 
هـا بـه اعتبـار وجـوه      هاي او از ميان آن القدس، و به ظهور پيوستن ويژگي ةمديگر در حظيره

  كمال است.
شـدن او پايـه بـه پايـه بـه       ها يكي بعد از ديگري، منسـلخ  اما حقيقت باالرفتن او در آسمان

سوي مستوي الرحمن است و آشنايي با حال ماليكه موكل بـه آنجـا و نيـز شـناخت حـال آن      
بردن به آن تدبيري كـه خداونـد در آنجـا     ها ملحق شده اند، و پي فاضل بشر كه به آنعده از ا

  وحي فرموده و آن گفتگوي كه در آنجا بوده است.
گريه حضرت موسي در آنجا از روي حسد نبوده است، بلكه آن عبارت است از آن مثالي 

  او به آن نرسيد. كه او عموم دعوت را نيافته بود و كمالي از او باقي مانده بود كه

  المنتهي: ةسدر
ها  شدن آن يافتن اجزاي آن و جمع المنتهي: پس آن درخت وجود است و ترتيب ةاما سدر

شدن درخت در نيروي غاذي و نامي و غيره، و آن به مثـال حيـواني    در تدبير واحد مانند جمع
قرار گيرند نسـبت  قرار داده نشد، زيرا تدبير مجمل كه در سياست كلي افرادش شبيه يكديگر 

به حيوان با درخت شباهت بيشـتري دارد، زيـرا نيروهـاي حيـوان از همـديگر جـدا و مفصـل        
  هاي طبيعي آشكارتر است. هستند، و اراده در حيوان، از سنت

  انهار و انوار:
المنتهي عبارتند از رحمتي كه در ملكوت بـه جـاي عـالم شـهادت      ةاما نهرها در بيخ سدر

چنين حيات و رشدي است. بنابراين، در آنجا بعضي امور مفيد در عـالم  گردد و هم فايض مي
  شهادت مانند درياي نيل و فرات متعين گرديدند.

المنتهي را احاطه نمودند، پس يك گونه قرب الهي و تدبير رحمـاني   ةاما انواري كه سدر
  زنند. ها جرقه مي هستند كه در عالم شهادت بر حسب استعداد آن

  بيت المعمور:
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هـا بـه سـوي     بيت المعمور در حقيقت تجلي الهي است كه سجدهاي بشر و تضـرعات آن 
اي در برابـر خانـه كعبـه و بيـت المقـدس متمثـل        شوند و آن به صورت خانـه  ها متوجه مي آن
  شود. مي

ليواني از شير و ليواني از خمر آورده شد كه او ليوان شير را  �باز در محضر آن حضرت 
به فطـرت  « »أُمتُـكَ  َغَوتْ لَ  اْلَخْمرَ  َأَخْذتَ  َوَلوْ  لِْلِفْطَرِة، ْيتَ َهدَ «او گفت:  برگزيد، جبرئيل به

جامع امت  �، پس رسول خدا »شد داشتي امتت گمراه مي راه يافتي و اگر ليوان خمر را برمي
و منشأ ظهور آنان قرار گرفت، ليوان شير اشاره به آنست كه آنان فطرت را برگزيدند، و خمر 

  اره به برگزيدن لذات دنياست.اش

  فرضيت نمازهاي پنجگانه:
آن حضرت به پنج نماز در عبارت مختصري مأموريت يافت، زيرا به اعتبـار ثـواب پنجـاه    

باشند، سپس خداوند مراد خويش را به تدريج واضح نمود تا معلوم گردد كـه هـدف    نماز مي
 �كه به سوي حضرت موسي دفع حرج و نعمت كامل است، و اين مطلب چنين متمثل شد 

استناد يافت؛ زيرا او نسبت به انبياي ديگر، سر و كار با امت و آشنايي با سياست آنـان، بيشـتر   
  داشته است.

  :بيعة العقبة
از قبايل عرب كمك خواست اما انصار براي اين امر موفق شـدند و بـه    �باز پيغمبر خدا 

  هاي مدينه اسالم داخل شد. ودر همه خانهدست او به بيعت عقبه اولي و ثاني بيعت نمودند 

  هجرت به سوي مدينه:
واضح نمود كه ترقي دين او با هجـرت بـه سـوي مدينـه اسـت،       �خداوند براي رسولش 

پس بر اين، تصميم گرفت و خشم قريش باال رفت، پس تدبير و مكري به كار بردند تـا او را  
بودن او و  اليمي براي محبوبيت او و بابركت به قتل برسانند، يا زنداني و يا تبعيد كنند، پس ع

به غار وارد  �و ابوبكر  �ور پيوست، پس وقتي او هآمدنش بر حسب قضاي الهي به ظ غالب
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بر پـاي او دعـاي بركـت كـرد فـوراً شـفا        �شدند، ماري به پاي ابوبكر نيش زد آن حضرت 
  يافت.

هـا را از او   انيـد، و فكـر آن  هـا را كـور گرد   وقتي كه كفار به دم غار رسـيدند خداونـد آن  
عليه او دعا كرد اسبش  �ها را پيدا كرد آن حضرت  بن مالك آن قةبرگردانيد، وقتي كه سرا

نجات  �تا شكم در زمين سخت و سفت فرو رفت، باز وقتي كه به بركت دعاي آن حضرت 
معبد گذشتند  يافت متعهد شد كه هركسي را از آنان ببيند برگرداند، وقتي كه از كنار چادر ام

  شير داد. �گوسفندي كه شير نداشت براي آن حضرت 

  داند: ها را جز نبي كسي ديگر نمي سه امر هست كه آن
به مدينه وارد شدند حضرت عبـداهللا بـن سـالم     �و ابوبكر  �پس وقتي كه آن حضرت 

داند سـؤال   كسي ديگر نمي †ها را جز انبياء  آمد و از سه چيز كه آن �پيش آن حضرت 
كرد كه نخستين عالمت قيامت چيست و نخستين غـذاي اهـل جنـت چيسـت؟ و چـه چيـزي       

  آورد؟ فرزند را به شكل پدر يا مادر درمي
فرمود: نخستين عالمت قيامت، آتشي است كه مردم را از مشرق به سـوي   �آن حضرت 
نمايد، و نخستين غذاي اهل جنت جگرگوشة مـاهي اسـت، و    دهد و جمع مي مغرب سوق مي

آيد و اگـر آب   گاه نطفه مرد قبل از نطفه زن در رحم قرار بگيرد فرزند به شكل پدر درميهر
باشـد، حضـرت عبـداهللا بـن      زن پيش از آب مرد در رحم قرار بگيرد فرزند به شكل مادر مـي 

  هاي يهود. گوئي كردن ياوه سالم فوراً مشرف به اسالم شد، و اين جوابي بود جهت خاموش

  و جماعت:نماز، اذان، جمعه 
ها اطمينان يافـت، و اقـدام بـه     با يهود عهد و پيمان بست و از شر آن �سپس آن حضرت 

ساختن مسجد كرد، و كيفيت نماز را به مردم آموخت و اوقات آن را اعالم داشت، و جهـت  
ها مشوره نمود، پس عبداهللا بن زيد بن عبد ربه كيفيت اذان را به خواب ديد،  اعالم نماز با آن

بود اگرچه سفير در وسط عبداهللا بن زيد قرار گرفت، رسول خـدا   �مطمح نظر رسول اهللا اما 
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ها را دسـتور داد، و   مردم را به اقامه جماعت، جمعه و روزه وادار كرد و به اداي زكات آن �
ها را به هجرت بـه   حدود زكات را اعالم فرمود، علناً مردم را به سوي حق دعوت نمود، و آن

توانستند  هاي مردم دارالكفر بودند، مردم نمي ترغيب كرد، زيرا تا آن زماني وطنسوي مدينه 
در آنجا اسالم را برپا بدارند، مسلمانان را با برقراري عقد مواخات و برادري، ايجـاب صـله و   
انفاق، توارث در اثر مؤاخات تقويت نمود تا كـه وحـدت كلمـه پديـد آيـد و بـاهم منسـجم        

گرفتن از قبايـل عـادت    اد نمايند و از دشمن دفاع كنند، و مردم با كمكگردند، و بتوانند جه
  داشتند.

