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  روزنه

لـوح   باشـي؛ در كنـار مردمـان بيسـواد و سـاده     اي را ديـده   شايد تصـاويري زنـده از بتكـده   
يـابي كـه دو كـف بهـم      پروفسرها و دكترها و مهندسـها و مخترعـان و دانشـمنداني را نيـز مـي     

تـراش آنهـا را از    هاي سخت خارا كه پتـك سـنگ   چسپانده جلوي روي خود گرفته از سنگ
خواهد تـا   از سنگ مي كنند. آن يكي طلب راز و نياز مي ،نقش و نما دادهو جان كنده  كوه بي

خواهد درمان بيماري ال عـالج   كور فرمول بمب اتم را برايش بگشايد، و اين ديگري مي گره
  ايدز را بدو نشان دهد، و سومي در بحري ديگر است و چهارمي را حاجتي ديگر..

يـابي.   پرسـتان مـي   پرسـتان و موسـي   پرستان و قبرپرستان و عيسـي  همين تصوير را نزد آتش
متفكر جامعـه و مبتكـران و انديشـمندان علـوم و تكنولـوژي آنهـايي كـه در سـاختن          مغزهاي

كننـد چـون بـه دايـره آخـرت سـاز و        هاي كليدي ايفا مي گيري آن نقش شكل زندگي نوين و
رسند مهار خود را به دست تقليد كوركورانـه   هدف اساسي خلقت و زندگي پس از مرگ مي

  سپارند! جامعه فرسوده و ميراث كهن پدري مي
شود. انديشـمندان   متأسفانه همين تصاوير با آب و تاب خود در جوامع اسالمي نيز ديده مي

مداران و متفكراني كـه عـالج درد بيمارشـان، و يـا گـره كـور كارشـان، و يـا حـل           و سياست
  پالند! شان را نزد شيادي مذهب فروش و يا كنج قبري خموش مي مشكالت

  ام مادر: فاطمه. ديانت: اسالم...نام: محمد. نام پدر: احمد. ن
  اين است دليل و برهان مسلماني جمع غفيري از مسلمانان..

  اسالم وراثتي..
داند. ايمان يـا بـاور بـر وحـدانيت پروردگـار       قرآن نقطه آغازين پذيرش اسالم را ايمان مي

 دوانـد و چـون   يكتا و نبوت فرستاده و رسـول او. بـاوري كـه در عمـق وجـود فـرد ريشـه مـي        
گردد. و او با ايمان و بـاور و يقينـي ثابـت كـه      اي روشن در جلوي چشمانش نمودار مي پديده

دهـم كـه    : شـهادت و گـواهي مـي   راند نيست از ته دل بر زبان ميهيچ شك و ترديدي در آن 
دهـم كـه محمـد     هيچ خالق و معبودي نيست مگر پروردگـار يكتـا، و شـهادت و گـواهي مـي     

  رسول و فرستاده اوست.
  .»أشهد أن محمدا رسول اهللاأشهد أن ال إله إال اهللا و« 
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راند؟!.. تنها كسـي كـه حقيقـت را     شهادت يعني قسم و سوگند.. چه كسي قسم بر زبان مي
  آنچنان شناخته باشد كه گويا با ديدگان خود ديده است..

خن آيد، آمار بشري از عـدد مليـارد و نـيم سـ     چون از اسالم و مسلمانيت حرفي به ميان مي
سر دهد و چهره دنيـا   �گويد. آيا امكان دارد يك پنجم كره خاكي نداي محمد مصطفي  مي

  چنين دگرگون و پريشان باشد؟!
در جوامع اسالمي امروزي رنگ پوسـت، حسـب و نسـب، نـژاد و مليـت كـه انسـان را در        

يــا مكانــت اجتمــاعي، پــول و ثــروت، و جايگــاه و منصــب   كســب آن هــيچ نقشــي نبــوده، و
شوند! تقوا و پرهيزكـاري كلمـات نامـأنوس و گنگـي هسـتند كـه        هاي برتري شمرده ميمعيار

  كمتر كسي معنا و مفهوم آنرا شنيده است.  
مفهوم درست اسالم و درك مفاهيم آن را شايد كمتر مسلماني هضم كرده باشد. و كمتـر  

خـدا و   ، عبـادات، ديـن و شـريعت، حقـوق خـود و     نبـوت اسالم، ايمان،  مسلماني است كه از
  و دايره مسئوليت و واجبات خود اطالع دارد. بندگان و ساير مخلوقات،

سايه سنگين اسالم وراثتي بر شخصيت فرد مسلمان چيره گشته، در بيشتر مـوارد اسـالم در   
اي از آداب و رسوم و حركات و شكل و شمايل ماهيت و اصالت و بار خـويش را از   مجموعه

  دهد.. دست مي
اي آنـرا   بار همان پيرهني است كه بر تن مسلمانان شناسنامه بي خاصيت و  بي اسالم خنثي و

  كني.. مشاهده مي
تـواني   هـا و اساسـنامه و الفبـاي مسـلمان بـودن را از البـالي صـفحات ايـن كتـاب مـي           پايه

  برچيني..
ــت    ــين ز دس ــون آي ــت چ ــي را رف   ملت

  

  مثل خاك اجزاي او از هـم شكسـت  
  

  هســتي مســلم ز آيــين اســت و بــس    
  

ــ ــس بـ ــت و بـ ــي اينسـ ــن نبـ   اطن ديـ
  

  تو همـي دانـي كـه آيـين تـو چيسـت؟      
  

  تو چيسـت؟  )1(زير گردون سر تمكين
  

                                         

 .قدرت، توانايي -1
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ــيم  ــرآن حكــ ــده، قــ ــاب زنــ   آن كتــ
  

ــديم   ــت و قــ ــت او اليزالســ   حكمــ
  

ــرين   ــام آخـــ ــان را پيـــ ــوع انســـ   نـــ
  

ــل او  ــالمين «حامـ ــة للعـ   )1(»رحمـ
  

ــد   ــا ارجمنــ ــرد ازو نــ ــي گيــ   ارج مــ
  

  بنــده را از ســجده ســازد ســر بلنــد    
  

  مــي خــواهي مســلمان زيســتن  گــر تــو
  

  نيســت ممكــن جــز بــه قــرآن زيســتن
  

  از تــالوت بــر تــو حــق دارد كتــاب     
  

  تو از او كامي كه مـي خـواهي بيـاب   
  

اسـالمي را در شـبه قـاره هنـد و پاكسـتان       ينگارنده اين كتاب جزئي از نهضت بيـدارگراي 
همـراه شـوند، قبـل از     رهبري نمود. مسلماناني كه عالقمند بودند در مسير دعوت اسالمي با او

را درك كـرده، شـهادت و    اينكه عهد و پيمانشان را بپذيرد از سر نـو بـا اسـالم آشـنا شـده آن     
راندنـد.   را بـر زبـان مـي    �وحدانيت پروردگار و رسالت حضرت محمـد مصـطفي    به گواهي

يك خانه تكاني داخلي، و يك شستشو و مراجعه خود، و پاك كردن لباس از گـرد و غبـار و   
  باورها و تقليد كوركورانه.. سترد و خاكدو

زبـان دنيـا    40اگر بداني در كمتر از چند سال پس از ميالد اين كتاب، به بيش از 

هـاي دنيـا از    ترجمه و چاپ شد. و بداني كه از روز والدت آن تا به امروز چاپخانه

  اند، به اهميت آن پي خواهي برد.. چاپ مجدد آن باز نايستاده

نگارد، و سرتان را  اي جديد برايتان مي كند.. شناسنامه را با خودتان آشنا مي اين كتاب شما
ات پـاك، سـعادت و شـادكامي را ارمغـان زنـدگيت       گيـرد، غـم و انـدوه را از چهـره     باال مـي 

  كند.. مي
  كند. شخصيتي نوين از شما به جامعه معرفي مي

اي روح و وجـدان سـاير   اين كتاب نه تنها نياز مبرم شماست، بلكـه حاجـت اساسـي و غـذ    
  دوستان و عزيزان و اطرافيان شماست..

                                         

$!﴿ي  ي شريفه بخشي از آيه -1 tΒ uρ š�≈ oΨ ù=y™ö‘ r& āω Î) ZπtΗôqy‘ šÏϑn=≈yèù=Ïj9 ∩⊇⊃∠∪﴾  107سوره انبياء/آيه. 
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محـروم مانـده، كتـاب را بـه او      »مبـادي اسـالم  «اگر چنانچه كسي را يافتي كه از خواندن 
  معرفي كن تا چون شما والدت جديد خود را جشن گيرد..

  

  دكتر عليرضا دليري

  



  :فصل اول

  اسالم

  ت؟  شده اس ناميدهاسم  چرا دين اسالم به اين

  .كفر و عواقب زشت آن يضررهااسالم، حقيقت اسالم، حقيقت كفر،  ي ى كلمهامعن

  :وجه تسميه

  شده است؟ ناميدهچرا دين اسالم به اين اسم 
 ناميـده همه اديان مختلفى كه در روى زمين وجود دارنـد، بـه نـام هـاى مخصـوص بخـود       

  معينى نسبت داده شده است.   ، به اين معنى كه هريك يا به نام مرد خاص يا به ملتاند شده
ايـن   سـس ؤگرفته و كيش بودائى به نام (بـودا) م  ؛مثالً: دين مسيحى نامش را از مسيح 

سـس و پرچمـدار ايـن ديـن مشـهور      ده، دين زردشـتى بـه اسـم زردشـت مؤ    كيش معروف ش
  گرديده است.

ه، بـه نـام   معـروف بـه (يهـودا) رواج گرفتـ     ي مناسبت اينكه در ميان قبيله نيز به دين يهودى
مگـر كـيش اسـالم كـه نـه بـه نـام مـرد          ،... يهوديت شهرت گرفته است و همچنان ساير اديان

شده و نه به نام ملت معينى، بلكه نام اسـالم داللـت بـر صـفت خاصـى دارد كـه        ناميدهخاصى 
  همين صفت، متضمن معنى كلمه اسالم است.

نـه فـردى از افـراد بشـر دخالـت      به طوريكه از ظاهر اين اسم پيداست، در ايجاد ايـن ديـن   
فـرد يـا بـه     بـه  يداشته و نه اين دين مخصوص است به ملتى از ملل عالم. اين ديـن هـيچ نسـبت   

يا به ملتى ندارد بلكه هدف اين دين آنست كه همه مـردم روى زمـين بـه صـفت اسـالم       ملك
ال حاضـر،  مزين باشند. بنا بر اين هركسى چه در گذشته داراى چنين صفتى بوده و چـه در حـ  

د و هر كس در آينده نيز به چنين صفتى مـزين باشـد، مسـلمان خواهـد     شو ميمسلمان شناخته 
  بود.

  اسالم: ي معنى كلمه

الم اسـ  ي ى لغـت عربـى مراجعـه كنيـد، خواهيـد دانسـت كـه معنـى كلمـه         ها كتاباگر به 
و بدون اعتراض.  كننده كننده و نهىر و نهى امريعنى پذيرفتن ام »تسليم و امتثال«عبارتست از 



   

  11  فصل اول: اسالم
  

ن بـه فرمـا   شده است كه اطاعت امر خـدا و تسـليم شـدن    ناميده »اسالم«اين دين از آن جهت 
  آنست. ي الزمه -بدون اعتراض- خدا

  حقيقت اسالم:

اسـت، مـثالً    و قـانون خاصـى   اى معـين  مسلم است كه هرچيزى در اين جهـان تـابع قاعـده   
هستند كه به قدر موئى از اين قانون تخطـى و   گان همه تحت قاعده معينى آفتاب و ماه و ستاره

  ند.كن ميتجاوز ن
گردد و از آن مقدار و ميزانيكه از لحاظ زمـان و حركـت و سـير     زمين به دور محورش مي

د. آب و هـوا و نـور   شـو  مـي ر و تبديلى در آن ديده نيترين تغي براى آن مقرر گرديده كوچك
  حرارت، همه و همه مطيع نظم خاصى هستند.

اى دارند كه رشد و نمو و افـزايش و كـاهش زنـدگى     دات و نباتات و حيوانات ضابطهجما
گيرد! حتى انسان وقتى كه در وضع وى دقيق  جز به موجب آن ضابطه صورت نمي مرگشانو 

زيرا جز اين نيست كـه او نفـس بكشـد     ؛بينيد از هر جهت مطيع ضابطه طبيعت است شويد! مي
راى او مقرر كرده شده است و طبق همـان ضـابطه او بـه آب و    مگر مطابق ضابطه طبيعتى كه ب

غذا و نور و حرارت احساس احتياج كند، راهى ندارد و همچنين حركت قلب انسان و جريان 
خونش و دستگاه تنفس وى تابع همين قانون است، و نيز همه اعضاى بدن انسـان ماننـد مغـز و    

همـه و همـه    ...و  ن و چشم و بينى و گوشمعده و ريه و اعصاب و عضالت و دست و پا و زبا
گفتـار اينكـه وظـائفى را     ي و خالصه .مقرر و معين است ها آنند كه براى ي امطيع همان قانون

ند چيزى جز آنچه طبيعت متصور داشته، نيست و راهى ندارند ده ميكه همه اين اعضاء انجام 
  دستورى كه معين شده عمل كنند.ه مگر اينكه ب

كـه در ايـن جهـان حكومـت      اي جانبـه گفته شد، بايد دانسـت ايـن قـانون همـه      بنا بر آنچه
خاك در زمـين مطيـع    ذرهترين  كره در آسمان، تا كوچك نيتر بزرگد و همه چيز از كن مي

و تابع آن هستند و از اطاعت آن سرپيچى ندارند، قانونى است كه فرمانرواى جليل و مقتـدرى  
رفته، مطيـع و تـابع ايـن    سمان و زمين و بين اين دو قرار گآن را وضع كرده و چون آنچه در آ

  در اين صورت بايد گفت: قانون است،
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همه جهان مطيع و فرمانبردار قانون و امر همان فرمـانروايى هسـتند كـه آن را وضـع كـرده      
  است.

زيـرا بـه    ؛با توجه به اين معانى روشن و آشكار است كه اسـالم ديـن سراسـر جهـان اسـت     
 دانستيد معناى اسالم عبارتست از: تسليم امتثال، يعنى پـذيرفتن امـر و نهـى امـر     قبالً كه يطور

  كننده، بدون اعتراض.
يعنى مسلمانند و همچنين درخـت و سـنگ و    »مسلم«آفتاب و ماه و زمين  صورت نيادر 

شناسـد و منكـر وجـود خـدا و آيـات       كه خدايش را نمي چهار پايان نيز مسلمانند، بلكه انساني
 يفطرتـ از لحـاظ   ،د، يا براى خدا شريك قائل استكن ميست و يا اينكه غير خدا را عبادت او

خدا وضـع   كه يقانونجز به موجب  بر اساس آن آفريده شده، مسلمان است. به دليل اينكه كه
كليـه اعضـاى بـدن     گيـرد. و همچنـين اسـت    كرده، والدت و حيات و مرگ وى صورت نمي

زيرا پيدايش و رشد و حركت اعضـاى بـدن انسـان جـز      ؛نى ندارنداسالم دي كه جز دين انسان
گيرد. بلكه حقيقت امر اينست زبانى را  ديگرى انجام نمي لهيوسبه موجب همين قانون الهى به 

برد، بذاته  ى و نظر از جهت شرك و كفر و جهالت و سفاهت به كار ميأكه انسان در اظهار ر
همچنين سرى را كه انسان با كمال كراهـت خـاطر در    و ،جز دين اسالم راهى و طريقى ندارد

جـز   فطرتى كه به موجب آن آفريـده شـد   د، بر حسب انگيزه و عاملكن ميبرابر غير خدا خم 
جايگاه محبت و احترام غير خدا   اسالم دينى ندارد، و نيز قلبى را كه از روى نادانى و سفاهت

ست. بنا بر اين بايد گفت: همه چيـز مطيـع   د، بر حسب فطرت نهاد اصلى، مسلمان اده ميقرار 
  امر و تسليم فرمان خداوندى است.

: مييگـو  يمـ نگـريم و   حاال كه اين مطلب روشن شد، از وجه ديگرى بـه ايـن موضـوع مـي    
  انسان در زندگى دو جهت مختلف دارد.

جهت اول اينست كه او همانند ديگر مخلوقات به همه صورت مطيع قانون فطرت اسـت و  
  ت او مجبور است كه پابند آن قانون ماند.از جبّل

جهت دوم اينست كه به انسان عقل و نيروى فهم و تأمـل و قـدرت ابـراز و نظـر داده شـده      
گـردد.   د و به امـرى ديگـر منكـر مـي    شو مياست. بدين مناسبت به اختيار خود به امرى تسليم 
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مختلـف زنـدگى خـودش     پسندد و براى جهات دارد و راه ديگر را نمى يك راه را دوست مي
د كه ديگرى وضع كرده اسـت. از ايـن   شو ميد، يا اينكه تابع نظام و رژيمى كن ميقانون وضع 

انسـان بـه قـانون    جهت برخالف ساير مخلوقات اين دنيا كه تابع قانون معين و مسلمى هسـتند،  
ده و ؛ مقيد نيست، بلكـه در راى و عمـل داراى آزادى فكـر و آزادى عقيـ    معين و مسلم اصلى

  د انتخاب كند.توان ميد ينظر است، و هر نظرى را كه پسند
يك جداگانه در زندگى انسان وجود دارد. به لحاظ جهت اول  اين دو جهت مختلف، هر

د باشـ  اناست و مجبـور اسـت كـه مسـلم     انت مسلماو مانند ساير مخلوقات اين جهان، از جبّل
  چنانكه قبالً معلوم شد.

ت كه مسلمان باشد يا غير مسلمان و همين اختيار است كه انسان از جهت دوم او مختار اس
  د.ده ميرا دو نوع قرار 

دهنـده   به او ايمان دارد و او را پرورش شناسد و اش را مي نوع اول انسانى است كه آفريننده
كـه در   طـور  همـان د و با اختيارى كـه در زنـدگى خـودش دارد،    دان ميو مالك و آقاى خود 

. ايـن  كنـد  يمـ ع قانون طبيعى اوست از قانون شرعى او نيـز بـه اختيـار پيـروى     حيات جبرى تاب
زيرا حيـات او   ؛چنين كسى مسلمان كاملى است كه اسالمش را به سرحد كمال رسانيده است

كـه قـبالً بـدون احسـاس و      چنين كسي به صورت اسالم درآمده است و در چنين وضعى عيناً
اينك بـا قصـد و عمـد     ميل و رغبت اسالم را پذيرفته، ول شعور مطيع قانون بوده اكنون با كما

عالم شده و دانسته است كه اين دانش و معرفـت   يبه راستزيرا  ؛مطيع قانون خدايى شده است
به او بخشيده است. و بديهى است چنـين كسـى داراى عقـل پختـه و     عالم و مهربان  ييخدارا 

جز آن خدايى  و سپس تصميم گرفته كهفكر محكمى گرديده است زيرا فكرش را بكار برده 
را كه موهبت فهم و رأى در امور را به او عنايت فرموده، كسى را نپرسـتد. و بـاز مسـلم اسـت     

زيرا جز بـه   ؛كه زبان چنين كسى از روى كمال صدق و راستى به حق ناطق و گويا شده است
 رى اقـرار و اعتـراف نـدارد   او داده به چيز ديگ خداى يگانه و متعالى كه نيروى نطق و كالم به

  ... ؛
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تو گويى در سراسر حيات چنين كسى جز صدق و راستى، چيزى ديگـرى وجـود نـدارد،    
  زيـــرا بـــا اختيـــار و آزادى تـــام و تمـــام و همچنـــين بـــال اختيـــار در هـــر حالـــت او مطيـــع  
قانون خدا شده و امر او را گـردن گذاشـته اسـت. در نتيجـه بـين او و سـاير مخلوقـات جهـان         

زيرا حاال ديگر جز خداى حكيم و علـيم   ؛آشنايى و انس و الفت برقرار گرديده است ي طهراب
سـتد. انسـان در   پر كه همه مخلوقات تابع قانون و مطيع امر او هسـتند، او چيـزى ديگـر را نمـى    

 آنجاييكـه ، و از رديـ گ يمـ يعنى نايب و جانشين خدا در روى زمين قرار  "خليفه "چنين حالى 
نيـز مالـك همـه چيـز شـناخته       است متعلق به خدا اسـت، جانشـين و نايـب خـدا     هرچه در دنيا

  د.شو مي

  حقيقت كفر:

آمـده و در سراسـر    ايبه دنكه مسلمان  شود يمدر برابر چنين كسى، انسان ديگرى نيز يافت 
بدون اينكه خودش احساس كند و بدون اينكه توجه داشـته باشـد، مسـلمان     اش يزندگدوران 

را بكار نبرده تا اينكه بداند چه كسى او را آفريـده   اش يعلمكن نيروى عقلى و زيسته است، لي
و چشم و گوش او را باز كرده است. اين چنين كسى چـون در امـور حيـاتش حـق تصـرف و      
مداخله و آزادى عمل دارد و به عبارت ديگر چون مختار است، از اطاعت خدا منكر گرديده 

كبر ورزيده، و مطيع قانون شرعى خدا نشده يـا نسـبت بـه    و از پرستش خدا خود دارى كرده ت
دليل بر يگانگى اوست ايمان نياورده، اين چنين كسى كافر  كه ياتيآخدا شرك ورزيده و به 

زيرا معنى كفر عبارتست از پوشيدن و سرپوش گذاشـتن و وارونـه كـارى كـردن. و بـه       ؛است
نـد كـه فطـرتش را پوشـيده و     گوي مـي  "كـافر  "وصفش را گفتيم از آن جهت  چنان كسى كه

سرپوشى از نادانى و سفاهت روى فطرتش گذاشته، و حال اينكه قبالً دانستيد كه اين مرد جـز  
اسالم زائيده نشده و هيچ عضوى از اعضاى بدن او جز مطابق فطرت اسالم كارى را  فطرتبر 

. ولـى از  دگـذر  ينمـ جـز طبـق سـنن اسـالم      گـذرد  يمـ و آنچـه در اطـراف او    دهـد  ينمانجام 
از جهـل و سـفاهت پوشـانده فطـرت دنيـا و فطـرت        يا پـرده  ي لهيبـه وسـ  عقلـش را   آنجاييكه

و به خالفش  انگارد يمبصيرت وى مكتوم مانده است او به خالف فطرتش  ي خودش از ديده
كه چنين كسى قواى فكرى و عملى خودش را  ديكن يم، مالحظه كند يمراه ورزيدن را سعى 
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انديشد مخالف فطرت اوسـت   بيند و مى برد و آنچه را مي ف فطرتش بكار نمىجز در راه مخال
مگر اينكه فطرتش را باطل و ضايع سازد. بـا توجـه بـه ايـن معـانى       دارد ينمو هيچ گامى را بر 

هـاى او را بسـنجيد و    وارونه كاري ي مقدار و ميزان ضاللت و گمراهى كافر و اندازه ديتوان يم
  اييد.مقدار آن را تعين نم

  كفر و عواقب زشت آن: يضررها

       .و بس كفر نادانى است، بلكه نادانى حقيقى همين كفر است  
  خدايش را نشناسد؟ كه يكسباالتر از جهل  يو چه مصيبت تر بزرگچه نادانى 

بيند كه شب و روز در حركـت اسـت و    چشم خود دستگاه عظيم اين جهان را مىه كافر ب 
بـه ايـن حركـت     را آنآفريـده و چـه كسـى     را آنچـه كسـى    داند ينمبكار خود مشغول، ولى 

و  ميكلسـ و سـديوم و   آهن و اكسـيژن  عى ذغال و انچه ص داند ينمو نيز  ،است واداشتهمستمر 
گـران  عقل را بهم در آميخته و از اين تركيـب چنـين موجـود عظـيم و      جان و بى ساير مواد بي

  بنام انسان بيرون آورده است؟  يا هيما
را ببينـد كـه    از اطراف جهان، اشياء زيادى يا گوشهآور نيست كه انسان در هر  شگفت آيا

از لحاظ هندسه و رياضيات و شيمى و ساير علـوم   به خودآميز آن خود  وضع و زيبايى تحسين
عقل وى او را به شناختن خـداى   حال نيااست و با  يمانند يبنيازمند براعت و مهارت نادر و 

  مى كه به صنع و ايجاد آن پرداخته، رهبرى نكند؟عزيز حكيم، علي
كمى فكر كنيد آيا ممكن است، دريچه علم صحيح بروى چنين مردى كـه حتـى از مبـدأ    

  شود؟  گشودهعلم غفلت دارد و به گمراهى افتاده 
 تفحـص مسلم است چنين كسى به هر اندازه در تفكر و تجسسى بكوشد و در راه بحـث و  

هاى حيات رهبرى كند، راه  از شعبه يا شعبهطريق مستقيمى كه او را به به  گاه چيهتالش كند، 
  پيدا نخواهد كرد.

زيرا اين چنين كسى از همان آغاز امر با تاريكى و نادانى روبرو شده و طبيعى است كه در 
  پايان امر نيز وضع او چنين خواهد بود.
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 ليـ بـه دل اسـت و بـس...   هـا همانـا كفـر     ترين ظلم و زشت نيتر بزرگكفر ظلم است بلكه 
آن نيست گذاشته شـود و بـا اجبـار     ي در محلى كه شايسته اينكه، معنى ظلم اينست كه چيزى

  در جايى بكار برده شود كه مناسب فطرت و طبيعت آن نباشد. ءيشآن 
قبالً دانستيد كه آنچه در زمين و آسمان وجود دارد مطيع امر و فرمانبردار حكـم و دسـتور   

و حتى انسان و بدن وى و تمام اعضاى بدنش جـز بـر ايـن     ،بر فطرت اسالم خداست و مفطور
  نيامده اند. به وجودفطرت 

بـه انسـان داده اسـت ولـى     را بلى، بدون ترديد خدا مقدارى از حق تصـرف در ايـن اعضـا    
تصرفى در اعضاى  گونه چيهآنچه فطرت انسان اقتضا دارد اينست كه: بدون رضاى آفريننده، 

. او بـرد  يمبكار  فطرتشاناين همه اعضا را خالف  كند يمد ولى آن كسى كه كفر بدنش ننماي
قـانون فطـرت    كـه  يحال. در آن كند يمغير از خدا پر  ب خود را از محبت و احترام و ترسقل

كه انسان قلبش را با نور خدا روشن نگاه دارد و آن را جايگاه محبت بـه خـدا و    كند يمحكم 
نياز يگانه بترسد و بـس، او تمـام اعضـاى     و قرار دهد و فقط از خداى بىمركز اجالل و اكرام ا

بدن را و آنچه را در اين جهان در اختيارش داده شده است در طريق خالف رضاى خدا بكار 
كه جز مطابق قانون خداى متعال عملـى   كند يمبه انسان حكم ي برد و با اينكه طبيعت فطر مي

 بـه خـدا  در راه خالف بكار نينـدازد و در ايـن صـورت شـما را      را انجام ندهد و اين اعضاء را
كه در سراسر حيات بر همه چيز حتى بر نفـس خـويش سـتم     تر از كسي سوگند، بگوييد ظالم

  كيست؟ دارد يمروا 
كفر نه فقط ظلم است و بس، بلكه سركشى و تعدى و احسان ناشناسى و لجاجـت و عنـاد   

  و انكار نيز است.
  اشيايى را كه انسان در اختيار دارد، مال خود اوست؟ همه نيا ديكن يمآيا تصور 

  بايد پرسيد چه كسى عقل و مغز انسان را آفريده است؟
  ؟عزوجلآيا اين كار را انسان كرده يا خداى   

و باز بايد پرسيد: چه كسى قلب و زبان و چشم و گوش و دست و پا و سـاير اعضـاى بـدن    
  انسان را آفريده است؟
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  ار را انسان كرده يا خداى متعال؟آيا اين ك  
خـود   آيا انسان زهايچ، آفريننده اين همه نديب يمكه انسان گرد و پيش خود  ييزهايچهمه  

  ؟  است يا اهللا متعال
ها را به اين خوبى ساخته و پرداخته و آن را مفيد و نـافع قـرار داده و در   چه كسى اين چيز 

  مندى خويش بكار برد؟ رهرا براى به ها آندسترس انسان گذاشته تا 
  ها را انسان كرده يا خداى سبحان؟آيا اين كار

  :دييبگوبايد و شايد كه  ها پرسشبه ناچار در پاسخ به همه اين 
همه اين اشياء از آن خداى يگانه است و او است كـه ايـن همـه اشـياء را آفريـده و چنـين       

اء خداوند اسـت و او اسـت كـه    اشي همه نياخره مالك داده و باآل ها آنهاى خوب به  صورت
  اين همه نعمتها را به انسان ارزانى داشته است.

اگر حقيقت امر چنين باشد و بدون ترديد امر واقعـى غيـر از ايـن نيسـت. پـس چـه كسـى        
تـر از آن كسـى اسـت كـه عقـل خـدا داد را در راه        تر و متعـدى تجـاوز تـر و م  تر و گمراه ظالم

  خالف رضاى خداى متعال بكار برد؟
  گردد؟ خشم و سخط خدا  سازد كه موجبدا داد را مملو از چنان افكارى و قلب خ  

وادار  ييكارهارا به  ها آنو زبان و چشم و دست و پايش را كه خدا به وى ارزانى فرموده 
  منافى احكام و اوامر خداوند و منافى رضاى او است؟ كه كند يم

متگزاريش را رعايت نكند، بـاغى و  خدمتگزارى كه نان آقايش را بخورد و حق خد آرى!
كـه بـرخالف دسـتور دولـت عمـل كنـد و از       و همچنين كارمند دولتى  خواهيد دانست طاغى

حـق   خيانت خواهيد دانست و شخصى كـه  محكوم بهرا استفاده نمايد،  اختيارى كه دارد سوء
  ..  دوستى و محبت رفيق و دوستش را رعايت نكند، به حق ناشناسى محكوم خواهيد كرد.

ناشناسـى وى   و حـق  با همه اين احوال بايد توجه داشت كه حقيقت كفران انسـان و طغيـان  
  زيرا بايد پرسيد:   ؛در برابر احسان ديگرى را چه نسبت با كفران احسان در مقابل پروردگار

همـه   از كجا آمده است جز اين نيست كه آن رساند يمآن رزق را كه شخصى به ديگرى 
  از كجا است؟ كند يمكارمندان خود را وديعت  دولت كه يراياختاز خدا است. 
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، پس انسان چه حقـى دارد كـه بـر    او قوت فرمانروايى ارزانى فرمودهاين خدا است كه به  
  ديگرى منت بگذارد؟

  و چه قدرتى دارد كه به ديگرى احسان بكند؟  
ان اعطـا  انسـ  خـدا بـه   ايـن نيسـت كـه     همه و همه قدرت احسان و توانايى نيكوكارى جـز 

  فرموده.
، حـق پـدر و مـادر اسـت.     رديـ گ يمانسان قرار  ي اين دنيا بر عهده حقى كه در نيتر بزرگ

  ليكن بايد پرسيد: چه كسى اين مهر و محبت اوالد را در دل پدر و مادر جاى داده است؟ 
همـه زحمـت   ن و چه كسى اين حس ترحم را به مادر داده كه بـار حمـل كـودك را بـا آ    

  همه مشقت آن را بر زمين بگذارد؟ ن با آتحمل كند و 
شير براى كودك ارزانى فرموده است و چـه كسـى در دل پـدر     ي مادر  چه كسى در سينه
و بـا كمـال اطمينـان در راه    آورد بـه طيـب خـاطر     عرق جبين بدست مى انداخته كه آنچه را با

  كند؟   خرچ "گوشت ناچيزى پارچه"يك 
را در طريـق تعلـيم و تربيـت او صـرف كنـد و       مـالش و تا سرحد فداكارى وقت و جان و 

  آسايش و آرامش را از دست بدهد؟
  :دييبگوبه من  دهم يمشما را به خدا سوگند 

 خداوندى و ربوبيـت  كه به خدا ايمان نداشته باشد و به از كفر كسي رسواترتر و  آيا فضيح
  وجود دارد؟ فرىك ،او اعتراف نكرده باشد و از اطاعت و امتثال امر او سرباز زند

از ايـن و نيـز    آورتـر  شـرم تر از اين و غدر و مكـرى   و زننده و آيا سركشى و طغيانى زشت
  وجود دارد؟ تر از اين عناد و لجاجتى شديد

نا پيدا اسـت،   در آنجائيكه خداى متعال مالك كشورى است عظيم كه مبداء و منتهاى آن 
بسيار بزرگى را بـراى شـناختن    يها نيدورب كوشش كند و تواند يم جاييكهگو اينكه انسان تا 

  او بكار اندازد!   انتهاى مملكت بى
آينـد، همـه از    كه آنقدر بزرگ به نظر مـى  يشمار يبزمين و آفتاب و مريخ و ساير كرات 

طفالن بر اشاراتش همـه  همانند گويى او كوچك و حقيرند،  انتهاى آن او و همه در كشور بى
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ل او هسـتند، و او  و زمين بدون شريك و منازع مـا  ها آسماناى ه در گردش اند و خزينه وقت
او محتـاج انـد ولـى او بـه      نياز و كريمى است كه همـه موجـودات بـه    بى ي آن خداى بخشنده

احدى محتاج نيست. در اينصورت اگر اين مخلوق ناچيز ضعيف كافر شود، چه زيانى خواهد 
  توانست به او برساند؟

  سود اوست و اگر كافر شود به زيان خود اوست. بلى اگر ايمان بياورد به
، آنگـاه  شـود  يمـ از نتايج حتمى كفر و طغيان اينست كه زيان و عصيان براى انسان نوشـته  

زيـرا علمـى كـه     ؛صـحيح وارد نخواهـد شـد    در راه علـم مسـتقيم و دانـش    وجـه  چيهديگر به 
 ود تا اينكه انسان چيـزى وسيله ش ممكن است نباشد، چگونه خود ي شناختن آفريننده ي وسيله

  ديگر را به طور صحيح بشناسد؟
ديگر اينكه عقل كافر ناگزير است كه در هر شأنى از شئون حيات در راه كج بكار  ي نكته

بـه شناسـايى چيـز     تواند يم نداشته باشد چگونه راه اش نندهيآفرزيرا عقلى كه به شناختن  ؛افتد
  درستى پيدا كند؟ ديگر راه

 و در هـر امـرى از امـورش بـه     برد به سرسرگردانى  كافر ناچار است با شخص قيطر نيبد
در نتيجـه آن اخـالق و تمـدن و معاشـرت و معيشـت و       مبتال گـردد و  وميديناز  پس وميدين

 مقرون شود، آنگاه چنين كسى مفسدى خواهـد بـود كـه    حكومت و سياستش با فساد و تباهى
كند و انواع و اقسـام سـتمگرى و سـنگدلى را     در روى زمين خون ريزد و با حقوق مردم بازى

 را تيـره  حيـات  ي اين طريق با افكار فاسد و اعمال نارواى خودش صفحه مردم بچشاند و از به
  و تار سازد.

چـه بـزرگ،    و چه كوچـك  ؛چيزى هرفر چنين خواهد بود. اما در آخرت وضع دنياى كا
  .د و عليه او شهادت خواهد دادايستا در برابر او خواهد

 ي ستمگري شخص كافر وسيله كه زهايچعدالت خداى متعال آن همه  ي آرى در محكمه
هـر   بودند، نالش خواهد كرد. عقل و قلب و چشم و گوش و دست و پاى شخص كـافر حتـى  

  حال خواهند داد و خواهند گفت: خواهند كرد و عرض خالف او شكايت موئى از بدنش بر
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بر تو خروج كرد و از نام تو روى برگردانيد و ما را هم  بار خدايا! اين ظالم در زندگى دنيا
  !معصيت تو بكار انداخت اجبار و اكراه در طريق با

و نـه   فروشـى، نـه شـفاعتى    و نـه  خريدى اسـت  عادالنه ايكه در آنجا نه ي محكمهبلى، در 
و در آن معصـيت   نمـوده  دوستى و رفاقتى حتى آن زمين كه روى آن گام نهاده و يا سكونت

 داى متعال را مرتكب شده، به دشمنى او برخواهد خاست و همچنـين مالهـايى را كـه از راه   خ
حرام خرچ كرده و اشيايى را كه به طريق غصب و عـدوان تصـرف    حرام كسب شده و در راه

كرده و ابزار و ادوات و نيروهايى را كه در ضمن اين ظلم و عدوان با اجبار بكار برده، همـه و  
عـدل الهـى شـكايت خواهنـد كـرد و خـداى        ي و برخاسته و از او در محكمـه همه به دشمنى ا

ها رسيدگى خواهـد كـرد و در    متعال كه حاكمى عادلتر و بهتر از او نيست به همه اين شكايت
خواهـد فرمـود و سـزاى سـتمگرى و      هايى كه كافر مرتكب شـده قضـاوت   برابر اين ستمگري

عــذاب، سرشكســتگى و خــوارى را بــه  ،جهعصــيان و گناهگــارى وى را خواهــد داد و شــكن
  ستمگر خواهد چشانيد.