  دستور به جهاد:
وحـي   �ها انسجام و نيروي همكاري را مشاهده فرمـود، بـه پيـامبرش     باز وقتي كه در آن

ها مرصد و سنگر بسازد، چون واقعه بدر اتفاق افتـاد   فرستاد تا دستور به جهاد بدهد و براي آن
لمانان دسترسي بـه آب نداشـتند خداونـد بـراي آنـان بـاران بارانيـد، و از مـردم مشـوره          و مس

خواهند يا با نفير (لشكر قريش كه از مكـه آمـده    خواست كه روياروي با عير (كاروان) را مي
ها كه موافق با رأي رسول خدا بود بركت گذاشت همـه   است) را؟ پس در رأي پيشنهادي آن

متفقاً رأي دادند در صورتي كه قـبالً وجـود آن نزديـك نبـود، وقتـي كـه        براي مبارزه با نفير
كثرت دشمن را مشاهده نمود به سوي خدا زاري نمود خداوند بشارت فـتح و   �رسول خدا 

هـا در كجـا    وحي فرستاد كه هريكي از آن �پيروزي را اعالم داشت و به سوي آن حضرت 
  رسند. به قتل مي

 َهـا اَألْرضِ  َعلَـى يَـَدهُ  َوَيَضـعُ  قَـالَ  .فُـَالنٍ  َمْصـَرعُ  َهـَذا، وَ فُـَالنٍ  عُ َمْصرَ  َهَذا «پس فرمود: 
اين محل كشـتن فـالن   « »���� اللـهِ  َرُسـولِ  يَدِ  َمْوِضعِ  َعنْ  َأَحُدُهمْ  َماطَ  َفَما :قَالَ  ُهَنا َوَها ُهَنا

از گذاشـت و هيچيكـي    كس است و اين قتلگاه فالن كس كه دست خود را آنجا و آنجا مي
  .»گذاشتن دست رسول خدا تجاوز نكرد جاي

در اين روز ماليكه چنان ظاهر گشتند كه مردم آنان را ديدند، تا دل موحـدان جمـع و دل   
نيـاز   مشركان مرعوب گردد، پس اين فتح بزرگي بود كه خداوند مسلمانان را به وسيله آن بي
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را به هالكـت رسـانيد. و   و سير گردانيد و ريسمان شرك را قطع نموده جگرگوشهاي قريش 
  بنابراين، به فرقان ناميده شد.

شـدن شـرك را    كـن  گرفتن مخالف با آنچه بود كه خداونـد ريشـه   تمايل مسلمانان به فديه
  خواست، لذا مورد عتاب قرار گرفتند و باز معاف شدند. مي

  تبعيد شدن يهود از مدينه:
ين در مدينه بـا مجـاورت يهـود    سپس خداوند اسباب تبعيدي يهود را فراهم آورد، زيرا د

ماند، پس از آنان عهدشكني اتفاق افتاد، لذا قبيله بني نظير و بنـي قينقـاع را تبعيـد     خالص نمي
نمود، كعب بـن اشـرف را كشـت، و خداونـد بيمـي در قلـوب آنـان انـداخت، پـس تعـرض           

ا را فـيء  هـ  ها داده بودند، پس خداوند امـوال آن  كردند به كساني كه وعده كمك به آن نمي
  براي رسول خويش قرار داد، و اين نخستين گشايش بود كه به مسلمانان رسيد.

 �رساند، آن حضـرت   و مسلمانان اذيت و آزار مي �ابو رافع تاجر حجاز به رسول خدا 
عبداهللا بن عتيك را فرستاد، خداوند وسيله قتل او را فراهم نمود، پس وقتـي كـه عبـداهللا او را    

 فـََبَسـْطتـَُها. رِْجلَـكَ  اْبُسـطْ «فرمود:  �يرون آمد ساقش شكست رسول خدا كشت و از خانه ب
دست  �پايت را دراز كن، دراز كردم پس رسول خدا « »قَـط  َأْشـَتِكَها َلمْ  َفَكأَنَما َفَمَسَحَها

  .»بر او ماليد گويا گاهي دردي نداشته است

  روز احد، درسي براي مسلمانان بود:
راي شكست مسلمانان در روز احد فراهم شدند، رحمت خداوند در وقتي اسباب سماوي ب

ها بصيرت ديني و عبرتـي   آنجا از وجوهات مختلف به ظهور پيوست، پس اين واقعه براي آن
چيز ديگري قـرار داده نشـد كـه     �قرار گرفت، پس سبب آن جز مخالفت دستور رسول اهللا 

اعالم داشته بود كه شكسـتي در پـيش    �ش فرمود: قله كوه را تخليه نكنند، خداوند به رسول
است، در خواب به او نشان داده بود كـه شمشـيري شكسـت و گـاوي ذبـح گرديـد، ايـن بـه         
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شكست و شهادت صحابه تعبير گرديد، اين را خداوند مانند نهر طالوت قرار داد كه مخلصان 
  د نگردد.را از غير مخلصان ممتاز نمايد تا بيش از آنچه مناسب است بر كسي اعتما

  كرامت شهيدان:
هـا را از دسـت    هـاي آن  وقتي كه حضرت عاصم و همراهان او شيهد شدند، زنبورها نعش

ها توهين نمايند، چون قاريـان قـرآن در بئـر     تعرض دشمن در امان قرار دادند، نتوانستند به آن
 در نمـازش عليـه كفـار دعـا كـرد، در ايـن يـك گونـه         �معونه به شـهادت رسـيدند پيغمبـر    

شتابزدگي بشري وجود داشت، لذا بر آن تنبيه گرديد، تا كـه همـه امـور او در راه خـدا و بـه      
 َلِقينَـا قَـدْ  َأنـا قـَْوَمنَـا بـََلغُـوا«ها در قـرآن نـازل گرديـد:     وسيله خدا براي خدا باشند، و گفتة آن

َنا َعْنـهُ  َعنا فـََرِضىَ  رَبـَنا د كـه مـا بـا پروردگـار خـويش      اين خبر را به قـوم مـا برسـاني   « »َوَرِضيـْ
مالقت كرديم او از ما راضي و ما از او راضي شديم، تا تسلي گردند، سپس اين آيـه منسـوخ   

  .»گرديد

  يوم األحزاب:
هاي مختلف كفار عرب) مسلمانان را احاطـه كردنـد، و خنـدق حفـر      وقتي احزاب (گروه

گرديـد، خداونـد مكـر و     گرديد، رحمت خداوند در باره مسلمانان از وجوهات زيادي ظاهر
ها برگردانيد، و هـيچ ضـرري بـه مسـلمانان وارد نشـد، در غـذاي        ها را عليه خود آن تدبير آن

بركت آمد كه يك صاع جو و يك بزغاله براي يك هزار نفر كفايت كرد،  �حضرت جابر 
 ها بشارت رسـيد، بـاد   زدن سنگ نمايان شدند، و به فتح آن هاي كسري و قيصر در جرقه كاخ

تندي در شبي تاريك وزيد، و خداوند در دل كفـار بـيم انـداخت و شكسـت خوردنـد، بنـي       
قريظه در محاصره قرار گرفت با حكم سعد از قلعه پايين آمدند، به همـه جنگجويـان دسـتور    

هايشان اسير شدند و اين قضاوت موافق به حق بود، رسـول خـدا    قتل صادر گرديد، زن و بچه
داشت، خداوند اسباب را فراهم نمـود، زيـرا در آن مصـلحت دينـي     در زينب طبعاً رغبت  �
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باشـند، پـس    وجود داشت تا مسلمانان بدانند كه حاليل پسر خوانـدها بـراي آنـان حـالل مـي     
  به او ازدواج نمود. �شوهرش او را طالق داد و آن حضرت 

  بر منبر: ����استسقاء پيامبر 
نشـيني بلنـد شـد و عـرض      ان بيابـان خواند ناگه باالي منبر خطبه مي �روزي آن حضرت 

ها از بـين رفتنـد و اهـل و     يا رسول اهللا مال« »اْلِعيَـالُ  َوَجـاعَ  اْلَمالُ  َهَلكَ  اللهِ  َرُسولَ  يَا«نمود: 
دعاي استسقا خواند در حالي كه بر آسمان تكه ابـري   �، رسول خدا »عيال گرسنه مانده اند

و باران باريد، تا جايي كه احساس خطر شد، پـس  ها برخاستند  وجود نداشت، ابرها مانند كوه
َنا«فرمود:  َنا الَ  َحَوالَيـْ دور و بر ما ببـاران بـر خـود مـا     « »ال يشير إلى ناحية إال انفرجـت َعَليـْ

  .»شد كرد ابر از آنجا برطرف مي اي كه اشاره مي نباران، به هر گوشه

  :����از معجزات آن حضرت 
گشت مانند خرمن خرماي جابر،  باربار ظاهر مي فرمود بركت در هرآنچه دعاي بركت مي

  و چند قرص نان ام سليم، و امثال آن.
به غزوه بني المصطلق تشريف برد فرشتگان در جلو متمثل گشـتند و   �چون آن حضرت 
  دشمن هراسان گشت.
در همين غـزوه تهمـت وارد كردنـد، رحمـت خداونـد بـا اعـالم         لبر حضرت عايشه 

واردكنندگان كه خواستند فاحشه اشاعه گردد، حد قـذف   و بر تهمتبراءت او ظاهر گرديد، 
  زده شد.

به بارگاه خداوند به تضرع پرداخت،  �هنگامي كه نور خورشيد گرفته شد، آن حضرت 
اي از آيات قدرت الهي بود كه به هنگام بروز آن، خوف در قلـوب برگزيـدگان    زيرا اين آيه

در ميان خويش و ديوار مسجد مشاهده نمود، ايـن از  آيد، و در آن جنت و جهنم را  پديد مي
  قبيل ظهور عالم مثال در جاي خاصي است.

  فتح را به خواب ديد: ����آن حضرت 
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نشـان   �خداوند، آنچه را بعد از فتح مكه به وقوع پيوستني بود، در خواب به آن حضرت 
و از كسي ترس و  كنند ها را كوتاه مي تراشند و بعضي موي داد كه بعضي سرهاي خود را مي

اي ندارند، پس آنان براي اداي عمره عالقه نشان دادنـد حاالنكـه وقـت آن بيـان نشـده       واهمه
اي قرار گرفـت، و آن باعـث فتوحـات زيـادي      بود، و اين از جانب خداوند براي صلح مقدمه

  دانستند. ها آن را نمي شد، در حالي كه آن
به  �و عمر  �باره معارضه ابوبكر در  لنظير اين، آنست كه حضرت عايشه صديقه 

إن فـي كـل قـوٍل فائـدة فـَـَرد اهللاُ المنـافقين بقـول عمـر «فرمود:  �هنگام وفات آن حضرت 
اي وجود دارد، خداوند بـه   در هر قولي يك فايده«كه  »����يَن اْلَحق بَِقول أبـي بكـر وبَـ  ����

، »حق را واضح نمود � منافقان را برگردانيد و به قول حضرت ابوبكر �قول حضرت عمر 
بــازان آن را نــاگوار  ســرانجام آراي آنــان متحــد شــدند كــه صــلح برقــرار كننــد اگرچــه فتنــه

  دانستند. مي

  :����نمودن آب از ميان انگشتان آن حضرت   فواره
در آنجا چند نشاني به ظهور پيوست، همه مردم تشـنه شـدند، و آب جـز مقـدار كمـي در      

ت مبـارك خـويش را در آب آن ظـرف گذاشـت،     دس �ظرفي وجود نداشت، آن حضرت 
  آب از ميان انگشتان او فواره زد.

بـراي   �اي در آن باقي نماند، آن حضرت  همة آب چاه حديبيه را كشيدند كه يك قطره
  آن دعاي بركت كرد، پس از آن خودشان آب خوردند و آب براي بعد برداشتند.

لصان قرار گيرد، سپس خداونـد  بيعت رضوان به قوع پيوست تا سبب شناخت اخالص مخ
و مسلمانان چنان امـوال غنيمتـي    �خيبر را بر او فتح نمود و از آن خداوند براي آن حضرت 

عطا فرمود كه سبب تقويت آنان براي جهاد قرار گرفت، اين آغاز انتظام خالفـت بـود، پـس    
  اهللا في األرض قرار گرفت. خليفة �آن حضرت 

  در غذاي او ريخته بودند: به سمي كه ����خبردادن آن حضرت 
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  چندين نشاني ظاهر گشت، سم در غذاي او ريخته بودند خداوند او را از آن باخبر كرد.
اي وارد شد، آن حضرت بر آن چند بار دم كرد از آن بـه   بر حضرت سلمه بن اكوع ضربه

  بعد هيچ دردي احساس نكرد.
در حجـاب قـرار   خواست قضاي حاجت كند، چيزي نيافت كه پشـت آن   �آن حضرت 

گيرد، پس دو درخت را فرا خواند هردو از او فرمانبرداري كرده مانند شتر مهاردار شـدند، و  
  ها را سر جايشان برگردانيد. پس از فراغت آن

حمله كنـد، خداونـد او را مرعـوب قـرار      �وقتي كه محاربي خواست كه بر آن حضرت 
  داد دست خود را باز داشت.

  دعاي مستجاب او:
شدن جباران و  داوند در قلب او القا نمود كه چه چيزهايي در مألاعلي از قبيل ملعونباز خ

 �هـا منعقـد شـده انـد، پـس آن حضـرت        شدن رسوم آن ها و باطل ازاله قدرت و شوكت آن
كوشيد تا به خدا نزديك شود، پس به سـوي قيصـر و كسـري و جبـاران ديگـر نامـه نوشـت،        

  او دعاي بد كرد خداوند او را تكه پاره نمود. بر �ادبي كرد، آن حضرت  كسري بي

  شهادت شهداي مؤته را اعالم نمود:
زيد، جعفر و ابن رواحه را به سوي مؤته گسـيل داشـت، وضـع آنـان بـر او       �رسول خدا 

  ها را، پيش از آمدن قاصد، اعالم داشت. خبر شهادت آن �منكشف شد، پس آن حضرت 
قبايل عرب فارغ شد، خداوند مقدمات فتح مكه  از جهاد با �پس از اين كه آن حضرت 

را فراهم نمود، قريش عهد شكني كردند و به راه كوركورانه ادامه دادند، حاطب خواست كه 
خبر بدهد، خداوند رسولش را بـاخبر سـاخت، و او مكـه را     �آنان را از تصميم آن حضرت 

م را از چنان جايي بر آنان وارد فتح نمود اگرچه اين امر براي كفار ناگوار قرار گرفت، و اسال
  كردند. نمود كه فكر نمي

  در جنگ حنين: ����معجزة آن حضرت 
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وقتي كه مسلمانان و كفار در جنگ حنين روياروي يكديگر قرار گرفتنـد، و يـك گونـه    
با اهل بيـتش شـديدترين مقاومـت را از     �نشيني براي مسلمانان اتفاق افتاد، رسول خدا  عقب

ها پاشيد و در آن خداونـد، بركـت گذاشـت، پـس      مشت خاك به سوي آنخود نشان داد، و 
هاي او از ريگ پر شدند،  هيچ انساني را خداوند از كفار خلق نفرموده بود، مگر اين كه چشم

پس همه پشت كردند و به عقب برگشتند، سپس خداوند بر مسلمانان سكينه و آرامش، فـرود  
ح و پيروزي آمـد، و نسـبت بـه مـردي كـه ادعـاي       آورد كه همه جمع شدند و كوشيدند تا فت

كرد فرمود كه: او جهنمي است، بعضي مردم در شك  اسالم را داشت و با شدت تمام قتال مي
  و ترديد قرار گرفتند، باز ظاهر شد كه او خودكشي كرده است.

  شدن سحر ساحر: باطل 
كه وضـعيت را بـر    سحر به كار برده شد، او به پيش خداوند دعا كرد تا �بر آن حضرت 

او روشن كند، پس در خواب ديد كه دو كس پيش او آمدند و او را از سحر و سـاحر بـاخبر   
  كردند.