  فوائد اسالم:

هاى كفر و عواقـب زشـت آن، اكنـون يـك نظـر ببينيـد راه اسـالم را اختيـار         اين بود ضرر
  كردن چه فوائد دارد.

ئى پخش شده كـه  ها متاى از اين جهان آيات و عال از بيان سابق دانستيد كه در هر گوشه
عظـيم و ايـن دسـتگاه پـر      ي يت و ربوبيت خداوند است، مـثالً ايـن كارخانـه   همه دليل بر الوه

ظم همه جانبه و مطيع قانون ثابتى كه جارى و يم كه تابع نكن ميدامنهء جهان هستى را مالحظه 
امـور آن،   ي د بـر اينكـه: آفريننـده و اداره كننـده    دهـ  مـي ، به زبان حال گواهى باشد سارى مي

چيـز در آسـمان و زمـين     هـيچ  و نيروى عظيم به طوريكه اراى سلطهفرمانروايى است جليل، د
ر حسـب فطرتـى كـه دارد، ماننـد     نفوذ او نيست. و نيز دانستيد كه انسان نيز ب ي خارج از حيطه

موجودات جهان بايد مطيع او باشد چنانچه شب و روز بدون اينكه خود احسـاس كنـد    ي همه
زيرا اگر انسان با قانون طبيعت مخالفت كند، محال  ؛ستاو مطيع امر و دستور و تابع قانون او ا

تميـز در   ي علـم و نيـروى فكـر و فهـم و قـوه      ي انسان را ملكه زنده بماند ولى خداىاست كه 
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اين آزادى در اصـل يـك گونـه امتحـان انسـان اسـت،       و ميان بدى و نيكى عطا فرموده است، 
تميـز او. ايـن آزادى امتحـان     ي ن براى قـوه امتحان براى علم او، امتحان براى دانش او و امتحا

 تميز و تشـخيص آيـا همـواره مراقـب     ي علم و قوه ي انسان با داشتن ملكهآيا كه براي ايناست 
  د.كن را چگونه و در چه راهى مصرف مياين آزادى ، و باشد اعمال و گفتار خويش مي

زيـرا اگـر مجبـور باشـد      ؛معينى را اجرا كنـد  ي نيست كه در اين جهان برنامه رانسان مجبو
  هدف و منظور امتحان باطل خواهد شد.

زيرا اگر در ورقه امتحانى كـه   ؛اين معنى از هر جهت روشن است و فهم آن اشكالى ندارد
شـويد كـه يـك جـواب معـين را       نوشته شده باشد و شما مجبـور  جلوى شما ميگذارند سوالى

  مد؟چه فائده اى از اين امتحان بدست خواهد آ بنويسيد،
حقيقت اين است كه كفايت و شايستگى شما به طور صحيح معلوم و آشكار نخواهد شـد  

كه ميخواهيـد بدهيـد، كـامالً مختـار و آزاد باشـيد. در آن صـورت اگـر         مگر اينكه در جوابي
جواب شما درست نباشد در امتحان كامياب و پيروز نخواهيد شد و در نتيجه آن راه ترقـى بـر   

بليت شما بسـته خواهـد شـد. ولـى اگـر جـواب شـما درسـت بـود موفـق و           وجه عدم قاه شما ب
  خواهد شد. گشودهكامياب خواهيد گرديد و راه ترقى آينده براى شما 

به همين طريق خداى متعال انسان را بـراى امتحـانى كـه در پـيش دارد آزادى داده و او را     
  ب كند.مختار آفريده تا در طريق حيات، هر راهى را كه ميخواهد انتخا

مردى را در نظر بگيريد كه نه فطرت خودش را ميشناسد و نـه فطـرت ايـن جهـان را و در     
اى كـه بـه    و از آزادى اراده كند يمخود و نيز در فهميدن صفات او اشتباه  ي شناختن آفريننده

، بـديهى  كنـد  يمصحيح نكرده راه معصيت و سركشى را انتخاب  ي او داده شده است استفاده
يـز بـين خـوبى و بـدى و     تم ي و قـوه  كسى موفق نشـده و در امتحـان علـم و عقـل     است چنين

د. چنين كسى به زبان خـودش شـهادت داده و   مان ميشناسى از كاميابى محروم  احساس وظيفه
تـر و نـازلتر از    يعنـى عقـب مانـده    ؛»اسفل السافلين«كرد كه از هر جهت مردى است از  ثابت

  هركس و هرچيز!
  قبالً دانستيد.شما كه  ان طوري خواهد شدايان كار چنين شخصى همپ ناگفته پيداست
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در برابر اين چنين شخصى، شخص ديگرى را در نظـر بگيريـد كـه از هـر جهـت موفـق و       
كامياب گرديده و البته او كسى است كه نيروى فكرش را به كار بـرده و از علـم و عقلـى كـه     

اش را شناخته و بدون  ه اين معنى كه آفرينندهاستفاده نموده است. ب خداوند به او داده، درست
اكراه و اجبارى به او ايمان آورده است. و نيز در تشخيص بين بدى و نيكـى و تميـز    گونه چيه

بــين خيــر و شــر اشــتباه نكــرده و بــا داشــتن اســتقالل رأى نيكــى را انتخــاب نمــوده اســت. در 
انعى در راه او وجـود نداشـت.   صورتيكه اگر ميخواست شر و بدى و زشتى را انتخاب كنـد مـ  

اين چنين شخص به فطرت خودش مطلب را دريافته و خدايش را شناخته و با اختيارى كه در 
  انتخاب بين اطاعت و معصيت خدا داشته، طاعت را انتخاب كرده است.

بايد پرسيد: چه عاملى دركار بوده كه اين مرد را در امتحان كامياب ساخته؟ و چـه انگيـزه   
  او را به هدف و منظورش رسانيده است؟ و موجبى

خوبى بكار برده و از چشم و گوش و مغـزش   كه اين مرد عقلش را به در پاسخ بايد گفت
استفاده كرده و از ته دل تصميم گرفته كـه جـز گفتـار صـحيح و رفتـار درسـت از هـيچ چيـز         

دليـل و برهـان    و از اين گذشته به دليل پيروى از گفتار صـحيح و رفتـار درسـت،    پيروى نكند
اقامه كرده و ثابت نموده كه حق را شناخته و ديده و دانسته تسليم به حـق گرديـده و عمـالً از    

  آن پيروى كرده است.
روشن و آشكار است كه اگر مردى با داشتن چنين صفاتى عالى در دنيـا و آخـرت موفـق    

  شود، تعجب آور نخواهد بود.
اه مستقيم و درست، راهى را انتخاب نخواهـد  علم و عمل جز ر دان مياين چنين كسى در 

خدا و صفات او را شناخته در اصل مبدأ و منتهـاى علـم و هـم معرفـت را      كه يكسزيرا  ؛كرد
م است كه چنين كسى امكان ندارد كه در سراسر دوران حيـات  حاصل كرده است. و باز مسّل

    در راه هاى پيچيده و گمراهى سير كند.
كه برداشته با علـم و بصـيرت بـوده و هـدفى را كـه در نظـر گرفتـه و        زيرا اولين گامى را   
ايـن   .اهـد مانـد  وبـر او پوشـيده نخ   گاه چيهسته است آن را هم به يقين شناخته، و مسير راه خوا

و زمين، يعنى بـه اسـرار و رمـوز كائنـات كـه در درون       ها آسمانچنين كسى اكنون بملكوت 
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نگاه خواهد كرد، و از طريق فلسفى بـه رازهـاى جهـان     و در داخل زمين نهفته است ها آسمان
هاى شك و ترديد گمراه نخواهد شـد   هستى آشنا خواهد شد او مانند فلسفى كافر در تاريكي

ــى  ــوم تجرب ــرد، و    ) SCIENCE(بلكــه عل ــوانين طبيعــت بكــار خواهــد ب ــراى شــناختن ق را ب
 وه خداى متعال در ايـن دنيـا   هاى جهان هستى را استخراج خواهد كرد و نيروهائى را ك خزينه

هـاى اسـتفاده از    ديعت گذاشته، كشـف خواهـد كـرد و بهتـرين وسـائل و راه     ودر نفوس بشر ب
اهد كرد و نيروى فكرى و عملى خودش واختراع خرا وجود دارد،  ها آسمانآنچه در زمين و 

اسـت و   ا بـر خـوردار  وو از آنجائيكه اين چنـين مـردى از نعمـت تقـ     .را بكار خواهد انداخت
اجـازه   واه ترسد كه روز قيامت در برابر خدا خواهد ايستاد، اين دو عامل تقـوى و تـرس بـ    مى

نفسـانى   ي هسـ دچـار وسو  گاه چيهگامى بر دارد و  ند كه در راه سوء استعمال اين علومده مين
اى از مراحل سـير و حركتـى كـه دارد، فريـب نفـس را نخواهـد        نخواهد شد و در هيچ مرحله

اى بـذهن   و چنـين انديشـه   ،مالك اين چيزهاست وتصور نخواهد كرد كه او صاحب  خورد و
ايـن علـوم را    تواند يماو راه پيدا نخواهد كرد كه چون بر طبيعت چيره شده و پيروزى يافته او 

 ي لهيبـه وسـ  جايز نخواهد شمرد كـه   گاه چيهو چنين مردى  ،در راه نفع شخصى استخدام كند
نـابود سـاختن    ي لهيبه وسيران كند و يا اينكه وا تسخير كند و بالدى را اين علوم كشورهائى ر

  دى بشر و خونريزى، در قلوب بشر ترس و وحشت ايجاد كند.  ومنابع كشاورزى و ناب
ــاري    ــد و تبهكـ ــين مفاسـ ــن چنـ ــاب ايـ ــد ارتكـ ــدون ترديـ ــايي بـ ــالم   هـ ــار عـ ــط كـ  فقـ

)SCIENTIST  !كافر است و بس (  
اندازه بر علوم تجربى پيروز شود و در اين زمينه مهارت پيـدا   هره بالعكس: عالم مسلمان، ب

اهـد  وهمان نسبت بـر ايمـان او بخـدا خ   ه و زمين بيشتر آشنا شود، ب ها آسمانرازهاى ه كند و ب
  افزود.  

سپاســـگزارى او در برابــر نعمتهـــاى او فزونـــى   وو يقــين او نســـبت بـــه يگــانگى خـــدا   
سـائل و اسـباب   و همه نياشد به اينكه خداى متعال  اهدوتر خ خواهدگرفت، و اعتقاد او راسخ

در راه حكمـت بـه بنـدگان او مصـرف      را آنجهان هستى را در اختيار او نگذاشته مگر اينكـه  
  مردم خير برساند.   همهه شد تا از اين راه بخود و بوكبكند و 
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زانـى  كـه خـدا بـه انسـان ار     هائي اين است معنى شكر و سپاسگزارى حقيقى در برابر نعمت
  ده است.وفرم

تاريخ و اقتصاد و سياست و قـانون   ي ان در تحقيق و اجتهادش در زمينههمچنين مرد مسلم
اين است كه بين نظر  مهماى  لى نكتهوماند  ن از كافر عقب نمىوم و فنوآن در ساير عل و امثال

ايـن علـوم    زيرا مسلمان هر يـك از  ؛مسلمان و نظر كافر در اين باره تفاوت زيادى وجود دارد
 ي و تحقيقـات او بـه نتيجـه    كنـد  يمـ يل را با نظرى صائب و براى هدفى صالح و مطلوب تحص

... بـه ايـن معنـى كـه در تـاريخ مـثالً از تجربـات گذشـتگان پنــد          رسـد  درسـت و سـالمى مـى   
نگـرد و بـراى كسـب     اسباب حقيقى ترقى و انحطاط را با نظـرى دقيـق مـى    وزد و علل وآم مى

از  ود كوشـ  مـي ده وثر بفرهنگشان مفيد و مؤ وى گذشته در تمدن ها ملتبراى اطالع بر آنچه 
هـاى گذشـته و همچنـين از گفتـار و      ال رجال اليق و شايسته و افراد صالح دورهواح وضاع وا

در گذشـته گرديـده و از    هـا  ملـت فنـاى   وال و، و از آنچـه باعـث ز  كند يمرفتار آنان استفاده 
  .  كند يمرا قطع كرده، اجتناب  ها آن ي آورى كه ريشه نزيا وب وعلل نامطل واسباب 

د كنـ  مـي خاب نهائى را انت مصرف آن راه وت ومرد مسلمان در علم اقتصاد، براى كسب ثر
كه سـود آن شـامل    كند يمانتخاب د بلكه راهى را ومعينى تضمين ش ي كه سود آن براى دسته

  مردم باشد.  همه 
صلح و سـلم و   كه مبادى امن و شود يمتش صرف آن مرد مسلمان در سياست نيز تمام هم

 رحكومت كنـد، نـه اينكـه عـده اى معينـى بـ       و نيكوكارى و جوانمردى، بر جهان عدل و خير
ذليل سازند، يا اينكه فـردى از افـراد يـا جمـاعتى از      وار وگردن مردم سوار شوند يا مردم را خ

د تا همـه معتقـد   كوش مي، بلكه مسلمان خويش قرار دهند ي ساير مردم را بنده و برده جماعتها
ائى وديعـه و امـانتى اسـت    وائى و دسـتگاه فرمـانر  قـ شوند كه قـدرت و سـلطه و حكومـت و آ   

بنـدگان خـدا    ي ن و بهبود زنـدگانى و رسـتگارى همـه   كه بايد در راه سعادتمند ساخت ييخدا
افـراد بشـر    مـه نظـر مسـلمان ايـن اسـت كـه بـراى ه       د. در قلمرو قانون نيز وجهـه وبكار برده ش

بـر   ود ومقرراتى را در نظر بگيرد كه حقوق و تكاليف شان در نهايت عدل و امانت رعايت ش
  يچ وجه ظلم و ستمى روى ندهد.  ه هيچ فردى از افراد به
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عفاف و پاكدامنى و ترس از خدا و پيروى از حق و حقيقت، همه و همـه   وامانت  وراستى 
  آيد.   ق مسلمان از آن بوجود مىاجزائى هستند كه مزاج و تركيب اخال

 ي رورش دهنـده د كه خداى متعـال پـ  دان ميمگر اينكه  گذرد ينمبر مسلمان  اى هيچ لحظه
  بس.  واين جهان هستى است و مالك آنچه در آن است اوست 

او مالـك هـيچ    و مردم ديگر دارند همـه از خـدا اسـت،    د هرچه دارد و هر چهدان ميو نيز 
  چيزى نيست.  

داند كه آنچه دارد امانتى  ى كه دارد و بدنى كه دارد مال او نيست، و همچنين مىحتى جان
اى كند مگر در مورديكـه رضـاى    حق ندارد كه در هيچ چيز تصرف و مداخله واست از خدا 

در روزى كـه در   اهللا متعـال د كـه  دانـ  مـي خره مسـلمان  آبـاال  وخدا در آن رعايت شده باشـد،  
اهد گرفت و با دقـت تمـام   وباز خ وها را از ا امانت همه نيا، وجود آن شك و ترديدى نيست

  اهد كرد.  وبحساب او رسيدگى خ
  اخالق چنين مردى فكر كنيد.   ي باره در وحاال بخود آئيد 
كسـى اسـت كـه قلـبش را از پنـدارها و گمانهـاى باطـل تطهيـر كـرده، و           مردي اين چنين
و چشمانش را از بدنظرى حفاظت داشـته و  داشته  كارى باز بدى و زشته ذهنش را از توجه ب

اين چنين مردى كسى است كه زبانش را  ،ش را از شنيدن زشت و عصيان منع كردههاي گوش
د كـه از گرسـنگى بميـرد ولـى     ده مياز سخنى كه مخالف حق باشد جلوگير شده، او ترجيح 

دراز نكند، و ظلم و تعدى براى سلب حق ديگرى ه دستش را ب وشكمش را از حرام پر نكند، 
و اينكـه او را دار  سـرش را در برابـر باطـل كـج نكنـد، و لـ       گامى را در طريق بدى بر ندارد، و

ــيچ آرز   ــد! او ه ــه كنن ــه قطع ــدنش را قطع ــد و ب ــى از آرزوبزنن ــاجى از  وئ ــيچ احتي ــايش و ه ه
نيكـى   ي عدى تأمين نخواهد كرد. او مجسـمه احتياجاتش را از راه نامشروع و از طريق ظلم و ت

اهـد بـود،   وامانت خ ودر نظر او حق و صدق  وترين اشياء نزد او عزيز واهد بود، وشرافت خو 
خواهش دلش حتى  هر از وخودش  ي فائده ب او از هرگونهوو در راه انجام اين منظور و مطل

 ودروغ  وتـرين اشـياء در نظـر او ظلـم      مبغـوض  واهد كرد، واز بذل نفس و جانش مضايقه نخ
از تـرس   وبه پيروزى باطل و ظلم راضـى نخواهـد شـد     گاه چيهخره ، و باآلدواهد بوخيانت خ
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اهـد داد و بـه هـيچ    ومنفعتـى، راه خـدا را از دسـت نخ    ود واميد هيچ سـ  ههيچ ضرر و زيان و ب
  صورت بر حمايت ظلم و ناراستى آماده نخواهد شد.

  رستگارى دنيا نيز خواهد رسيد.  ه بارى، چنين مردى ب
تـر از او نخواهـد   االو وبرتـر   وتر  تر و فاضل تر و شريفان مردى عزيزدر سراسر جه ،آرى

د، بدليل اينكه اين چنين كسى سرش جز در برابر خدا پيش هيچكس كـج نخواهـد شـد، و    وب
دستش جز بسوى خدا بطـرف هـيچ مـردى دراز نخواهـد شـد. در اينصـورت هـيچ عـاملى از         

 وتـر   در سراسـر جهـان، مـردى نيرومنـد    اهـد شـد و نيـز    وامل ذلت و خوارى بر او چيره نخوع
ترسـد و   زيرا اين مرد جز از خدا از كسى نمـي  ؛تر از او وجود نخواهد داشت تر و جرى مصمم

را از راه حـق   وا توانـد  يمـ از كسى جز خدا اميد و آرزوئى ندارد، در اينصـورت چـه قـدرتى    
  منحرف كند؟

  كاالى ايمان او را بخرد؟  تواند يموچه ثروتى 
 ؛اهـد شـد  ويافـت نخ  وتر از ا تمندوتر و ثر بايد دانست كه در سراسر جهان مردى غنىو نيز 

همچنـين تـابع شـهوات نفسـانى      وزيرا سگ دنيا نيست كه بر ايـن حطـام فـانى حـريص باشـد      
ت حـرام چشـم   وقانع است و بر ثر دآور ميچه از راه مشروع بدست آنه خودش نيست، بلكه ب

و دينار حرام بر او عرضه شـود، باكمـال تحقيـر و اسـتخفاف     خروارها درهم  دوزد اگرچه نمى
  اهد كرد و نخواهد پذيرفت...  ورد خ را آن

تـر   اطمينان، و امكان ندارد در سراسر دنيا ثروتى ارزنده وت قناعت وثر واين است سرمايه 
  تر از آن بدست آورد! گرانمايه و

تر از او در نظر مردم، پيدا و عزيز تر از او در قلوب مردم و باز در سراسر دنيا كسى محبوب
 كنـد  يمـ ن كم و كاست ادا وافراد را بد ي ق كامل همهوزيرا اين چنين مردى حق ؛اهد شدونخ

د، بلكـه بـراى سـعادت همـه     كن ميرفتارى نو با هيچكس بد دارد يمه نيكى روا همه و نسبت ب
موجبـاتى   وامـل  وا همـه ع ... اينهـ  اهدوخ د نميوجزائى و پاداشى براى خ ها آناز  ود كوش مي

چنـين كسـى را دوسـت     كنـد تـا   ادار مـى و، و همـه را  كند يمب مردم را جذب وهستند كه قل
  بدارند و احترامش كنند و تجليلش نمايند.  
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خره بايد گفت: در سراسر جهان مردى كه بيشتر از چنين كسى وثوق و اعتماد مـردم  و باآل
د و كنـ  مـي نين كسى در امانتهـاى مـردم خيانـت ن   زيرا چ ؛د جلب كند، پيدا نخواهد شدورا بخ

فـادار  وپيمـانى را كـه ببنـدد بـه آن      وو هـر عهـد    كند يمكارى معامله وهميشه با راستى و نيك
زيـرا   دهـد  ينمنش، هيچ چيز را جايگزين راستى و امانت قرار ؤوماند و در هيچ شأنى از ش مى

د ببينـد، خـدا مراقـب او    توانـ  مـي ن الى كـه هـيچكس او را  واح ويقين دارد كه حتى در اوضاع 
نـد و از  ده مـي نشـان   واه و اعتمـادى كـه بـ    است، ديگر مپرس از ميزان و مقدار محبـت مـردم  

  ند.  نماي ميمراجعاتى كه در هر امرى به او 
اهيد كرد كـه  واخالق مسلمان دانستيد يقين خ وروش  و هسير ي اين معانى را در باره وقتى

د، ور مغلـوب شـ  ون گردد، يا در امـرى از امـ  وزب وار وخ ون وهوممحال است مسلمان در دنيا 
داشـتن چنـين    زيرا ممكـن نيسـت، بـا    ؛اهد زيستوبلكه بيشتر در زندگى محبوب و سربلند خ

  هاى جهان او را مغلوب كند.   مكرمت كرده، هيچ قدرتى از قدرت واه صفاتى كه اسالم ب
، امـا در آخـرت، رضـوان و خرسـندى     اين است امتيازات مرد مسلمان در زندگى اين دنيـا 

اهـد داد كـه نهرهـاى    ورا، در باغهائى جـاى خ  وا واهد گرفت وخدا سراسر وجودش را فرا خ
پاس اينكه حق امانت را ادا كرده و در امتحانى كه در دنيـا  ه آب از تحت آن جارى باشد، و ب

ارى روشـن و  سـتگ ايـن اسـت ر   .دواهـد بـ  واهد براى او آمـاده خ وده، آنچه بخوداده كامياب ب
د و بـه هـيچ جـا    آور مـي مسلمان در دنيا و آخـرت مسلسـل بدسـت     ي آشكار و ابدى كه بنده

  گردد. يسلسله اش قطع نم
ص ومخص اسالم دين . ضمناً بايد دانست كهكه فطرت انسان است ديني واين است اسالم 

مچنـين ايـن ديـن    اى نداشته باشـند و ه  و بهره ى معين نيست كه ديگران در آن سهمو ملت امت
و ميان هر ملتى و كشورى هر آنكـس كـه    ،مخصوص به كشورى هم نيست بلكه در هر زمان

خدا را شناخته و حق را پسنديده، دين ايشان همين دين بوده ايشان همه مسلم بودنـد خـواه در   
  نامى ديگر داده باشند. را آنباشند يا  ناميدهزبان ايشان آن دين را اسالم 



  :مفصل دو

  اطاعت ان وايم

ايمـان   ،يقين وتحصيل علم  ي سيلهو ،معنى ايمان ،يقين براى طاعت وعلم ه احتياج انسان ب
  به غيب. 

  يقين براى طاعت: وعلم ه احتياج انسان ب

دن براى اجراى وآماده ب ول دانستيد كه اسالم عبارتست از طاعت خداى متعال ودر فصل ا
  يم كه:پرداز ميطلب اين م حضيوته . اينك بوا امروا واحكام 

سير كند، مگـر اينكـه    ودر راه ا وباشد  ون اوقان وپير واند خدا را اطاعت كند وت انسان نمى 
    يقين برسد. حده اين مطالب ب ي در زمينه وعلم ا ورا بداند  رشته مطالبى يك
د خـداى  وجـ واجب است اين است كه از ته دل بولين چيزى كه در اين باره براى انسان وا

اهـد  واطاعـت خ  وا ازنـه  ود خدا يقين نداشته باشد، چگوجوزيرا اگر ب ؛عال يقين داشته باشدمت
  اهد شد؟  وخ ون اوقان ونه پيروچگ وكرد 
زيـرا اگـر انسـان ندانـد كـه       ؛اجب است كه صفات خداى متعال را نيـز بدانـد  وهمچنين  و

 ور برابر غيـر خـدا،   خم كردن سر د از تواند يمنه وچگ د دارد،وجوى و ال شريك احدوخداى 
  ددارى كند؟  وى غير خدا خواز دراز كردن دست بس

 واز معصـيت   توانـد  يما است، چگونه وشن وبينا  وهر چيزى دانا ه و نيز اگر نداند كه خدا ب
  را بگيرد؟ خويش ى نفس وجل وج بر امر اوخر

را آشـكار اسـت كـه: انسـان ماداميكـه صـفات خـداى متعـال          وشـن  واز آنچه گفته شد، ر
 وانـد در افكـار   ورد، ممكـن نيسـت بت  وكاملى در اين بـاره بدسـت نيـا    علم صحيح و ونشناسد 
ك در راه مسـتقيم خـدا اسـت،    وسـل  وسـير   ي دش، صـفاتى را كـه الزمـه   واخالق خ واعمال 

اكتفا كرد بلكـه ايـن علـم بايـد      توان ميقدار دانستن نمبه اين علم هم محض ب ورد، ود آوجوب
حياتش از عمل بدانچـه مخـالف    وطه كند تا اينكه قلبش از گمانهاى خطا سراسر قلبش را احا

  ن بماند.  ومام علم او است مصئون و
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ست كه بداند، براى بسـر بـردن حيـات در ايـن دنيـا مطـابق رضـاى        ااجب وسپس بر انسان 
  خداى متعال راه صحيح چيست؟ 

چـه چيـز را    وختيار كند ا وتا همان را انتخاب  دارد يمست وخداى متعال چه چيزى را د و
ن خـدا  وقـان ه ر، انسان نا چـار اسـت بـ   ورى كند براى انجام اين منظوتا از آن د دارد يمدشمن 
ن از طرف خداى متعال نازل شـده، و نيـز بايـد يقـين داشـته      ويقين كند كه اين قان ود وآشنا ش

اده اسـت. از ايـن   ر خـدا را انجـام نـد   وى نكند، منظور كامل پيرون خدا را بطوباشد كه اگر قان
حيـات از آن تبعيـت    رانودر د توانـد  يمنه ون خدا را نشناخته باشد چگوالً قانوگذشته اگر اص

  كند؟
يـا اينكـه اگـر احيانـاً نـزد       يقين نرسيده باشد ي درجهه ن بوخره اگر علم او به اين قانباآل و 

اسـتحكام   وسـداد   ون ديگرى از لحاظ درستى ور كند كه امكان دارد در دنيا قانودش تصوخ
ى ودقت پيـر  وت باظون الهى را با مونه ممكن است قانود داشته باشد، چگوجون ونظير اين قان

  انجام دهد؟  را آنرات ودست وكند 
بدانـد كـه اگـر معصـيت      وكه پايان كار را در نظر بگيـرد   كند يمانسان حكم  ي ظيفهوباز 

اهـد  واى بدسـت خ  نكنـد چـه نتيجـه    سـير  ودر راه مسـتقيم ا  وترجيح دهد  وخدا را بر طاعت ا
اهـد  ورفتار كرده چه انعامى در فرجام كار بدسـت خ  ييخدان ورد؟ بالعكس اگر مطابق قانوآ

  آمد؟
ردگـار در  وبـه ايسـتادن در برابـر پر    وزندگانى آخرت ه ر نا گزير است بوبراى اين منظ و 

ر باشـد شـر يقـين داشـته     اگـر شـ   وجزاى اعمال كه اگر خير باشد خيـر   وسزا ه ب وز قيامت ور
  باشد.  
 وى علم نداشـته باشـد طاعـت    وزندگانى آخرت يا به عالم بعد حيات دنيه كه ب لى كسيو

چنـين كسـى كـه     واهد داشـت،  وفرقى بين اين دو معنى نخ ويكسان است  ومعصيت در نظر ا
شت ون انگارد كه سر ع فرقى قائل نباشد چنين مىوضوهمرفته بين نتائج مختلف اين دو م يور

د بعد از مـرگ  شو ميكه معصيت خدا را مرتكب  شت كسيوكه مطيع خدا باشد با سر ن كسي
زيـان   ود شد. از چنين كسى مـادامى كـه از ضـرر    ناهوخاك خ ود، چه هر دواهد بويكسان خ
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تحمـل زحمـات    ودش را بر طاعت خدا ود ختوان مين وارتكاب گناه در اين دنيا ترسى ندارد 
 انتظار داشت كه از ارتكـاب گنـاهي   توان مينه وپايدار نگاه دارد، چگ و مقتضيات آن صابر و

  ددارى كند؟ونقصان ندارد، خ ي كه از آن انديشه
ن خـدا  وانست تابع قانواهد تونخ گاه چيهاى  هيچ انسانى با داشتن چنين عقيده بديهى است 

قيامـت علـم    زوايسـتادن در برابـر خـدا در ر    وزنـدگانى آخـرت   ه كه ب همچنين كسي وباشد 
ار بمانـد  ويقين نرسيده باشد، ممكن نيست بر طاعت خدا اسـت  ي بدرجه ولى علم اوداشته باشد 

اى پايـدار   ترديـد در هـيچ مسـله    ود بـا شـك   توان ميباشد، بديهى است انسان ن ون اوتابع قان و
آن  ندش نفعـى در نظـر داشـته باشـد امكـا     ومى براى خومعل وباشد البته اگر در يك امر معين 

بينـى كنـد،    زيـان را پـيش   وهمچنين در امرى ديگر اگـر ضـرر    واظبت كند واست كه به آن م
  امكان آن است كه ازآن امر پرهيز نمايد.  

بينـى   پـيش  را آن ي هى كه پيش ميگيريد نـاگزير نتيجـه  اضح است براى هر راورت وبهر ص
يقـين   واعتمـاد   ي ا بدرجـه بايـد معرفـت شـم    واهـد انجاميـد   وبكجا خ بدانيد پايان كار وكنيد 

  برسد.  

  معنى ايمان:

) ر باال داديم عبارتست از (ايمانويقين در سط ومعرفت  وعلم  ي ضيحاتى را كه در بارهوت
    :مييگو يمقاعده  لذا در مورد اين ،فتن استپذير وايمان دانستن  ي معنى كلمه و

جزائى را كـه   وسزا  وا ن خدوقان وصفات حقيقى  وهر كس به يگانگى خدا پى برده باشد 
اين معانى از ته دل  ي سپس به همه وز قيامت مقرر داشته دانسته باشد، وبراى اعمال مردم در ر

از نتايج ايمان اين است كه انسـان مسـلمان باشـد، يعنـى      ومن است) والً (مويقين داشته باشد، ا
  .  ون اوقان وپير ومطيع خدا 

ه باشيد كه ممكن نيسـت كسـى مسـلمان باشـد مگـر      دتان دانستوى ايمان شايد خاازين معن
بـا    تخـم يـا هسـته    ي ي ايمـان بـا اسـالم ماننـد رابطـه      رت، رابطهومن باشد، در اين صؤاينكه م

اى كاشـته شـده    يد مگر آنكه قـبالً تخـم يـا هسـته    وزيرا ممكن نيست درختى بر ؛درخت است
جـه  وبـه   لـى وه شـده باشـد   اى در زمـين افشـاند   يا اينكه ممكن اسـت تخـم يـا هسـته    وباشد، گ
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ا، وهـ  وجه فساد در آب وه لى بويد، ويد يا اينكه درختى بروغيرمساعد بودن زمين، درختى نر
انيـده باشـد ممكـن نيسـت     وريشـه ند  وآنكس كه ايمان در قلـب ا  يد. به همين گونهوناقص بر

  مسلمان باشد.  
عـدم اسـتقالل    ي اسـطه وبلـى  والبته ممكن است مسلمانى را ببينيم كه ايمان در قلبش باشد 

رش يافته، اسـالمش  وتربيت، يا بر اثر تاثير محيطى كه در آن پر ودر تصميم يا نقص در تعليم 
    كامل نباشد.

) اسـالم  واصـل (ايمـان    وقتى كه اين معنى را دانستيد، بايد بدانيد كه انسان به اعتبار اين دو
  د بدين قرار:  وبه چهار درجه تقسيم مى ش

را نسبت بخدا مطيـع   ها آنى كه ايمانشان وخدا ايمان دارند به نحه كه بكسانى هستند  -1
از آنچـه خـدا نهـى كـرده      واز هر جهت كـامالً تـابع احكـام خـدا هسـتند      ورده وبار آ

ترسـد. ايـن دسـته از     ر كـه شـخص از دسـت زدن بـه آتـش مـى      وترسند، همان طـ  مى
او بـر يكـديگر    جلـب رضـاى   واشخاص كسانى هستند كه در اطاعت به احكام خـدا  

ال مسابقه ميگذارند. اينها كسانى هستند كـه  وكه در كسب ام طور همانپيشى ميگيرند 
  براستى مسلمانند.  

رى نيسـت كـه از هـر جهـت     ولى ايمـان شـان طـ   وكسانى هستند كه بخدا ايمان دارند  -2
كسانى بـا اينكـه ايمـان شـان      ى كنند اين چنينواحكام خدا را كامالً پير ومطيع باشند 

بمقـدار معصـيتى كـه مرتكـب      وهـر حـال مسـلمانند    ه لـى بـ  وكمال نرسيده  ي درجهب
كننـدگان  تمرد وكشان ي سر لى به منزلهواهند شد. ومانند مجرمين مجازات خ اند شده

ن خدا ودر برابر قان ول دارند وائى خدا را قبوفرمانر ومت وزيرا حك ؛ندوش شناخته نمى
  خاضعند.  

كنيد كـه اعمالشـان شـبيه     د ليكن بحسب ظاهر مالحظه مىكسانى كه بخدا ايمان ندارن -3
 وسـركش   واعمال مسلمانان اسـت، ايـن اشـخاص در حقيقـت مردمـى هسـتند بـاغى        

ر طاعت فدا ومنظه لى چون نه بوكنيد بظاهر درست است  اعمالشان را كه مالحظه مى
چنـين  بـديهى اسـت    ن خـدا. وبى را انجام مى دهند، و نه براى تبعيـت از قـان  وكارى خ
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رى وضع كسى اسـت كـه در كشـ   وضع اينان مانند وارزش ندارد بلكه  واعمالى اعتبار 
نش خاضع نيست، ودر برابر قان وشناسد  برسميت نمى را آناى وكه زندگى كند فرمانر

ن ود كـه مخـالف قـان   واز اين چنين شخصى اگر احيانا پاره اى اعمال همچنان صادر ش
ن ومطيع قـان  وفادار وا ور را نسبت به آن فرمان اوان وت ر نباشد، نمىوآن كش ياوفرمانر

ج كرده ور خرون كشوبر قان وباغى است  ورش دانست بلكه چنين كسى عاصى وكش
 است.  