  خبردادن او از اخبار غيب:
ذوالخويصره به خدمت او آمد و گفت: يا رسول اعدلْ، پس حال او و حالت قوم او بر آن 

رقـة مـن النـاس، آيـتهم يقـاتلون خيـر ف«فرمـود:   �منكشف گرديد، آن حضرت  �حضرت 
جنگنـد، نشـاني    با بهتـرين گـروه مـردم مـي    «كه  »رجل أسود أحد عضديه مثل ثـدي المـرأة

بـا   �. پس حضرت علـي  »رنگ كه يك دستش مانند پستان زن است ها مردي است سياه آن
  بيان فرموده بود. �ها جنگيد و آن مرد را با همان وصف يافت كه آن حضرت  آن

  ريره دعاي خير كرد كه فوراً او در همان روز ايمان آورد.و در حق مادر ابوه

  حفظ ابوهريره براي علم:

 ثُـم  َهـِذِه، َمَقـالَِتى َأْقِضـىَ  َحتـى ثـَْوبَهُ  ِمْنُكمْ  َأَحدٌ  يـَْبُسطَ  َلنْ «فرمود:  �روزي آن حضرت 
َهـا َشـْيَئاً فبسـط أَ  َأبَـًدا َشـْيًئا َمَقـالَِتى ِمـنْ  فـَيَـْنَسى َصْدرِِه، ِإَلى َيْجَمَعهُ   »بـُـْو ُهَريـْـَرَة َفَمـا نسـى ِمنـْ
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كند هيچيكي از شما پارچة خود را تا كه من گفتگويم را به پايان برسانم، باز آن را  پهن نمي«
اش بمالد، پس از گفتارش چيزي را تا ابد فراموش كند، ابوهريره چادرش  جمع نموده بر سينه

  .»را پهن كرد پس هيچ چيزي از آن فراموش نكرد
اَللُهـم «دست مبارك خويش را بر سينة جرير بن عبـداهللا ماليـد، و فرمـود:     �رسول خدا 

، پس از اين، او از اسبش نيفتـاد،  »خدايا او را ثابت نگهدار« .فما سقط عن فرسه بعـد» ثـَبْتهُ 
  توانست خود را بر اسب نگهدارد. حاالنكه پيش از اين نمي

  قبول نكرد.يكي از دين برگشت پس زمين او را 

  گريه چوب درخت خرما:
زد، پس وقتـي كـه منبـر     در هنگام خطبه روي تنة درخت خرمايي تكيه مي �رسول خدا 

روي آن قرار گرفت، تنة درخت خرما به گريه و فرياد درآمد، تا  �ساخته شد و آن حضرت 
بر اسب كنـدپايي سـوار شـد و     �آن را به آغوش كشيد، رسول خدا  �اين كه آن حضرت 

، پـس از آن هـيچ   »اسب شما را ماننـد دريـا يـافتيم   «كه  »َبْحـًرا َهـَذا فـََرَسُكمْ  َوَجْدنَا«فرمود: 
  رسيد. اسبي به آن نمي

شدند، و صحبت از فتح  سپس خداوند دين او را محكم كرد، وفدها پشت سر هم وارد مي
هرها قاضي مقـرر  و پيروزي به تواتر رسيد، نمايندگان خويش را به سوي قبايل فرستاد و در ش

  فرمود و خالفت به پايه تكميل رسيد.

  غزوه تبوك:
القا گرديد كـه بـه سـوي تبـوك عزيمـت كنـد تـا كـه          �و در قلب مبارك آن حضرت 

شوكت خود را به روم نشان دهد و اهالي آن مناطق از او اطاعت كننـد، ايـن غـزوه در فصـل     
اوند آن را وجه امتيازي در بـين مؤمنـان   تابستان (كه هوا بسيار گردم بود) اتفاق افتاد، پس خد

  و منافقان قرار داد.
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از كنار باغ زني در وادي القري گذشت و آن را تخمـين زد و صـحابه نيـز     �رسول خدا 
  تخمين زده بود. �تخمين زدند، پس مقدار محصولش همانقدر درآمد كه آن حضرت 

  هاي حجر: از استفاده از آب ����نهي آن حضرت 
هاي آنجـا نهـي فرمـود تـا از      مين حجر رسيد، صحابه را از استفاده از آبوقتي كه به سرز

رفتن منع فرمود، يكي بيرون رفـت بـاد او را بـه     ها را از بيرون محل لعنت نفرت كنند. شبي آن
  هاي طييء دور انداخت. كوه

بــود  گــم شــد، بعضــي از منــافقين گفتنــد: اگــر او پيــامبري مــي �شــتري از آن حضــرت 
شترش كجاست، پس خداوند خبر داد كه منـافقين چنـين گفتـه انـد و شـتر در       دانست كه مي

  فالن جاست.
اي از مخلصين بنا به لغزشـي از جنـگ عسـره تخلـف نمودنـد، سـپس زمـين بـا تمـام           عده

  وسعتش بر آنان تنگ درآمد، خداوند آنان را مورد عفو قرار داد.
  چطور اسير شده است. دانست پادشاه ايله در اسارت حضرت خالد درآمد كه نمي

  شدن سوره براءت: نازل
پس وقتي كه اسالم قوي شد و مردم دسته دسته در ديـن خـدا داخـل شـدند، خداونـد بـه       

وحي فرستاد كه عهد و پيمان هر مشرك را خاتمه داده به او اعالم نمايد و سوره  �پيامبرش 
  براءت نازل گرديد.

هـا عـاجز شـده و پرداخـت جزيـه را       نو خواست كـه بـا نصـاري نجـران مباهلـه نمايـد، آ      
  پذيرفتند.

به حج رفت و حدود يكصد و بيست چهار هزار نفر بـا او همـراه شـد،     �باز آن حضرت 
  ها نشان داد و تحريفات شرك را رد نمود. مناسك حج را به آن

  آمد: مي ����جبرئيل به صورت مردي پيش آن حضرت 
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نزديك شـد، خداونـد جبرئيـل را بـه      �وقتي امر ارشاد به پايان رسيد و اجل آن حضرت 
فرستاد كه مردم او را ديدنـد پـس نسـبت بـه ايمـان،       �صورت مردي به محضر آن حضرت 

ها را بيان فرمود و جبرئيل  آن �پرسيد، رسول خدا  �اسالم، احسان و قيامت از آن حضرت 
  اي براي دين درآيد. تصديق نمود تا كه اين به صورت خالصه و چكيده

  :����خدا  وفات رسول
بيمار شد هميشه در ياد رفيق اعلي قرار گرفت و بـه سـوي او اظهـار     �چون آن حضرت 

رغبت كرد تا اين كه وفات نمود، سپس امر امت را به عهده گرفت، و قولي را مقرر كرد كـه  
از مالمت هيچ مالمت گري نهراسند، پس با پيامبران دروغين، روم و عجم جنگيدنـد تـا ايـن    

به پايه تكميل رسيد، و وعدة الهي وفا شد، صلي اهللا عليه وعلي آلـه وأصـحابه    كه امر خداوند
  وسلم.

  ها فتنه

  انسان داراي سه شعبه است: قلب، عقل و طبع:
ها بر چند قسم هستند، فتنه نفس كه قلب سخت باشد و انسان حـالوت   بايد دانست كه فتنه

  سان داراي سه شعبه است:طاعت و لذت مناجات را درك نكند، و جز اين نيست كه ان
قلب كه  مبدأ احوال است مانند غضب، جرأت، حيا، محبـت، خـوف، قـبض، بسـط و      -1

  ها. امثال آن
گردند، مانند احكام بديهي از  ها منتهي مي عقل كه مبدأ علومي است كه حواس به آن -2

  ها. ل آنها و از قبيل نظري مانند برهان، خطابيه و آمثا قبيل تجربه، حدس و امثال آن
طبع كه مبدأ مقتضاهاي نفس است كه شخصاً براي بـدن الزم و ضـروري باشـند يـا از      -3

ها الزم باشد، مانند انگيزهايي كه در خواهش غذا، نوشابه، خواب، عمـل جنسـي و    جنس آن
  خيزند. غيره برمي

  قلب در ميان حيوانيت و ملكيت:
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سط او مانند قبض و بسط حيـوان  پس هرگاه خصايل حيواني بر قلب غالب آيند، قبض و ب
  خيزند، و اين قلب قلب حيواني است. باشند كه از طبع و وهم او برمي مي

و هرگاه از شياطين وسوسه بپذيرد چه در حال خواب يا بيداري آنگاه اين شـيطان اإلنـس   
  شود. ناميده مي

و محبت شود، پس خوف  و هرگاه خصايل ملكي بر آن غالب آيند، قلب انساني ناميده مي
  ها را به دست بياورد. گردند تا آن ها به سوي عقايد حقاني متمايل مي او و امثال آن