 وند كه مخالف احكـام  شو ميكارهاى زشتى مرتكب  وكه بخدا ايمان ندارند  كساني -4
 ار.  خرابك ودر عين حال باغى  وترين مردمند ست، اينان بدن خدا اوقان

 وبديهى است كـه ايمـان همـان معنـائى اسـت كـه رسـتگارى         با در نظر داشت اين تقسيم،
چه ناقص، جز از بذر  واسالم چه كامل  وآخرت منحصر به آن است،  وسعادت انسان در دنيا 

كفـر ضـد اسـالم اسـت،      ود واهـد بـ  وهر جا ايمان نباشد، كفر خ واهد آمد، ود نخوجوايمان ب
  خداى متعال باختالف درجات.ج بر امر ويعنى خر

  يقين: وحصول علم ي  وسيله 

د: يقبالً دانستيد كه طاعت محصول ايمان و نتيجه قطعى آنسـت، حـاال ممكـن اسـت بپرسـ     
صفات خداى متعال و قـانونى كـه مـورد     ي ل علم صحيح و يقين كامل در بارهتحصي ي وسيله

  يست؟زندگانى چ ي ت بارى تعالى باشد و نيز دربارهخرسندى ذا
شـه از  ونشانيهاى صنع خداى متعال در هر گ وضيح داديم كه آثار رحمت وپيش از اين، ت 

نشانيها بزبـان حـال شـهادت     واين آثار  ي همه وپخش شده است.  وگنده هاى جهان پرا شهوگ
 ودخـالتى نداشـته اسـت     ودهند كه جز خداى يگانـه كسـى در ايجـاد ايـن جهـان عنـايتى        مى

، و همچنـين هـر   كنـد  يمـ اداره  را آنتمام كارهاى  ود گردان مين جهان را است كه اي اوتعالى
صـفات خـداى متعـال باكمـال      ي اهد ديـد كـه همـه   ونگاه كند خ ها كس در اين آثار و نشانى

  گر است.  هودر آن جلخاصي 
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 ورحمت  وكرم  و وعف وابتكار  وابداع  وعلم  وبايد پرسيد: كدام يكى از صفات حكمت 
ى در وبـدايع صـنع    و) است كه دسـت خـدا   ييخداامثال اين صفات  وغلبه ( وهر ق وبيت ورب

  گرى نداشته باشد؟   هوآن جل
ضمناً تأمل در  واين آثار  ةى در مشاهدواستعداد كلى  وبلى چنين است، ليكن عقل انسان 

آشـكار   وشـن  ور وايـن آثـار پـيش چشـم ا     ي با اينكه همـه  وكند  حقيقت آن گاهى اشتباه مى
دهـد، يكـى    اهى مـى وى گـ وبا اينكه هميشه به يگانگى خداى متعال در جميع صـفات   و است

ديگـرى خـدايان    ود: سـه خـدا،   گويـ  مـي ديگـرى   ود دارد وجـ وخدا در جهـان   ود: دگوي مي
فى المثـل   و كند يمهيت را ميان خدايان متعددى تقسيم وديگرى ال و، شود يمقائل  يشمار يب

خره بـراى هـر   بـاآل  و...  دارد ييخـدا آتـش   ودارد  ييخـدا باد  ودارد  ييخداد: باران گوي مي
ايـن   ي سـپس بـاالتر از همـه    ود وشـ  ص قائـل مـى  وهاى اين جهان خداى مخصوئى از نيرونير

 وكنـد!   اقتـدا مـى   وبفرمـان ا  و بـرد  يمـ د كه بـه او پنـاه   وش خدايان به خداى بزرگترى قائل مى
خطـا   ومعرفـت صـفات او دچـار خـبط      وهمچنين عقل بشرى در ادراك ذات خـداى متعـال   

  ندارد.   را آنتفصيل  ود كه اين مقام اقتضاى بحث ور هائى مى رانه در راهوكروك و شود يم
جهـان ديگــر دچــار   وحيـات آخــرت   ي ند كــه در بــارهوشـ  همچنـين مردمــانى يافـت مــى  

  د:گوي ميند، يكى شو ميفكرهاى كاذبى  واساس  گمانهاى بى وپندارهاى خطا 
  اهيم شد!  وما پس از مرگ برانگيخته نخ وى منحصر به همين دنيا است زندگان

جزاى اعمـالش را   ود وش زندگى انسان در همين عالم تكرار مى ود مرگ گوي ميديگرى 
    . ...و  بيند فقط در همين دنيا مى

رى كـه  وزنـدگانيش را بطـ   واظبـت كنـد   ونى را كه انسان بايـد بـر رعايـت آن م   وليكن قان
ضع كردن آن بـه عقـل   ونى است كه وپسندد مطابق آن قرار دهد آن چنان قان ل مىخداى متعا

  انسان انتهائى مشكل است.   دش برايوخ
 وكفايـت   ي حـائز بـاال تـرين درجـه     ورسـا   وهر اندازه پخته ه بايد دانست كه عقل انسان ب

راز كند مگر بعد اند نظر كلى و جامعى ابوت ر نمىونه از امواستعداد علمى شده باشد، در اين گ
 ي لكه حتى ممكن نيست بعد از طى همـه النى، بوتأمل ط وآزمايشهاى مكرر  واز سالها تجربه 
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 علمى تام و كلـى  ي احاطه و هد كه حق را شناختومدعى آن ش ود اعتماد كند واين مراحل بخ
  به شناختن حق پيدا كرده است.  

علم انسان همان اسـت كـه    ول امتحان عق وترديد راه درست براى آزمايش  ون شك وبد
كوشـش بيشـترى    كـه  يكسـ د باز هر ود گذاشته شوقش بحال خون رهنمائى از طرف ما فوبد

 ورد رستگارى ودش بدست آوراستى را خ وز داده، حق ود بروشائستگى بهترى از خ وكرده 
ردد. گـ  وميدى نصـيب ا ون واند زيان واين را نت كه يكسهر  ود وش وا ي بهره وكاميابى نصيب 
را بـه چنـين امتحـان     هـا  آنرحمتى كه به بندگانش دارد  وجل از نظر لطف  و ليكن خداى عزّ

  آزمايش مشكلى مبتال نكرده است.  وسخت 
صـفات   ي ردانى را بر انگيخته كـه در بـاره  با كمال مهربانى از ميان انسانان م خداوند متعال

انسـان بايـد در زنـدگى ايـن دنيـا      راه درسـتى را كـه    وخته وآم ها آندش علم صحيحى به وخ
حيـات  ه نشان داده است، و همچنين علم صـحيح راجـع بـ    ها آنمطابق رضاى خدا طى كند به 

مـردم برسـانند.    ي اطالع را بـه همـه   ور كرده كه اين علم ورا مام ها آن وداده  ها آنآخرت به 
بـه  آن طريقـى كـه    و داده شـده پيغمبـران خداينـد،    ها آناطالعى به  واين كسانيكه چنين علم 

كـه ايـن علـم در آن درج     آن كتـابي  وحى) اسـت  وبخشيده ( ها آنآن اين علم را به  ي لهيوس
اسـتعداد انسـان    وآزمـايش عقـل    ون براى امتحان وكتاب خدا يا كالم خدا نامند. اكن شود يم

طالعـه در  ، آنهـم پـس از م  وبه پيغمبـر يـا انكـار ا    ماند مگر از حيث ايمان ديگر محلى باقى نمى
ى و نيـز بعـد از غـور و خـوض در     و ي پـاكيزه  وزندگانى پاك  وتاريخ حيات سراسر هدايت 

داشته باشد با درسـتى و راسـتى و    را آنتعليماتش، آنگاه اگر او استعداد شناختن حق و پيروى 
باكمال صدق و صفا، اين مرحمت و لطـف خـدا را تصـديق خواهـد كـرد و بـه آنچـه پيغمبـر         

كاميـاب و رسـتگار خواهـد شـد.      آزمـايش و امتحـان   دان مـي خواهد آورد و در  آورده ايمان
تكذيب كرده و خـود را بـه ايـن رهبـرى و      بالعكس، اگر او اين لطف و رحمت پروردگار را

ارشاد بى نياز دانسته جـز ايـن نيسـت كـه بـراى خـودش ثابـت خواهـد كـرد كـه او اهليـت و            
كرده اسـت،  اين دو معنى را از خود سلب صالحيت معرفت حق و صدق و شايستگى پذيرش 
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ميديش را در اين دو امتحان فـراهم خواهـد سـاخت. او از دريافـت     و اين تكذيب موجبات نو
  علم صحيح بخدا و قانون خدا و زندگانى جهان ديگر محروم خواهد ماند.  

  ايمان به غيب:

 ي گفتهه و سپس ببداند  را آند كه شوي ميشما وقتيكه چيزى را ندانيد در جستجوى كسى 
را  تـان شويد شخصاً خود  ميپذيريد و مثال ً وقتيكه بيمار  و نظر او را مى و رأى ديكن يماو عمل 
كـار خـودش حـذاقت و     در طبيبو اگر اين  ديكن يمى مراجعه طبيبيد، بلكه به كن ميمعالجه ن

ادى افـراد زيـ  دانشـگاهى باشـد، و ديـده باشـيد كـه       ي مهارتى داشته باشد و داراى تصديقنامه
شـما   ي يـد كـه بـراى معالجـه    كن مـى  تصـديق د و شـوي  مـي ن ، مطمـئ انـد  شـده بدست او معالجه 

 وئـى را كـه ا  وداريـد جـز همـان دار    اطميناني كه به اين طبيبشايستگى دارد. آنگاه بنا بر اين 
ردن آنچـه شـما را نهـى    واهيد كـرد، و از خـ  ورا مصرف نخ ى ديگرىويز كرده است داروتج

  اهيد كرد.  وارى خددوكرده خ
 نماييد ميرا اطاعت  وامر ا و ديكن يمى ايمان پيدا وكيل دعاون به وع قانوضوهمچنين در م

ايمـان   كنـد  يمـ به آنچه براى شما بيان  وريد، وآ زش به استاد ايمان مىوآم وتعليم  ي در باره و
بـه كسـى كـه راه را     شناسـيد  راه را نمى ويد ورباهيد بجاى معينى وقتيكه ميخوريد، و نيز وآ مى
 وشناسـى ا  راه وبـه معرفـت    يد وده ميدتان قرار ورا رهنماى خ وا وريد وآ شناسد ايمان مى مى

بشـما   وكـه ا  ديـ كن يمـ در همان راهى سـير   ويد، كن ميرا تصديق  وا ي گفته وريد وآ ايمان مى
يت به آن كار اقفو وهكذا در هر كارى از كارهاى دنيا شما براى تحصيل علم  ود ده مينشان 

بـه حـد آن كـار شـما      وآن كار اسـت   ي ريد به كسى كه دانندهوانيد مگر اينكه ايمان آوت نمى
  نامند.   مى »ايمان به غيب« را آنباشيد، پس همين است كه  ومطيع ا

ع ودانيد به كسى رجـ  بنا بر آنچه گفته شد، معناى ايمان به غيب اين است كه در آنچه نمى
صـفات   وشناسـائى ذات   ي مسـئله  و ديـ كن يمـ را تصـديق   وا ي سپس گفته ود دان ميكنيد كه 

يـد  دان مـي نيـز ن  وماتى در اين باره نداريد ومعل وخداى متعال نيز چنين است كه شما اطالعات 
از هر طـرف مـردم را احاطـه     وند كن مياداره  ون جهان هستى را به امر اوؤكه فرشتگان خدا ش

از  وبـراى گذرانـدن زنـدگانى مطـابق رضـاى خـدا چيسـت        همچنين كه راه صـحيح   ودارند. 
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آيد علمـى   آنچه براى بندگان خدا در آنجا بدست مى وآخرت يعنى زندگانى در جهان ديگر 
امثـال آن از كسـى حاصـل     ور وايـن امـ   ي رت براى شما علم همهواطالعى نداريد، در اينص و

داريد  ى اطمينان مىون زندگى وؤش، در تمام واى اوتق وعفاف  وراستى  ود كه به علم وش مى
ده ايد. آنگاه بدليل اينكه چنان كسـى  واش آزم هاى حكيمانه گفته ورا در كارهاى پاكيزه  وا و

به  ور آن است كه بپذيريد ودر خ وهاى ا گفته ي بدليل اينكه همه ود، گوي ميجز حق چيزى ن
  ا به غيب.د، اين است ايمان شمشوي مي وآن ايمان داشته باشيد، تسليم ا

 و دارد يمـ سـت  وآنچـه را خـدا د   وريـد  واهيد طاعت خداى متعـال را بجـاى آ  واگر بخ و 
ن وزيـرا بـد   ؛ريـد وبايد شما ايمـان بـه غيـب بدسـت آ     رى است كهوپسندد فرا گيريد، ضر مى

انيـد كـه بـه راه مسـتقيم     وت به غير علم صـحيح نمـى   وپيغمبر تحصيل علم صحيح امكان ندارد 
  يد.اسالم هدايت ياب



  :موفصل س

  تونب

ايمـان نسـبت بـه    احتيـاج بـه    ،طاعـت پيغمبـر   ،شناختن پيغمبر ،توحقيقت نب

ت نبوت وثب ،سلموت محمد صلى اهللا عليه ونب ،توتاريخ نب ي خالصه ،پيغمبران

  ت.ودالئل ختم نب ،توختم نب ،صلى اهللا عليه وسلم محمد

  از فصل قبلى سه مطلب دانسته شد.  
پسـندد،   مى وئى كه اها روش وصفات خداى متعال  وى پى بردن بذات ل اينكه: انسان براوا

پذيرش  ومجازاتهاى آن جهان و شناختن راه طاعت  ودانستن حساب آخرت  رايهمچنين ب و
كسـب كنـد.    را آناحكام خدا محتاج به علم صحيح يعنى دانش درستى است كه بايد  وامر وا

بـه   ويقـين   ي اسـتحكام بدرجـه   واتقان  وت قدرت ه بر اين بايستى اين علم انسان، از جهوعال
  ق، يعنى اعتماد كامل برسد.  وثو ي مرحله

ده كه اين علم را با زحمـت و  وظف نفرموم وم اينكه: خداى متعال بندگانش را مكلف ود
ايـن   وپيغمبراننـد   هـا  آنبشر مردانى را بر گزيده كه  ي دهومشقت تحصيل كنند، بلكه از ميان ت

  ساير بندگانش برسانند.  ه ب را آنده كه ور نمورا مام ها آن وداده  ها آنعلم را به 
پـس از   وى خـدا را بشناسـند   وجز اينكه پيغمبران راستگ اى ندارند ظيفهوم اينكه: مردم وس
 ورنـد  وايمـان بيا  وبراى رهنمائى مردم آمده، بايد بـه ا  وپيغمبر خدا است  وشناختند كه ا اينكه

 ي در همـه  واجراء كنند  ورا اعتراف  وفرمان ا ورا اطاعت كنند  وفتار اگ وند ورا بشن وحرف ا
  ى نمايند.  وپير وكارهائى كه دارند از ا ون زندگى وشئ

راه شـناختن پيغمبـران را نشـان     وت ويم تا اينكه حقيقت نبپرداز مياينك به تشريح مطلب 
  دهيم. 

  ت:وحقيقت نب

  خلق كرده است.  وان نيازمند است براى اخداى متعال در اين دنيا آنچه را انسان بد
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براى نفس  وش وگ وبراى شنيدن با د وچشم  والدت براى ديدن با دوانسان از همان آغاز 
داده  والمسـه بـه ا   ي هوبراى حس كردن با جلد نيز ق وئيدن با بينى، مجهز گرديده وب وكشيدن 

اعطـاء   واى ذهنـى بـه ا  وكردن، ق براى فكر ودست  وبراى كار د وپا  وبراى راه رفتن د وشده 
آفريـده شـده    وظايف فرعى جسم در پيكر ا وهمچنين اعضاى متعدد ديگرى براى  وگرديده 

خـارج   ور رفع احتياجاتى كه بشر دارد چنين سازمانى در داخـل  واست، و خداى متعال به منظ
  رده است. ود آوجوب وبدن ا

مرافـق حيـات    واسباب زندگى  كند يمغاز زندگى را آ و شود يمارد اين دنيا وهمينكه  باز
 وشيرپسـتان مـادر    وحـرارت   ور ون وآب  وا وآماده كرده است، از قبيل ه وشمارى براى ا بى

غيرهم ذخيره شده است، سپس كـه بتـدريج    وندان ويشاوخ ومادر  وب پدر ومحبتى كه در قل
ى يوريكـه گـ  و، بطرديـ گ يمـ نـى  وى در دنيـا فز ومنـديهاى  ، اسباب رفع نيازكند يم ونم ورشد 
در راه  وآفريـده شـده    ونمـاى ا  واى متعدد در آسمان و زمين است فقط براى نشو وقاز آنچه 

  آماده گرديده است!   وگزارى ا خدمت
 ولياقتهـا   ومـى بينـد كـه خـداى متعـال اسـتعداد هـا         ،دارد يمـ  جلو بـر ه همينكه يك گام ب

احتياجـاتش را   ي مـه رفـع ه  وه كـار پـردازد   گذشـته تـا بـ    وهائى در اختيـار ا ونير وشايستگيها 
  بنمايد.  

ردار وش بر خوه وى فهم واز نير وى بدنى عقلى وبيش از نير وهر فردى از افراد بشر، كم 
  است.  

دش كســى ومنزلـت خــداى متعـال را در خلقتـى كـه كــرده، جـز خـ       ومقـام   وآرى: شـان  
افراد  ي همهاستعدادها  و ها ايستگىش و ها بتهود بستايد، خداى متعال در تقسيم اين متوان مين

، هـر  داد مـي يكسان قـرار   وى واگر همه را در اين تقسيم مسا وبشر را يكسان قرار نداده است. 
ع و، بدينجهت خداى متعال مجمكرد مين وهيچ اعتنائى به ا وفردى از برادرش بى نياز مى شد 

انسـانى مرحمـت    ي ت بـه جامعـه  ع بشـر اسـ  ورد احتياج نـ وهائى را كه ماستعداد واين كفايتها 
كه سهم هر فرد معين را از حيث  يونحه ده، بوبين افراد مختلف تقسيم نم را آنسپس  وكرده 

المثـل   . از اينجاسـت كـه فـى   سهم فرد ديگر فرق دارد رى قرار داده كه باولياقت ط واستعداد 



   

  39  فصل سوم: نبوت
  

همچنـين فـرد    وى بدنى فالن شخص معـين بـر ديگـران برتـرى دارد     وم كه نيركين ميمشاهده 
معينـى امتيـازاتى دارد كـه     ي از حيـث مهـارت در فـن معـين يـا حرفـه      بينيم كـه   ديگرى را مى

بينيم كـه از لحـاظ    همچنين شخص يا اشخاصى را مى وديگرى يا ديگران آن امتياز را ندارند، 
ضـع  وضعى قرار دارند كـه ديگـرى يـا ديگـران در آن     وى فهم در ونير وعقل  وش مندى وه

خاصـى دارد،   ي عالقه وكارهاى نظامى ميل ه بينيم كه بحكم فطرت ب دارند، يكى را مىقرار ن
صـى از  ولياقـت مخص  وائى اسـتعداد  وفرمـانر  ومت ويم كه براى حككن ميديگرى را مشاهده 

افـر يافتـه   و ي طابت بهرهخ ي بينيم كه از ملكه د. همچنين شخص معينى را مىده ميد نشان وخ
يسندگى خاصى دارد كـه ديگـرى   واستعداد ن وانشاء  ي كنيم كه ملكه ىديگرى را مشاهده م و

هوشـى سرشـار،    وشـن  وبينيم كـه بـا فكـرى ر    زى را مىوآم اجد آن نيستند. دانشويا ديگران 
در  كنـد  يمـ بسـيارى از مسـائل رياضـى مشـكل را حـل       لتواستعداد رياضى دارد كـه بـا سـه   

 وهـاى عجيـب   بينـيم كـه چيز   را مى رتيكه ديگرى از حل آن عاجز است. شخص ديگرىوص
بينـيم كـه در    . ديگـرى را مـى  كنـد  يمت وجهان را از اختراعاتش مبه و كند يمغريبى اختراع 

د كه ذهن ديگران پس از چندين سال رس ميذهنش به نكات زيادى  ون ذهن نافذى دارد وقان
  د!  رس ميبه آن نكات ن

متعال به هر يـك از بنـدگانش آنچـه    اين استعدادها ناشى از فضلى است كه خداى  ي همه
د ايجـاد كنـد.   وى را براى خـ اند چنين استعدادهايوت نمى وانسته وكس نت هيچ ود ده مياهد وبخ
نه استعداد هايى را بكسى بدهد، بلكه اين ود اينگتوان ميتربيت نيز ن وهمچنين دستگاه تعليم  و
اهـد چنـين   ودگانش كـه بخ ى فطرى اشخاص است كه خداى متعال به هر يك از بنها بتهوم

ى مختلف كه خداى متعال به افراد ها بتهوم وقتيكه به اين استعدادها وبخشد،  امتيازاتى را مى
اى اسـت   اهيد دانست كه خدا را در اين بـاب حكمـت بالغـه   ويد خون بخشيده دقيق شوگناوگ

  ع بشر، به افراد مختلف داده است. وكه اين استعدادها را به مقدار احتياج ن
رزى واشخاصى زياد براى كارهـاى كشـا   وتأمل بكنيد افرادى كثير براى كارهاى لشكرى 

 ي ند لـيكن شـماره  وشـ  مشـاغل يافـت مـى    وهـا   ساير حرفـه  وافندگى ب وى و آهنگرى تجارت و
رهبـرى   وائى وپيشـ  وكسـانيكه داراى اسـتعدادهاى سياسـى     وفكـرى   واى علمـى  وصاحبان ق
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شايستگى دارنـد   وصى مهارت وكسانيكه در فن مخص ى عده وهستند، كمتر از ديگران است. 
ع افراد نسبت به افـراد طبقـات ديگـر    ودن اين نونسبت به ايشان مزيد كمتر است. علت كمتر ب

هنـر   وامثـال در ايـن فـن     واين است كه اعمـال ايـن دسـته قليـل، بشـريت را از داشـتن نظـائر        
  . دارد يمنياز  اعصار بى ون وص براى قرومخص
ى، همين قـدر كـافى اسـت    وآميز  زندگانى سعادت وبشر  آيا براى رفع احتياج د پرسيد:باي
 ون وقـان  وشـيمى   ورياضـيات   ون هندسـه  ومـاهر در فنـ   وميان مـردم، اشـخاص اليـق     كه در

  ند و بس؟  ون ديگر يافت شوفن واقتصاد  وسياست 
هاى بشر اين است كه  ترين نيازمنديشديد واحتياجات  نيتر بزرگالبته چنين نيست! بلكه 

را بـراه مسـتقيم خداونـد رهبـرى كنـد.       وا ودسـتش را بگيـرد    د تاوميان مردم كسى پيدا ش در
 و، كنـد  يمـ رهبـرى   ددانـ  مـي كـه   ن، بشر را به راهيوهر دانشمندى از دانشمندان اين فن ،آرى

نـه بايـد   وهـر فنـى را چگ   وخت ونه بايد آمون را چگوزد كه هر يك از اين فنوآم بديگران مى
يـد  وبگ وضيح دهـد  وت وترى كه دارد، اين است كه كسى براى احاجت شديد لىوبكار برد، 

  د انسان براى كيست؟وكه خ
  رضاى آن دهنده چيست؟  واين همه متاع را در دنيا چه كسى به او داده   

  رد. ودائمى بدست آ وزندگانى كرده رستگارى يقينى  وتا به مطابق رضاى ا
 وهمه چيزهـاى بـزرگ    كه خداى متعال اين ز امكان عقلى و فراست استاين امر خارج ا

از  را بر طـرف سـازد، و   وهاى مادى ا خلق كرده باشد تا تمام نيازمندى چك را براى انسانوك
اصالً بدان  وست، غفلت داشته وترين احتياجات اشديد و نيتر بزرگانسان كه  احتياج معنوى

  اعتنائى نداشته باشد!  
ميـان مـردم اگـر     يدا است كه چنين چيزى ابداً امكان ندارد، بلكه خداى متعـال در گفته پنا

فـن معـين مهـارت خاصـه      وعلـم  در هر يك  ومردانى را خلق كرده است كه در هريك هنر 
داشـتند، بـه    دارند، البته چنان مردانى هم آفريده است كه ايشان شايستگى شناختن خداونـد را 

را  هـا  آن وده وشـريعت را مسـتقيماً عطـا فرمـ     واخـالق   وم ديـن  خداوند، علـ  اين چنين مردان
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زند. اين مردان همان كسانى هستند كه مـا  وبيام مكلف ساخته كه اين علم را به ساير بندگانش
  اجمعين) ميناميم.  سالمه عليهم  وت اهللا اورا پيغمبران خدا (صل ها آن

  شناختن پيغمبران عليهم السالم:

لـد  وخاصـى مت  ي ن، باقريحـه وفنـ  وم وعلـ  ممتـازى در همـه   وگزيـده  كه افراد بر طور همان
، نسبت به ديگران امتيازاتى دارند، به همين طريق وداراى طبيعت غير عادى هستند  وند شو مي

بـر ديگـران امتيـاز     وند شـو  ميلد وطبيعت غير عادى مت وخاص  ي انبيا يعنى پيغمبران، با قريحه
  دارند.  

شايستگى شاعر  وقريحه  وق وش شما برساند، ذومى بگوم منظكال به محض اينكه شاعرى
عر در شعرى كه گفته، داراى يد كه شاده ميتشخيص  و شود يمآشكار  وس وبراى شما محس

انسـت چنـان شـعرى    واهنـد ت وزيـرا كسـانى ديگـر هـر چـه بكوشـند نخ       ؛خاصى است ي ملكه
  بسرايند.  

انـا يـا   وت وق وبـا ذ  ي يسـنده ويـا ن  ،يـد شيرين سخنى را در نظـر بگير  وهمچنين خطيب بليغ 
هـر يـك را    ي كـار ارزنـده   وريـد،  ومندى را در نظـر آ ونير واى مصلح وپيش ومخترع هنرمند 

ممتازى كه داشته، كارهـائى را   ي قريحه ي لهيبه وسبينيد هر يك از اين افراد  ارزيابى كنيد، مى
  ست!  ده اوسابقه ب مردم بى همه وانجام داده است كه براى شما 

ر وكار بكرى خطـ فا ومعانى  ودر ذهن ا وزيرا در قلب پيغمبر  ؛ضع پيغمبر نيز چنين استو
عاتى را بـراى  وضـ وم ود! در نتيجه، پيغمبر مسائل كن مير نوكه به قلب هيچ بشرى خط كند يم

 وجه وت ر دقيق، چنانوبه ام وهمچنين نظر ا واند، وت كه كس ديگرى نمى كند يممردم تشريح 
دقـت   وشـند  وسـالها بك  ند، اگرچهفهم مىن وجه آن نيست وكه نظر ساير مردم مت كند يمذ ونف

  كنند!  
اهى وراسـتى آن گـ  ه بـ  ها دل ي همه وپذيرد  مى را آنيد عقل سليم واينجاست كه آنچه بگ

يـد  يتا وهـاى او را تصـديق    مظاهر جهان هستى هر يك از گفتـه  ونيز تجربيات دنيا  وند ده مي
  انست!  واهد تونخ گاه چيهيد، واهد از آن مطالب مطلبى را بگور كسى بخاگ وند، كن مي
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 وتميـز   وسرشـت ا  وديگرى كه مسلم است اين است كه فطرت پيغمبر پاك است  ي نكته
هـيچ   ويـد  وپ شرف نمى وعفاف  ون زندگى راهى جز راه صدق وودر هيچ شأنى از شئ ومنزه 

تكامـل   ود، مردم را به ترقى شو ميصادر ن واز ااب نباشد وص ورفتارى كه مطابق حق  وگفتار 
در  و رديـ گ يمـ دش پيشـى  وخـ  كنـد  يمدر آنچه ديگران را به انجام آن امر  و، كند يمهدايت 

ل وقـ  ، ودشـو  ميگفتارش تطبيق نكند، ديده ن با اى كه عملش ران حياتش حتى نكتهوسراسر د
زيـان   ومصالح مـردم تحمـل ضـرر    . پيغمبر در راه آميخته نيستهيچ غرض ذاتى  هب وعمل ا و
اند، تمام زندگانى پيغمبـر  رس ميزيانى ن ودش به هيچكس ضرر ودر راه مصلحت خ و كند يم

 وانمردى وجـ  وبلند  ي انديشه وفكر  وشرفتارى وخ وصفا  وشرافت  وامانت  وراستى  ي نهونم
 ومعـانى   همـه  نيـ اد. شـو  مـي ديـده ن  وقصـى در ا نهيچ عيب و  وبلند همتى است  وبلند نظرى 

ى خدا است كه براى راهنمائى وصفات، شاهد ناطقى است به اينكه چنين مردى پيغمبر راستگ
  مردم فرستاده شده است. 

  عليهم السالم:  اطاعت از پيغمبران

پس از آنكه دانستيد چنين مردى پيغمبر صادقى است از طرف خداى متعال، بايد بـه آنچـه   
كـه   دهـد  ينمـ زيرا عقل كلى بشرى اجـازه   ؛باشيد و، مطيع ادكن يماز آنچه نهى  و كند يمامر 

 ونباشيد. از طرف ديگر معنى ندارد كه به پيغمبـرى ا  ولى مطيع اويد وبه پيغمبر بشرى تسليم ش
چيـزى   وزند،  س حرف نميوه وى وى هويد، مگر اينكه ايمان داشته باشيد كه او روتسليم ش

كنـد مگـر اينكـه     يرى را ابـالغ نمـ  ودست و، و عمل د مگر اينكه از طرف خدا باشدگوي ميرا ن
آنچـه عمـل كنيـد كـه بـر       و دييـ بگواى آنچه  در چنين مرحله خرضاى خدا باشد، باآلمطابق ر

آنچـه خـالف    وبر خالف امر خداى متعـال باشـد.    خالف راى پيغمبر باشد، مثل اين است كه
  باشد.   درست نمى وامر خداى متعال باشد هر گز حق 

ن ودرنـگ و بـد   به اين معانى، ايمان شما نسبت بـه پيغمبـر مسـتلزم آنسـت كـه بـى      جه وبا ت
 ي فايـده  ورا بكار بنديد، چه حكمـت   ونهى ا وامر  واعتراض از هر جهت مطيع پيغمبر باشيد، 

را بفهميد و چه نفهميد، هر آنچه از طرف پيغمبر بشما برسـد، بيـان و تأييـد آن از     ونهى ا وامر 
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 و هـا  حكمـت همـه   ود و دليل اين امر است كه آن راست و درسـت اسـت   طرف پيغمبر، شاه
  ئد را در بردارد. اوف

باشيد، نبايد  نفهميدهامر را وا وا ئد احكام واى از ف يا فا ئده ها حكمتاگر احياناً حكمتى از 
د بلكه حق اين اسـت كـه آن همـه ناشـى از     ودليل گرفته ش بر خرا بى احكام و اوامر آن كه از
كـه در فنـى از    آشكار اسـت كـه كسـي    ود. اين نكته بديهى واهد بود تان خور خوبا قص فساد

اهـد  ونكـس خ درجه نادان آ ليكن نهايت واند درك كند وهر نباشد نكات آن فن را نتن ماوفن
فهمـد، يـا    شـخص مـاهر فـن معـين را نمـى      ي فايـده گفتـه   وصرف اينكـه حكمـت   ه د كه بوب

د شـخص  وجـ وهاى دنيا محتاج برد كند. البته هركارى از كار را ل اوواند درك كند، قوت نمى
 قت مردم چنين شخصـى وهر  وكامل داشته باشد  ي هحاذقى است كه در آن كار احاط وماهر 

اهنـد  واعتمـاد خ  وبـر ا  واهنـد نمـود   وخعمل او را تصديق  واهند كرد وع خورج ورا ببيند به ا
اهنـد  ودخـالتى نخ  وهـاى ا در كار ونـد كـرد   اهونه اعتراضى نخويد هيچ گوبگ بر آنچه وكرد 

 ي انند همهوبت ون ماهر باشند وفن وم وعل ي مردم در همهي  ممكن نيست همهد بدليل اينكه ونم
  ر دنيارا بفهمند.  وام

د وفهـم خـ   واى عقل وظيفه اى كه بر عهده داريد اين است كه تمام ق ورت تنها ودرين ص
لـى پـس از   وريـد  وبدسـت آ  بكـار بريـد تـا او را   ى ى شخص ماهروتان را منحصراً در جستج

اعتماد كنيـد   وايمان داريد، بايد از هر جهت به ا وردن چنان شخصى كه به مهارت اوبدست آ
اگـر   ودتان اصرارى نداشته باشـيد  وراى خ ودر فكر  ويد ونش ويك از اعمال ا معترض هيچ و

 واين عمل در اختيـار مـن نگذاريـد     عوضودتان را در مومادامى كه علم خ دييبگو واحياناً به ا
 ول وم قـ وبكنيد مـن مطلـع نشـ    و دييبگويا فعلى كه شما  لوهر ق ي فائده وتا اينكه از حكمت 

  يد.  رسان ت مىاثببه اد را وسفاهت خاهم كرد، وفعل شما را تصديق نخ
م دهيد، آيا تما ى قرار مىوكيل دعاوفالن  ي ائى را در محكمه به عهدهوقتى كه طرح دعو

  سپاريد؟   نمى واختيارات تان را به ا
  كند؟   شما را از دفترش خارج نمى وى تان مداخله كرديد، آيا اوكيل دعاواگر در عمل  و
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دهـد از   ر مىوائى كه دستوكند براى اثر هر د همچنين اگر پزشكى كه شما را معالجه مى و
  ؟ دارد ينمشما بر  ي اهيد، آيا دست از معالجهواو دليل بخ

سپرى كـردن   براى اينكه وزيرا شما محتاج به علم خدا هستيد  ؛دين نيز عيناً چنين استامر 
لـى  وزندگانى شما مطابق رضاى خدا باشـد، احتيـاج داريـد راه صـحيح زنـدگى را بشناسـيد،       

 ي ظيفـه ورت وسيله اى نداريد، در اين صوشناختن اين طريق  وشخصاً براى تحصيل اين علم 
 ورد شخصـيت ا ويـد در مـ  توان ميهر چه  وتجوى پيغمبر خدا بر آئيد شما اين است كه در جس

فراسـتى كـه خـدا بشـما      وش وهـ  وفهـم   وبصيرت  وى عقل ودر اين باره از نير وتحقيق كنيد 
 و در حقيقـت بدانيد كه اگر كسى كه مدعى پيغمبرى اسـت   وحد اكثر استفاده را بنمائيد  داده

د. لـيكن هرگـاه بعـد از    واهـد نمـ  وارد خوهاى كج  ا به راهشما ر برانگيخته و پيامبر خدا نباشد،
خدا است  ي فرستاده وامتحان يقين كرديد كه آن شخص، پيغمبر  وتدقيق  وتجسس  وتحقيق 

را  ونهـى ا  وعى امـر  وضـ ودر هـر م  وباشـيد   واعتماد كنيد، كامالً مطيع ا وبايد از هر جهت به ا
  بپذيريد.  