گيرد كه داراي بسط  هرگاه صفا و نورانيت او قوي و بزرگ قرار گيرند، آن روح قرار مي
شوند، و خواص ملكـي   باشد، احوال او انفاس مي بدون قبض و الفت بدون قلق و پريشاني مي

  آيند. شوند، نه مانند اموري كه به زحمت به دست مي طبيعي ميمانند عادت 

  عمل در ميان حيواني و ملكي است:
گردد و به فكر احاديث نفس قرار  هرگاه خصايل حيواني بر عقل غالب آيند آن سبك مي

شود، پس اگر غلبـة شـهوت داشـته باشـد وسوسـه       گيرد كه متمايل به انگيزهاي طبيعي مي مي
باشـد. يـا وسوسـه     آيد، و اگر گرسنه باشد به فكر غذا و غيره مـي  پديد مي عمل جنسي در آن

پاشـيدن نظامـات    آيند كـه باعـث از هـم    شيطان بر آن غالب آيد، پس احاديث نفس پديد مي
هـاي   دارد و تمايلش به سـوي هيـأت   گيرند، و در عقايد حق، شك و ترديد مي فاضله قرار مي

  انكار دارند.باشد كه نفوس سالم از آن  منكر مي
باشـد، آنچـه را    و هرگاه خصايل ملكي بر آن غالـب آينـد، آن، عقـل بـه تمـام معنـي مـي       

تصديقش واجب باشد از قبيل علـوم ارتفـاقي يـا احسـاني، بـديهي يـا نظـري، آن را تصـديق         
  كند. مي

شود، كارش پذيرش علومي است  هرگاه نورش قوي و صفايش كامل باشد، سرّ ناميده مي
  ايض گردد مانند خواب، فراست، كشف، هاتف غيبي و امثال آن.كه از غيب ف

  شود. و هرگاه به سوي مجردات بياباني از زمان و مكان مايل گردد خفي ناميده مي

  طبع در ميان حيواني و ملكي:
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  گيرد. و هرگاه طبع به سوي خصال حيواني پايين بيايد، نفس اماره بالسوء قرار مي
كيت داير گردد و وضعش مانند دلو نوبت به نوبت باشد، نفس هرگاه در ميان بهيميت و مل

  باشد. لوامه مي
و هرگاه مقيد به شرع باشد كه عليه آن تجاوز نكند و فقط در امـوري برخيـزد كـه موافـق     

  گيرد. شرع باشند، نفس مطمئنه قرار مي
  اين است شناخت لطايف انسان از نظر من، واهللا أعلم.

  فتنه مرد در خانواده:
بـه آن اشـاره    �ه مرد در خانواده عبارت است از فساد تدبير منزل، چنانكه رسول خدا فتن

َعثُ  ثُم  اْلَماءِ  َعَلى َعْرَشهُ  َيَضعُ  ِإبِْليسَ  ِإن «نموده است:   َوَيِجـىءُ ...  إلـى أن قـال: َسَرايَاهُ  يـَبـْ
َنــهُ  فـَرْقــتُ  َحتــى تـَرَْكُتــهُ  َمــا فـَيَـُقــولُ  َأَحــُدُهمْ  ــيْ  بـَيـْ  نِْعــمَ  َويـَُقــولُ  ِمْنــهُ  فـَُيْدنِيــهِ  - َقــالَ  - َأْهِلــهِ  نَ َوبـَ

دهـد و مـأمورين خـود را دسـته دسـته جهـت        شيطان تختش را روي آب قرار مي«كه  »َأنْـتَ 
گويد: من او را رها نكردم تا اين كه در ميان او  آيد و مي فرستد... يكي مي انجام مأموريت مي

گردانـد و بـه او    مـأمور را بـه خـود نزديـك مـي      و همسرش جدايي افكندم، پس شـيطان ايـن  
  .»باشي گويد: تو بهترين كسي مي مي

  پاشيدن تدبير كشور: فتنه از هم
پاشـيدن   زنـد، و آن عبـارت اسـت از هـم     هاي دريا موج مي يك فتنه آنست كه مانند موج

رسـول  تدبير كشور و اميدوار بودن مردم به ناحق در امر خالفت، و همين است منظور از قول 
شـيطان  « »اْلَعـَربِ  َجزِيـَرةِ  ِفـى اْلُمَصـلونَ  يـَْعبُـَدهُ  َأنْ  َأِيسَ  َقدْ  الشْيطَانَ  ِإن «كه فرمود:  �خدا 

خواهـد   ، ولـي مـي  »العرب بپرستند مـأيوس شـده اسـت    ةاز اين كه نمازخوانان او را در جزير
  ها را به جان يكديگر بيندازد. آن

  فتنه ديني:
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فوت نمايند، و اموارت در دست نا  �خواص اصحاب رسول خدا  فتنه ديني آن است كه
اهالن قرار گيرد، پس دراويش علماء به تعمق بپردازند، و ملوك و جهال سسـت باشـند، امـر    
بالمعروف و نهي از منكر متروك باشد، زمان مانند زمـان جاهليـت قـرار گيـرد، همـين اسـت       

  الحديث. »نَِبي ِإال كاَن َلُه َحَوارِيونَ َما ِمْن «كه فرمود:  �منظور از قول رسول خدا 

  فتنه تغييرخوردن مردم از انسانيت:
خورند،  آوري وجود دارند كه مردم از انسانيت و مقتضاي آن دارند تغيير مي هاي شعله فتنه

كنند، و عموم  ها رغبت پيدا مي اي، به سوي آن و خود را شبيه به مجردات درآورده و به گونه
گيرند كـه   گيرند، گروهي ديگر در وسط قرار مي هاي خالص قرار مي رديف حيوان مردم در

  باشند و نه از آن دسته. نه از اين دسته مي

  فتنه وقايع فضا:
هاي بزرگ ماننـد وبـا،    كنند عبارت اند از: طوفان فتنها وقايع فضا كه تهديد به هالكت مي

  خسف، آتش پراگنده در روي زمين و امثال آن.

  آيد: ها پديد مي از فتنهآنچه 

َلُكمْ  َكـانَ  َمـنْ  َسـَننَ  لََتْتـبَـُعن «بيـان فرمـود:    �هـا را رسـول خـدا     بيشتر فتنه ًرا قـَـبـْ  ِشـْبرٍ ب ِشـبـْ
شـما روش گذشـتگان را وجـب بـه     « »تَِبْعُتُموُهمْ  َضب  ُجْحرَ  َدَخُلوا َلوْ  َحتى ِبِذرَاٍع، َوِذرَاًعا

ي اگر كساني در سوراخ سوسماري داخل شده اند شـما  كنيد، حت وجب و گز به گز دنبال مي
  .»ها خواهيد رفت نيز به دنبال آن

َقى فَاَألوُل، اَألولُ  الصاِلُحونَ  يَْذَهبُ «فرمود:  �رسول خدا   الشـِعيرِ  َكُحَفالَـةِ  ُحَفالَـةٌ  َويـَبـْ
مانـد   ي مانند سبوس جو، مـي روند سبوس نيكان يكي بعد از ديگري مي« »بَالَـةً  اللهُ  يـَُبالِيِهمُ  الَ 

  .»ها پروايي نخواهد داشت كه خداوند به آن
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دور قرار گيرد و خالصان  �دانست كه هرگاه زمان از پيامبر  �گويم: رسول خدا  من مي
صحابه از جهان بروند و كار به نااهالن سپرد شود، بايد رسوم بر حسـب انگيزهـاي نفسـاني و    

  گيرند، إال ما شاء اهللا.شيطاني جاري گردند و همه را فرا 

  شود: امر از نبوت آغاز و به سركشي و فساد منتهي مي

ًة، رَْحَمـةً  بَـَدأَ  اَألْمـرَ  َهـَذا ِإن «فرمـود:   �رسـول خـدا    َونـُبَــو  َوِخالفَـًة، رَْحَمـةً  َيُكـونُ  ثُـم  ثُـم 
ـــا ـــوا َكـــاِئنً  ثُـــم  َعُضوًضـــا، ُمْلًكـــا َكائًِن ـــي اَوَفَســـادً  َوَجَبرِيـــًة، ُعتَـ ـــَر، َيْســـَتِحلونَ  اَألْرضِ  ِف  اْلَحرِي