  عليهم السالم:  پيغمبراناحتياج انسان به ايمان نسبت به 

ردگـارش  وپس از آنكه دانستيد راه مستقيم اسالم همان راهى است كه پيغمبر به فرمـان پر 
افراد بشـر محتاجنـد كـه بـه      ي اهيد دانست كه همهوخ ،دكن ميارشاد  ومردم را به آن هدايت 

ن كـس كـه بـا پيغمبـر     را بپذيرند، هر آ واو نهي امر  وى كنند وپير واز ا ورند وپيغمبر ايمان بيا
 ون شـك  وبـد  ابـداع كنـد،  شخصـاً راه ديگـرى را    وسر باز زنـد   واز اطاعت ا ومخالفت كند 

  ترديد گمراه است.  
بينيد كـه   غريب دست ميزنند، مثالً اشخاصى را مى وكارهاى عجيب ه مردم در اين زمينه ب

نـد! ايـن چنـين    كن مـي طاعـت ن را ا ورند، امر اوآ ايمان نمى ولى به اوند كن ميپيغمبر را تصديق 
زيرا معنى ندارد كسى به پيغمبـر معتقـد    ؛كسانى نه فقط كافر بلكه از نعمت عقل هم محرومند

برگردانـد،   ىور وحال از اطاعت امر ا با اين وباشد و اعتراف داشته باشد كه از نزد خدا آمده 
را بـر هـدايت تـرجيح    گمراهـى   ودانسته باطل را بر حق  وچنين كسى ديده  بگوييمجز اينكه 

  اتر از اين حماقت نيست.  ونا گفته پيدا است كه حماقتى رس وداده است. 
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دمان عقلى داريم كه وزيرا خ ؛ى از پيغمبر نيستيموند: ما محتاج به پيرگوي ميدسته ديگرى 
ضـاللتى اسـت    و، اين مطلب نيز خطائى بـزرگ و گمراهـى   كند يممارا به راه مستقيم هدايت 

  آشكار!  
د توانـ  مـي نقطـه جـز يكـى ن    ويد كه خـط مسـتقيم بـين د   دان مي وانده ايد وا رياضيات خشم
د واهد بود يا غير مستقيم خونقطه امتداد داده ش ومى بين دويد كه اگر خط ددان مينيز  وباشد، 

  د.  واهد بونقطه نخ ويا اينكه رابط بين اين د
 ود، راهـى اسـت بـين بنـده     شـو  مـي  ناميده -صراط مستقيم -راه حق كه به اصطالح اسالم 

رت اگـر  ود باشـد: در اينصـ  توان ميرياضى، جز يكى ن ي ه حكم همين قاعدهب وردگارش، وپر
يا اينكه بنـده را بـا    ود. واهد بود، يا غير مستقيم خوجز همين را ه، راه ديگرى در نظر گرفته ش

  اهدداد. وخدايش ارتباط نخ
  تأمل بكنيد كه: اينك فكر و
 رسـاند بـيش از يـك راه    انسـان را بخـدا مـى    وى خدا بـاز اسـت   وراهى كه بس قبالً دانستيد

رت هـر آن كـس كـه از ايـن راه     ود. در اينصـ دهـ  مـي پيغمبر خدا همان راه را نشـان   ونيست، 
مشـقت انـدازد، از دو شـكل     ودش را به تـالش  وى راه ديگرى خودر جستج ود ومنصرف ش

  خارج نيست: 
اهد كرد يا اينكه اگـر راهـى پيـدا    وبخدا برساند اصالً پيدا نخ را وكه ا يا اين است، او راهى

  د.  واهد بومنحنى يعنى كج خ والنى وكند ط
هر گـاه راه   واهد شد ودى خوناب ون ترديد دچار هالكت ول را انتخاب كند، بدواگر راه ا

  اهد شد.  وگمراهى منتهى خ وم را در نظر بگيرد، دست كم به حماقت ود
 د خـط سـير مسـتقيمى را   وجـائى بـر  ه اهد بـ وان زبان بسته اى كه بخور حيبينيد، ه مگر نمى

  ؟  كند يمانتخاب 
يكـى از بنـدگانش را فرسـتاده تـا اينكـه       وعقل داده اسـت   وچه رسد به انسان كه خدا به ا

بـا   ونشـان دهـد،    وتكامل را به ا وترقى  وصالح  وراه خير  وت كند وانسان را بطرف خدا دع
مـن نشـان   ه بـ  ودر راهـى كـه تـ    واهم كـرد  وپيـروى نخـ   ويد: ابداً از تـ ومبر بگاينحال او به پيغ
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 وپـر پـيچ    وهـاى تاريـك    در راه واهم كوشيد ودم خواهم داشت، بلكه خوى گام بر نخده مي
  دم برسم! واهم رفت تا اينكه به هدف خوخم خ

مـى  ك هرگـاه  واهـد كـرد،   وترين فكر و تأملى بنمايد ايـن مطلـب را درك خ   هر كس كم
ددارى وپيغمبـر خـ   كـس از ايمـان بـه    اهد شد كه هـر وشن خوفكر كنيد مطلب براى شماهم ر
 ؛خداى متعال راهى پيدا كند چـه مسـتقيم چـه غيـر مسـتقيم     ه كند، امكان ندارد براى رسيدن ب

د دارد كـه  وجـ ول مردى صادق باز ماند فى الجمله نقص عقلى در او ول قواز قب كه يكسزيرا 
يا اينكه ذاتـاً متكبـر    وباشد  العقل مى تابد، اين چنين شخصى يا ناقص سر مىسبب آن از حق ه ب

ل حـق تـن در   وقبـ ه كه با داشـتن چنـين صـفتى بـ    رد د داوجوانحراف  ويا در طبيعت ا و است
د كـه  وحرفى را بشـن  حاضر نيست ورانه غرق در تقليد پدرانش بوده وكرو، يا اينكه كدهد ينم

 اسـت  اى بنـده به ارث برده است. يا  ها آنكه از  آدابى باشد و عادات وم ورس ومخالف افكار 
زيـرا   ؛رغبتـى بـه پـذيرش تعليمـات پيغمبـر نـدارد       وميـل   وسـت  وهـاى ا  سوهـ  وكه خـداى ا 

كـه در   منكراتـي  وپـذيرد، ديگـر بـراى ارتكـاب گناهـان      بانديشد كه اگر اين تعليمـات را   مى
هركس كـه يكـى    اهد داشت. بديهى استوده مجالى نخوده بوران زندگى به آن آلوسراسر د

د داشـته باشـدو او خـود هـم بـه تـرك آن آمـاده نباشـد،         وجو واسباب در نهاد ا واز اين علل 
ها بر كنـار   سبب وها  لعكس اگر كسى از اين علتاد، بوى خدا هدايت شوانست بسواهد تونخ

  اند.  ى بر گردور وپذيرش تعليمات ا وباشد، محال است از طاعت پيغمبر صادق 
ر داشت اين است كـه، پيغمبـر را خـداى متعـال     واى را كه در اين زمينه نبايد از نظر د نكته

ى كننـد، در  ورا پيـر  وتعليمـات ا  وباشـند   ومن بـا ا ؤانگيزد كه مردم م ر بر مىوفقط به اين منظ
تمرد كند، چنان است كـه بـر خـدا     واطاعت ااز  ورد ورت اگر كسى به پيغمبر ايمان نياواينص
  ج كرده است.  وخر

 وشـما حـاكمى بگمـارد ناگزيريـد از ا     لتى كه شما تـابع آن هسـتيد بـر   وبدليل اينكه، اگر د
د دارى كنيـد مثـل ايـن    وخ واز اجراى حكم ا ود حاكم ندانيد وخ را بر واگر ا واطاعت كنيد 
سـر پيچـى از امـر     ولـت  وتسليم شـدن بـه تبعيـت از د    چه ؛ايد ج كردهولت خرواست كه بر د

  :اند گفتهريكه وكمى كه بر شما گماشته بايكديگر سازگار نيستند زيرا طحا
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  ند.  وش هم جمع نمى نقيض يكديگر باشند با وچيز كه ضد  و(نقيضان ال يجتمعان) يعنى د  
انگيختـه شـده    بـر  وبـين پيغمبـرى كـه از طـرف ا     وضع بين خـدا  واين مثل از هر جهت بر 

هـر كـس را كـه     واى حقيقـى اسـت   وفرمانر وپادشاه زيرا خدا براى همه مردم  ؛كند يمصدق 
به مـردم امـر    ورهنمائى فرستاده باشد،  وارشاد يعنى رهبرى  واين پادشاه حقيقى براى هدايت 

را بـر هـر چيـز تـرجيح      واطاعـت ا  ورند وايمان بيا وى كنند، بايد به اوپير وكرده باشد، كه از ا
چـه   وافر است، چه بخدا ايمـان داشـته باشـد    سر پيچى كند، ك واز اطاعت ا كه يكس ودهند، 

  نداشته باشد.  

   ت:وتاريخ نب ي خالصه

بـر انگيخـتن پيغمبـران    ي  پردازيم كه چگونه رشته اين مطلب مى حضيوت واينك به تشريح 
  آغاز شد؟  

 وارى شـد كـه سـيد    وبزرگـ  وت پيغمبر جليـل  ونه پيشرفت كرد تا اينكه منتهى به نبوچگ و
  ين است.  يخاتم النب ون ر ساير پيغمبراوسر

فـرد   احده) يعنى يكوشيده نيست كه خداى متعال در آغاز امر (نفس واين معنى بر شما پ
كسانى را كـه در   ي سپس همه واحده) جفتش را آفريد واز همان (نفس  ومعينى را خلق كرد 

نى وگانـ وى گها امت و ها ملتبه  و احى مختلف جهان پراگنده شدهوبينيم در ن اضر مىححال 
  رده است. ود آوجوب و، از آن داند شدهتقسيم 

 ي كه سلسـله  كند يماخت حكايت ون ر يكوبط ها ملت ي تاريخى همه وهاى دينى  ايتور
نكـرده  ثابـت   م تجربـى وهمچنـين علـ   وع شده است وق شروع بشر در آغاز امر از يك مخلون

 وهـا   ايـن سـالله   وه د داشـت وجـ ونى وگنـا وزمـين افـراد گ   ي است كه در مناطق مختلـف كـره  
ها متفـرع شـده باشـند بلكـه      نت دارند، از اين ساللهوى زمين سكوز روى متعدد كه امرها ملت

ند، اين است كه در آغاز امر يـك  كن مير قياس استنتاج وم بطوآنچه را كه اكثر علماى اين عل
ى زمين وارند رد دوجوهاى انسانى كه فعال  نفر اين سالله د اين يكوجواز  ود آمده وجونفر ب

  .  اند شدهپخش 
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د وجـ ولـى ب وند از نسـل همـان انسـان ا   شو ميلدى كه در حال حاضر ديده و واين همه زاد 
(آدمـى) كـه بمعنـى انسـان      ي د كلمـه وشـ  مى ناميدهلى در لغت (آدم) وآن انسان ا وآمده اند، 

كـه خـداى    آدم عليه السالم همان كسى اسـت  ،اينق شده است. بنا براست از همان كلمه مشت
بـه   ول (يعنى فرستاده و پيغمبر) قرار داد وى زمين اولين رسورا در ر وا وبر گزيده  را آنمتعال 

يـد كـه   وبگ وضـيح دهـد   وت ها آنامر كرد كه اسالم را به فرزندانش تعليم دهد، يعنى براى  وا
خصى هيچ ش وهيچ مقامى  ونداريد  ييخدادات اين جهان جز خداى يگانه وجوساير م وشما 

تـان را   ايـام حيـات   وسجده نكنيد  وجز براى ا واهيد ويارى نخه نپرستيد و ب ويا شى ئى را جز ا
سپرى نكنيد، كه اگر اين كار را كرديـد انعـام    -صفا وبر اساس عدالت  - وجز مطابق رضاى ا

 وددارى كنيد پاداش عمل شما همانا پـاداش اشـرار   واگر از اطاعتش خ واهيد يافت وب خوخ
  د. واهد بوران خبدكا

حبـل  به دست زدن  با وى كردند ودند كه از پدر شان پيروآدم كسانى ب ي نيكوكاران ذريه
هدايت شدند ليكن سـتمگاران   والهى (يعنى ريسمان محكم خداوند متعال) به صراط مستقيم ا

اع ودشان شدند تـا اينكـه انـ   وس خوه وى وه وپدر شان گردند بلكه پير وحاضر نشدند كه پير
 ومـاه   واج گرفـت، در نتيجـه بعضـى آفتـاب     ور ها آنميان  منكرات به تدريج در وشتكارى ز

ر كردنـد  وجمعى ديگر تصـ  ويا حيوانى را پرستيدند  جمعى درخت يا سنگ يا نهر وستارگان 
نعمتهاى ديگر هر يـك   وهاى طبيعت واز اين قبيل نير وتندرستى  وبيمارى  وآتش  وكه آب 

خود دانستند كه همه اين خـدايان را   ي ظيفهوبه اين قاعده  .ا داردص و جدا جدوخداى مخص
ايـن خـدايان شـامل حـال      ي انعـام همـه   وشند تا اينكه فضل وبك ها آندر راه رضاى  وبپرستند 

پرسـتى درميـان    بـت  وجب گرديد كه اشكال مختلف شـرك  ود. بدينطريق، جهالت موش شان
  د آيد.  وجونتهاى متعددى بپرستى ديا بت واز شرك  واج بگيرد ومردم ر
 ودر اطـراف   وتبـار ا  وآدم يعنـى نسـل    ي ى داد كـه ذريـه  وقتى روآمدها  اين پيش ي همه

دند و آنگاه هر ملـت  وب تقسيم شده ى مختلفها امت و ها ملتبه  و احى جهان پراگنده شدهون
گـرى  ضـع نمـود كـه بـا دي    وهائى شعار وم ورس ود دين خاصى تعين كرد وامتى براى خ هر و

  فرق داشت. 
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  شـان  پدر ش كردنـد عمـداً دينـى را كـه    ون مـردم، خـدا را فرامـ   وكالم اينكه: چ ي خالصه
 وش كردنـد  ود، فرامـ وآن دين هدايت كرده بـ  ي لهيبه وسرا  ها آن ورده و(آدم عليه السالم) آ

ذ وميـان مـردم نفـ    هـاى زشـت در   سنت وم واع رسود شان گرديدند، آنگاه انوسهاى خوه تابع
تشـخيص   ودر تميز  واج گرفت، ور ميان آنان آراى جاهليت در وعقايد  وافكار باطل  وكرد 

كـارى گرديدنـد، بـدينجهت خـداى متعـال      خطا وباطل دچار اشـتباه   وحق  ومضر  وبين نافع 
آدم  –آنچـه قـبال    حضيوت وبه تعليم  ميان هر ملتى بر انگيخت تا پيغمبرانى را در وفرستادگان 
 رودند بـه مـردم يـاد آ   وش كرده بوآنچه را كه مردم فرام و ،د پرداختهورده بوآ –عليه السالم 

از  ود را بـه پرسـتش خـداى يگانـه هـدايت كـرده       وبرانگيختگان خدا افراد ملت خ ند. اينوش
بـراى   وكن سـاختند   م باطل را ريشهورس وهاى فاسد  سنت وباز داشته  ها بتپرستش  وشرك 

نظـام   وانين صـحيح  وق وپسنديده است، مردم را رهنمائى كرده اى كه نزد خداوند  حيات تازه
ادار كردند. تا آنجا كـه  ون وقان وى نظم ومردم را به پير وبيان كرده  ها آندرستى براى  حيات

د وجـ وپـا از  ومصر يا افريقا يا ار وعراق  وچين  وهاى زمين اعم از هند رورى از كشوهيچ كش
  ماند.  پيغمبران خدا خالى ن وفرستادگان 

ناميم. آنچه كه درميـان   فعالً اسالم مى را آندند كه واحدى بوكيش  اين پيغمبران بر ي همه
 ومختصر فرق  اند آوردهانين حيات كه پيغمبران وق ور ارشاد وكه به منظ نىوگناوى گها روش

كـن   شـش را در ريشـه  وك ود علت آن اين اسـت كـه هـر پيغمبـرى سـعى      شو ميتى ديده وتفا
خ ودر اذهـان مـردم رسـ    ود وشـايع بـ   وع جهالت خاصى كه درميان ملتش رايج ونساختن آن 
عقـل در   وعلـم   وتمـدن   واز لحـاظ فرهنـگ    هـا  ملـت هنگاميكه اين  وف نموده وداشته مصر

هر چه از ايـن جهـات    و اند آوردهاى  شرايع ساده و، پيغمبرانشان تعليمات اند بودهل وا ي مرحله
لـى ايـن   وسـعه يافتـه اسـت.    وت هـا  ملـت هـاى   برنامـه  وشرايع  ويمات تعل وقلمر ،تر رفته اندوجل

 وتعليمـات سـارى    وايـن شـريعتها    ي كـه در همـه   حـي وگرنه ر وده واختالف فقط در ظاهر ب
ايمان به حيـات آخـرت    واخالق در عمل  وراستى  وده همانا يگانگى خدا در عقيده وجارى ب

  بوده است.
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بينيم  مردم بلكه درميان بسيارى از اهل علم مى ي ان قاطبهمي كه در هائيء تعبيرواز جمله س 
 ونـد  دان مـي سلم وت محمد صلى اهللا عليه وكه بدان دچارند اين است كه، آغاز اسالم را در نب

هـر   ون بمانـد  ون و مـام واز ايـن خـالء مصـ    يانواين خطائى است فاحش كه بايد ذهن دانشج
هـر   وده وع بشـر اسـالم بـ   واحد حقيقى نـ وتنها دين ئى بايد بداند كه از همان آغاز امر ودانشج

     .سترده اومكانى همين دين را آ و مبرى از پيغمبران خدا در هر زمانپيغ
را  هـا  آنالً واسـت! ا  آور شـگفت ، انـد  داشـته پيغمبران  ورفتارى كه مردم با اين فرستادگان 

بعضـى را   وبعضى را كشتند  اند! در نتيجه رزيدهوتكبر  واز طاعتشان سر باز زده  واذيت كرده 
پيغمبـران ايمـان    بـه  هـا  آندى از وديار شان اخراج كردند تا جائيكه جز چند نفر معد واز شهر 

كردنـد،  تبليغ فدا  وت وردند! آنهم پس از آنكه اين پيامبران سراسر عمر شان را در راه دعونيا
از پاى ننشستند  ونكرده تاهى وكوشش آن ك وخدا در راه جهاد  ي ليكن اين بندگان برگزيده

  تابع شان شدند.   وتشان را پذيرفتند وى زمين دعوى رها ملت نيتر بزرگخره تا اينكه باآل
اى پيـدا كـرد، بـه     دش قالب تازهوضاللت، گمراهى براى خ ي رهوبعد از سپرى شدن اين د

ى اهـ  كتـاب در  وض كردنـد  وفاتشـان عـ  وتعليمـات پيغمبـران را پـس از     ها ملتاين معنى كه 
ى تـازه اى را از پـيش   هـا  روشبراى عبـادت   و دهارد كرود وغى از خوپيغمبران پندارهاى در

  ع كردند به پرستش پيغمبران. جمعى گفتند:وشرهم دسته از مردم  يكو دند، نمود اختراع وخ
د آمده است، عده اى پيغمبـر خـدا را پسـر خـدا قـرار      ورت پيغمبرش به زمين فروخدا بص 

طريـق بشـر پـس از در گذشـت      هيت قرار دادند. بـدين وبر خدا را شريك الدادند بعضى پيغم
را تعليمـات راسـتين پيغمبـران     نوگنـا وهاى گروهاى مختلف تـاريخ در كشـ   رهوپيغمبران درد

هـائى   مجسـمه  و هـا  بـت دنـد  وهم شكسته ب را در ها بتكه  تحريف كردند. براى همان كساني
 وشرايع پيغمبران را مسـخ كردنـد!    وتعليمات  وند پرستيد ورا مقدس شمردند  ها آن وساختند 

انينى وق وده ساختند! ول آلوهاى مجه افسانه وغ وسنتهاى در وم جاهليت ورس واع بدعتها وبا ان
ط كردند، تا جائيكه بـراى انسـان پـس از    وشرائع پيغمبران مخل د باوضع كرده بود بشر وكه خ

شـريعت اصـلى شـان را از     وند هدايت پيغمبـران  اود كه بتواى نمانده ب سيلهوگذشتن چند قرن 
سيرة حقيقى  ونيز سر گذشت پيغمبران  و پرداخته اند تميز دهد وان بعديشان ساخته وآنچه پير
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 قابـل  جائيكـه نـزد مـردم از آن مطالـب چيـز     ايات ساختگى از بـين رفـت تـا    وشان در خالل ر
  غمبران از بين نرفت.ششهاى پيوك وفعاليتها  ي اعتمادى باقى نماند، معذلك همه

ته ديـن حقيقـى شـان يعنـى     ى گذشها ملتبدانند كه  عزيززان وآم دانش وگرامي برادران  
ز در ون امـر وگنـا وى مختلفـى را كـه بـا نامهـاى گ    ديانتها وض كردند ور عوهمين ط اسالم را

ن اسـالم  رد غير از ديوسالم دينى را كه آالمسيح عليه  ، مثالًد اختراع كردندوبينيم خ جهان مى
 دوخـ  وده است، ليكن كسانيكه بعد از آن حضرت آمدند، با ديـن او بـازى كردنـد    وحقيقى نب

د سـاختند  ورا با اباطيلى كه خ وا ي پاكيزه وتعليمات پاك  ود ساختند ومسيح عليه سالم را معب
  (مسيحيت) ناميدند! را آن وردند ودين جديدى را براى مردم آ وده كردند وآل

هـاى ديگـران، نـزد     اسـته وج شدن آن با خوممز ومسخ شدن تعليمات پيغمبران د وجواما با 
بـه حيـات آخـرت     وبـه خـدا     به اين معنى كه عقيده حق باقى ماند، وهر ملتى جزئى از صدق 

 واى از مبـادى صـالح    عهومجم وبه اشكال مختلف منتشر شد،  ها امت و ها ملت ي درميان همه
ل حـق  وهر پيغمبرى جدا جدا ملـت خـود را بـراى قبـ     شته. در گذبجاى ماند اخالص وصدق 

احـدى در سراسـر   ود آمد كه ديـن  وجوآماده ساختند، تا جائى كه اين امكان ب وتربيت كرده 
د وجـ وى جهـان  هـا  ملـت ميان  فرقى كه در وت وتفاه جه بون توبد وميت پيدا كند وجهان عم

  د. وانسانها شناخته ش ي دارد، تنها دين همه
ص به آن ملت وضيح داديم كه براى هر امتى پيغمبران مخصواز اين براى شما ت و نيز پيش

علت ايـن امـر    .دوت اين پيغمبران منحصر به همان ملت يا امت بودع وشد  يا امت فرستاده مى
هـر   ودنـد  وط نشـده ب ويكديگر مخلـ  با ودند ور بواز يكديگر د ها ملتزها وده كه آن رواين ب

د كـه تعلـيم   ود. در چنـان شـرايطى، مشـكل بـ    ودش بـ ود سر زمين خـ ويا مقيد در حدوملتى گ
د وى سراسر جهـان منتشـر شـ   ها ملت و ها امت ي اختى درميان همهويك ن وجانبه  مشترك همه

ى ديگـر اخـتالف   هـا  ملـت ال هر ملتى بـا ملـت يـا    واح وضاع وا ومضافاً اينكه شرايط زندگى 
اخالق از خالل  ون جهت نادانى در عقيده، يدد. بونادانى سراسر جهان را فرا گرفته ب وداشت 

جـه  وآمد. بـا ت  د مىوجوزمان ب وجه به اختالف مكان ون با توگناوهاى گ رتواين مفاسد به ص
ز وى آنـر هـا  ملـت د جز اينكه بـراى هـر ملتـى از    وها چاره اى نب انگيزه وامل واين ع عوبه مجم
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هام باطل آن ملت را از بين وا ود وشحق بر انگيخته ه ارشاد ب وص براى تعليم وپيغمبرى مخص
هـاى   هومـردم را از شـي   وهاى درستى نشر دهد  انديشه وبجاى آن بتدريج افكار صحيح  وببرد 

افراد امـتش را ماننـد    وعالى هدايت كند و نه انين عادالوى از قورا به پير ها آن وباطل باز دارد 
دانـد   ديگر كسى جـز خـدا نمـى    كند، تربيت كند. چكش را تربيت مىودكان كومادرى كه ك

رانـى بـراى   وال گذشـت تـا اينكـه د   وبـدين منـ   هـا  امـت  و هـا  ملتكه چند هزار سال بر تربيت 
با پيشرفت  وغش فرا رسيد وآغاز بل ودكى را پشت سر گذاشت وانسانيت پيش آمد كه ايام ك

از سـر   رى كه مردموابط زيادى بر قرار شد بطور ها ملتتجارت بين عناصر مختلف  وصنعت 
آفريقا مسـافرت   وپا ور دست اروهاى دروكشه زمينى ب وسائل دريائى وچين با  وزمين جاپان 

ميـان مـردم    ن نيـز در وفنـ  وم وعلـ  واج گرفت وميان اكثر ملل ر كتابت در وخط  وند كرد مي
 وسـرداران   وشـد   مبادلـه مـى   هـا  ملـت عات علمـى ميـان   وضوم وافكار  ونظريات  ومنتشر شد 

 ونـد  كرد مـي ب ور شـان را مغلـ  ورهاى مجـا ورجـال مقتـدرى پيـدا شـدند كـه كشـ       وفـاتحين  
 (واليـت)  رى داراى چندين اسـتان وريكه هر كشوردند، بطوآ د مىوجورهاى بزرگى را بوكش

نيز چندين ملت تحت نظام سياسـى معـين    وند كرد ميرى چند ملت زندگى ودر هر كش ود وب
تدريج از ه ناشناسائى ب وبيگانگى  وراگندگى پ ورى ود ور هم گرد آمدند واحدى دورژيم و

بـراى  احـدى  واخـت اسـالم شـريعت    وليم يكناتعـ با د آمد كه وجواين امكان ب و ،رفت ميبين 
  د. وسراسر زمين اعالم ش

اهيـد كـرد كـه    وتاريخ بشر مراجعه كنيـد تصـديق خ  از اندى سال  وهزار  ودقبل از اگر به 
طلبيـد. بـراى مثـال بايـد      بشر باشـد مـى   ي كه دين همه ن حال، دين كاملى راز به زباوضع آنرو

  گفت:
معـذلك از   ،د مشتمل بر مبـادى اخالقـى  ود بلكه دينى بودائى اگرچه دين كاملى نبودين ب 
 ودر افغانسـتان   ولسـتان از طرفـى   ومغ و جاپـان ور چين ودر كش ون نهاده ور هند قدم بيروكش

ر دسـت رسـيدند   وهاى دروكشـ  بهن اين دين اج گرفت، تبليغ كنندگاوبخارا از طرفى ديگر ر
ترديد حضرت مسـيح اسـالم خـالص     ون شك وبد ودين مسيحى آمد.  سپس بعد از چند قرن

ج واسـتند ممـز  وخ د مـي وآمدند، ايـن ديـن را بـا آنچـه خـ      وكه بعد از ا رد، ليكن كسانيورا آ
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يت ناميدنـد. بـا   مسـيح  را آنكردند تا اينكه چيزى از آن باقى نمانـد، مگـر ديانـت ناقصـى كـه      
كه دنيـا   همين انتشار دليل آنست وپا منتشر شد، وار وافريقا  ودر ايران  مسيحيتاينحال همين 

ن وچـ  ، ودولش همچنـان مسـتعد و تيـار بـ    وبراى قب ود ودين جهانى كاملى ب ي در آنزمان تشنه
همـين   ورد وبـه آن ايمـان آ   وهاى ناقص قناعت كرد  ديانته ب توانست چنين دين را بيابد نمي

  اج داد. وى جهان رها ملت ديانتها را در

  سلم:وت محمد بن عبداهللا صلى اهللا عليه ونب

ى هـا  امت و ها ملت ي براى همه وبيان كرديم، براى دنيا  را آنضع وزمانيكه  ودر اين عصر 
سـلم  والى ما محمـد صـلى اهللا عليـه    وم ور وى زمين، يگانه پيغمبرى كه بر انگيخته شد، سرور
هدايت همه مـردم جهـان، ديـن     ور شد كه براى رهبرى وع كرد و مامود كه در عربستان طلوب

  جهانيان ابالغ كند.  ي  را به همه اي جانبهن همه وقان وحق 
زمين عربسـتان بـراى   اهيـد دانسـت كـه سـر    وجغرافيائى جهان نگـاه كنيـد خ  ي  شهاگر به نق

ر وكشـ  تـرين  نزديـك  واقع شده وافريقا  وزيرا بين آسيا  ؛دوين محل بتر مناسبرسالت جهانى 
پـا  وبى اروى جنـ هـا  قسمتى متمدن در ها ملتكه صاً نسبت به آن زمان وپا است، مخصوبه ار

ر وا ايـن كشـ  سـتان بـ  وهند ي با عربستان معادل فاصـله  ها قسمتآن  ي فاصله وسكونت داشتند 
  د. وب

انيـد،  وشـته انـد بخ  وزمـان ن  واز آن گذشته اگر آنچه را كتـب تـاريخ راجـع بـه آن عصـر      
عـرب بـراى ايـن رسـالت      تاز ملـ  تـر  مناسبملتى  واهيد دانست كه در سراسر جهان امتى وخ

  شد.   جهانى يافت نمى
 وز را فـرا گرفتـه   وقدرتهاى عظيم آن ر وى راقى ها ملتساير  ،انحالل وجبات انحطاط وم

ن ورب داراى خـ زهـا ملـت عـ   ورتيكه آن رود، در صونى گذاشته بوبه دگرگ وضاع جهان روا
ــ  وداغ  ــى ق ــوقلب ــدن    .دوى ب ــد تم ــر رش ــرف ديگ ــنحط   واز ط ــگ م ــاى فرهن ــار  وارتق انتش

د، واخالق مردم را فاسد كـرده بـ   وعادات  ها ملتميان ساير  ش درون وعيش وگذرانى  شوخ
رده بـار  وپرنـاز  ود كه مردم را راحت طلـب  وزگار داراى تمدنى نبوليكن ملت عرب در آن ر

اين ملت  وپستى مايل شده باشند  وبه رذالت  وگرفته باشند  وش خون وعيش  با ورده باشد وآ
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اج داشـت بـر كنـار    ور هـا  ملـت ميان سـاير   پليدى كه در وقرن ششم ميالدى از آثاز زشت  در
ميان ملتـى   انسانى كه امكان داشت در ي صفات عاليه ي ي كالم اينكه، كليه د. خالصهومانده ب

د داشت. عربهـا  وجون عصر جان سالمى بدر برده باشد در اين ملت فان آثار تمدن آوكه از ط
دنـد كشـاده   ودنـد! مردمـى ب  ومصمم كه براى ترس هـيچ اهميتـى قائـل نب    ودند دلير ومردمى ب

 وايـن د  وداشـتند   سـت مـى  واسـتقالل را د  وآزاد فكر، آزادى  و آزاده ،درست پيمان ودست 
 وشـد   اى كـج نمـى   ان در برابر هيچ ملت بيگانـه گردنش وند داد ميمعنى را بر همه چيز ترجيح 

 ونشـان جريـان داشـت    ودر خ ان گذشـتگى در راه دفـاع از مقاصـد   از ج وكارى فدا ي عاطفه
ش در آن راه نداشت. البته بسـيارى از  ون وعيش  وشگذرانى واى داشتند كه، خ زندگانى ساده

همه زشتى  اين است كه آن لى حقيقت امرواج داشت، وميان اين ملت ر منكرات در وزشتيها 
اسـماعيل   وصد سال به اينسو يعنى (زمان ابراهيم جنپ وهزار  ود كه از دوپليدى ناشى از آن ب و

م ورهبرى درميان اين قـ  وا ود، پيشوانگيخته نشده ب پيغمبرى بر در بين اين ملت )سالمال ماعليه
 ومـدنيت   وخالقشـان بپـردازد   بـه اصـالح ا   وتربيـت كنـد    ورا تزكيه  ها آند كه وقيام نكرده ب
دنـد بـه زنـدگانى آزاد    وميان صحرا زندگى كـرده ب  ن قرنها دروچ وزد، وبيام ها آنفرهنگ به 

ران واز آنجائيكـه د  ود واج گرفتـه بـ  ور هـا  آنميـان   عـادات جاهليـت در   ودنـد  وگرفتـه ب  وخ
از  ويب كنـد  را تهـذ  هـا  آننداشت كـه   را آنانائى ود هيچكس توب ده ميل انجاوجاهليت به ط

    .شنائى انسانيت هدايت نمايدوره هاى بهيميت ب تاريكى
بـه   اى العـاده  فـوق مـرد   وداشتند كه اگر يك نفر نابغـه   را آنصاف استعداد واين ا ي با همه

تعليمـاتش را   وت ودعـ  ي دنبالـه  وكننـد   ور وتربيت شان بپردازد دنيا را زير  وتعليم  واصالح 
مـردم را بـه هـدف عـالى انسـانيت برسـانند. رسـالت         وتبليغ كنند را  و رسالت شريفشبگيرند 

اكناف جهان به چنـين   وتش در ساير اطراف وتعليم دع وتبليغ  وجهانى اسالم براى نشر كلمه 
  د. وچنين مردان با عزمى محتاج ب ومصمم  وان مردان دلير وج

 را آنبـا دقـت    وتيـد  خوگذشته از اين، معنى لغت عرب را ببينيد! پس از اينكـه لغـت را آم  
 واهيد كرد كه براى اداى افكـار بلنـد   وترديد تصديق خ ون شك ويل كرديد، بدلتح ومطالعه 

از  تـر  مناسـب زبـانى   و... در تمام دنيا لغتى  بوتاثير در قل وترين معانى علم الهى  تعبير از دقيق
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ت بسـيار مهمـى ادا   عاوضـ وتاهى از اين لغـت م وهاى ك جمله ةسيلوه زيرا ب ؛دشو ميآن يافت ن
 در هـا  دلنشـتر در   وند كـه ماننـد تيـر    باشـ  مـي عات پر از چنان تـاثير  وضومعهذا اين م شود يم

د كـه ايـن   وشـ  ر مـى ود، تصـ دهـ  مـى  افـر ولـذت  ندگان وشـن بـه   هـا  آنعبـارات  نيز  و ،آيند مى
رآن چنين زبانى بـراى كتـابى ماننـد قـ    . بلى دآور ميجد ودر  اختيار بىايست كه آدمى را  مهنغ

  د. ودركار ب
بـه   وشـامل ا  وخداى متعال، رحمت كامـل   ي ابق، حكمت بالغهوس وجه به اين معانى وبا ت

هـا تـرجيح    ت جهانى بـر سـاير زمـين   وزمين عرب را براى نببندگانش چنين اقتضا كرد كه سر
ان فـرض كـرد،   وت نمى ومانندى براى ا وخدا كه مثل  ي اينك آنچه را اين مرد بر گزيده دهد،

  يم. ده ميضيح وت انجام داد براى شما توراى تبليغ نبب

  سلم:وت محمد صلى اهللا عليه وت نبوثب

هـا نـه   زوببيـنم كـه آنر   وچهار صد سال قبل جهـان كنـيم    وتاريخ هزار ه نگاهى باگر حاال 
 ومجلـه   وزنامـه  واى تـا ر  نـه چاپخانـه   ومبيلى ونـه اتـ   ونه خط آهنـى   وئى ونه رادي ود وبرقى ب

د وجـ وز وايجـاد شـده آنـر    ها مسافرتز براى مردم در وتسهيالتى كه امر وتشار دهد، كتاب ان
ر ديگرى سفر كند بايست چندين مـاه  ورى به كشواست از كشوخ هر آنكس كه مى ونداشت 
اى  هاى جهـان بـه كلـى رابطـه    روزگار بالد عـرب بـا سـاير كشـ    ودر آن ر وقت كند، وصرف 

دنـد،  واقع شده بومصر در اطراف عربستان  وم ور وهاى ايران رونداشت. درست است كه كش
ر را از ساير بـالد بكلـى جـدا سـاخته     وهاى عربستان، اين كشزار ريگ وهاى ريگ  هوليكن ك

  د. وب
ها  هفته وند رفت ميرها وبه اين كش ونشستند  ى شتر مىوبلى بازرگانان عرب براى تجارت ر

ش وفـر  وهـدفى غيـر از خريـد     هـا  مسـافرت  ند ليكن در ايـن كرد ميپيمائى  ها صرف راه ماه و
 واى،  نـه كتابخانـه   واى  نه مدرسـه  ود داشت وجوزمين عربستان نه تمدن راقى نداشتند. در سر

 وانـدن  وكسـانيكه خ  ي عـده  ودنـد  وبهـره ب  زش بـى وآمـ  ور نيز از نعمت دانش ومردم اين كش
شتن آشـنائى  ون واندن وخه ه بنيز كسانيك و، كرد ميز نوستند از عدد انگشتان تجادان ميشتن ون

  .  كردند ميشان نرون خارج از كشوفن وم واعتنائى بعل وجه وداشتند ت



   

  مبادي اسالم      56 
    

ه نى داشتند كه بـ ونه قان وسامانى بدهد  وزندگانى شان سر ه متى داشتند كه بوعربها نه حك
 كمـال  بـا  ود استقالل داشـتند،  واى از خ طايفه وجب آن نهى و امرى دركار باشد، هر قبيله وم

ن يكـديگر را  ومسـتمر خـ   ونين دائـم  وهـاى خـ   در جنـگ  وند كرد ميآزادى، مردم را غارت 
 وسـت  توان مـي دنـد، هـر آنكـس كـه     وقيمتـى قائـل نب   وس بشـر قـدر   وبـراى نفـ   وريختند،  مى
اثـرى از فرهنـگ    وشـد   مسـلط مـى   وبـر دارائـى ا   و كشـت  است ديگرى را بكشد، مـى وخ مي

شـرمى   با كمال بى واج كامل داشت، وقمار ر وشراب  و فحشاء وزشتكارى  ونداشتند. پليدى 
اف كعبـه  وند تا جائيكه زنانشان بـا بـدن برهنـه بـراى طـ     زد ميزشتى دست  وع پليدى وهر نه ب

د كـه بـه   وند، آزادى اين مـردم بجـائى رسـيده بـ    داد ميحالل را از حرام تميز ن ها آنند! رفت مي
بـه   ومـت نداشـت   وحك هـا  آننه عامل اخالقى بـر  هيچ گو ودند وبند نبنى پايوقان وچ قاعده يه

رى در نهادشـان ريشـه   وه بر ايـن جهالـت بـه طـ    وند. عالداد ميمت هيچ حاكمى تن در نوحك
نـد  رفت مـي هر گاه به سفرى  وند كرد ميرا سجده  ها آن وپرستيدند  را مى ها بتد كه وانيده بود
ند و داشـت  مـي بر  را آنديدند  ا مىيك قطعه سنگ زيبائى ر وآمدند  در منزل و ايستگاهى مى و

اسـتند.  وخ را از آن مي شان ند، و حاجاتكرد مي هدر برابر آن سجد وخدايشان قرار داده  را آن
 وشـد!   خاضـع مـي   هـا  بـت  وشد براى سـنگها   كه در برابر هيچكس خاضع نمى يعنى گردنهائي

  انند!  رس ميى شان ورزآه را ب ها آن ورده وند همين سنگها حاجتهاى شان را بر آكرد مير وتص
الدتـش  ود آمد كه پـدرش قبـل از   وجودى بولودر چنين شرايطى م ومى وميان چنين ق در
فـات كردنـد. بـدين جهـت در     ودكيش وران كـ وپـدر بـزرگش در د   وده، سپس مادر ومرده ب

 وكسـى را نداشـت كـه از ا    وپرسـت مانـد   سر بى ،دكوشى اين كومشوش وچنين محيط مغش
ل وسـالش مشـغ   وشته باشد. همينكه مختصر رشد كرد با ساير پسران هـم سـن   رشى داواميد پر

 وشـده،  ران جوانيش فرا رسيد به شـغل تجـارت سـر گـرم     وقعيكه دوم وسفند چرانى شد، وگ
ال شـان را ذكـر   واحـ  وضـاع  وى جـز بـا همـان عربهائيكـه ا    وآميـزش   و معاشـرت  ومجالست 

... لـيكن   شـتن هـم نمـى دانسـت    ون واندن وخ دومى) بد. اين مرد (اُوكرديم، با كس ديگرى نب
مش بكلـى  وهـاى قـ   خصلت وافكار  واخالق  وافكارش با عادات  وصفات  واخالق  وعادات 

كـرد،   هيچكس را با زبان يا دستش اذيت نمى وگفت  غ نمىوقت دروهيچ واختالف داشت. ا



   

  57  فصل سوم: نبوت
  

 وشـد ا  همنشـين مـى   وريكه هر كس يكبار با اوسخن، به ط شيرين واضع، ود ماليم، متومردى ب
ترين اشـياء را از  د نـاچيز ونب ين شخصيت حتى حاضر. اداشت ميست ورا تا سرحد فداكارى د

د، بـه همـين   ونظيـر بـ   پاكـدامنى بـى   وراسـتى   وبى بگيرد. از لحاظ امانـت  ور نامطلوطه كسى ب
 هـاى  امانـت  وگذاشـتند، و ا  ى مـي وى را به امانت نـزد  هايب هر چيز گران مردم شهر مكهجهت 

 واعتمـاد داشـتند    ومـردم بـه ا   ي . همـه كـرد  مـي دش حفاظـت  وجـان خـ   ومردم را ماننـد مـال   
اى  بـه انـدازه   وحيـاى ا  ورا (امين) لقب دادند. شـرم   وبجائى رسيد كه ا واطمينانشان نسبت به ا

نفاسـت   وسـتگى  را لخـت نديـد، شاي   وغ هـيچكس بـدن ا  وبود كه پس از رسـيدن بـه سـن بلـ    
 كـرد  ميزندگانى  پليد و اخالقميان مردمان بد وا با وجودي كهيد كه اى رس طبيعتش به درجه

پـاكيزه   واين مرد در تمـام اعمـالش پـاك     .دوهر پليدى متنفر ب و د از هر بداخالقيوخ ولى او
 وكار غـارتگرى  ه دست ب وم اوق ديد ميقت ود كه هر وپاكدل ب ونيت  شوقدرى خه د، و بوب

رد وخـ  وزد  ورد، هنگاميكـه آتـش جنـگ    وخ غصه مي و يدگرد ثر ميأند، متزن نريزى مىوخ
، داد مـي يـان را آشـتى   وجنگج و، زد مـي كمـر  ه دامن اصـالح بـ   وشد، ا ر مىو ميان مردم شعله

 و. به يـارى يتيمـان   كرد ميى مردم شركت ها بتدر مصي ورحيم و ماليم  ود مهربان ومردى ب
 و، كـرد  مـي همـان  پنـاه را م  ان بـى وهـر ر و داد مـي راك وپرداخت، به گرسنگان خ زنان مى هوبي

ضـرر   وكشـيد. بـه كسـى از ا    ش مـي وزيانشان را بر د وبار زحمت  و داشت ميرا محترم  ها آن
ران حيـاتش را بـا   وبا اينكـه سراسـر د   .كشيد د زحمت مىوخ والبته براى ديگران ا ورسيد  نمى

د وشـت. مـردى بـ   رذالـت نفـرت دا   ود معـذلك از شـرارت   وذل بسـر بـرده بـ   اارور ومردم شر
پرستى فطرت  د كه بتوتش با مردمانى باى برافرخته، و با اينكه معاشر داراى قريحه وشندل ور
پرسـتى   اينحال اين مرد از بـت  ند، باكرد ميى وپير را آند كه پدر بر پدر ودينى ب وى شان وثان

د كـه آنچـه   وخبر داده ب وئى قلبش به اوسرش را نزد بتى كج نكرد، گ گاه چيه وداشت  فرتن
 وشـريك اسـت    فقط خداى يگانـه كـه بـى    وآسمان است ارزش پرستش را ندارد  ودر زمين 

ميـان چنـان    د اين مرد دروجوبس.  وار پرستش است وشريكى قائل شد سزا وبراى ا توان مين
ميـان   هرى گران مايـه اسـت در  وئى گوغى داشت كه گوفر وم نادانى آنچنان درخشندگى وق

  چراغى است در تاريكى شب!   لى ياوسنگهاى معم
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بـه   وطهارت مقرره با رفعت را تمام كرد  وره زندگانى سراسر نظافت ود پس از آنكه يك
تـاريكى كـه از هـر طـرف بـر       ي صبرش از ديدن چنين پرده ي سن چهل سالگى رسيد، پيمانه

 ول جهـ  دش را از اين درياى ژرفوتصميم گرفت خ ود لبريز گرديد واجتماع سايه انداخته ب
زيرا در ايـن محـيط    ؛پرستى نجات دهد بت وشرك  وعملى  وانحطاط اخالقى  ومرج  وهرج 

زهـاى  ور و رفـت  مين وديد، بدينجهت از شهر مكه بير چيزى را كه مناسب فطرتش باشد نمى
  برد.   سر مىه ت بوخل و النى در عالم تنهاييوط

بـا گرسـنگى تزكيـه     وانه الى شـب ومتـ  وقلـبش را بـا عبـادات مسـتمر      وح ودر اين ضمن، ر
 وسـيله تـاريكى   ود كـه بـدان   ورى بـ ودر جستجوى ن و رفت مي وتأمل فر وبه فكر  و، كرد مي

آن ايـن   ي لهيبـه وسـ  د كه وياى چيزى بوج ود از بين ببرد ومش چيره شده بوظلمتى را كه بر ق
  اصالح كند.   ومرج را از سر ن وهرج  وفساد  وجهان پر از پليدى 

رى وآن نـ  ي لهيبـه وسـ  ر ناگهانى وطه قلبش ب وى داد ور وير حالى براى ايتغ در اين هنگام
د نداشـت پـر شـد،    وجـ وئى كه قبالً واز نير وشن گرديد، ود روى آن بوكه فطرتش در جستج

ى كه در آنجا خلوت گزيده بود بيـرون آمـد و در ميـان قـومش نـدا داد و      ربدين جهت از غا
پـس  ند شما را سودى بخشند يـا زيـانى برسـانند،    توان مين پرستيد ى را كه مىيها بتاين گفت: 

 هـا  آسمانبرداريد، و اين زمين و خورشيد و ماه و ستارگان و آنچه در  ها آن پرستش دست از
شـما  ه را خداى يگانه آفريده اسـت، و اوسـت كـه شـما را آفريـده و بـ       ها آنو در زمين است 

 هـا  آنرا نپرسـتيد و از   هـا  آنكند، پس  ده مىميراند و زن د و اوست كه شما را مىده ميروزى 
و از دزدى و غارتگرى و فحشاء و  ،يارى نخواهيد و حاجتهايى را كه داريد جز از او نخواهيد

كنيـد بپرهيزيـد! و در    ارتكـاب مـى   هـا  آنشرابخوارى و قمار بازى و امثال اين پليديها كـه بـه   
روحـى را نكشـيد مگـر     سـازيد و هـيچ ذى  عـدالت را پيشـه    ،ديگفتار و كردار تان راستگو باش

يد و هيچ چيز را از كسى نستانيد! و ندهيد مگر بحق! همه مرباي ها آنبحق! و دارائى مردم را از 
شما بشريد و همه افراد بشر مساوى و يكسانند. شرف و افتخار و برترى نه به نسـب اسـت و نـه    

بـه تقواسـت، يعنـى     رتـرى بسـته  جـاه و نـه بـه ثـروت بلكـه شـرف و ب      ه جامـه و  به رنگ و نه ب
پرهيزگارى و صالح و نيكوكارى است، در اينصورت هر آنكس كـه صـالح باشـد و از خـدا     
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بترسد و خودش را از كارهاى بد بر كنار نگاه دارد، از نظر انسانيت شـريف اسـت و كامـل، و    
ى شرف و برترى نخواهد بـود و از حيـات آخـرت يعنـ     گونه چيهچنين نباشد داراى  كه يكس

اى نخواهد داشت و نيز گفت: پس از گذراندن زندگانى اين  زندگانى جهان ديگر حظ و بهره
نـه   ييخـدا  عـدل  ي شـما نـزد پروردگارتـان جمـع خواهيـد شـد و در آن محكمـه        ي دنيا همه

شفاعتى دركار خواهد بود و نه دوستى و نه رشوتى، و همچنين از نسب عالى شما نيز نخواهند 
كه در آنجا براى شما سودمند خواهد بود ايمان شما است و اعمال صـالح،  پرسيد، بلكه چيزى 

يعنى كارهاى نيك شما، و هر يك از شما كه كار خوب انجام دهد داخل بهشت خواهد شـد  
  و هر كس كار خوبى انجام نداده باشد زيان آشكارى خواهد ديد و جهنمى خواهد شد.  

ى ان جهت كه او عادات و رسوم جـاهل بد ليكن قوم او دست به اذيت و آزارش زدند فقط
شمرد و در برابر آن مطالبى را كه خالف طرز و  را كه از پدرانشان ارث برده بودند معيوب مى

 ودادنـد   دشـنام مـى   وكردنـد   را اذيت مى وبه همين علت ا ؛ددا تعليم مى دوب روش پدران شان
 وگرفتنـد   سـخت مـى   وا بـر ا كـار ر  وكردنـد   پرتاب مـى  وى اوسه سنگ ب وكردند  هين مىوت

اذيتهـا و   وهـا   اع سـختى وانسـتند انـ  وت تا جائى كه مـى  ورا بكشند  ومحرمانه تصميم گرفتند تا ا
آزارها تسلسـل گرفـت نـه صـرف تـا يـك        واين همه اذيتها  وردند وآ ارد مىو وآزارها را بر ا

سـلم  وصلى اهللا عليـه  ز بلكه اين ممتد ماند تا سيزده سال كامل تا اينكه حضرتش ور ود وز ور
 ودنـد  وطنش هجرت كند، با اينحال مردم دسـت بـردارش نب  ور شد از وبعد از سيزده سال مجب

  يدند.  كوش مي وآزار ا وسته در اذيت ود پيوحتى در شهر مدينه كه به آنجا پناه برده ب
ر در برابـ  ومصـائب را تحمـل كـرد     وكار چرا اين همه شـدايد  ونيك ي ن بندهاي بايد پرسيد:

  ؟ كرد ميديد تا آن حد صبر  مش مىوآزارى كه از ق واذيت 
  پاسخ اين پرسش اين است كه:

پيشنهاد كردنـد كـه پادشـاه     ومستقيم هدايت كند. به ا ورا به راه حق  ها آناست وخ مى وا 
تر تمنـد وثر ومـردم بـاالتر    ي بدهند تـا از همـه   واهد به اوخ ت مىوثر ود يا آنچه مال وشان بش
به شدت ايـن پيشـنهادها را رد    ودارد، ليكن ا ى خدا دست بروت بسوض از دعودر ع وباشد، 

  داد.  تش را ادامه مىودع و كرد مي
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 وراسـتگ  وفدا كار  وتر : آيا در جهان مردى صالحبگوييمحاالجاى اين پرسش را دارد كه 
  د؟ ومى ش ويدا شده پ وتر از ا

آزار را در راه هـيچ نفعـى بـراى     وذيـت  ا ومشـقت   واين مرد ثابت كرد كه اين همه رنـج  
 وى اومـردم سـنگ بسـ    .دوبلكه در راه اصالح سـاير بنـدگان خـدا بـ    كرد؛  دش تحمل نمىوخ

جـز دعـاى خيـر     ولى اوند. داد ميرا مخاطب قرار  وترين كلمات ا با زشت وند كرد ميپرتاب 
  .  ين مردي شوندفداي چن گان خداتانسانان بلكه فرشنه تنها ! گفت ميچيزى ن ها آنبراى 

 ون آمدن از غار بـراى ا وتغيير عظيمى كه پس از بير وضع تازه واين  ي حاال قدرى در باره
  ى داده فكر كنيد.  ور

يكـه  ورسـيد، بـه نح   بالغت مى وحد اعالى فصاحت ه اند بوميخ وكالمى را كه بر مردم فر
 يهيچ كس چنـين كالمـ   نايشانه بعد از ود ورده بواين چنين كالمى را نيا وكس پيش از ا هيچ

  .  تواند ه نميردوآ
ند، بدين سبب كرد ميفصاحتشان افتخار  وخطابت  وشيده نيست، اعراب به شعر وبر شما پ

لـى  و  !رنـد ورده، بياوآ وره ماننـد آنچـه ا  ونـد يـك سـ   توان مـي ت كـرد كـه اگـر    ودعـ  ها آناز 
 ي رهوكترين سـ چوجه داشت كـه كـ  وردند. (بايد تود آوهمه سر عجز فر وانست وهيچكس نت

 ره نيـز وانست مانند اين سوكسى نت وازده كلمه است واست كه داراى د »ثروالك«قرآن مجيد 
   رد).وبيا

با مردم بكار  وگفتگ وها  ر تر است اين است كه زبانى را كه در خطبهوآ مطلبى كه شگفت
بـين   والم اگـر بـين آن كـ    ود، وفصاحت با آن بيان ديگر همطراز نب وبرد، از حيث بالغت  مى

 و حاضـ وبا مـردم داشـت مقايسـه كنيـد، فـرق       راتى كهومحا وگفته ها  وها  بيانى كه در خطبه
  اهد شد.  وم خوع سخن بر شما معلون وآشكار بين اين د

ش را با همـان  زندگي ي رهوسراسر د رشد كرداين (امى) صلى اهللا عليه وسلم كه در صحرا 
رده اسـت كـه   وهـائى را آ  عظـه وم و هـا  حكمـت ، اد ميگذرانيـد وسـ  نشينان امى يعنى بـى صحرا

. بلكه قبل از آنكه به ونه بعد از ا ورد وانسته چنان كلماتى را بر زبان آوت وهيچكس نه قبل از ا
همچنين ايـن مـرد    ودند! ودش هم نشنيده بوسن چهل سالگى برسد، مردم چنين سخنانى از خ
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انينى را ون انسانيت قـ ودر ساير شئ واست سي واجتماع  وسلم، در اخالق و(امى) صلى اهللا عليه 
تجربياتى كـه   وسعت نظر و ي حكماى سترگ، با همه وضع كرد كه حتى دانشمندان بزرگ و

درك كننـد!   را آناسـرار   ونـد حكمـت   توان مـي بت زياد، نوخته اند، جز با صعودر زندگى آم
مقاصـد آن   وانين وق اسرار آن ود، حكمت ومات بشر افزوده شومعل وبلكه هر چه بر تجربيات 
تقريبـا ً چهـارده قـرن پـيش      اهد شد! اين (امى) صلى اهللا عليه وسـلم ودر آينده بيشتر كشف خ

انيم وتـ  رد آن نمـى وضع كرده است معذلك ما در حال حاضر، حتـى در يـك مـ   وانينش را وق
انيم وتـ  مىن را آن ي همچنين، يك ماده ومحتاج به تغيير بدانيم!  را آنتجديد نظر كنيم يا اينكه 

ضـعى ديگـر در دنيـا چنـدين     و نهاىورتيكه قانوجاى آن بر داريم! در ص حذف كنيم يا از سر
خاسـر   وى در هـر آزمـائش خائـب    ونهاى دنيوتبديل گرديده است! ديگر قان وبار دچار تغيير 

نى كـه ايـن امـى    ودر آنحاليكه قان آشكار است، ها آندر تحذيف  وترميم  ي ها نشانه وماندند 
اى ازآن امكـان   دفعـه  و ضع كرده هيچ شقون مدد انسانى وانشين صلى اهللا عليه وسلم بدصحر

  و ضرورت حذف را ندارد و نه خواهد داشت. 
 وفضـائل   وشـرف   واخالق  ي لهيبه وسسه سال، بسيارى از دشمنانش را  ودر مدت بيست 

 وافقان وا تبديل به مد روبسيارى از مخالفان خ وخود ساخت  ستوتعليمات عاليه، د ي بذريعه
لـيكن شكسـت    وقيام كردند  يشاند. با اينكه قدرتهاى جبار عظيمى در برابر اود نموحاميان خ

ز شد از هيچكدام انتقام نگرفت، وقتيكه بر اين دشمنان پيروچك شدند وك وار وخ وردند وخ
 ور رضـاعى ا بـراد  و /كاكـا وكسـانيكه عم  .داد انعامش قرار واكرام  وبلكه همه را رهين فضل 

دنـد،  ورا مكيـده ب  وجگـر ا  وشـكمش را شـگافته    ودنـد  و(حمزة بـن عبـدالمطلب) را كشـته ب   
دنـد  واره سـاخته ب وطـنش آ ورا از  وا ودنـد  وپرتـاب كـرده ب   وبر كسانيكه سنگ بر ا وبخشيد! 

  كرد! ورا عف ها آن ود وچون بر ايشان فتح حاصل كرد، ترحم نم
بـه هـيچكس حتـى در     ويچكس عهـد شـكنى نكـرد    با ه ورزيد ونسبت به هيچكس مكر ن

رى آشكار است كـه حتـى بـدترين دشـمنان     وابق به طود. اين سوزى ننموتجا وجنگ، تعدى 
  عهد شكنى متهم سازند! وظلم  ورا به مكر  وكه ا اند كردهت نأى جرو
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را  هـا  آن وساخت  وا ي مسخر اراده وب وذجاعراب را م ي ى همهها دلد كه واين معانى ب 
ملتى  ها آناز  وحشيگرى نجات داد و وهاى نادانى  هداياتش از تاريكي وتعليمات  ي لهيه وسب

دنـد،  ونى نبوبنـد هـيچ قـان    از اعرابيكه پاى وتهذيب از همه پيشى گرفتند!  وساخت كه در نظم 
ن شدند تـا جائيكـه از ايـن لحـاظ     وقان ورد كه از هر جهت مقيد به نظم ود آوجوملتى ب وامت 

  پيدا كرد! توان مييخ جهان نظيرى براى اين ملت ندر تار
حكم ديگرى را اجرا كنند، مطيـع   وند ودند مطيع هيچكس بشوهمين مردميكه حاضر نب و 

همـين كسـانيكه داراى   وند كرد ميجانشان را در راه آن فدا  ولت بزرگى گرديدند كه مال ود
اخالقشان را تهذيب كرد كـه   ويه رى آدابشان را تزكودند، به طواخالقى نب وآداب  گونه چيه

اننـد از  وى تاريخ ميخها كتابط به آنان را در وقايع مربوقتيكه وحتى مردم دنيا در حال حاضر 
دند در وى زمين بوى رها ملتترين  انونات و آن كسانيكه نازلترين .ندكن ميدارى ندوتعجب خ

ى داراى قدرت وسال رسالت  23ت ودر پناه دع وتاثير تربيت اين مرد  وذ اخالقى ونف ي سايه
بـراى تعلـيم    ومصر را تسـخير كردنـد    وم ور ولتهاى ايران واى شدند كه د ى ارادهونير ونفس 

 ودر آسـيا   وزنـد  وبيام ايـ بـه دن انسانيت قيام كردند تـا ايـن معـانى را     واخالق  وتمدن  وشرف 
  ن اسالم پرداختند!  وبه نشر قان روپاى دوار وافريقا 

لـى  وسلم در نفس عـرب بجـاى گذاشـت،    ود كه آن مرد امى صلى اهللا عليه وباينها آثارى 
د! وتـر ازيـن بـ    آور شـگفت  وى زمين بيشتر از اين وى رها ملتس ساير ودر نف واين تعليمات ا

ه ازآن ورد. عالود آوجوى زمين بوانين ساير مردم روق وعادات  وزيرا انقالبى عظيم در افكار 
بجاى اينكـه   وقيام كردند  ومخالفت اه ب وى برگرداندند ور وى اورضع كسانيكه از پيواگر به 

 ودشمنى زدند و مردمـانى كـه ا  ه را سر مشق قرار دهند، آشكارا دست ب وا وى كنند وپير واز ا
د را وانسـتند خـ  وكـدام نت  د كه هيچواهيد نموجه كنيد، مالحظه خوت يرفتند،ذد پورا رهنماى خ

  بر كنار نگاه دارند! لى اهللا عليه وسلماز تحت تاثير اين مرد (امى) ص
د كه ناگـاه ايـن مـرد    وش كرده بوحيد) يعنى يگانگى خداى متعال را فراموز (تودنياى آنر

مردم يـاد داد! تـا جائيكـه حتـى     ه ب وپرستى را از ن درس يگانه وسلم آمد و(امى) صلى اهللا عليه 
ينكـه مـدعى يگانـه پرسـتى خـداى      مشركين، فعالً چاره اى ندارند جـز ا  و پرست ديانتهاى بت
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اى  آداب به مردم تلقين كرد به اندازه ولى را كه در اخالق واص وند! همچنين مبادى ومتعال ش
هـم   وى زمين را تحت تاثير قرار داد وى رها ملتآداب ساير  ود كه اخالق ومند بونير وى وق

لى را كـه در  واصـ  ومبـادى   وهمچنين درستى و راستى  و، استن نيز متاثر از تاثيرات آن واكن
د كـه حتـى   وپـذير بـ   اى معقـول و دل  د، به انـدازه ورده بواجتماع آ ومدنيت  وسياست  ون وقان

 ون نيـز ايـن اقتبـاس    وتـا كنـ   وسـرقت كننـد    اقتباس يا وادار كرد تا از اومنكران را  ودشمنان 
  سرقت ادامه دارد. 

گـرى در نهـاد شـان ريشـه      حشـي و و ميان ملتى كه جهل ريكه سابقاً گفتيم اين مرد دروبط
بازرگـانى دسـت    وسفند چرانى وكارى جز گه ب ود فقط بر اساس فطرت رشد كرد وانيده بود

تربيتـى از كسـى فـرا نگرفـت. در      وتعلـيم   گونـه  چيه وسن چهل سالگى رسيد ه نزد تا اينكه ب
سالگى در سن چهل ه ر شد كه اينهمه مظاهر كمال، يكبارگى پس از رسيدن بورت چطواينص

  جمع شد؟   وا
  علم را از كجا تحصيل كرد؟ واين معرفت  و
  ى غير عادى از كجا پيدا شد؟  واين نير و  
 وبينظيـر!   سردارى اسـت  وميان سرداران جنگى قائد  احد درو اين مرد را ببينيد كه در آنِ 

غيـر  نگزارى اسـت  ونگزاران، قـان وميـان قـان   در وحاكمى اسـت مـاهر.    و، قاضى ةدرميان قضا
تمـدن،   ودر ميـان مصـلحان اخالقـى     واسـت حـاذق!    فىوفان، فيلسـ ودر مجمع فيلس وعادى! 

در عين حال بـا   ودر صف رجال سياست، سياستمدارى است با تدبير!  ومصلحى است مبتكر! 
ردگارش سـر گـرم   وزانه و در شب چندين ساعت به عبادت پروداشتن اينهمه كارهاى زياد ر

 وفرزنـدان   وق زنـان  ونظمـى، حقـ   وكـه بـا چـه دقـت      ديـ كن يمـ ظه همچنين مالح ود! شو مي
 وازش وبـه نـ   وپـردازد   ايان مىوبين وبه خدمتگزارى درماندگان  و كند يماش را اداره  ادهوخان

ائى رسـيده  وحـد اعـالى فرمـانر   ه بـا اينكـه بـ    و! شـود  يمل ويتيمان مشغ وهمدردى بيچارگان 
يست كـه مفلسـان   ئغذا وغذاى ا شد،وپ خشن مى وزبر  ي جامه وابد وى حصير ميخومعذلك ر

  ماند!   راك مىوخ ز تمام بىورند بلكه گاهى چند روخ مى
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بـه مـردم    دسـت زده اسـت   كه به چنين كارهاى عظيم اخالقـى و اجتمـاعى   اگر اين مردي
  گفت: مى

را تكـذيب   وا ي انسـت گفتـه  وت مـي ع بشرم، هيچ فردى نوباالتر از ن ومن مانند شما نيستم  
ى هـا  بـت هوادعا نكرد كـه ايـن م   ورا نپذيرد! با اينحال چنين حرفى را نگفت  وادعاى ا و كند

  :گفت ميد دارد، بلكه هميشه وغير عادى را از خ
بـراى خـدا    ودم نيست بلكه هر چـه دارم از خـدا اسـت    ومال خ ها بتهوهيچيك از اين م 

ردن كالمـى ماننـد آن عـاجز    وانس از آ وجن  وام  ردهواين كالمى را كه براى شما آ واست، 
 ومـن نيسـت، بلكـه كـالم خـدا اسـت        ي ل قريحهومحص وفكر  ي زائيده ودم نيست واند از خ

م كـن  مـي هـر كـارى را كـه     وط نيسـت  وديگرى مربه خدا به برترى اين كالم نيز جز ب وفضل 
 وه فيقى دادودم نيست! بلكه خداى متعال است كه مرا چنين توشايستگى خ وناشى از كفايت 

امـر   را آنم مگـر اينكـه خـداى متعـال     گـوي  مـي هيچ چيزى را ن وم ده ميهيچ كارى را انجام ن
  كرده باشد!  

  :  دييبگواين معانى بمن  ي جه به همهوبات
خـدا اسـت تسـليم     ي كـه فرسـتاده   وا چرا بـه امـر   وريم وى ايمان نياچرا به چنين مرد صادق

  يم؟  ونش
جه داشته باشيد كه جهـان انسـانيت   وت ودر نظر بگيريد را  وامتيازات ا و ها بتهواز طرفى م

 وى يواز طـرف ديگـر راسـتگ    ورش نـداده  وپـر  ومـردى را نظيـر ا   ونه بعـد از ا  و ونه پيش از ا
دش را نسـبت بـه آنچـه دارد مـدح     وخـ  ود كنـ  مـي را ببينيد كه به آنچه دارد افتخار ن وامانت ا

 وهـا را بـه ا   د كـه ايـن نعمـت   ده مينسبت  ييداخه د! بلكه همه چيز را بگوي ميثنا ن ود كن مين
د: گويـ  مـي قتيكه وچرا  ويد تصديق نكنيم؟ وگ رت چرا آنچه مىوارزانى داشته است، در اينص

  را تكذيب كنيم؟   ومظاهر كمال از خدا است ا وها  اين شايستگي ي همه
دت سـر در  وافكار خـ  و واز ذهن ت واى  دت ساختهواين حرفها را خي  : همهبگوييم وبه ا و

د نسـبت  وخـ ه هـاى ديگـران را بـ    رده است. تأمل بكنيد آنكس كه كاذب باشـد شايسـتگى  وآ
لت وبـا كمـال سـه    محسـنات را  وى امـين، اينهمـه امتيـازات    ودهـد مگـر ايـن مـرد راسـتگ      مى
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رتيكه جز خـود او كسـى   واز اين عمل امتناع دارد، در ص ولى اود نسبت دهد وانست بخوت مى
. بارى، بنا بر آنچه گفته شد، اگر اين مرد ادعا داند ينمامتيازات را  وحسنات منبع و منشأ اين م

را رد  ود ادعـاى ا توانـ  مـي كـس ن  افراد بشر، هيچ ي ق همهوكند كه داراى شخصيتى است ما ف
  د، پس بايد پرسيد:  كن ميى نبا اينحال چنين ادعاي وكند 

  كيست؟  وتر از ا امين وتر  منزه وتر وراستگ
سـر پرسـت مـا، محمـد بـن عبـداهللا        ولى ومـ  وسيد  ور و، سرصادقنند كه اين مرد همه بدا

 وبرجسـته   وسـت. كارهـاى بـزرگ    وت اودليـل نبـ   وا راسـتگويى  وسلم است وصلى اهللا عليه 
ى هـا  كتـاب همـه در   وهمـه   ،ىوزندگى  ي رهويداد هاى دور وقايع و ي همه واخالق اعالى ا

راسـتى باشـد،    وى حـق  ودر جسـتج  كه با قلبـى سـليم   هر آنكس وين شده. وتد وتاريخ ثبت 
سلم پيغمبرى است كـه از  وصلى اهللا عليه  واهد داد كه اواهى خوترديد، دلش گ ون شك وبد

دش عرضـه داشـته همـين قـرآن     وم خـ وطرف خداى متعال فرستاده شده و كالمى را كه بـر قـ  
 و انـد وبـاز بخ  و شـوده گبـا قلبـى   آن را هر آنكـس كـه    وكنيد  ت مىوكريم است كه شما تال

بفهمد، ناچار است اقـرار كنـد كـه از طـرف خـداى متعـال نـازل شـده و تصـديق           را آنمعناى 
  رد. وبيا را آند مانند توان مياهد كرد كه هيچ بشرى نوخ

  ت:وختم نب

شـناختن صـراط مسـتقيم     واسـالم   قدمات، بايد دانست كه بـراى شـناخت  جه به اين موبا ت
راه ديگـرى   سـلم و قـرآن كـريم   وجز تعليمات پيغمبـر صـلى اهللا عليـه    يعنى راه راست اسالم، 

 وع بشر فرستاده شده وسلم پيغمبرى است كه براى تمام نومحمد صلى اهللا عليه  ود ندارد وجو
 ور وآنچـه را از نـ   خـداى متعـال   وختم شده است  ود اوجورسالت ب وت ونب وحى و ي سلسله

هر آنكس كه طالب حـق   وسلم فرستاده واهللا عليه  صلى وا ي اسطهواسته است بوهدايت كه خ
ه سراپا تسليم به امر خداى متعال، ناگزير است ب باشد اى بندهاهد وبخ وياى حقيقت باشد وج و

بينـاتى كـه    واز هر جهت به هدايت، داليـل   ورد وسلم ايمان بياوخاتم پيغمبران صلى اهللا عليه 
  ى كند.  ورا پير واز هر جهت ا وباشد  وا ي هتابع طريق واعتراف كند  ورده اقرار وآ وا
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  سلم:وت محمد صلى اهللا عليه وداليل ختم نب

شن گرديده اسـت  ور واضح وت را درك كرده باشيد، براى شما اين نكته واگر حقيقت نب
قـات هـر ملتـى    وقتى از اورتى ندارد كه در هر ونيز ضر وند وش لد نمىوز متوكه پيغمبران هر ر

 ودن هـدايت  وحيات پيغمبر در حقيقت عبارت از زنده ب وزيرا زندگانى  ؛اشدپيغمبرى داشته ب
  زنده است.   وزنده باشد ا ومادامى كه هدايت ا وست وتعليمات ا

س وهـ  وى وبـا هـ   وض كـرده  وشـان را عـ   زيرا مردم تعليمات ؛اند پيغمبران قديم همه مرده
 ورت اصلى در دسـت نيسـت   وصب ها آنى ها كتابز كتابى از وامر و اند كردهيش ممزوج وخ

 و انـد  كـرده ش وهمچنين مردم، سيرة آن پيغمبران را فرامـ  وانشان نيز چنين ادعائى ندارند وپير
شته چيزى كه قابل اعتماد باشد در دست ندارنـد،  ذهمرفته از حاالت صحيح پيغمبران گ يور

ران وكـه در د  كارهـائى را  و هـا  آنلـد  وهمچنـين محـل ت   و ها آنجزم زمان  ور قطع وحتى بط
  گفتار اين است كه:   ي خالصه و داند ينمحياتشان انجام داده اند كسى 

 ونه آن پيغمبران ايام حياتشان را سپرى كرده ودر حال حاضر، محال است كسى بداند چگ
  ؟اند كردهاهى صادر ون وامر  وچه ا
ز زنده وسلم هنوه م نيست، اما پيغمبر ما محمد صلى اهللا عليوفاتشان معلوهمچنين تاريخ  و 

از  ايشـان  آن قـرآن كريمـى كـه    وزنـده اسـت،    يشانراهنمائى ا وهدايت  وزيرا تعليمات  ند؛ا
يـر  يعامل تغ والفاظ اصلى در دست ماست  و، با همان كلمات به ما آوردهخداى متعال جانب 

 و سـيرة  وحركتى از حركات آن راه پيـدا نكـرده    وف يا نقطه وتبديل حتى در حرفى از حر و
سلم پـس از  ول اكرم صلى اهللا عليه وهاى رس گفته وكارها  ي همه وزندگانى  ي رهوكارهائى د

ئى همـين  وريكـه گـ  ون باقى مانـده اسـت، بط  ومد وظ ومحف ها كتابگذشتن سالهاى دراز در 
ش ورا بـا گـ   وكلمـات ا  و نيـد بي د مـى وسلم را با چشم خوز، شخص پيغمبر صلى اهللا عليه وامر
  يد.وشن تان مىدوخ

قـايع  وماننـد   وزنـدگانى ا  ي رهوقـايع د ود كـه  شـو  مـي در سراسر تاريخ جهان كسى پيـدا ن  
سلم محفوظ مانده باشد، بدين جهت براى مـا امكـان دارد   وران حيات پيغمبر صلى اهللا عليه ود

 واقتـداء   وگـذرانيم بـه ا   قات كه ميوقتى از اودر هر  وزانه ون حيات روكه در هر شأنى از شئ
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اين معنى دليل بر آنست كه مـردم   ورا سر مشق قرار دهيم  وكردار ا وئيم يعنى رفتار وتأسى ج
ديگـرى   ي سلم فرستادهوجهان در حال حاضر احتياجى ندارند كه بعد از پيغمبر صلى اهللا عليه 

  ى متعال بيايد.  از طرف خدا
آيد مگـر بـه    نمىاين نكته را نيز بايد در نظر گرفت كه هيچ پيغمبرى بعد از پيغمبر ديگرى 

  د:  شو ميعلتى از علتها كه در زير بيان 
احتيـاجى باشـد كـه بـار      ول اين است كه تعليمات پيغمبر پيشين از بين رفتـه باشـد   وعلت ا

  د. وديگر بر مردم عرضه ش
رت احتيـاج بـه   وم اين است كه تعليمـات پيغمبـر پيشـين كامـل نباشـد، در آن صـ      وعلت د

   د.واهد بوتمام آن خا وتكميل 
امـت   وملت خاصى باشد  وم اين است كه تعليمات پيغمبر پيشين منحصر به امت وعلت س

  باشند. ومحتاج به پيغمبرى مانند ا ها امتديگر يا ساير 
 ،آن ايـن اسـت كـه همـراه پيغمبـر      ود داشـته باشـد   وجـ و( علت چهارمى نيز ممكن اسـت  

آن جهـت از ذكـر ايـن علـت      مـا از  ود وفرسـتاده شـ   وتصـديق ا  وپيغمبر ديگرى بـراى تاييـد   
از  تـوان  مـي ن وع ذكر نشده است ونه از اين نونم ويم كه در قرآن كريم جز دكن ميددارى وخ

مى، وعمـ  وكلـى   ي رت قاعـده ومثال استثنائى چنين نتيجه گرفت كه خداى متعال بصـ  واين د
    .)فرستد كمك به پيغمبران مي وپيغمبران ديگرى را براى تاييد 

د نـدارد بـدليل   وجـ وهاى سـه گانـه    يم كه هيچ علتى از علتكن ميحظه در حال حاضر مال
  اينكه:  

ماداميكه اين دين هست در هـر   وسلم زنده است ول اكرم صلى اهللا عليه وتعليمات رس -1
از هـر هـدايتى كـه     ويم ومنـد شـ   از اين تعليمات بهره توانيم به راحتي ميزمان  وقت و
ردار ويج كـرده اسـت برخـ   وتـر  وشـان داده  كه براى زنـدگى ن  از هر طريقى ورده وآ