ــر « »َوَجــل  َعــز  اللــهَ  يـَْلَقــُوا َحتــى َويـُْنَصــُرونَ  َذلِــَك، َعَلــى يـُْرزَقُــونَ  َواْلُخُمــورَ  َواْلُفــُروَج، ــن ام اي
باشد، باز پادشاهي گزنـده   نخست با نبوت و رحمت پديد آمد، سپس با خالفت و رحمت مي

خيـزد كـه ابريشـم، شـرمگاه و      سركشي و فساد در روي زمين به پا مي شود، باز جبروتيت، مي
گردد و بـازهم نصـرت و    ها رزق عنايت مي دهند، و با وجود اين به آن خمر را حالل قرار مي

  .»گردند، تا به مالقات خداوند برسند حمايت مي
 پايـان يافـت، خالفـت بـدون شمشـير بـا       �گويم: عهد نبوت يا وفات آن حضرت  من مي

و  �به اختتام رسـيد، مطلـق خالفـت بـا شـهادت حضـرت علـي         �شهادت حضرت عثمان 
خاتمه يافت، و مراد از ملك عضوض مشاجرات صحابه و بني اميـه   �دستبرداري امام حسن 

هاست تا اين كه امر معاويه استقرار يافت، جبروتيت و عتـو خالفـت بنـي العبـاس      با مظالم آن
  روش كسري و قيصر رواج دادند.است، زيرا آنان خالفت را بر 

  كنند: پذيرند يا رد مي ها را مي شوند يا آن ها بر قلوب عرضه مي فتنه

 قـَْلبٍ  فََأى  ُعوًدا ُعوًدا َكاْلَحِصيرِ  اْلُقُلوبِ  َعَلى اْلِفَتنُ  تـُْعَرضُ «فرمود:  �رسول خدا 
 َعَلى َتِصيرَ  َحتى بـَْيَضاءُ  نُْكَتةٌ  ِفيهِ  نُِكتَ  َرَهاَأْنكَ  قـَْلبٍ  َوَأى  َسْوَداءُ  نُْكَتةٌ  ِفيهِ  نُِكتَ  ُأْشرِبـََها
َنةٌ  َتُضرهُ  َفالَ  الصَفا ِمْثلِ  َأبـَْيضَ  َعَلى قـَْلبَـْينِ   َأْسَودُ  َواآلَخرُ  َواَألْرضُ  السَمَواتُ  َداَمتِ  َما ِفتـْ
ًيا َكاْلُكوزِ  ُمْربَادا ْنَكًرامُ  يـُْنِكرُ  َوالَ  َمْعُروفًا يـَْعِرفُ  الَ  ُمَجخ  ها بر  فتنه« »َهَواهُ  ِمنْ  ُأْشِربَ  َما ِإال

ها در آن سرايت  شوند، پس هر قلب كالم كه فتنه ها مانند حصير شاخه به شاخه عرضه مي دل
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ها انكار ورزد، در آن نكتة  آيد، و هر قلب كالم كه از آن كنند، در آن نكتة سياهي پديد مي
باشند: يكي سفيد مانند صفا كه هيچ  دو قسم مي ها بر آيد، سرانجام دل سفيدي پديد مي

كند، و ديگري سياه غبارآلود  اي به آن ضرري تا آسمان و زمين باقي هستند وارد نمي فتنه
شناسد، مگر  شود كه نه معروف را معروف و نه منكر را منكر مي مانند كوزه سرنگون مي

  .»آنچه خواهشات در آن سرايت كرده اند
هـا را فـرا    خيزند، اعمـال فاسـده دل   ها برمي ت نفساني و شيطاني در دلگويم: خياال من مي

هـا   ماند، لذا كساني از اين فتنـه  گيرند، و هيچ داعي كه به سوي حق دعوت كند، باقي نمي مي
ها آشنايي نداشته باشند، بقيه را  نمايند كه در قلب خود مخالف و با هيأت بدنماي آن انكار مي

  شوند. فرا گرفته مي
 اْلُقْرآِن، ِمنَ  َعِلُموا ثُم  الرَجاِل، قـُُلوبِ  َجْذرِ  ِفى نـََزَلتْ  اَألَمانَةَ  َأن «فرمود:  �رسول خدا 

 ةِ  ِمنَ  َعِلُموا ثُمـنامانت در ريشة قلوب مردم نـازل گرديـد بـاز از قـرآن چيزهـايي يـاد       « »الس
شـدن امانـت خبـر     ز برطـرف ا �. باز آن حضرت »گرفتند و بازهم از سنت چيزي ياد گرفتند

 يـَنَـامُ  ثُـم  اْلوَْكـِت، َأثَرِ  ِمْثلَ  َأثـَُرَها فـََيَظل  قـَْلِبِه، ِمنْ  اَألَمانَةُ  فـَتـُْقَبضُ  النـْوَمةَ  الرُجلُ  يـََنامُ «داد كه 
َقـــى فـَتـُْقـــَبضُ  النـْوَمـــةَ  ـــ رِْجِلـــكَ  َعَلـــى َدْحَرْجَتـــهُ  َكَجْمـــرٍ  اْلَمْجـــِل، ِمثْـــلَ  َأثـَُرَهـــا فـََيبـْ ـــَراهُ  َنِفَط،فـَ  فـَتَـ
شود، پس اثرش مانند اثـر خـال    خوابد، امانت از قلب او برداشته مي مردي قدري مي« »ُمْنَتبِـًرا

ماند،  شود كه اثرش مانند آبله مي خوابد و امانت برداشته مي ماند، باز يك خواب ديگر مي مي
  .»بيني ا برآمده ميشود و تو آن ر مانند اخگر كه تو آن را بر پايت بلغطاني پس آبله مي

  هايي را براي انقياد به حكم خدا، برگزيده است: اسالم ملت
ها را  گويم: وقتي خداوند خواست كه دين اسالم ظاهر گردد قومي را برگزيد و آن من مي

ها را موافق بـه قلـم خـدا جمـع نماينـد، بـاز        مشق و تمرين داد تا انقياد و اذعان نمايند و همت
شـان بنابـه    هاي ها از سينه اين اذعان اجمالي در قرآن و سنت آمد، باز ايناحكام مفصلي براي 

شود كه چقدر هوشيار و عاقـل   غفلت و فراموشي به تدريج بيرون رفتند، پس انساني ديده مي
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است اما در قلبش هيچ چيزي از امانت وجود ندارد، نـه نسـبت بـه ديـن خـدا و نـه نسـبت بـه         
  معامالت مردم.

  بر داده است كه بعد از خير، شر وجود دارد:به ما خ ����رسول 

 َكَما َشر  اْلَخْيرِ  َهَذا بـَْعدَ  َأَيُكونُ  اللهِ  َرُسولَ  يَا قـُْلتُ «فرمايد:  مي �حضرت حذيفه 
َلهُ  َكانَ   السْيفِ  بـَْعدَ  َوَهلْ  :قـُْلتُ  ،السْيفُ  :قَالَ  ؟اْلِعْصَمةُ  َفَما :قـُْلتُ  ،نـََعمْ  :قَالَ  ؟َشر  قـَبـْ

 تـَْنَشأُ  ثُم  :قَالَ  ؟َماَذا :قـُْلتُ  ،َدَخنٍ  َعَلى َوُهْدنَةٌ  َأْقَذاءٍ  َعَلى ِإَمارَةٌ  ُكونُ يَ  نـََعمْ  :قَالَ  ؟يةٌ بَقِ 
 َفُمتْ  َوِإال  فََأطعه َماَلكَ  َوَأَخذَ  َظْهَركَ  َجَلدَ  َخِليَفةٌ  اَألْرضِ  ِفى ِللهِ  َكانَ  فَِإنْ  الضَاللَ  ُدَعاةُ 
من گفتم يا رسول اهللا، آيا بعد از اين خوبي شري خواهد « »َشَجَرةٍ  ِجْذلِ  َلىعَ  َعاض  َوَأْنتَ 

بود، همانطوري كه قبالً بوده است؟ فرمود: آري، من عرض كردم: پس راه چاره چيست؟ 
فرمود: شمشير، عرض كردم: آيا بعد از به كاربردن شمشير بقايايي خواهد ماند؟ فرمود: آري، 

باشد با دخان، عرض كردم: باز چه  اري و كراهيت، و صلحي ميباشد با ناگو امارتي مي
آيند، پس اگر در روي زمين خليفه خدا باشد  شود؟ فرمود: باز داعيان گمراهي پديد مي مي

كه به پشت تو شالق بزند و اموال تو را مصادره كند از او اطاعت كن و اگر نه بمير در حالي 
  .»اي كه ريشة درختي گاز گرفته

هـا در   باشد، زمـان مرتـد شـدن عـرب     اي كه راه نجات از آن شمشير مي گويم: فتنه من مي
بود، اما امارت بر كراهيـت و نـاگواري مشـاجراتي بـودن كـه در ايـام        �عهد ابوبكر صديق 

اتفاق افتادند، هدنه بر دخان صلحي بـود كـه بـين امـام      بحضرت عثمان و حضرت علي 
هـا   اه يزيـد در شـام، مختـار در عـراق و امثـال آن     واقع شد، داعيان گمر بحسن و معاويه 

  بودند تا اين كه امر بر عبدالملك استقرار يافت.