همچنين از راه هائيكه ناپسند است تا مردم را از آن بر حـذر دارد، بـر كنـار     و ،گرديم
احتياجى به پيغمبـر ديگـر    در دسترس است وزنده  وز هدايت اوهن قتيكهوبمانيم، پس 

  بر مردم عرضه دارد. را آنباره ود وت را تجديد كند ودركار نيست كه نب
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سلم تعليمات كامل اسـالم بـه دنيـا عرضـه داشـته شـده       وت محمد صلى اهللا عليه وا نبب -2
د يـا چيـزى از آن   وده شـ واست، بدينجهت ديگر احتياجى نيست كه چيزى بر آن افـز 

صـلى   يشاند ندارد كه براى جبران آن بعد از اوجورى در آن ونيز قص وكاسته گردد 
  م نيز منتفى است.  وه اين دليل علت دسلم پيغمبر ديگرى بيايد، پس بواهللا عليه 

 وجهانيـان آمـده    ي بـراى همـه   وسلم براى سراسر جهـان  وت محمد صلى اهللا عليه ونب -3
هـيچ ملتـى    وده اسـت، بنـا بـر ايـن هـيچ امـت       ومنحصر به امت متعين يا زمان معينى نب

د بـدين طريـق مالحظـه    واحتياج به پيغمبر خاصى ندارد كه از طرف خـدا فرسـتاده شـ   
  ع ندارد.  وضوم نيز موكه علت س شود يم

شده  ناميدهسلم خاتم پيغمبران واين داليل است كه محمد صلى اهللا عليه ي  جه به همهوبا ت
  اهد آمد.  وپيغمبر ديگرى نخ واست، يعنى بعد از ا

ز نيازى به پيغمبر ديگرى ندارد بلكه نيازمند مردانى اسـت  وته شد، دنياى امرفبنا بر آنچه گ
صلى اهللا عليه  يشانى اومردم را نيز به پير وى كنند وسلم پيرول اكرم صلى اهللا عليه وكه از رس

 وبدان عمل كننـد   وبفهمانند  ورا بفهمند يشان رهبرى ا وهدايت  وتبليغ كنند  وت وسلم دعو
سـلم از  ونى را بر قرار سازند كه محمد صلى اهللا عليه ولت آن قانود ومت وى زمين حكودر ر

  رده است.وآ را آنطرف خدا 



  :فصل چهارم

  ايمان به تفصيل

توحيـد در   ي تأثير عقيده ،اهللا الإله إال  حقيقت ،ال اهللاإله إمعنى ال  خدا،ه ايمان ب

ى خداونـد  هـا  كتـاب ايمان به  ،ايمان به فرشتگان خداوند متعال ،زندگى انسان

 ي ج به عقيدهاحتيا ،روز آخرته ايمان ب ،ايمان به پيغمبران خداوند متعال ،متعال

  ه.يبط ي كلمه ،به آخرت ي قيدهراستى و درستى ع ،توحيد

جلـو  ه يم قبل از اينكه گـامى بـ  كن ميتوصيه  كند يمآموزيكه اين كتاب را مطالعه  به دانش
بردارد، كمى به عقب بر گردد و به معلوماتيكه در فصول گذشته كسـب كـرده، يكبـار ديگـر     

  مراجعه كند و بياد داشته باشد كه:
بدون شك و ترديد، اسالم اگرچه عبارتست از طاعت خداى متعال و تسـليم شـدن بـه     -1

امر او، ليكن از آنجائيكه براى شـناختن ذات و صـفات خـداى متعـال و راه پرسـتش و سـپرى       
زندگى مطابق رضاى او و چگونگى تحصيل ثواب يا عقاب اعمالى كـه بجـاى    ي رهوكردن د

  ديگرى نداريم. ي باشد وسيله خداوند متعال ي يختهآوريم، جز پيغمبرى كه برانگ مى
  د كه:وبنابرين تعريف صحيح دين اسالم اين خواهد ب

به تعليمات پيغمبر صلى اهللا عليه وسلم ايمـان آوردن و خـدا را مطـابق هـدايت و رهنمـائى      
  پرستش كردن، اسالم است. يشانا

 را آنى برگردانـد و  ور هر آنكس كـه از هـدايت و رهبـرى پيغمبـر صـلى اهللا عليـه وسـلم       
ن اوتعـالى قـرار ندهـد، چنـين كسـى      وشـناختن قـان   ي سـيله وشناختن خداى متعـال و   ي سيلهو

  ست.ون اوو تسليم به قان مطيع خداوند متعال اگرچه ادعا كند به اينكه؛ مسلمان نيست
ى مختلـف جهـان آمدنـد و هـر     هـا  ملـت در زمان گذشـته پيغمبرانـى مختلـف درميـان      -2

ميان يك ملـت، چنـد پيغمبـر يكـى      شده بود، و گاهى در راى ملت معينى برانگيختهپيغمبرى ب
  شدند. انگيخته مى پس از ديگرى بر

قـت  ود ازآن دينى كه پيغمبر يـا پيغمبـران آن   وقت براى هر ملت، اسالم عبارت بودر آن  
  آموختند. ميبه آنان ص به همان ملت، ومخص
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 هـا  ملـت د، ليكن در شرايع مختلف ومانى يكى بهر چند حقيقت اسالم در هر عصر و هر ز
ه مـردم مـأمور   و بـا اينكـ   انـد  داشـته هاى عبادتها) اندك اختالفى با يكديگر  راه وانين و(يعنى ق

پيغمبران خداوند متعال ايمان داشته باشند، با اينحال هيچ ملتـى وظيفـه نداشـت    ي  بودند به همه
  كه تابع پيغمبر امت ديگرى باشد.

بـراى   تعليمات اسـالم را  محمد صلى اهللا عليه وسلم برانگيخته شد خداى متعالهمينكه  -3
ل اكـرم  ورسـ  ي سـيله ومى بشر باشد، و آن را به ود تا شريعت عمومردم جهان نازل فرم ي همه

  د.وصلى اهللا عليه وسلم تكميل فرم
يامى ى ملت خاص يا براى زمان معينى نيست بلكه پورسالت محمد صلى اهللا عليه وسلم بس

صـلى اهللا عليـه    يشـان و براى هميشه، و خداى متعال با رسالت ا مردم جهان ي ى همهواست بس
ى مختلـف آورده  هـا  ملـت بـراى   وسلم كليه شرايع اسالم را كه قـبالً پيغمبـران علـيهم السـالم    

سلم تـا روز قيامـت   وصلى اهللا عليه  يشانقت بعد از اوبودند، منسوخ كرد. بنا بر اين ديگر هيچ 
  نه شريعتى. وگر نه پيغمبرى خواهد آمد دي

سـلم  وبا توجه به آنچه گفته شد، اسالم، در حال حاضر جز پيروى از محمد صلى اهللا عليـه  
نيز اوامـر   وبراى ما آورده  ردن به آن همه تعليماتيكهوو ايمان آ يشانتسليم كردن پيغمبرى ا و
ن شخصى نيست كـه  وديگرى ندارد. اكن، معناى ها آنامرخدا انگاشتن و تعميل به ورا، ا يشانا

 ناميـده ندارد كافر  وهر كسى كه ايمان به ا ود واسته شوخوما ايمان به ا از طرف خدا بيايد و از
  د.وش

اسـته اسـت كـه    وخ از مـا  وما امـر كـرده   ه وسلم ب اينك امورى را كه پيغمبر صلى اهللا عليه 
درسـت   ور چقـدر راسـت   ويد اين همه اميم. ببينده ميبدان ايمان داشته باشيم براى شما شرح 

  بخشد. بلندى مى وانسان را تا كدام حد رفعت  ها آنهستند و ايمان به 
ؤمن بايـد بـه آن مـ    ومهمترين امرى را كه پيغمبر صلى اهللا عليه وسلم صادر كـرده   ولين وا

   است، اين كلمه بنياد اسالم است. (ال اله اال اهللا) ي باشيم جمله
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، همين كلمه اسـت. اقـرار   كند يم متميز وملحد جدا  ورا از كافر، مشرك چيزيكه مسلمان 
ايـن كلمـه ايمـان      شود. آنـانى كـه بـه    ميان انسانها مى و انكار اين كلمه موجب فرق عظيم در

  ه ديگر.وگردان ازين كلمه باشند گر وو آنانى كه ر ندهى جدا اوگر آورند، مى
بختى و كاميـابى و ترقـى    اشند به رستگارى و نيكى ايمان داشته بكسانى كه به چنين معناي

چار آخرت د وكسانى كه از اين معنى روى بر گردانند، در دنيا  وآخرت سرافرازند  ودر دنيا 
وه تنهـا  لى بايد دانست كه اين فرق عظيم بين دو نفر و يا دو گروزيان و سر شكستگى هستند. 

را به زبـان آورد   )-ال اهللاإله إال  -الف و هاء الم و ( تركيب شده از ي به اينكه كسى اين جمله
  د.شو ميآورد، معلوم ن ى يا گروهى ديگر اين جمله را بر زبان نمىكس و

  آن ايـن اسـت كـه اگـر شـما بـه بيمـارى        ود بايد مثلـى بـزنيم   وبراى اينكه مطلب روشن ش
 را بـر زبـان   )1(نـه) (گنه گ ي يد، بمحض اينكه كلمهوشاهيد معالجه وتال باشيد و بخ(ماالريا) مب 

(گنـه  اگرچه اينكه اين كلمه را هزار بار تكرار كنيـد، مگـر اينكـه     ريد شفا نخواهيد يافت،وبيا
  را بگيريد و بخوريد. گنه)

ن اقـرار  وال اهللا) نيز چنين است كه اگر بدون توجه به معناى آن و بـد إله إ(ال  ي گفتن كلمه
گيريـد، بـر زبـان برانيـد،      ن كلمه بر عهـده مـى  گفتن اي ليت عظيمى كه بائوقلبى و توجه به مس

  اهد داشت.وبراى شما سودى نخ
قتى كه اين كلمه در عمـق  وحقيقت امر اين است كه فرق حقيقى حاصل نخواهد شد مگر 

دل  و يعنى ته دل شما جاى گرفته و به راستى و صداقت به اين كلمه يقين داشته باشـيد  -قلب 
 -يقـين شـما   وكه خالف اين اعتقاد باشـند و رسـوخ عقيـده     د از همه اعتقاداتيوشما خالى ش

  اينكه زهر كشنده است.ر شما به سوزندگى آتش نباشد، يا مانند يقين شما ب ي تر از عقيده كم
 دهـد  ينمـ اجازه كه ايمان شما بخاصيت سوزندگى آتش مقصود اين است كه همانطورى 

 دهد ينمهالكت زهر، شما را اجازه  بريد، و ايمان شما بخاصيت ورا در آتش فر تان كه دست
تـرين   (ال اله اال اهللا) نيز چنين باشد كه كوچك ي شما به جمله ي كه آن را بخوريد، بايد عقيده

                                         
 . (مصحح)و تب گياهي براي درمان بيماري ماالريا ،) نام دارويي استنِ گ نِ گ(گنه گنه  -1
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د از شما صادر نگردد چه در عقيده و چـه در  وعملى كه دليل شرك يا كفر يا الحاد شناخته ش
  عمل.

  ال اهللا:إله إ: ال ي معنى جمله

  له) چيست؟إكه معنى (حاال بايد بدانيد 
، يعنى كسى كه از حيـث بزرگـى و جاللـت    ) استمعناى لغوى اين كلمه (مستحق عبادت

آن باشد كه مردم او را بپرستند و به منظور عبادت در برابر  ي ن و علو مقام و منزلت شايستهشأ
  رند.واو گردن خم كنند و سر تعظيم فرود آ

ى ونيـر  ي د كه چنين كسى دارندهشو ميهم شامل  (اله) اين مفهوم را ي (معناى ديگر كلمه
عظيمى است كه عقل انسان از ادراك پايان آن حيران باشد، و همچنين ايـن كلمـه    و جبروتى

باشـند و   وباشد و همه محتاج به ا متضمن معنايى است كه چنين كسى محتاج به هيچكس نمى
  مجبور باشند كه در جميع شئون حيات از او يارى بخواهند).

هـاى او  وكـه نير  كسـي  يعنـى  -از مردم محجوب باشد  كه يكسنيز اين كلمه به معناى ( و

) فى القـرآن  ةربعالمصطلحات األد) تفسير و تعبير شده است. (مراجعه شود به كتاب (وديده نش
ان ) در زبـ GODهاى (خدا) در زبان فارسى و (ديوتـا) در زبـان هنـدى و (    واژه لف،تأليف مؤ

(اله) هستند و همچنين در ساير لغات جهان كلمـاتى شـبيه    ي ف همين كلمهانگليسى همه مراد
  براى ذات بارى تعالى است: م(اهللا) اسم عَل ي و كلمه شود يماين كلمه يافت 

نيست جز آن ذات بـارى تعـالى كـه اسـم او اهللا      لهإ پس معنى (ال اله اال اهللا) اين است: هيچ 
آن نيست كـه مـردم او را بپرسـتند و بـه      ي شايسته گفت كه در اين جهان هيچكساست. بايد 

  عبادت نزد او سجده كنند، مگر خداى متعال. وعنوان طاعت 
هر چيـزى مجبـور و نـاگزير اسـت      ود شو ميحاكمى جز او يافت ن ودر اين جهان مالكى  

اس قرار گرفته است و عقـل انسـان در ادراك ذات   وراى حودر ما وا وكه از او يارى بخواهد 
  سرگشته و حيران است! او

  حقيقت ال اله اال اهللا: 
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اينك حقيقت ايـن كلمـه را بـراى     وكه الفاظ (ال اله اال اهللا) در لغت دارد  اىاين است معن
  يم:كن ميشما بيان 

مـا رسـيده و آنچـه در ايـن     ه احـوال انسـان بـ    ي هاى تاريخ دربـاره  ترين دوره آنچه از قديم
بشر  مشاهده گرديده، دال بر اين است كه هيچ دوره اى بر اه ملتجهان از آثار قديم و جديد 

  در نظر گرفته و او را پرستيده است. ييخدانگذشته مگر اينكه براى خود الهى يا 
چـه   - و جوامـع چنـين اسـت كـه هـر يـك       ها ملت ي هم وضع فعلى همه در زمان موجود

 پرسـتند، و همـين امـر از    ىم را آن وبه الهى معتقد شده  در سراسر جهان -حشى و چه متمدنو
) يا خدا در نهاد همه نفوس بشر جايگزين است و ريشه ر (الهوهر جهت دليل آن است كه تص

تـا بـراى    كنـد  يمـ ادار وافراد بشر چنين چيزى هست كـه او را   ي عمق ذهن همهدر  ودوانيده 
  در نظر گرفته و او را پرستش كند. ييخداخودش 

   بايد پرسيد علت اين امر چيست؟

ايـن   ديـ توان يمافراد بشر،  ي با توجه به حال همه ورونى خودتان با اندك توجهى به حال د
  وضع را مشاهده كنيد.  

براى بندگى آفريده شده اسـت.   از آنجائيكه انسان از لحاظ فطرت محتاج و ضعيف است،
نـد اسـت   د چه احتياجاتى دارد! به چيزهاى زيـادى نيازم ومالحظه كنيد كه انسان براى بقاى خ

  د.ده ميآورد و گاهى از دست  كه در دسترس او نيست. گاهى اين چيزها را بدست مى
حاصل كند ولى گـاهى موفـق    را آند تا كوش ميكه بحال او نافع است و  هائيچه بسا چيز 
د. همين امر دليل بر آن است كه بدست آوردن آنچـه بـراى آن   شو ميد و گاهى موفق نشو مي

  تيار او نيست. د، در اخكن ميتالش 
سـعى   ود ده ميباد  هايش را بروآور است و تمام آرز كه براى انسان زيان چه بسا چيزهائي

د و انسـان  آور مـي براى او مصـيبت و محنـت و مـرض ببـار      وده ميسازد وه شش او را بيوك و
دليـل  د! اينهـا همـه   توانـ  ميو گاهى ن تواند يمدفع كند، با اينحال گاهى  را آند تا كن ميتالش 

  ع حوادث يا دفاع از آن در اختيار خود شخص نيست. وآنست كه وق
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هـا و   د. مـثالً كـوه  كنـ  مـي ابهت آن انسـان را مرعـوب    كه عظمت و و باز چه بسا چيزهائي
هـاى شـديد و    ترسد! و همچنين طوفان بيند و مى ها و گزندگان مهيب و مخوفى را مى رودخانه

هاى رعد و برق و ابرهاى تيره و ريزش  كند! و منظره مى حشت زدهوها او را  و سيالب ها زلزله
  لرزاند. ترساند و مى بارانهاى سخت او را مى

هـا در   شود! ببينيد اين پديده بيند و مرعوب مى او آفتاب و ماه و ستارگان را در گردش مى 
يز دش را نـاچ ود و انسان در برابـر آن چقـدر خـ   كن مينظر انسان چقدر بزرگ و نيرومند جلوه 

  انگارد!   عاجز مى وبيند!  مى
دش توجـه  ود و به عجز و ناتوانى خوش گون مواجه مىهاى گونا انسان همينكه با اين منظره

به غير! و همينكه چنين احساسى  اى است ناتوان و محتاج كند كه بنده كند، قلباً احساس مى مى
ى وبـه نظـر    قـدرتي آنگـاه   د.وشـ  ر (اله) يا خدا در ذهن او بيدار مىودر قلبش بوجود آمد تص

احساس به عظمت و جالل و قـدر   واين چيزهاى بزرگ را در اختيار دارد.  ي رسد كه همه مى
ى بـه  وقـ  قـدرت سازد كه سرش را در برابـر ايـن    ر مىورا مجب ومند اودست نير وشأن اين د و

ارد كند تا حاجتش را عرضـه د  ادارش مىو طاعت خم كند. و همان احساس وعنوان عبادت، 
در زيـان   ذاتقـدرت آن   وت وهمچنين احساس به قـ  ودر ماندگيش را اعالم كند.  وعجز  و

بركنـار دارد! بـدين    اوخـود را از غضـب    وبترسد  كند كه از او ر مىو، او را مجبورسانيدن به ا
  برد. كند و به آن پناه مى جهت دست نياز بلند مى

داراى   را هـا  آنهـائى كـه   كـه ايـن چيز   كند يماش انسان گمان  ترين درجه نادانى در پائين
انگـارد، همـه    ها را براى خود سودمند يا زيان آور مى بيند يا قسماً وجود آن قدرت عظيمى مى

  هستند. »خدا«
د! و كنـ  مـي ها را عبادت  ها و كوه و به همين جهت و مناسبت است كه وحوش و رود خانه

ان و بـاد و مـاه و آفتـاب و سـتارگان را عبـادت      افتـد و زمـين و بـار    به سجده مى ها آندر برابر 
، تابشـى از علـم و نـور در فكـر او     شود يمد! ولى همين كه اين نادانى اندكى از او زايل كن مي

  مانده اند.ء مانند خودش ناتوان و عاجز و دراين اشيا ي فهمد كه همه د، آنگاه مىكن مينفوذ 
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تـرين   نـات را ماننـد كـوچكترين و ادنـى    ترين حيوا و قوى نيتر بزرگبيند كه مرگ  و مى 
شـگافد  ها را انسان خود مىخشكد، كوه هاى بزرگ مى آورد! و رودخانه حيوانات از پا در مى

د حاصل خيـز شـود و از شـكم خـودش چيـزى را برويانـد بلكـه        توان ميو زمين ن ،تراشدو مى
كـافى بـه زمـين    محتاج به آب است تا حاصل خيـز شـود و گيـاهى برويانـد و هنگاميكـه آب      

  د.شو ميت خنرسد، خشك و س
هـا را بـه جلـو    وزد و ابر آيـد بلكـه بـادى كـه مـى      بيند كه آب خودش از آسمان نمى و مى 

د كه هوا نيز به خودى خود قادر بر وزيدن كن ميد. و مالحظه شو ميميراند باعث ريزش باران 
هـا   ايـن پديـده   ي ه وجود همـه آور باشد، بلك د به ذات خود سودمند و يا زيانتوان مينيست و ن

بيند كه خورشيد و مـاه و سـتارگان همـه     خره مىموقوف بر علل و اسباب ديگرى است. و باآل
  توانند از حكم اين قانون تجاوز كنند!   تابع قانون ثابتى هستند كه به قدر موئى نمى

شـياى  د كـه عمـل و تحـرك ايـن همـه ا     شـو  مـي در اين مرحله ذهنش به اين نكته متوجـه  
عالم وجود پنهان اند و اين نيروها است كه بـر  هائى است كه در ظاهرى متكى و مستند به نيرو

  چيز قادرند. و بر هر كند يمها حكومت  پديده ي اين اشياء و بر كليه ي همه
د كه نـور  كن ميگيرد و تصور  انسان به خدايان متعدد نهانى، از اينجا سرچشمه مي ي عقيده

  و تندرستى و زشتى و زيبائى، هر يك خداى مخصوصى دارند.و هوا و آب و بيمارى 
يـك از ايـن خـدايان بـه خيـال و گمـان خـود در ذهـنش صـورتى تصـوير            آنگاه براى هر

! ولى پـس از آنكـه ايـن نـور يعنـى نـور علـم و        كند يمو دور او ميگردد و سجده اش  كند يم
قانون ثابـت و نافـذى وجـود    بيند كه در نظام عالم هستى  معرفت در ذهنش فزونى گرفت، مى

  كار است. دارد كه براى انضباط دقيق و محكم آن مواظبتى در
ريـزد و بـه چـه     مـي وزد و بـاران چگونـه فـرو     ا چگونه مـي د كه هوكن ميو سپس مشاهده  

و بـه چـه ترتيـب     شـود  يمـ ض گردند و چسان فصول سـال عـو   كيفيتى سيارات در آسمان مي
هاى زيـاد  ند و چگونه نيروكن ميها رشد  ند و كاشتهرس ميها  ثابت و دائمى ميوه ي تحت قاعده

  ند.كن ميند و با چه نظمى با يكديگر همكارى شو ميو مختلفى با يكديگر متحد 
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اسـباب و موجبـات همكـارى    د كه كن ميو با توجه به اتفاق و استحكام اين قانون مشاهده  
شود تا هر عملـى از اعمـال    فراهم مى عوامل نهانى اين قانون بدون تخلف و تأخير ي براى همه

  اين عالم در موقع معين انجام بگيرد.
افگند و اين نظـم دقيـق محكـم و     و همچنين هر مشركى همينكه به جهان هستى نظرى مى
دارد  ييخـدا شود كه ايـن جهـان    مستحكم را از نظر ميگذراند، ناچار است به اين معنى تسليم

كه اگر ايـن   كند يمو رياست دارد، و حساب  كند يم حكومتدروغين خدايان  ي كه بر همه
شـود و فسـاد و هـرج و مـرج      خدايان متفرق استقالل عمل داشته باشند، نظام هستى مختل مـى 

  گيرد. مي همه جا را فرا
 نامد ولـى ضـمن   مي »خداى خدايگان«يا  »رشو ميبر«يا  »اهللا«انسان اين خداى بزرگ را 

و گمـان   ،ددهـ  مـى او قـرار  ك يشـر  ي رايان كـوچك خـدا عبادت كردن ايـن خـداى بـزرگ،    
كه مقام الوهيت مانند پادشاهى اين جهان است و همان طـور كـه پادشـاه در ايـن دنيـا       كند يم

د و كنـ  ميمشورت  ها آنوزيران بسيارى دارد كه مورد اعتماد اوست و در امور كشوردارى با 
اى بزرگ نيز در اداره كردن امور اين د، اين خدكن ميواگذار  ها آنها را به  بسيارى از منصب

د بدون جلب رضايت اين خـدايان  كن ميطلبد و تصور  جهان از آن خدايان كوچك يارى مى
  كوچك رسيدن يا نزديك شدن به خداى بزرگ امكان ندارد!  

ظف است آن خدايان كوچك را هـم عبـادت كنـد و دور    موجاهل انسان اين به اين دليل 
ها را وسيله قرار دهد و  بترسد و براى رسيدن به خداى بزرگ آن ها آنها بگردد و از خشم  آن

ها نصرت بخواهد و براى حصول خرسـندى و   ها دراز كند! و از آن دست استمداد به سوى آن
  رضاى خاطر آنان نذر و قربانى كند!

 افزيد به تدريج از عدد خـدايان  و بر بصيرتش مى كند يمولى پس از آنكه علم انسان ترقى 
انـد، فكـر    گرفتـه شود، به اين معنى كه: راجع بـه خـدايانى كـه مـردم نـادان در نظـر        كاسته مى

كـدام خـدا نيسـتند، بلكـه      فهمد كه هـيچ  و مى كند يمهريك از آنان تأمل  ي و در باره كند يم
  تر از ساير بندگان. تر و بيكاره نيز بندگانى هستند مانند ساير بندگان، و شايد هم ناتوان ها آن
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دارد تا اينكه در  شان دست برمي بعضو از عبادت  كند يمصرف نظر  ها آنجهت از  به اين
 ةماند. ولى هنوز مقدار زيادى جهـل و نـادانى در بـار    پايان كار جز يك خدا براى او باقى نمى

  ماند. اين خداى واحد در افكار انسان به حال خود باقى مى
را  اى نشسـته و مـردم   ى جسـم اسـت و در گوشـه   كه خدا ماننـد مـا دارا   كند يميكى خيال 

  ند!  كن ميند و او را سجده كن ميبيند و مردم او را پرستش  مى
كه خداوند زن و فرزندانى دارد و ماننـد بشـر داراى نيـروى تناسـلى      كند يمديگرى تصور 

  است!  
  آيد. كه خدا به صورت بشر به زمين فرود مى كند يمديگرى تصور 

پس از آنكه جهان را آفريد، از توجه به كـار جهـان دسـت كشـيد! و     د: خدا گوي ميكسى 
دستگاه آفرينش را به حال خودش واگـذار كـرد تـا خـود بـه كـارش ادامـه دهـد و حـاال در          

  اى نشسته و به استراحت پرداخته است! گوشه
گويد: رستگارى منحصـر در ايـن اسـت كـه شـفاعتى دركـار باشـد و اوليـاء و          ديگرى مى

  باشند! كنند و نزد خداوند وسيله و واسطه مى از مردم شفاعت مى ارواح مقدسه
د كـه هنگـام عبـادت آن را    دانـ  ميكشد و ضرورى  يكى از خداى متعال تصوير خيالى مي

دارد، و با اينكه به توحيـد معتقـد اسـت! بسـيارى از چنـين اوهـام سسـت و         جلوى نظرش نگه
ست كه در خارزار شرك و كفـر دسـت و پـا    ماند و به اينجهت ا اساس در ذهن او باقى مى بى
  زند.   مي

  ها هيچ علت و جهتى ندارد مگر اينكه آن را از نتايج نادانى بدانيم!   اين آلودگى
جـز   ييخـدا است، يعنى هـيچ   »ال اله اال اهللا« ي آخرين و باالترين اين درجات همانا جمله

ل آن را به پيغمبـرانش داده و  خداى يگانه وجود ندارد. و اين همان علمى است كه خداى متعا
علمى در هر زمانى به كشورى فرسـتاده تـا ايـن علـم را بـه بنـدگانش        ي ها را با اين سرمايه آن

  بياموزند.
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اين علم در آغاز امر به آدم عليه السالم و بعد به نوح عليه السالم و ابـراهيم عليـه السـالم و    
و در پايان كار به محمد صلى اهللا عليـه وسـلم   موسى عليه السالم و ساير پيامبران عليهم السالم 

  داده شد.
هاى جاهليت آلـوده نيسـت    اى از شائبه اين علم همان دانش خالصى است كه به هيچ شائبه

كه قبالً يادآورى كرديم علـت اصـلى آلـودگى و ابـتالى مـردم بـه اقسـام گونـاگون          و قسمي
گردانيده و بـر حـواس    مبران روى برپرستى جز اين نبوده كه مردم از تعليمات پيا شرك و بت
  .اند كردهشان تكيه و عقل خود

پردازيم تا معلوم شود كـه ايـن    جز و مختصر مىمو ي و تشريح همين نكته اينك به توضيح
  معنى متضمن چه حقيقت ثابت و معانى بلندى است.

  تصور الوهيت است به اين معنى كه: ،اولين و مهمترين مسئله -1
عقل انسان از درك خصوصيات و آغاز و انجـام آن عـاجز اسـت، و     اين جهان بزرگ كه

و در آن ماوراى حـد و   ،همين جهانى كه از زمان نامعلوم تا زمان نامعلوم جارى و سارى است
  آيد. حساب مخلوق به وجود آمده و هنوز به وجود مى

د كـه  دهـ  ميها و اختراعاتى چنين در آن روى  و همين جهانى كه هر روز حوادث و پديده
داشـته   ييخـدا سازد، امكان ندارد بدين صورت باشد، مگر ايـن كـه    عقل انسان را مبهوت مى

نيـاز و   يعنـى بـى   »صمد«  باشد ييخداباشد زنده كه نه بميرد و نه محدود به حدى باشد، بلكه 
دانائى باشد كه هيچ چيـز بـر    ، حكيمى باشد مصئون از اشتباه،مستغنى از غير، بر همه چيز قادر

حـد و حصـر كـه تخلـف از امـر او       هـاى بـى  ، غالب و قاهرى باشد داراى نيرواو پوشيده نباشد
ممكن نباشد و هرچيزى از اشياى ايـن جهـان موجبـات و اسـباب حيـات و رزق شـان را از او       

  بخواهند و از معايب و نقايص منزه باشد و هيچكس قدرت مداخله در كار او نداشته باشد.
اى جمـع شـده باشـد و امكـان      در ذات واحـد و يگانـه   لوهيت بايـد اين صفات ا ي كليه -2

دارد كه ذات غالب و قـاهر  ندارد كه اين صفات در دو ذات فراهم آيد. به دليل اينكه امكان ن
و همچنين محال است كه اين صـفات در ميـان خـدايان     ،يك ذات معين باشددر جز و حاكم 

و ديگرى عـالم باشـد و سـومى روزى دهنـده     زيرا اگر يكى حاكم باشد  ؛مختلفى تقسيم شود
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بـا يكـديگر همكـارى     آنـان باشد، هريك از خدايان محتاج بـه ديگـرى خواهنـد بـود و اگـر      
  نكردند به ناچار دنيا نيست و نابود خواهد شد.

و نيز امكان ندارد كه اين صفات از يكى به ديگرى انتقال داده شود، يعنى يـك بـار يكـى    
كه قـادر بـه نگهـدارى حيـات خـودش نيسـت        ييخدازيرا آن  ؛گرىخدا باشد و بار ديگر دي

كه نتواند نگهدار الوهيتش باشد  ييخداچگونه خواهد توانست به ديگرى حيات ببخشد و آن 
هاى آن مداخله نمايد. حقيقت امر ين جهان عظيم حكومت كند و در كارنخواهد توانست بر ا

د بر يقينش خواهد افزود كه صفات الوهيت جـز  اينست كه هر قدر نور علم بر انسان بيشتر بتاب
   در ذات واحد و معينى جمع شدنى نيست.

الوهيت را در ذهن خود جاى داديد، سـپس   ي كه اين تصور صحيح و همه جانبه وقتي -3
بينيد و يا بـه يكـى از حـواس خـود      مىكه را  چيزهاييد خواهيد دانست ردبه اين جهان نظر ك

 وجـه  چيهـ آوريـد، بـه    آن بدست مى ي هت معلومات كافى در بارها از هرجيد، و يكن ميحس 
  داراى چنين صفاتى نيستند.

آرى، همه موجودات اين جهان محتاج موجودات ديگر و مقهور عوامـل خاصـى هسـتند.    
ند، و بـه يـك حالـت مسـتقلى     شـو  مـي ند و نـابود  شـو  مـي ميرنـد، درسـت    ند و ميشو ميزنده 
خود و به دلخـواه خـود كـارى انجـام دهنـد، و توانـائى آن را        توانند به خودى مانند و نمى نمى

يك به زبان  حكومت دارد، كارى بكنند. پس هر ها آنندارند كه بر خالف قانونيكه از باال بر 
هـا موجـود    وجـود آن  درند كه خدا نيستند و كوچكترين اثرى از الوهيت ده ميحال شهادت 

 »لـه إال «اى ندارند. اين است معنى  ، مداخلهچه اندك و چه بيش ييخداهاى نيست و در كار
  وجود ندارد.(دروغين) ى خدا گونه چيهيعنى 
قرار شود كه ذاتى بـاال  ، به ناچار بايد ااز تمام مخلوقات اين جهانسلب الوهيت  پس از -4

ديگرى دارا نيست! اشياء وجود دارد كه صفات الوهيت را جز آن ذات هيچ ذات  ي تر از همه
باشـد جـز خـداى     ييخـدا يعنى هـيچ ذاتـى كـه داراى صـفات      »ال اله اال اهللا«نى اين است مع

  معين و معلوم وجود ندارد!  ي يگانه
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و معرفت يا شناخت تام و تمام. و هرچـه در ايـن موضـوع بيشـتر      اين است آن علم بزرگ
 تفكر و بحث كنيد خواهيد دانست كه: مبدأ و منتهاى علم يعنى آغاز و فرجـام دانـش، همـين   

  است و بس!  
، حاصـل كنيـد ماننـد    كنـد  يمـ و هرگاه علمى از علومى را كه در حقايق عالم هستى بحث 

شناسـى و در   شناسـى و انسـان   شناسى و حيـوان  شناسى و زيست طبيعيات، كيميا و هيئت و زمين
 "ال الـه اال اهللا   "خصوصيات آن عميق شويد، بر ايمان و تصديق شما خواهد افـزود بـه اينكـه    

تحقيـق   دان مـي وجود ندارد و در هر گامى كـه در   ييخداجز خداى واحد و يگانه هيچ  يعنى
داريد به شما آشكار خواهد شد كه اگر ايـن حقيقـت درخشـان علمـى مـورد       علمى به جلو بر

  هد داشت.اانكار قرار گيرد، ديگر در اين جهان هيچ چيز معنائى نخو

  توحيد در زندگى انسان: ي تأثير عقيده

م كه اقرار به توحيد در زندگى انسان چه تأثيرى دارد، و چرا ده ميراى شما توضيح حاال ب
  .؟كه به اين كلمه ايمان داشته باشد دچار ناكامى و زيان نخواهد شد كسي
زيـرا او بـه آن    ؛نظر بـار آيـد   كه اقرار كننده به اين كلمه باشد كوتاه امكان ندارد كسي -1
و زمين را آفريـده و شـرق تـا غـرب زمـين مـال اوسـت، و او         ها آسمانايمان دارد كه  ييخدا

  د.ده ميو همه را پرورش  رساند يمپروردگار عالميان است كه به همه روزى 
 ؛آيـد  براى اين چنين كسى بعد از اين گونه ايمان هيچ چيزى عجيب و اجنبى به نظـر نمـى   
ند او، مال خداونـد متعـال و   نست ماه هد كه آنچه در اين جهان وجود دارد و هر كدان ميزيرا 

مقاومت كنـد و   اين شخصرعيت اوست. در اين جهان چيزى وجود ندارد كه بتواند در برابر 
گذارى او را محدود كند، بلكـه شخصـى خواهـد     محبت، مواسات و خدمت ي يا اينكه عاطفه

  بود وسيع النظر، با ظرفيت مانند ظرفيت و فراخناى ملك خداى متعال.
كه قائل به وجود خدايان متعدد باشد، يا خداونـد متعـال را داراى    راى كسيبديهى است ب 

صفات ناقص انسانى بداند، يا اصالً قائل به وجود خداوند متعال نباشد چنين كاميابى و تـوفيقى  
  .به دست نخواهد آمد
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كـه هـيچ چيـز     كند يمايمان به اين كلمه در انسان چنان عزت نفس و علو همت ايجاد  -2
د كه مالك حقيقى جهـان  دان ميزيرا صاحب اين عقيده  ؛مقاومت آن را نخواهد داشت ياراى

 اي دهندهدهنـده و سـود   و آنچه در جهان است همان خداوند متعال و واحد است و هـيچ زيـان  
او بـه تنهـائى صـاحب قـدرت و      دهنده اى جـز او نيسـت. و   كننده و مرگ جز او نيست و زنده

نيـاز   م و يقـين چنـين شخصـى را از غيـر خـدا مسـتغنى و بـى       حكومت و سيادت است. اين عل
كند و به اين جهت او در برابر هيچ كسى  دارد و ترس از غير خدا را نيز از دل او خارج مى مي

گردن خم نخواهد كرد و نزد هيچ كسى تضرع و زارى نخواهد نمود و ذليل نخواهد شد و از 
ترسـيد. بـديهى اسـت جـز آن     واهـد  عظمت و ابهت و جالل و شوكت ظاهرى هـيچ كـس نخ  

  من به اين كلمه باشد هيچ بشرى ممكن نيست داراى چنين صفاتى باشد.كسى كه مؤ
برعكس، آنچه مستلزم شرك و كفر و الحاد است اين است كـه انسـان سـرش را در برابـر     

و بـه  دانـد و از او بترسـد   غير از خداوند متعال خم كند و او را قادر بر اعطاى نفع و دفع ضرر ب
  وار باشد.او اميد

دهـد، درس   همتى مـى لى كـه بـه انسـان بلنـدنظرى و بلنـد     ايمان به اين كلمه در عين حا -3
ممكن نيسـت كـه    »ال اله اال اهللا«د گوي ميزيرا كسى كه  ؛آموزد تواضع و فروتنى نيز به او مى

دمـد و او  هاى گردنش باد فرو  سركش و متكبر باشد، و امكان ندارد كه شيطان غرور در رگ
د و يقين دارد كه آنچه را دارد دان ميرا به ثروت و نيرو و كفايتش مغرور سازد، به دليل اينكه 

  د از او سلب كند.توان ميخداى متعال به او بخشيده است و هر وقت بخواهد 
كه به وجود خداوند متعال ايمان نـدارد بـه محـض اينكـه نعمتـى بـه او        ولى انسان ملحدي

  د!دان ميورزد و آن را كمال خود  د و تكبر ميكن ميشى روى آورد، سرك
و همچنين انسان  ،انگارد كوشش و فعاليت و كفايت خودش مى ي زيرا اين نعمت را نتيجه

د كـه  كنـ  مـي زيرا گمان  ؛دكن ميهاى دنيا دست يابد تكبر  مشرك وقتى كه به نعمتى از نعمت
  رومند!اى دارد كه ديگران از آن مح او با خدايانش رابطه

 ي د كـه بـراى نجـات و رسـتگارى غيـر از تزكيـه      دان ميمن به اين كلمه با علم يقين مؤ -4
نيـاز و عـادلى ايمـان     زيرا بـه خداونـد غنـى و بـى     ؛نفس و عمل صالح راه ديگرى وجود ندارد
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اى خصوصى ندارد، و هيچكس نيـز در الوهيـت او    دارد، كه آن ذات كبريا با هيچ كس رابطه
ذى ندارد. ليكن كفار و مشركين سراسر دوران زندگى شان را به اميد آرزوهاى دخالت يا نفو

  گذرانند!   باطل مي
  گناهان ما شده است!  ي د: پسر خدا نزد پدرش كفارهگوي مييكى 

  ما محبوب خدا هستيم و خدا مارا از سزا مستثنا كرده است. :دگوي ميو يكى 
  را شفيع قرار خواهيم داد. د: ما بزرگان و پرهيزگاران خودگوي ميديگرى 

بـا ايـن    دكنـ  مـي د و تصـور  كن ميهائى براى خدايانش تقديم  ها و قربانىو آن ديگرى نذر
  ند!  عمل اجازه دارد هرچه خواهد بك

برد و بـا تكيـه بـر     اين معتقدات فاسد و امثال آن مردم را در لجنزار گناه و معصيت فرو مى
  مانند. نفوس و اصالح اعمال شان باز مى ةند و از تزكيكن مياين اوهام و خياالت بيهوده بازى 

اى بـاالى سرشـان وجـود     و آفريننده ييخدااى ندارند به اينكه  كه اصالً عقيده اما ملحداني
اشـند  كه اگـر كـار خـوبى كـرده ب     ند پرسشى خواهد شد، طوريكن ميهائى كه دارد و از كار

 هـا  آن، صادر شده باشد ها آنهاى بدى از ارخواهد داد و اگر ك پاداش ها آنخداوند متعال به 
كـه از جانـب خداونـد     ند و به قـانوني دان ميشان را در دنيا آزاد را مجازات خواهد كرد، خود

  آن هستند!   ي ى خداى اين اشخاص! و آن ها بندهمتعال صادر شده مقيد نيستند، شهوات نفسان
زيرا  ؛دشو مييأس و نوميدى ناين كلمه است در هيچ حالتى دچار  ي گوينده كه يكس -5

هـاى او   هاى زمين و آسمان در اختيار اوست و نعمتهـا و بخشـش   به كسى ايمان دارد كه خزانه
  اى سنجيد!   با هيچ مقياس و اندازه توان ميقابل شمردن نيست و توانائى او را ن

مـش  د و قلـب را لبريـز از سـكون و آرا   دهـ  مـي حـدى   اين ايمان به قلب انسان اطمينان بـى 
هـاى   اگرچه صاحب اين چنين ايمان به ظاهر خوار و از هر درى رانده شده باشد و راه كند يم

زيـرا يقـين    ؛زندگى بر او تنگ و كليه وسايل و اسباب مادى از او سـلب و منقطـع شـده باشـد    
  دارد كه نظر خداوند متعال از او غافل نيست و او را به خودش واگذار نخواهد كرد.  

دارى نكرده و در متعال از سعى و كوشش متوالى خود با توكل بر خداونداين چنين كسى 
هر حالت معاونت و كمك از خداونـد متعـال خواهـد طلبيـد. حصـول چنـين سـكون قلبـى و         
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توحيد امكان پذير نيست، و از آنجائى كـه دل كـافران    ي عقيده ي اطمينان روحى جز به وسيله
هاى محـدود و معـين اسـت،    و اعتماد شان بر نيروت و ناتوان، و مشركان و ملحدان ضعيف اس

شـوند دچـار نوميـدى     ند و به محض اينكـه بـا مشـكالت مواجـه مـى     شو ميبزودى دچار يأس 
  گردد. گردند و چه بسا كه اين نوميدى به خودكشى منجر مي مي

زند، يقين و  هاى بزرگ دست ميمنظور رضاى خداوند متعال به كار وقتى كه انسان به -6
من بـه ايـن   ؛ زيـرا مـؤ  ددهـ  مـي به اين كلمه به او نيروى تصميم و عزم و اقدام و پايدارى ايمان 

در عقـب  كه آسمان و زمين را فراگرفتـه   كلمه اطمينان و يقين تام دارد كه تمام نيرو و قدرتي
اى از مراحل دستگير اوست، آنگـاه   در هر مرحلهو اين ذات كار فرما است،  آن ذات مقتدرى

ز تـر ا  د كـم كنـ  مـي كارى را كه از چنين تصورى كسـب   ارى و استقامت و پشترسوخ و پايد
ى دنيـا و  هـا  بتكوه نيست. تا جائيكه هيچ مصيبتى از مصي رسوخ و ثبات و پايدارى و صالبت

  .ز عزم و تصميمش باز نخواهد داشتهاى مخالف او را اهيچ نيروئى از نيرو
د، به ايـن  كن ميو قلب را از جرئت لبريز د ده مياين كلمه به انسان شجاعت و دالورى  -7

  ند:شو ميدليل كه باعث جبن در انسان در اصل دو چيز 
  الف: حب ذات و مال و زن و فرزند.

و تصـور بـه    ،شـخص را بميرانـد   توانـد  يمـ ب: اعتقاد به اينكه كسى غير از خداوند متعـال  
گيـرد. ولـى   لـو مـرگش را ب  بـا حيلـه و تـدبيرى ج    تواند يماينكه ديگرى غير از خداوند متعال 

سـازد و دل را از   اين دو علـت را از دل شـخص زايـل مـي     »ال اله اال اهللا«ايمان انسان به كلمه 
  سازد. ها تطهير يعنى پاك و پاكيزه مي آلودگي

د، بـه  كنـ  مـي د كـه شـخص يقـين    شو ميعامل و علت اول به اين جهت از دل انسان خارج 
ايـن توجـه و يقـين تـا سـرحد       ي متعـال اسـت، در نتيجـه    مال خداوند اينكه تنها مالك نفس و

  د.ده ميفداكارى هرچه دارد براى رضاى خداوند متعال 
كه نه حيوان و  داند يقين ميرود كه به  عامل و علت دوم بدان جهت از دل انسان بيرون مي

انسـان  نـد از  توان مـي نه انسان و نه بمب و نه توپ و نه شمشير و نه سنگ و نه چوب هيچكدام ن
كه توانائى آن را دارد خداى يگانه است. و اوست كه بـراى   يذاتسلب حيات كنند، بلكه تنها 
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نـد در آن تسـريع   توان مـي مرگ انسان وقتى معين كرده كه اگر تمام قـواى دنيـا جمـع شـوند ن    
  كنند.  

كه بـه خـداى يگانـه     تر از آن كسي تر و با جرئت و از اينجاست كه در سراسر جهان شجاع
آمــاده خواهــد ترســيد و نــه از هاى د! و چنــين مــردى نـه از لشــكر شــو مــيان دارد يافــت نايمـ 

كه بـراى جهـاد در راه    هاى برهنه و نه از رگبار مسلسل! و نه از ريزش بمب! و هنگاميشمشير
  آورد. دارد نيروئى را كه ده برابر نيروى او باشد از پا در مى مي خداوند متعال گام بر
ترين دارائى خويش كه نفوس شان را عزيز مشركان و ملحدان و كافراني اينجا بايد پرسيد:

نشـينى   د و با عقـب رس ميكه معتقدند به اينكه مرگ با جلو آمدن دشمن فرا  ند و كسانيدان مي
  ند داراى چنين قدرت و نيروئى باشند؟توان ميگردد، از كجا  دشمن بر مي

بــرد و بلنــد همتــى و قناعــت و اســتغنا  بــاال مــىقــدر انســان را  »ال الــه اال اهللا«ايمــان بــه  -8
من را از چـرك طمـع، حـرص، حسـد و لئيمـى و سـاير صـفات زشـت و         آموزد و قلب مؤ مى

به دلش خطور نخواهد كـرد كـه بـراى بدسـت آوردن      گاه چيهسازد و  عواطف پليد پاك مي
  موفقيت و پيروزى به وسايل نامشروع دست بزند.  

كـس   روزى فقط بـه دسـت خداونـد يگانـه اسـت كـه بـه هـر        مرد با ايمان معتقد است كه 
د كـه عـزت و قـوت و    دانـ  ميد، و نيز ده ميد و به هركس نخواهد اندك ده ميبخواهد زياد 

كـس بـه اقتضـاى     شهرت و سلطه و نفوذ و غلبه جز بـه دسـت خـداى يگانـه نيسـت و بـه هـر       
قـدر توانـائى بكوشـد و    اى ندارد جز اينكـه بـه    د و انسان وظيفهده ميحكمتش هرچه بخواهد 

و يـا   ،د مانع روزى كسىتوان ميكس ن تعالى است و هيچ كاميابى و ناكامى هردو در اختيار او
  روزى دهنده كسى شود.

شان را در مساعدت يـا مخالفـت   ن و كافران كاميابى و ناكامى خودليكن ملحدان و مشركا
شـان از  و بـراى كاميـابى خود  طمـع و حرصـند    ي ند. اين چنين كسانى بنـده دان ميقواى دنيوى 

ند، و بر كاميـابى و  كن ميدارى نسازش و امثال اين وسائل پست خود ارتشاء و تملق و توطئه و
برنـد و بـراى از بـين بـردن مخـالفين يـا محسـودين شـان بـا كمـال            موفقيت ديگران حسد مـى 

  زنند. مشروع و نامشروع دست ميي  شرمى به هر حيله بى
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ال «ز همه مهمتر و بيشتر در خور يادآورى است، اينست كه ايمان به اآنچه در اين باره  -9
اعتقـاد بـه ايـن     ي سـطه من بـه وا ؛ زيرا مؤسازد د به حفظ قانون الهى مىانسان را مقي »اله اال اهللا

 ي يعنـى رشـته   »حبـل وريـد  «چيـزى خبـر دارد، و از    كلمه يقين دارد كه خداوند متعال از هر
د كـه هـر كـارى كـه او در تـاريكى شـب و يـا در        دان ميت! و نيز شاهرگ او به او نزديك اس

بيند و اگر مطلب ناروائى در دل او خطور كنـد، خداونـد    حالت تنهائى بكند خداوند متعال مى
  د.شو ميمتعال كه به همه چيز احاطه دارد، آگاه 

هيچ وقت  هائى بكند كه ديگران ندانند ولىامكان دارد كه به طور نهانى كار و براى انسان
توانـد بـه حـدودى كـه      وجـل پنهـان سـازد. انسـان مـى      نخواهـد توانسـت آن را از خـداى عـزّ    

تواند بيرون رود، او از هركه  پسندد محدود نماند، مگر از حدود سلطنت خداى متعال نمى نمى
وجل  بخواهد خود را به حفاظت نگهدارد، برايش ممكن است مگر حذر از گرفت خداى عزّ

  ناممكن است. 
تر باشد، بيشـتر مطيـع احكـام     به هر حال، به هر اندازه اين ايمان در ذهن و قلب انسان راسخ

خداوند متعال خواهد بود و حدود احكام را بيشتر رعايت خواهد كرد. در اين صورت جرئت 
هـاى خيـر   ده مرتكب شود بلكه بر عكس در كارنخواهد كرد آنچه را خداوند متعال حرام كر

در اجراى امر خداوند متعال مواظبت خواهد كرد، چه در تاريكى شب و در خواهد كوشيد و 
زيـرا پوليسـى همـراه اوسـت كـه در هـيچ        ؛خلوت باشد و چه در روشنى روز و در بـين مـردم  

حسـاب و   ي عليائى كه هيچ بشـرى از دائـره   ي د، و هميشه آن محكمهشو ميحالتى از او جدا ن
  وى نظر او خواهد بود. د بيرون رود، در جلتوان ميگرفت آن ن

كه بخواهد مسلمان باشد اولين و  براى كسي »ال اله اال اهللا«به اين جهت است كه ايمان به 
 ي زيرا به طوريكه در فصل اول اين رساله توضـيح داديـم معنـاى كلمـه     ؛ترين شرط است مهم

ى اينكه از تـه دل  مطيع و منقاد خداى متعال باشد، يعن ي ) يا مسلمان اين است كه او بنده(مسلم
  نيست مگر خداى واحد كه نام او اهللا است. ييخدايعنى  »ال اله اال اهللا«ايمان داشته باشد كه 

صـلى اهللا   ركن مهم و اساسى تعليمات رسول اكرم »ال اله اال اهللا«بايد دانست كه ايمان به  
احكـام و قـوانين    عليه وسلم و مركز اسالم و ريشه و منبع نيروى آن است و كليـه معتقـدات و  
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گيـرد و اگـر    اسالم بر همين اساس استوار است و از هيچ جا جز همين مركز و منبع نيـرو نمـي  
  ماند. داشته شود، از اسالم چيزى باقى نمى اين اساس و پايه از جا بر

  ايمان به فرشتگان خداوند متعال:

 د از ايمان به خداى عـزّ دومين امرى را كه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقرر داشته كه بع
اين ايمان اين اسـت   ي فائده نيتر بزرگد فرشتگان است و وجل بدان ايمان داشته باشيم، وجو

  د.شو ميها و خطرات آن تطهير  هاى شرك و آاليش توحيد از همه آلودگي ي كه عقيده
  ستند.دان ميقبالً دانستيد كه مشركين دو نوع مخلوق را شريك خداى متعال 

د آن هـا را ببينـد، ماننـد    توانـ  مـي مخلوقى بودند كه وجود جسمى داشته و چشم  -نوع اول
  آفتاب، ماه و ستارگان، آتش و آب و مردان بزرگ و غيره.

در پشـت  گويـا  مخلوقاتى كه وجود جسمانى ندارنـد و از انظـار پوشـيده انـد و      -نوع دوم
ها را بـه  فرستند و بعضى ابر د را مىند مثالً بعضى هوا و باكن ميپرده، امور جهان هستى را اداره 

  ند الخ.كن ميبعضى نور تهيه  بارند ورانند و باران مىجلو مي
به  ها آنى هستند كه در جلوى نظر انسان قرار دارند و الوهيت هاي آفريدگان نوع اول همان

  رود.  د و از بين ميشو ميمنتفى  »ال اله اال اهللا« يمجرد كلمه
گيرند. و همين نوع  ها پوشيده اند و تحت حواس قرار نميوم از نظرليكن آفريدگان نوع د

ورزند و خدايان و معبـودانى از   آفريدگان هستند كه همه مشركان به شدت به آن ها عالقه مى
  ند.كن ميها براى خود انتخاب  ميان آن

صـوير  هـاى خيـالى ت   هـا صـورت   ند و براى آندان ميخداوند متعال  ي ها را ذريه يا اينكه آن
؛ بـدين  دارنـد  هائى تقـديم مـي  نذر ها آنب به ند و براى تقرّكن ميسجده  ها آنند و براى كن مي

مسـتقل   ي ور توحيـد خـالص منـور نمايـد عقيـده     مردم را به ن ي جهت اسالم براى اينكه عقيده
  ديگرى را بيان كرده است.

نـورانى را كـه    رسول اكرم صلى اهللا عليه وسـلم بـراى مـا توضـيح داده كـه آن آفريـدگان      
نـد، در  دان مـي خداونـد متعـال    ي را ذريـه  هـا  آنداده انـد يـا اينكـه     بعضى براى خود خدا قـرار 

اى  اوتعـالى مداخلـه   ييخـدا حقيقت فرشتگان خداى متعال اند كه در الوهيت، يعنـى دسـتگاه   
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اونـد  نـد و خد كن مينندارند بلكه همه مطيع امر خداى متعال اند و بر خالف امر اوتعالى كارى 
كند و فرشتگان اوامـر او را بـه خـوبى انجـام      امور كشورش را اداره مى ها آن ي متعال به وسيله

از  ها آنيى كه به  قدرت و توانائى ي قدرت و نيروئى ندارند و در سايه ند و از خود هيچده مي
شـته  ند در برابر خداونـد متعـال طرحـى و پيشـنهادى دا    توان ميجانب اوتعالى داده شده است، ن

سـى شـفاعت كننـد و بـراى     باشند. و نيز توانائى آن را ندارند كـه در پيشـگاه اوتعـالى بـراى ك    
  يارى بخواهند. ها آنرا عبادت كنند يا از  ها آنسرشكستگى و ننگ است كه  ي مايه ها انسان

زيرا خداى متعال روزى كه آدم عليه السالم را آفريد به فرشتگان امر كرد كه او را سـجده  
نداده است و آدم را خليفـه و جانشـين خـودش در روى     ها آن، و به آدم علمى داد كه به كنند

چنين عنوانى قائل نشد. در اين صورت براى انسان چه ننگى باالتر  ها آنزمين قرار داد و براى 
ها در برابر آدم عليـه السـالم سـجده     از اين است كه در برابر فرشتگان سجده كند، كه قبالً آن

  ؟اند كرده
  ؟تر از اينكه از فرشتگان طلب و سوال كندو چه شرمندگى براى انسان باال

دادن كـردن فرشـتگان و از شـريك قـرار     رسول اكرم صلى اهللا عليه وسلم مـا را از عبـادت  
 ي بنـدگان برگزيـده   ها آنح نموده كه به خداوند متعال منع فرموده و ضمناً براى ما تشري ها آن

ه و اشتباه منزه اند و فطرت شان طورى قرار داده شده است كه از اوامـر  خداوند متعال و از گنا
 هـا  آننـد و  كن مـي د، اجـرا  شـو  مـي امـر   هـا  آنآنچه از باال بـه   خداوند متعال سرپيچى نتوانند و

كريمـى را برگزيـده و او    ي خداوند متعـال از بـين آنـان فرشـته     هميشه در حالت عبادت اند و
  آورد.  دگان و پيغمبران خداوند متعال وحى مىاكه براى فرستم است جبرائيل عليه السال

الشان را بر محمد صلى اهللا عليه وسلم نازل كرده. و يـك دسـته از    همين فرشته قرآن عظيم
و هر حركتى چه خوب و چه بد كـه از انسـان    نداين فرشتگان در هر لحظه اى با انسان همراه ا

يـرون آيـد، چـه    و حتى هر حرفى را كه از دهن انسـان ب شنوند  بينند و مى مى ها آنصادر شود، 
نـد و سـجل اعمـال هـر انسـان نـزد آن فرشـتگان        كن ميپسنديده، ثبت و ضبط پسنديده و چه نا

ايسـتد،   د و آن روزيكه شخص نزد خداونـد متعـال در برابـر عـدالت الهـى مـى      مان ميمحفوظ 
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زنـدگى ايـن دنيـا،    ي  ه در دورهي هركـارى كـ   نـد و در بـاره  كن مياو را به او عرضه  ي پرونده
  نهانى ويا آشكار، چه خوب و چه بد انجام داده، شهادت خواهند داد.

خبرى به ما داده نشده است  گونه چيهها،  راجع به حقيقت فرشتگان و چگونگى خلقت آن
خبر داده شده است و به ما امر شـده كـه بـه وجـود آنـان ايمـان داشـته         ها آنو فقط از صفات 

صوص چگونگى آنان چيـزى  براى شناختن چگونگى آنان راهى نداريم، و اگر در خباشيم و 
  مان بسازيم البته دليل نادانى ما محسوب خواهد شد.  از پيش خود

د دليل بر انكـار وجـود فرشـتگان    توان ميكس نيز ن ولى انكار وجود آنان كفر است و هيچ
  .بران استحقيقت تكذيب پيامو انكار وجود فرشتگان در  ،اقامه كند

آوريم مگر از آن جهت كـه پيغمبـر    حقيقت امر اين است كه به وجود فرشتگان ايمان نمى
  راستگوى تصديق شده امر كرده است كه به وجود فرشتگان ايمان داشته باشيم.

  ى خداوند متعال:ها كتابايمان به 

ه كـه بـه آن   رسول اكرم صلى اهللا عليه وسلم به ما امر شد ي سومين موضوعى كه به واسطه
ى خداوند متعال است كه بر فرستادگان و پيغمبران خداونـد متعـال   ها كتابايمان داشته باشيم 

  نازل گرديده است.
همانطوريكه خداوند متعال قرآن كريم را بر پيغمبر مـا محمـد صـلى اهللا عليـه وسـلم نـازل       

 هـا  كتـاب بعضى از آن ى ديگرى را قبل از آن بر پيغمبرانش نازل فرموده و نام ها كتابكرده، 
  را به ما خبر داده است.

صحف ابراهيم بر ابراهيم عليه السالم، و تورات بر موسى عليه السالم، و زبور بر داود عليـه  
  السالم، و انجيل بر عيسى عليه السالم نازل شده است.

ه مـا  ى ديگرى كه بر ساير پيامبران عليهم السالم نازل شده، خبرى بها كتابهاى  ولى از نام
نرسيده است و به طور قطع و يقين از كتب دينى ديگرى كه از طرف خداوند متعال نازل شده 

ز جانـب خداونـد   او يا نازل نشده خبرى نداريم جز اينكه اينقدر ايمان داريم كه هر كتابى كه 
  متعال نازل شده باشد حق است.
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يم كه از صحف ابـراهيم  بگويه ما خبر داده شده است، بايد يى كه نام شان بها كتاباز اين 
تورات و انجيل و زبور در قرآن كـريم خبـر    ي عليه السالم اثرى در دنيا نيست و ليكن در باره

را  هـا  كتـاب اين ي  يهود و نصارى موجود است ولى همه ها هرچند نزد داده شده است كه آن
  اند. افزوده نظرياتى را از خود بر آن تحريف كرده و مطالب آن را جابجا حذف نموده و

ى اصلى كه بر موسى عليـه  ها كتابحتى خود يهوديان و مسيحيان امروز اعتراف دارند كه 
در دسـترس شـان نيسـت! بلكـه      السالم و عيسـى عليـه السـالم و داود عليـه السـالم نـازل شـده       

  دارند.در دسترس را  ها كتابآن  ي ترجمه
و تبديل و زياده و نقصـان گرديـده    يريها نيز در طى اعصار و قرون دچار تغ و همين ترجمه

د كـه بسـيارى از   شـو  مـي بـه خـوبى آشـكار     هـا  كتاباست، و همچنين به محض خواندن اين 
  خورد كه امكان ندارد از نزد خداوند متعال آمده باشد. ها به چشم مى مطالبى در آن

همـان   ئى كه فعالً در دنيا موجود اسـت عـين  ها كتاببه هر حال اينقدر مسلم است كه اين 
كه بر موسى عليه السالم و عيسى عليه السالم و داود عليه السالم نـازل   ى خداى متعالها كتاب

با كـالم مخلـوق مخلـوط شـده اسـت بـه        ها كتابكرده، نيست! و كالم خداوند متعال در اين 
  اى در دست نيست. كه براى تميز كالم خداوند متعال از كالم انسان وسيله طوري

گذشته داريم فقط از اين جهت است كه قبـل از نـزول قـرآن     ىها كتاببه  و اينكه، ايمان
ى گذشته فرستاده است ها ملتيك از  كريم خداى متعال پيغمبرانش را با احكام معين نزد هر

و اين احكام جز از نزد خداوند متعال كه قرآن كريم را بر محمـد صـلى اهللا عليـه وسـلم نـازل      
م فقط به اين منظور آمده كه آن هدايتى را كه مـردم در زمـان   كرده، نبوده است. و قرآن كري

و سپس آن را ضايع ساخته، يا عوض كـرده يـا بـا كـالم بشـر       اند بودهگذشته از آن برخوردار 
  ، زنده كند.اند كردهمخلوط 

قرآن كريم آخرين كتابى است كه از طرف خداى متعال براى آخرين پيامبر محمد صـلى  
  ى گذشته به اين قرار است:ها كتابشده و فرق بين آن و بين  اهللا عليه وسلم نازل

هاى اصلى آن از بين رفته و طوريكه  ئى كه قبل از قرآن كريم نازل شده، نسخهها كتاب-1
كه قـرآن كـريم بـا     باقى نمانده در صورتي ها آنها اثرى از  هايى از آن قبالً دانستيد جز ترجمه
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ى متعال نـازل شـده تـا اكنـون محفـوظ مانـده اسـت و        همان كلمات و حروفى كه از نزد خدا
  تغييرى، در حرفى از حروف، يا حركتى از حركات آن راه نيافته است. گونه چيه

، بـه ايـن   انـد  كـرده مردم كالم خود را با كالم خداوند متعال مخلـوط   ها كتابدر ساير  -2
ى و ملـى و سـيرة مـردان    كالم خداوند متعال و تاريخ قوم ها كتابمعنى كه در هر يك از اين 

د، به طوريكـه  شو ميديده  اند كردهاستنباط  ءبزرگ و پيغمبران و تفسير مسائل شرعى كه فقها
  شود.   كالم خداوند متعال از كالم غير خدا شناخته نمى

يـد كـه سراسـر آن    كن مـي ليكن قرآن كريم به همان صورتيكه بوده باقى اسـت و مالحظـه   
و بـه كـالم ديگـرى آلـوده و مخلـوط نگرديـده و آنچـه را         كالم خالص خداوند متعال اسـت 

مسلمانان در تفسير يا حديث يا فقه يا سيرة رسول اكرم صلى اهللا عليه وسلم يا سيرة صـحابه يـا   
ى غيـر از  هـا  كتـاب و سراسر ايـن مطالـب در    اند كردهتاريخ اسالم نوشته اند با قرآن مخلوط ن

  قرآن كريم مدون و محفوظ است.
امكـان   شـود  يمـ ى مختلف جهان ديـده  ها ملتو  ها امتى كه امروز نزد يها ابكتهمه  -3

  ندارد كه كسى با استناد تاريخى ثابت كند كه بر پيغمبر منسوب اليه نازل شده است.
چه كسـى و در چـه    ى دينى موجود است كه اصالً معلوم نيست برها كتاببلكه بسيارى از 

زيـرا شـواهد تـاريخى بسـيار      ؛ريم اين طـور نيسـت  ليكن وضع قرآن ك ،زمانى نازل شده است
قوى و داليل قطعى در دست است كه اين كتاب بر محمد صلى اهللا عليه وسلم نـازل گرديـده   

يم بگـوييم و معلـوم   توان ميتر از اين كى در اين باره ندارد، بلكه باالكس كوچكترين ش و هيچ
ت و در كـدام محلـى بـر حضـرت     اى از آيات قرآن كريم در چه وقـ  و مسلم است كه هر آيه

  محمد صلى اهللا عليه وسلم نازل شده است.
ها را از بين بـرده   ى قديم به آن لغات نازل شده است روزگار آنها كتابهائى كه  لغت -4

ها از دوران بسيار قديم باقى مانده و بس، بـه   و نابود كرده است و فقط خبرى راجع به آن لغت
 د و كسـاني كنـ  مـي هاى جهان كسى به آن لغات تكلـم ن كشوراى از  طورى كه در هيچ گوشه

بـه   هـا  كتـاب د افراد معين و محدودى هستند! و هرگاه آن چنان ها را بفهمن ند آن لغتكه بتوان
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و احكـام آن را پيـروى    فهميـده ماند، امـروز محـال بـود كـه مـردم آن را       همان شكل باقى مى
  ند.  كرد مي

ها مليون افراد بشر بـه آن   ل شده لغتى است زنده كه دهكه قرآن كريم به آن ناز ليكن لغتي
د و شـو  مـي فهمند و در هر كشورى تدوين  ها مليون مردم جهان آن را مىند و صدكن ميتكلم 

د با كمال سهولت آن را بياموزد و هر كـه  توان ميكس بخواهد  گيرند و هرمردم آن را ياد مي
د بـه كسـى مراجعـه كنـد كـه معـانى و       توان ميجا باشد  آموختن آن را نداشته باشد هر فرصت

  احكام آن را به او بفهماند.
د شـو  مـي ى مختلـف جهـان يافـت    هـا  ملـت ى دينى كه نزد ها كتاب ي كه به كليه وقتي -5

با ملت معـين مخصـوص    ها كتابمراجعه كنيد خواهيد ديد كه روى سخن در هر يكى از اين 
مرجعـه كنيـد،    هـا  كتاببه احكام مندرج در اين . و همچنين وقتى كه ها ملت ي است نه با همه

يد كه بدون شك اكثر آن احكام براى زمان خاصى بوده كه به اقتضاى شـرايط  كن ميمالحظه 
و مقاصد و احتياجات آن زمان آمده ولى در زمان حاضر نه مردم به آن احكام نيازى دارنـد و  

مخصـوص   هـا  كتـاب د كه ايـن  وش مينه عمل كردن به آن امكان دارد، در اين صورت معلوم 
 آمـده باشـد، و هـيچ    هـا  ملت ي و براى همه زمان معين و ملت معينى بوده نه اينكه براى هميشه

  مردم نبوده است. ي براى همه ها كتابيك از اين 
كـه آمـده بـراى مـدت      ييهـا  ملـت بـراى همـان    هـا  كتـاب ديگر اينكه احكـام ايـن    ي هنكت

د و هميشگى باشد، ليكن وقتيكه با اين نظر به قـرآن نگـاه   محدودى بوده نه اينكه احكام جاوي
جاى قرآن كريم روى سخن به طور كلى با انسان اسـت   كنيد مالحظه خواهيد نمود كه در هر

وص د كـه آن آيـه مخصـ   كن مياى به خاطر خوانندگان خطور ن در خواندن هيچ آيه گاه چيهو 
  نباشد. ها ملت به امت معين باشد و شامل همه

چنين عمل كردن به احكامى كه در قرآن كريم ذكر شده در هر عصـر و زمـان و در   و هم
اسـت بـر   هر محل و مكانى كه باشد ممكن است و اين معانى همه شاهد ناطق و دليل گويـائى  

  جهانيان آمده تا ابدالدهر. ي اينكه قرآن كريم براى همه
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تى و راسـتى اسـت و   هـاى خيـر و درسـ   يك مشتمل بر كار ى قديم هرها كتابهرچند  -6
مبادى اخالق و صالح را به انسان تلقين كرده و براى ارشاد وى به طريـق مسـتقيم و بـرآوردن    

د ولـى كتـابى نيسـت    دهـ  ميهايش مطابق رضاى خداوند متعال تعليماتى  ها و نيازمندي حاجت
گـذار  اى از آن نكـات فرو  كه حاوى كليه فضايل و محسنات باشد و طـورى نيسـت كـه نكتـه    

  ده باشد.نش
د ايـن  دهـ  مـي ى قديم ممتـاز قـرار   ها كتابولى چيزيكه قرآن كريم را در اين باره از ساير 

د، شـو  مـي ديـده ن  هـا  كتابنشده و در آن  ى قديم نگاشتهها كتاباست كه آنچه از فضايل در 
ديـده   هـا  كتـاب در قرآن كريم جمعـاً بيـان شـده، بـه عـالوه محسـنات و خيراتـى كـه در آن         

  د.شو مين
ى دينى قديم تصرفاتى كـرده، بسـيارى از امـورى كـه     ها كتابكه انسان در  از آنجائي -7

موافق عقل و حقيقت نيست و بر ظلم و تعدى استوار است و عقيـده و عمـل انسـان را فاسـد و     
حـاوى مطـالبى اسـت     ها كتابراه يافته است، بلكه بعضى از اين  ها كتابسازد، در آن  تباه مي

  نكرات و انحطاط اخالقى.  از قبيل فحشاء و م
و باشـد  ليكن قرآن كريم از هر جهت از چنين مطالبى منزه است و چيزى كه مخالف عقل 

يا بتوان با برهان و با تجربه آن را تخطئه كرد در آن وجود نـدارد، و در هـيچ يـك از اوامـر و     
  د.شو مياحكام قرآن كريم ظلمى يا تجاوزى احساس ن

د و نيـز اثـرى از فحشـاء و    شـو  مـي اهى انسان باشـد ديـده ن  و همچنين چيزيكه موجب گمر
ى عـالى و  ها حكمتاخالقى وجود ندارد بلكه از اول تا آخر مملو از بند و باري  منكرات و بى

ها را به صراط مسـتقيم   آموزد و آن هاى حسنه و سودمند است و به مردم عدل و داد مى موعظه
  د.كن ميبهترين احكام و قوانين ارشاد  و به پيروى

اين است مزايايى كه به خاطر آن مردم سراسر دنيا مامورند كـه بـه قـرآن ايمـان بياورنـد و      
  ى ديگر.ها كتابفقط تابع همين كتاب باشند نه 
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زيرا حد اكثر آنچه را ممكن است انسان براى زندگانى مطـابق رضـاى خداونـد متعـال از      
آن را بدون كم و زياد بيان كرده اسـت   د، قرآن كريمارشاد و هدايت احتياج داشته باش لحاظ

  ى ديگر نخواهد داشت.ها كتابو ديگر با بودن قرآن كريم انسان حاجتى به 
يد فرق ايمان بـه  توان ميرا دانستيد به سهولت  ها كتابحال كه فرق بين قرآن كريم و ساير 

  بدانيد. ها كتابقرآن كريم را با ايمان به ساير 
ى قـديم تـا حـدى اسـت كـه بـه آن تصـديق داشـته         ها كتابه مقصود اين است كه ايمان ب
از طرف خداوند متعال است و در اصل درسـت بـوده    ها كتابباشيم، يعنى اقرار كنيم كه اين 

  و فقط براى همان منظورى آمده كه قرآن كريم براى تكميل آن نازل شده است.
وند متعال است و حـق،  و ايمان به قرآن كريم از اين لحاظ است كه اين كالم خالص خدا 
آن صـحيح اسـت و    ي يك از الفاظ آن به همان صورت اول محفوظ مانـده و هـر كلمـه    و هر

و اجراى هر امرى از اوامر آن فرض است و آنچه مخالف احكـام قـرآن كـريم باشـد      ،درست
      بايد آن را رد كرد.