  فتنه احالس و فتنه سراء:
فتنه احالس چيست؟ فرمود: جنگ «از فتنه احالس نام برد، عرض گرديد:  �رسول خدا 

هاي من بلنـد   دمآيد كه دود و غبارش از زير ق سپس فتنه سراء مي«باز فرمود:  »و گريز است
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شود، مردي از خاندان من ادعا دارد كه از من است و در حقيقت از من نيست، زيرا اولياي  مي
بـاز فتنـه    »مانـد  سازند امـا آن اسـتوار نمـي    من متقيان هستند، باز مردم بر يك شخص باهم مي

س هرگـاه  گذرد كه به او طپانچه نزده باشـد، پـ   آيد كه هيچ فردي از اين امت نمي دهيماء مي
  كشد. كه گفته شد خاتمه يافت به درازا مي

رود كه مراد از فتنه دهيماء جنگ اهل شام با عبداهللا بن  گويم: واهللا أعلم، گمان مي من مي
يافتن مختار ثقفي و تجاوز از او در  زبير است كه از مدينه گريخت، و مراد از فتنه سراء يا غلبه

 يـَـْزُعمُ «: �ت را داشت، پس معني قـول رسـول خـدا    قتل و غارت بود كه ادعاي خون اهل بي
گويـد، بـاز مـردم بـر      ها مـي  اين است كه او خود را از حزب اهل بيت و حاميان آن »ِمنـى َأنـهُ 

مروان بن حكم و فرزندان او سازش كردند يا مراد از آن قيام ابومسلم خراساني اسـت كـه بـه    
كوشد، باز بر  براي برقراري خالفت اهل بيت ميخاطر بني العباس قيام نمود و ادعا داشت كه 

منصور سفاح سازش كردند، و مراد از فتنه دهيماء تسلط چنگيـز بـر مسـلمانان و ربـودن بـالد      
  مسلمانان است.

  عاليم قيامت:
ها بر چند نوع هسـتند: يكـي آن    اشراط و عاليم قيامت را بيان فرمود، و آن �رسول خدا 

هـا بيـان شـدند؛ زيـرا نقصـان از       ها گذشت، و انتشار و كثـرت آن  هايي هستند كه ذكر آن فتنه
شود كه هالكت بيايد،  آيد، نقصان از جايي وارد مي نزديكي بيمار و سرايت بيماري پديد مي

  و شرح اين طوالني است.
 َوَيْكثـُرَ  اْلَجْهلُ  َوَيْكثـُرَ  اْلِعْلُم، يـُْرَفعَ  َأنْ  الساَعةِ  َأْشَراطِ  ِمنْ  ِإن «فرمود:  �رسول خدا 

 اْلَقيمُ  اْمَرَأةً  ِلَخْمِسينَ  َيُكونَ  َحتى النَساءُ  َوَيْكثـُرَ  الرَجاُل، َويَِقل  اْلَخْمِر، ُشْربُ  َوَيْكثـُرَ  الزنَا،
از عاليم قيامت اين است كه علم برداشته شود و جهل اضافه گردد زنا به كثرت « »اْلَواِحدُ 

ردان كم و زنان زياد باشند تا جايي كه براي پنجاه زن يك باشد، شراب زياد نوشيده شود م
  .»مرد، قيم باشد
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آيـد: حشـر مـردم بـه سـوي شـام و ايـن پـيش از وقـوع           حشر در زبان شرع به دو معني مي
باشد هنگامي كه مردم بر روي زمين كم گردند، بعضي مردم به تقريبات مختلف و بعضي  مي

حشر به معني بعث بعد المـوت، اسـرار معـاد را قـبالً      شوند. دوم به وسيله آتش جمع كرده مي
  ذكر كرديم، واهللا أعلم.

  باشند: هاي بزرگ چهار مي فتنه
  ها خبر داده است چهارتا هستند: از آن �هايي بزرگي كه رسول خدا  فتنه

كـه مصـداق آن مشـاجرات صـحابه بعـد از شـهادت        »امارات بـر نـاگواري  «نخست: فتنة 
تا اين كه خالفت معاويه استقرار يافت، و همـين اسـت منظـور از     باشد مي �حضرت عثمان 
يعني، بعضـي از كارهـا معـروف و بعضـي      »َدَخـنٍ  َعَلى ُهْدنَةٌ «كه فرمود:  �قول رسول خدا 

  باشد نه بر سيرت و روش خلفاي پيشين. منكر باشند، زيرا بر روش پادشاهي مي
شـان بـه    اين بر اختالف مردم و تـالش  فتنه داعيان به درهاي جهنم، و »احالس«دوم: فتنة 

  آيد، تا اين كه امر عبدالملك بن مروان استقرار يافت. خالفت بعد از وفات معاويه صادق مي
اين با خروج بني عباس عليه بني اميه صادق آمـد   »سراء، جبروتيت و سركشي«سوم: فتنه 

استوار كردنـد و بـه جبـر و    تا اين كه خالفت عباسيه استقرار يافت كه آن را بر رسوم كسراها 
  سركشي دست زدند.

زند، هرگاه گفته شود كه پايـان يافـت    چهارم: آن فتنه است كه همه مردم را به طپانچه مي
شـوند، ايـن بـا خـروج تركـان       شود. تا اين كه مردم به دو گـروه تقسـيم مـي    بيشتر طوالني مي
هـا را پـاره پـاره     هـا آن  نـه رفتن خالفت عباسي صادق آمد و بـدين شـكل فت   چنگيزي و از بين

  كردند.

  چرخد: آسياي اسالم مي

 َتُدورُ «فرمود:  �ها آمده اند قبالً بيان گرديدند، رسول خدا  بيشتر احاديثي كه در باره فتنه
 َمنْ  لُ َفَسِبي يـَْهِلُكوا فَِإنْ  َوَثالَثِينَ  َسْبعٍ  َأوْ  َوَثالَثِينَ  ِست  َأوْ  َوَثالَثِينَ  ِبَخْمسٍ  اِإلْسَالمِ  رََحى
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ا َأمْ  َمَضى َأِمما :قـُْلتُ  ،َعاماً  َسْبِعينَ  َلُهمْ  يـَُقمْ  ِدينـُُهمْ  َلُهمْ  يـَُقمْ  َوِإنْ  َهَلكَ  َقدْ  قَالَ  ؟بَِقىَ  ِمم: 
چرخد، پس اگر هالك  آسياي اسالم تا سي و پنج يا سي و شش سال مي« »َمَضى ِمما

ن باقي بماند، پس تا هفتاد سال باقي شا شدند، مانند گذشتگان هالك خواهند شد، و اگر دين
خواهد ماند، عرض كردم: آيا به حساب آينده يا به حساب گذشته؟ فرمود: به حساب 

  .»گذشته
پس معني  چرخش اسالم اين است كه امر اسالم با اقامه حدود و جهاد در اين امت بـاقي  

 �حضـرت عثمـان    خواهند ماند، و اين از آغاز وقت جهاد و اوايل هجرت تا زمان شـهادت 
صادق آمد، شك در سي و پنج و سـي و شـش از آنجاسـت كـه خداونـد آن را بـه صـورت        

  مجمل وحي كرده بود.
كنـد كـه امـر دارد بـه      صعوبت امر را دارد بيان مـي  »يـَْهِلُكوا فَِإنْ «: �و قول آن حضرت 

پاشيدن  ز هماي در آن بنگرد، در باره هالكت امت و ا گردد كه اگر بيننده چنان صورتي برمي
  ها شك و ترديد خواهد كرد. امر آن

آغـازش از بعثـت و پايـان آن بـا مـوت معاويـه شـد،         »َعاًما َسْبِعينَ «: �قول آن حضرت 
  سپس فتنه داعيان جهنم بلند شدند.

باشد، و بعـد از   شدن امر است، و اين زير پوشش، مخفي مي هولناك »َعاًمـا َسْبِعينَ «معني 
  ند، واهللا أعلم.ما آن امر استوار نمي

  هاي كوچك دارند: جنگند با شما ملتي كه چشم مي

ــود:  �رســول خــدا  ــْومٌ  يـَُقــاتُِلُكمْ «فرم ــْرَك، يـَْعِنــي اَألْعــُيِن، ِصــَغارُ  قـَ َتُســوُقونـَُهمْ : قَــالَ  التـ 
هـا را   جنگنـد، و تـا سـه بـار آن     هـا مـي   با شما ملتي كوچك چشم يعنـي تـرك  « »ِمَرارٍ  َثَالثَ 

يابند، اين سـبب   ها غلبه مي جنگند و بر آن ها مي ها با آن ني حديث اين كه عرب. مع»رانيد مي
كنند تنها بر اين هـم   ها را از بالد خود اخراج مي ها عرب شود تا جايي كه آن بغض و كينه مي

 َحتـى«شـوند، و همـين اسـت منظـور از قـول او:       كنند بلكه در بالد عـرب وارد مـي   اكتفا نمي
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كننـد نجـات    هـايي كـه فـرار مـي     ولي در برخـورد نخسـت عـرب    »اْلَعـَربِ  ِبَجزِيـَرةِ  تـُْلِحُقوُهمْ 
يابند، و اين صادق آمد با قتال چنگيز كه كسـاني از عباسـيان كـه در بغـداد بودنـد از بـين        مي

يابند و  رفتند و آنانكه به مصر فرار نمودند رهايي يافتند، ولي در برخورد دوم بعضي نجات مي
آيد كـه شـهرهاي شـام را     نمودن تيمور لنگ صادق مي شوند، اين در پايمال بعضي هالك مي

ايـن بـا    »شـوند  كـن مـي   اما در برخورد سوم ريشـه «ها را از بين برد،  پايمال نمود و امر عباسي
  ها بر تمام مملكت صادق آمد، واهللا أعلم. آمدن عثماني غالب

  مناقب

  شوند: مناقب صحابه در چند امر واضح مي
  مناقب صحابه چند امر است:اصل در 

بر يـك هيـأت نفسـاني اطـالع يابـد كـه انسـان را بـراي          �از آنجمله اين كه رسول خدا 
واردشدن در جنت آماده سازد، چنانكه بر ابوبكر اطالع يافت كه در او فخر و غرور نيست، و 

 �ا گيرند، لذا رسـول خـد   هاست كه درهاي بهشت مثال آن قرار مي اين از كاملترين خصلت
ُهمْ «فرمود:  اميدوارم تو از كساني باشي كه از همـه درهـاي جنـت نـدا     « »َأْرُجوا َأْن َتُكوَن ِمنـْ

  .»شوند داده مي
 َفجـا َسـَلكَ  ِإال  قَـط  َفجـا َسـاِلًكا الشـْيطَانُ  َلِقيَـكَ  َمـا«فرمـود:   �راجع به حضـرت عمـر   

رَ    .»رود ي مگر اين كه به راهي ديگر ميكند با تو شيطان در راه برخورد نمي« »َفجكَ  َغيـْ
ثِْيَن  َأَحدٌ  أُمِتى ِفى َيكُ  فَِإنْ «و نيز فرمود:  َن اْلُمَحدهُ ماگر يكي از امت من از « »ُعَمـرُ  فَِإن

  .»شود پس او عمر است جمله كساني باشد كه باو از غيب صحبت مي
شدن قـدم   قا گردد كه بر راسخاز آنجمله اينكه: در خواب ببيند يا در قلبش چنين چيزي ال

رود،  را ديد كه در جنت در جلوي او راه مي �او در دين داللت كند، چنانكه حضرت بالل 
در جنت ديد، و نيز ديد كه او پيراهن بلندي پوشيده اسـت،   �آپارتماني براي حضرت عمر 

  م تعبير نمود.ها را به دين و عل پس خوردهاي شير خود را به او داد و آن �و نيز آن حضرت 
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كردن  دادن و همدردي با ايشان و احترام �از آنجمله است: دوستي و محبت آن حضرت 
باشند مگر در  ها نمي ها ظاهر و روشن هستند كه اين ها در اسالم، همه اين ها و سبقت آن با آن

  اثر پرشدن قلب از ايمان.

  ها بر بعضي ديگر: فضيلت بعضي از قرن
ها بر بعضي ديگر از هر جهت ممكن نيست، و همين  بعضي از قرنبايد دانست كه فضيلت 

رٌ  َأولُهُ  يُْدَرى الَ  اْلَمَطرِ  َمَثلُ  أُمِتى َمَثلُ «: �است منظور از قول رسول خدا  كـه   »آِخُرهُ  َأمْ  َخيـْ
شود كه آيا قسـمت اولـش بهتـر اسـت يـا قسـمت        مثال امت من مانند باران است معلوم نمي«

شـما اصـحاب مـن    « »َأنـْـُتْم َأْصـحاِبي، وِإْخـَواِنَي الـِذْيَن يَـْأتُوَن بـَْعـدُ «رمـود:  ، و نيـز ف »آخرش
، اين بنابه آنست كه اعتبارات متعارض و »آيند هستيد و برادران من كساني هستند كه بعداً مي

وجوه متجاذب هستند، ممكن نيست هر فرد از قرن فاضـل بـر هـركس از قـرن مفضـول برتـر       
قرون متفاضل منافقان و فاسقاني بودند، مانند حجاج بن يوسف ثقفي، يزيد بـن   باشد، زيرا در

رسانند، و غيره كه رسول خدا  معاويه، مختار ثقفي و جوانان قريش كه مردم را به هالكت مي
ها را بيان فرموده است، البته حق اين است كه جمهور قـرن اول از جمهـور    سوء احوال آن �

  باشند. ضل ميقرن دوم و امثال آن اف

  و اصحاب او را ديده اند: ����احترام كساني كه رسول خدا 
شود، و توارثي نيست مگر اين كه به حاضرين مواقع  دين و آيين با نقل و توارث ثابت مي

را مشـاهده   �داننـد و سـيرت آن حضـرت     وحي، احترام قايل شد، آنانكه تأويل وحي را مي
رفته اند و نه سستي در وجود آنان جاي گرفته است و نه ها از تعمق كار نگ كرده اند، و در آن

  آن را با آيين ديگري آميخته اند.

  افضل امت:
اسـت و بعـد از او عمـر     �ترين امت ابـوبكر   معتمدين امت بر اين اجماع دارند كه افضل

  ، زيرا امر نبوت دو پر دارد.�
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قي آن از خداونـد كسـي   يكي تلقي علم از خداوند، دوم پخش آن در بين مردم، اما در تل
شركت نداشت، ولي پخش آن با سياسـت و تـأليف و امثـال آن     �در اين باره با رسول خدا 

تحقق يافت، و در اين هيچ شك و ترديد نيست كه شيخين از همه امت در ايـن امـور چـه در    
  بيشتر زحمت كشيدند، واهللا أعلم. �و چه بعد از وفات او  �زمان آن حضرت 
ما أردنا إيراده في كتـاب حجـة اهللا البالغـة، والحمـد هللا تعـالى أوًال وآخـراً وظـاهراً  وليكن هذا آخر

  وباطنًا وصلى اهللا على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
 1423محرم  17اهللا البالغه به تاريخ  حجةبا حمد خداوند و حسن توفيق او ترجمه جلد دوم 

  ـ ش شب سه شنبه به پايان رسيد.ه 1381فرور دين ماه  12هـ ق موافق به 
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