  خداوند متعال: پيغمبران به ايمان

  داشته باشيم. ايمانى خدا به پيغمبرانش هم ها كتابه به ما امر شده كه بعد از ايمان ب
داديـم كـه بـراى همـه مـردم زمـين پيغمبرانـى از طـرف          حدر فصل سابق براى شما توضـي 

كه براى تعليم آن در پايـان كـار    اند كردهخداوند متعال آمده اند و مردم را به اسالمى دعوت 
همه فرسـتادگان و پيغمبـران خـدا از    محمد صلى اهللا عليه وسلم آمده است، بطورى كه گوئى 

، در اين صورت اگر كسى يكى از آنـان را تكـذيب كنـد مثـل ايـن      اند بودهيك سلسله معينى 
است كه همه راتكذيب كرده باشد و هر آن كس كه يكى از آنـانرا تصـديق كنـد بـر او الزم     

  همه را تصديق كند. آيد
داريد كه گفتار همه يكسان اسـت، در   كار و گفتار اينكه: فرض كنيد با ده نفر سر حتوضي

اين صورت اگر حرف يكى از آن ده نفر را تصديق كرديد مثل اين است كه حـرف همـه آن   
ده نفر را تصديق كرده باشيد و اگر حرف يكى را تكذيب كرديد مثـل ايـن اسـت كـه همـان      

الزم كننـد و بـدين طـور تكـذيب هـرده نفـر        حرف را تكذيب كرديد كه آن ده نفر بيـان مـى  
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گويد. بنا بر همين ايمـان بـه همـه     گويند كه يكى مى زيرا همه همان حرفى را مى ؛خواهد آمد
غمبران خدا فرق بگـذارد  يكه بين پ بدى شمرده شده است كسي پيغمبران در اسالم الزمى و ال

  ديگران ايمان نياورد چنين آدمى به راستى كافر است.  ه و به يكى ايمان بياورد و ب
عـدد پيغمبرانـى را كـه    روايـت شـده اسـت:    از پيغمبر ما صـلى اهللا عليـه وسـلم     در روايات

ى مختلف جهان فرستاده يكصد و بيست و چهار هزار نفر ها ملتو  ها امتخداوند متعال براى 
يى كه در اين جهان بـوده و از  ها ملتبوده است. و اگر در عمر اين جهان فكر كنيد، و اقوام و 

بگذرانيد، مالحظه خواهيد كرد كه اين عدد براى پيغمبران زيـاد نيسـت، و   بين رفته اند از نظر 
را قرآن براى ما بيان كرده، بايد به طور صريح ايمان داشته باشيم  ها آنكه داستان  به پيغمبراني
شده اسـت كـه عقيـده بـداريم     به ما نرسيده، به ما امر  ها آنكه داستان سائر پغمبران و نسبت به 

انى را كه خداى متعال براى تعليم بندگانش فرستاده و مـردم را بـه راه راسـت    همه كسن كه آ
كه اميد ميرود جزء پيغمبـران   . بدينجهت به تمام كسانياند بوده، همه راستگو اند كردههدايت 

خدا باشند و به كشـورهاى هنـد و چـين و مصـر و آفريقـا و اروپـا و سـاير كشـورهاى جهـان          
  ايمان داشته باشيم.   ، ما بايداند شدهفرستاده 

كنـيم،    كه مردم پيرو دين او هستند اهانت وقت حق نداريم به يكى از آن كساني ولى هيچ
و مـردم   انـد  بـوده ان خـدا  شايد به راستى از پيغمبـر  يمدان ميزيرا چه  ؛زشتى ببريمه يا نام او را ب

ى و عيسـى  ، همانطوريكـه پيـروان موسـ   انـد  كـرده گذشت آنان دين شـان را عـوض   پس از در
، و هر گاه عقيده و نظرى ابراز كنيم بايد در موضوع عادات و رسـوم  اند كرده(عليهما السالم) 

كـه ايـن دينهـا را     كسـاني  ي كـه هسـت باشـد، ولـى در بـاره      وضـعي ه و تشريفات دينى شان ب
فرسـتاده اى از فرسـتادگان    ي ساكت باشيم، بـراى اينكـه در بـاره    ، بايد كامالًاند كردهتأسيس 

  خدا عملى كه مخالف ادب باشد از ما صادر نشود.
رقـى  بين محمد صلى اهللا عليه وسلم و ساير پيغمبران خـدا در زمـان گذشـته بـدين لحـاظ ف     

 و راهنمـاى راه راسـت   انـد  شـده ه داند كه از طرف خدا فرسـتا  نيست كه همه راستگويانى بوده
  يمان داشته باشيم.هر يك از آنان اه كه ب يما شده ، و ما امراند بوده ييخدا
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. فرقـى هـم از   انـد  بـوده ايم همه پيغمبران يكسان  ينكه در اين حيثيات كه بيان كردهولى بر ا
آن سـه جهـت ايـن     يشان صلى اهللا عليه وسلم و ساير پيغمبران وجود دارد؛ميان ا سه جهت در

  است كه:
كن محمـد صـلى   هاى معين آمده اند، لـي  ى خاص و براى زمانها امتپيغمبران ديگر براى  

تا روز قيامت، به طوريكـه در فصـل گذشـته     اند شدهاهللا عليه وسلم براى همه جهانيان فرستاده 
  دانستيد.

ه كلى از بين رفته و يا اگر از بعضى آثارى باقى مانـده باشـد، بـ   ه تعليمات آن پيغمبران يا ب 
سـت نيسـت و   هاى اصلى نيست و همچنين از سـيرة و رفتـار و احوالشـان چيـزى در د     صورت

انـد گـم    كه مـردم از پـيش خـود سـاخته     هايي داستانها و  ميان روايتها و افسانه حقيقت آن در
بدسـت آورده   را آناست و حتى اگر كسى بخواهد و بكوشد نيز امكان ندارد كه حقيقت  شده

و رفتار و گفتار و كـردار و اخـالق    هكه تعليمات و سير و در صورتي ،پيروى آن كندو از آن 
ثبت و ضبط و در  ها كتابهاى محمد صلى اهللا عليه وسلم از هر جهت در  عادات و خصلت و

  دسترس مردم است.
ميان تمام فرستادگان و پيغمبران خـدا تنهـا فـرد زنـده محمـد       حقيقت امر اين است كه در 

ز باشـند، و ا  ند پيروشتوان مياست كه همه مردم تنها كسى  يشانصلى اهللا عليه وسلم است، و ا
 بر خوردار گردند.  يشانهدايت و راهنمائى ا

تعليمات كاملى نبوده، به همـين جهـت    اند آوردهتعليمات اسالمى را كه پيغمبران قديم  -3
ى هـا  روشهر پيغمبرى كه آمد جز اين نبود كه تعليمات پيغمبران قـديم و احكـام و قـوانين و    

كنـد و چيزهـائى بـر آن بيفزايـد     را حـذف   هـايى  قسمتهدايت و رهبرى آنانرا اصالح كند و 
بدين طريق عامل ترقى و تكامل و اصالح قبل از محمد صلى اهللا عليه وسـلم كـارش را انجـام    

زيـرا پـس از    ؛داده، لهذا خداى متعال پـس از گذشـتن دوران آن تعليماتشـان را حفـظ نكـرد     
  آمدن تعليم كامل جديد، ديگر مردم نيازمند تعليم ناقص سابق نبودند.

معى را آورد تعليم كامل اسالمى از هر جهت جـا  صلى اهللا عليه وسلممد يان كار محپاد ر  
منسـوخ گرديـد، و    صلى اهللا عليـه وسـلم  ان با رسالت محمد طر يق شرايع ساير پييغمبر و بدين
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كـه از   عقـل اسـت، و كسـي    دليل آن اين است كه پيروى از نا قـص در برابـر كامـل مخـالف    
يغمبران پيروى كرده است به جهت آنكه آنچه پيروى كند از همه پ صلى اهللا عليه وسلممحمد 

سـلم وجـود   ليه وليمات محمد صلى اهللا عان قديم بوده، در تعخير و صالح در تعليمات پيغمبر
ند و پيـرو پيغمبـر ديگـرى بشـود از     دارد و هر آنكس كه از اجراى اين تعليمات روى بر گردا

هـا و بركـات كـه در بعـد     ؛ زيـرا آن خير خواهد مانـد  محروم ت و امتيازاتبسيارى خير و برك
افراد بشـر ناگزيرنـد    ي ه خاطر همين امتيازات است كه همهآمدند در آن تعليم قديم نبوده و ب

را پيـروى كننـد بـه هـر حـال       يشـان به محمد صلى اهللا عليه وسـلم ايمـان بياورنـد و تعليمـات ا    
صلى اهللا عليـه وسـلم ايمـان داشـته باشـد      مسلمان، اين است كه به سه جهت به محمد  ي وظيفه

  كه:
اسـت كـه از طـرف خداونـد متعـال آمـده        صلى اهللا عليه وسلم صـادق  يشاناول اينكه ا -1

  است.
صلى اهللا عليه وسلم كامل است و نقصى و خطـائى   دوم اينكه هدايت و رهنمائى ايشان -2

  و اشتباهى ندارد.
ى هـا  ملـت  و هـا  امـت  تمـام د متعـال بـراى   اينكه آخرين پيامبر است كه از طرف خداون -3

جهان فرستاده شده است و تا روز قيامت كسى ديگرى كـه ايمـان بـه او شـرط اسـالم باشـد و       
  كه به او ايمان نياورد كافر شناخته شود، نخواهد آمد.   كسي

       روز آخرت:ه ب ايمان 

يد بـه آن ايمـان داشـته    با اهللا عليه وسلم امر فرموده كه پنجمين مطلبى كه ما را محمد صلى
آن روز بايـد ايمـان داشـته باشـيم ايـن       ي و به آنچـه در بـاره   ،باشيم موضوع روز آخرت است

  است كه:  
ى را كـه در ايـن جهـان وجـود دارد در آن     هـاي  خداى متعال اين جهان و همـه آفريـده   -1

  كه معروف به (روز قيامت) است محو و نابود خواهد كرد. روزي
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را نـزد خـودش    هـا  آند و كن ميتعالى يكبار ديگر مردم را زنده و انه سپس خداى سبح -2
ى بـرانگيختن  ابعث) كـه بـه معنـ   ام (حشر) يعنى جمع شدن يا به نام (د و آن روز بنكن ميجمع 
  .شود يم ناميدهاست 
چه خوبى و چه بدى، بدون كم و زياد بـه محكمـه    اند كردهسپس آنچه را مردم كسب  -3

  د.  شو ميخداى متعال تقديم 
آنگاه هر كسـى   كند يمخداى متعال كارهاى خوب و بد هر فردى از افراد بشر را وزن  -4

كفـه كارهـاى    آمرزد و هر كسى كـه  كارهاى خوب او برترى داشته باشد، او را مى ي كفه كه
  د.كن ميبد او برترى داشته باشد او را مجازات 

د كنـ  ميو كسانى را كه خدا مجازات روند  شوند به بهشت مي آن كسانيكه آمرزيده مى -5
  روند.   به دوزخ مي

  به روز آخرت: به ايمان احتياج

كـه محمـد صـلى اهللا عليـه وسـلم عرضـه داشـته سـاير          طـوري  خـرت را همـان  آعقيده بـه  
و زمـانى شـرطى از    ر. اين عقيده براى هـر عصـ  اند داشتهفرستادگان و پيغمبران خدا هم عرضه 

شـته يـا در آن   كليه پيغمبران كسى را كه به اين موضوع عقيـده ندا و  شرايط اسالم دانسته شده
يـده  قن ايـن ع وبـد  وو فرسـتادگان ا  هـا  كتـاب خـدا و ه زيرا ايمان ب ؛اند شك كند، كافر شمرده

ماند، و بايد دانست كه ايـن   ئر زندگانى انسان تباه و خراب مىدر اين صورت سا وارد نى ندمع
ن اشكالى ندارد، به دليل اينكه، اگـر از شـما بخواهنـد    اضح، و فهميدن آع امرى است ووضوم

  :دييبگود اين است كه كن ميلين سئوالى كه به ذهن شما خطور وكه كارى انجام دهيد ا
  اگر اين كار را بكنم چه فايده اى براى من خواهد داشت؟

  اهد رسيد؟  وضررى بمن خ اگر اين كار را نكنم چه و  
  كند؟   ميچرا اين پرسش در ذهن شما خطور 

 گـاه  چيهـ فهمد كه  دش مىونى خودر ي فطرت و انگيزه اين است كه انسان بنا بر علت آن
كـارى كـه   ه بدين جهـت شـما نيـز بـ     به كارى كه براى او سود نداشته باشد، نبايد اقدام كند و
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اهيد زد. و هم از كارى كه اطمينان داشـته باشـيد بـه    واميد سودى از آن نداشته باشيد دست نخ
  ند.انى نخواهد داشت، باز نخواهيد ماضررى و زيشما 

ى شـك  اگـر در مفيـد بـودن كـار     حالت شك و ترديد نيز چنين است: بـه ايـن معنـى كـه    
اهيد كرد و همچنين در هر كـارى كـه در ضـرر    وداشتيد با ميل و رغبت در انجام آن اقدام نخ

  يد.  يى جورونجام آن احتراز كنيد و دادارد كه از يد امكان آن شك داشته باش
اندازنـد بـه جهـت اينكـه بطـور علـم        شان دست در آتش مىها نگاه كنيد، چرا خود به بچه

زى وآمـ  هـا از درس و دانـش   و همچنان چرا بچـه  زنده است.وند كه آتش چيز سدان مياليقين ن
  ند؟كن ميفرار 
، در ذهـن آنـان تلقـين كننـد     خواهند مييى را كه بزرگان  ايد علمىوعلتش اين است كه ف 

ز وكه بـه ر  گيرد، اينك تأمل بكنيد كسي در دلشان جاى نمي ود كن ميل نودكان قبوس كونف
خـدا و پيـروى از احكـام خـدا را كـارى      ه زيرا ايمان ب ؛رد نيز چنين استوآ آخرت ايمان نمى

د، دانـ  مـي ضرر  معصيت خدا را بى وفايده  انگارد، در نتيجه طاعت خدا را بى ده مىوبيه وعبث 
در  نش نـازل كـرده و  شت كه او امرى كه خدا بـر پيغمبـرا  دا توان ميكسى چه اميدى از چنين 

 ورد ايمـان ا وخـدا نيـز ايمـان بيـا    ه و هر گاه چنين كسى بـ  ،ضيح داده اجرا كندويش تها كتاب
ى مطـابق رضـاى   گدر زنـد  گاه چيه واهد كرد وخدا را اطاعت نخ وزيرا ا ؛دواهد بومعنى خ بى

  اهد داشت. وى متعال گامى بر نخخدا
به زندگى آخرت تأثير عميـق و   د، بلكه انكار و اقرار انسانشو ميمطلب به همين جا ختم ن

 كنـد  يمـ داديم فطرت انسان به او حكم  حكه قبالً توضي قاطعى در حيات او دارد، بلكه طوري
حسـاب كنـد، در اينصـورت از     را آن، مگر اينكـه فايـده يـا ضـرر     به هيچ عملي اقدام نكندكه 

اميدوار بود كه به عمـل   توان ميوى نظرى ندارد، چگونه نيكه جز به همين نفع و ضرر د سيك
  ايى از آن نداشته باشد؟ صالحى اقدام كند كه در اين دنيا اميد فايده

      كه در اين دنيا به او ضررى نداشته باشد اجتناب نمايد؟ يا از عمل زشت و ناروائي  
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تنائى ندارد و نظرش متوجه نتـايج كارهاسـت، نفـع يـا     كه به ظاهر كارها اع ليكن آن كسي
 ؛ددهـ  مـي انگارد و حق را بر باطل و خير را بر شر تـرجيح   ضرر اين جهان را امرى عارضى مى

  زيرا نظر او به فايده يا ضرر ابدى آنست.
 نيتـر  بـزرگ زيانها، و ارتكاب عمل زشـت،   نيتر بزرگه انجام عمل خير، مستلزم چاگر  

  را در برداشته باشد.   ديي ماها فايده
  ... حاال شما فرق عظيم و تفاوت فاحش بين اين دو شخص را در نظر بگيريد و بسنجيد

خير يا نيكى در نظر اولى همان است كه نفعش در همين زندگانى فانى بدسـت آيـد، مثـل    
ن سـرافراز شـود، يـا در ميـا     اينكه ثروتى را تحصيل كند يا زمينى را مالك شود يـا بـه منصـبى   

يا بـه لـذت و مسـرتى برسـد كـه مقـدارى از        مردم به يك نامى مورد پسندش مشهور گردد و
مين كند و به همين طور شر يا بدى در نظر او چيـزى اسـت كـه در    أهاى نفسانى او را ت خواسته

آن بترسد، مانند نقـص در امـوال و    ي همين دنيا براى او ايجاد ناراحتى كند و يا اينكه از نتيجه
ها يا انحراف در صحت يا بدنام شدن در ميان مردم يا مجازات دولت يـا حـزن و    ميوه نفوس و

  اندوه و دلتنگى و ناگوارى.
خير يا نيكى در نظر شخص دوم آن چيزى است كه باعث رضاى خدا باشد و شر يا بـدى   

خشم آورد، پس چنين شخصى در هرحال، خير و نيكى را خيـر  ه آن چيزى است كه خدا را ب
د اگرچه كه در اين دنيا براى او سودى ندهد و او را به ضـرر و زيـان مبـتال سـازد، ولـى      اند مي

  يقين دارد كه خدا در آخرت نفع ابدى و سود جاويد به او خواهد داد.
و نيز عقيده دارد به اينكه: بدى در هر حال بد اسـت، اگرچـه كـه در ايـن دنيـا از زشـتى و       

دانـد   (علم اليقين) مـى  سودى نيز نصيب او گردد و بطور اى به او نرسد و نوع شومى آن صدمه
زات كارهـاى زشـتش نجـات يابـد در آخـرت راه فـرارى       ه اگر در اين دنيا از عقاب و مجاك

  نخواهد داشت.
را در زندگانى خودش  به موجب همين فكر و انگيزه از اين دو طريق مختلف، انسان يكى

  د، به اين توضيح كه:كن ميانتخاب 
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 ؛كه به آخرت ايمان نياورده ممكن نيست كه او يك قدم در طريق اسالم بردارد آن كسي
  زيرا وقتيكه اسالم به او بگويد:

  (بخاطر رضاى خدا زكات مالت را به بينوايان و در ماندگان بده)
  كاهـد بهتـر ايـن اسـت كـه بجـاى دادن زكـات،         خواهد گفت: زكات از دارائـى مـن مـى   

گيرنـد بـه محكمـه عـرض حـال خـواهم داد، و        ه از من وام مى(ربا) بگيرم و خالف كسانى ك
نفع من صـادر شـد، خانـه و دارائـى و اثـاث البيـت آنـان را مصـادره         ه همينكه حكم محكمه ب

گـوئى و دروغ بپرهيـز!    خواهم كرد... و هنگاميكه اسالم به او بگويد (راسـتگو بـاش، و از زور  
  ها باشد). منفعت نيتر بزرگدروغ گفتن ضررها و در  نيتر بزرگ راستگويى(اگرچه كه در 

  براى من ضرر داشته باشد، چرا راست بگويم؟ راستگويىخواهد گفت: اگر   
اى داشته باشد و مـرا در آن خـوف بـدنامى     و اگر زور گوئى يا دروغگوئى براى من فايده

  هم نباشد چرا از آن احتراز كنم؟  
  د:  گوي ميبيند! اسالم به او  مىرا  گرانبهايي چيزو  كند يمعبور  مكانيشخصى از 

  گويد: مى اى مال تو نيست) هرگز مگير ولى او (اين چيزى را كه يافته
بـراى آن   ام و پـولى  مه و بدون رنـج و زحمـت بدسـت آورده   مقد چرا اين چيزى را كه بى

  ام، از دست بدهم؟ نداده
، يـا مـرا در ميـان    كسى هم نيست كه مرا ببيند و پاسبانى كند، يا در محكمه شهادت بدهد 

در راه مصلحت خود مصـرف   را آنمردم بدنام كند، در اينصورت چرا از آن استفاده نكنم؟ و 
  نكنم؟ 

گويـد: (در مـال دوسـتت     ميـرد، اسـالم بـه اومـى     سپارد و سپس مى كسى امانتى را به او مى
  گويد:   اش تسليم كن) ليكن او مى خانوادهه خيانت مكن! امانتش را ب

مـن  ه مرده، امانتى بـ  اينكه فالن مردى كه ر را بكنم؟ آيا شاهدى وجود دارد برچرا اين كا
   او از چنين امانتى خبر دارند؟ ي ورثه اسپرده است؟ و آي
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در صورتيكه با كمال سهولت براى من امكان دارد كه اين مـال را بخـورم و كسـى نيسـت     
د آورد، پس اگر ايـن امانـت را   كه مرا به محكمه جلب كند، و بدنامى هم براى من ببار نخواه

  صاحبانش برسانم سفاهت خواهد بود.ه ب
اى از مراحـل   گفتار اينكـه اسـالم او را در هـر گـامى از گامهـا و در هـر مرحلـه        ي خالصه

كند و جـز راهـى كـه مطـابق      د ولى او معارضه مىكن ميزندگى به سير در خط مستقيم ارشاد 
زيـرا ارزش هـر چيـزى در اسـالم      ؛دكنـ  ميتخاب نهوى و هوسش باشد، هيچ راه ديگرى را ان

تابع نتايج ابدى در آخرتست، ولى نظر چنان كسى از توجه به نتايج حاصله در اين دنيا تجـاوز  
  د.كن مين

چه دليل براى انسان ممكن نيسـت بـدون عقيـده بـه آخـرت      ه فهميم ب از اينجا است كه مى
  :بگوييممسلمان باشد، بلكه حق اين است كه 

تـرين درجـات    انسـانيت، بـه پسـت    ي انسان را از درجـه  مطلقر كردن حيات آخرت، انكا 
  مسلمان باشد!  انسان د، چه رسد به اينكه ده ميحيوانيت، سقوط 

  به آخرت: و درستى عقيده راستى

را دانستيد، اينك بطور اختصـار بـراى    آن ي به آن و فايده عقيده به آخرت و احتياج انسان
طوريكـه رسـول اكـرم صـلى اهللا عليـه      مربوط به آخـرت را   ي كه عقيدهيم ده مي حشما توضي

حكم عقل نيز حق است و درست، و اين عقيده هر چند ناشى از ايمـانى  ه وسلم بيان فرموده، ب
يم و دانـ  مـي است كه به پيغمبر خدا صلى اهللا عليه وسلم داريم و آنچه را آورده اسـت درسـت   

يم دهـ  مـي ن اگر قدرى فكرمان را بكار اندازيم، تشـخيص  در اين باره مدار بر عقل نيست، ليك
  دليل اينكه:  ه كه در باب آخرت اين عقيده از هر جهت نزديك به عقل است، ب

  در دنيا راجع به آخرت و زندگانى در آن جهان سه عقيده وجود دارد:
 ميـريم و  شـويم و مـي   ند: زندگانى جز همين حيات دنيا نيست، زنده مىگوي ميگروهى  -1

ه كـه بـ   ملحدان است يعنى كسـاني  ي ديگر بعد از مرگ حياتى در كار نيست، البته اين عقيده
  ند.شو مي) شناخته  SCIENTISTنام علماى علوم طبيعى (
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ند: براى اينكه انسان به سزاى اعمالش برسـد، در همـين دنيـا چنـد     گوي ميجمعى ديگر  -2
 ي زنـدگانى اول زشـت باشـد، در دوره    ي هميرد، به اين معنى كه اگر كارهايش در دور بار مى

صورت درختـى  ه دوم به شكل يكى از حيوانات در خواهد آمد، مانند سگ يا گربه. يا اينكه ب
هـائى خـوب   ترين افراد بشر، ولى اگـر كار  در خواهد آمد يا به شكل يكى از نازلترين و پست

واهـد كـرد. بـديهى اسـت     بـاالترى را عـروج خ   ي انجام داده باشد، ترقى خواهد كرد و درجه
  كسانى طرفدار چنين عقيده اى هستند كه فكر دينى شان نارساست و خام.  

جمعيت سوم كسانى هستند كه به روز آخـرت و حشـر و بـه حاضـر شـدن در پيشـگاه        -3
اى  و مجازات و مكافات انسان براى كارهائى كه كرده، ايمان دارند. اين عقيـده  خداوند متعال

  .اند كردهتبليغ  را آن(عليهم السالم) همه است كه پيغمبران 
  :مييگو يماندازيم و  گانه مى اينك نگاهى كوتاه به اين عقايد سه

نـد ايـن   كن مـي رانند و در اثبات عقيده شان بر آن اعتماد  حرفى را كه گروه اول بر زبان مي
  ند:گوي مياست كه 

شـده باشـد، بلكـه خـاك همـه را      ايم كه پس از مردن دوباره زنده  كنون انسانى را نديده تا
يم كـه زنـدگانى بعـد از    دانـ  مـي همـين جـا    از كند. و خورد و بعد از وفات همه را نابود مى مى

  مرگ نيست.  
  د؟شو ميبايد پرسيد: آيا چنين دليلى حجت انگاشته 

ايد كه پس از مرگ زنده شـود، آخـرين حرفـى كـه در ايـن زمينـه        اگر هيچكس را نديده
آمد ولى ادعـاى شـما    خواهديم چه پيش دان ميين نيست كه بعد از مرگ نگفت جز ا توان مي

  يد پس از مرگ حياتى نيست، حرفى است كه دليلى براى آن نداريد.دان ميداير بر اينكه 
  م هواپيما چيست؟دان مينديده ممكن است بگويد: من ن اپيما رافالن مرد دهاتى كه هو

جهان چيزى كه بنام هواپيمـا معـروف شـده باشـد     دانم كه در اين  ولى اگر بگويد: من مى 
معينـى آن نيسـت    ى نديدن شيءازيرا معن ؛وجود ندارد، همه مردم او را احمق خواهند دانست

را بـا   كه اصالً چنان چيزى وجود ندارد، بلكه اگر مردم سراسر جهان بگويند كه چنان چيـزى 
  ند كه چنان چيزى اصالً وجود ندارد.اينحال جايز نيست ادعا كن اند، با آن نام و نشان نديده
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  يا بگويند: امكان ندارد كه چنان چيزى وجود داشته باشد!  
  گويد: دوم كه مى ي اما عقيده

زنـدگى   ي شود بـه جهـت آنسـت كـه در دوره     بشرى كه در زندگى فعلى انسان ديده مى 
ر زندگى فعلى سابق كه حيوان بوده كارهاى خوبى را انجام داده است و حيوان از آن جهت د

زندگى سـابق كـه انسـان بـوده كارهـاى بـدى را انجـام داده و بـه          ي حيوان است كه در دوره
عبارت ديگر اينكه اگر انسان، انسان است و حيوان، حيـوان اسـت و درخـت، درخـت اسـت،      

اوسـت، و بـدينطريق مـرگ و     ي نتيجه كارهاى خوب يا كارهـاى بـد دوران زنـدگى گذشـته    
  پشت سرهم در جريان است. زندگى در اين دنيا

  كه:   آيد اينست پرسشى كه در اين باره پيش مى  
  (در آغاز امر چه چيزى وجود داشته است؟) 

  اگر بگويند: (انسان).
كـه  شـود   ، ورنـه سـوال مـي   باشـد  بودهخت دريا حيوان و قبل از اين بايد  بايد بپذيريم كه 

  ؟استقالب انسان در پاداش كدام عمل خوب به او داده شده 
  صورت انسان در آيد (حيوان يا درخت بوده).ه و اگر بگويند: پيش از آنكه ب

بـه پـاس چـه    شـود   ورنـه سـوال مـي   ، قبل از اين بايد انسان بوده باشدباز ناگزير بايدگفت:  
  شده است. او داده هقالب حيوان و يا درخت بى زشتعمل 
د آغاز آفرينش را از يـك طبقـه   توانن داران اين عقيده نمى حقيقت امر اين است كه طرف 

ديگـر   ةاى بايد مسبوق به طبقـه ديگـرى باشـد تـا اينكـه طبقـ       زيرا هر طبقه ؛معينى شروع كنند
  سابق شناخته شود. ي اعمال طبقه ةنتيج

  نيست. و اين وضع مخالف عقل است و به هيچ وجه با عقل سازگار
  سوم را در نظر بگيريد: ي حاال عقيده

  اين عقيده بيان شده اين است كه:  اولين مطلبى كه در 
خداى متعال روز معينى را مقرر داشته كه اين جهان در آن روز به پايـان برسـد و خداونـد    

تر از اول باشد  ديگر كه اعلى ةهم كرده يك كارخان برو هم  خود را در ي متعال اين كارخانه
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لى در ايـن موضـوع   تخليق كند، و زمين و آسمان هر يك بصورت ديگرى در آيد. هـيچ عـاق  
دستگاه اين جهـان بيشـتر فكـر كنـد، بيشـتر بـر معـرفتش         ي شكى ندارد و هر چه انسان درباره

خواهد افزود و ادواتى كه در اين دستگاه وجود دارد محدود است و به ناچـار هـر محـدودى    
روزى بايد نابود شود، به همين جهت است كه همه علماى علوم طبيعى اجماع دارند كـه ايـن   

وقـت ايـن    يكديگر برخورد خواهند داشـت و آن  ورشيد روزى سرد خواهد شد و نورش باخ
  دنيا منقرض خواهد شد.

سپس در ضمن همين عقيده چنين آمده است كـه: بـه انسـان حيـات ديگـرى داده خواهـد       
  شد.  

  آيا چنين امرى محال است؟ 
  اگر گفته شود: بلى! محال است.

  :مييگو يم  
  نسان آماده شده است؟.گيرد چگونه براى ا ون انسان ازآن بهره مياين زندگى دنيا كه اكن

پس از مـرگ   تواند يمكه انسان را در اين جهان آفريده است البته  ييخدابدون ترديد آن 
  دوباره او را خلق كند.  

خورد، اين است كه كارهاى خـوب يـا    مطلب ديگرى كه در خالل اين عقيده به چشم مى
  روز حشر عرضه خواهد شد.ه شده بصورت سند محفوظ است و ب بدى كه از انسان صادر

  آيد. اين است مطلبى كه امروز در دنيا هم به مشاهده مى
شـود.   مـى  ج در فضا فناكه از دهان بيرون آيد بعد از چندى تمو شد، آوازي مى قبالً تصور

نـد و آن اثـر   ك و پيش خود وارد مـى  گرد آواز و حركتى اثرى بر ولى حاال معلوم شده كه هر
د. و روى همـين اصـول نـوار    امكان دارد دوبـاره جمـع شـو   وارد شده در فضا محفوظ است و 

كه سند هر آواز و حركتى كه از ما صـادر شـود در    شود يمازين جا معلوم  ثبت ايجاد شده، و
اعمـال   ي شود كه نامـه  شود. و اگر صورت حال چنين است اين امر متحقق مى فضا منقوش مى

  تواند كه دوباره عرضه داشته شود. مام و كمال محفوظ است و مىما به ت
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 ي درضمن اين عقيده مطلب چهارم چنين است كه (خداوند متعـال بـه روز حشـر محكمـه    
انصاف قائم خواهد كرد و هر عمل نيك را مكافات و بد را مجازات خواهـد داد) چـه كسـى    

  .؟د كه از امكان اين مطلب انكار كندتوان مي
  چه چيزى درآن خالف عقل است؟  :رسيدبايد پ  

اى براى انصاف قائم شود و به درستى و راسـتى   دكه روزى محكمهكن ميعقل خود تقاضا 
كنـد   بينم كه گاهى در اين دنيا شخصى كار نيـك مـى   شوند. چه ما مى كامل، همه امور فيصله

ى بـه هـيچ ضـررى    كند ول د و شخصى ديگرى كار بد مىرس مياى ازآن به او ن ولى هيچ فائده
بينيم كه شخصى كار نيك كرد و دچار ضرر و خسـارت   د و حتى گاهى هم مىشو ميدچار ن

  شد و شخصى ديگر كار بد را ارتكاب كرد مگر هيچ ضررى به او نرسيد.
الزمـا، جهـانى باشـد كـه آنجـا بـراي        كنـد كـه   عقلى در چنين شرائطى حكـم مـى   پس هر
چشـند. آخـرين    و بدكاران سزاى كار بد خود را مـى  شود جزاى كار نيك داده مىنيكوكاران 

موضوع مربوط به اين عقيده وجود بهشت و جهنم است. در اين بـاره نيـز بايـد گفـت: وجـود      
د خورشـيد و مـاه و مـريخ و زمـين را خلـق      توانـ  ميزيرا خداى متعال كه  ؛اين دو محال نيست

  كند، چگونه از آفريدن بهشت و جهنم عاجز است؟ 
 را مكافـات بـه   ها آنكند و  عدلش جمع مى ي كه مردم را در محكمه عال وقتيو خداى مت

كـه   دهد، شايسـته و سـزاوار ايـن اسـت كـه بـه كسـاني        اعمال نيك و مجازات به اعمال بد مى
كـه   عطـا كنـد، و بـراى كسـاني    مقام عزت و كرامت و نعمت و مسـرت  د، ده ميپاداش نيك 

  لت و شكنجه و اندوه و درد مقرر دارد. سزاوار عذاب و شكنجه اند مقام خوارى ذ
كـه   ها فكر كنيد بدون ترديد خواهيد دانسـت كـه از ميـان همـه عقائـدي      اگر در اين زمينه

د، از هـر جهـت بـه    شـو  مـي امروز در دنيا وجود دارند، اين عقيده كه انسان بعد از مرگ زنده 
جنـت و دوزخ  يا وجود  وباشد اى كه مخالف عقل  تر است و در اين عقيده نكته عقل نزديك

  د.ه نظر برسد، وجود ندارآن محال بدر 
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و امانـت و   راستگويىبه زبان محمد صلى اهللا عليه وسلم كه  كه چنين امرى به عالوه وقتي
خيـر و اصـالح ماسـت عقـل مـا      ه عفافش را تصديق داريم، بما رسيده و اين امر از هر جهت ب

  م.ايمان داشته باشيبدان د كه بايد كن ميحكم 
  .؟در حاليكه دليل و حجتى بر خالف آن نداريم ،از چه جهت در صحت آن ترديد كنيم  

  طيبه: ي كلمه

اينها عقايد پنجگانه اى است كه بناى اسالم بر اسـاس آن اسـتوار شـده اسـت، و همـه ايـن       
) بـه بنـدگى   كـه گفتيـد: (ال إلـه إال اهللا    معانى در يك كلمه خالصه شده است. بنا بر اين وقتي

  اى يگانه اقرار كرده ايد و سائر خدايان باطل را كنار زده ايد.  خد
  كه گفتيد: همچنين وقتي

، تصديق كرده ايد به اينكه محمد صلى اهللا عليـه وسـلم پيغمبـرى اسـت     (محمد رسول اهللا)
او را بسوى بندگانش فرستاده است، و چيزيكه بـا تصـديق شـما بـه رسـالت       كه خداوند متعال
  ه وسلم الزم ميگردد اين است كه:محمدصلى اهللا علي

آمـوزش  وجود خداى متعال و صفات او  ي در بارهشما به آنچه محمد صلى اهللا عليه وسلم 
و پيغمبرانش و روز آخر بيان كرده، ايمـان داريـد و در    ها كتاببه آنچه از فرشتگان و  ، وداده

ه شما نشان داده و امر كرده يد كه محمد صلى اهللا عليه وسلم آن راه را بكن ميهمان راهى سير 
      است كه خداى را به همان طريق عبادت كنيد، و احكام و اوامر او را پيروى نمائيد.

پـنج ركـن   و ايـن  ام،  پـنج گفتـه  كه بايد بـه آن ايمـان داشـته باشـيم      بنده ايمانيات را: توجه
  البقره كه خداى متعال فرموده است: ي سوره 285 ي: مأخوذ است از آيه

﴿z tΒ# u ãΑθß™§�9 $# !$yϑÎ/ tΑÌ“Ρ é& Ïµø‹s9 Î) ÏΒ  Ïµ În/§‘ tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑø9$# uρ...﴾  

    .»...اند آوردهبر او نازل كرده ايمان  پيغمبر و مومنان به آنچه خداوند متعال« :يعنى
  :النساء كه فرموده است ي از سوره 136 ي: و آيه

﴿tΒuρ ö�à� õ3tƒ «! $$Î/  ÏµÏF s3Í×‾≈n=tΒuρ  Ïµ Î7çFä. uρ  Ï&Î# ß™â‘uρ ÏΘöθu‹ø9 $# uρ Ì� ÅzFψ$#...﴾   
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دگانش و بـه  ايش و به فرستها كتابهر كس به خداوند متعال و به فرشتگان او و به « :يعنى
    .»...روز آخرت كافر شود

هـم در ايمانيـات شـامل شـده اسـت و       )هشرّوالقدر خيره وبدون ترديد در حديث پيغمبـر ( 
رسد ولى حقيقت امر اين است كـه ايمـان بـه     ش مىبدين ترتيب تعداد عقائد بنيادى به عدد ش

ى است از اجزاى ايمان بـه خداونـد متعـال، و    بلكه جزي ؛(تقدير) چيزى نيست كه مستقل باشد
 را آنذكـر فرمـوده و بـه همـين جهـت        در ضمن بيان توحيـد  را آنبدين مناسبت قرآن كريم 

ام. و همچنين ذكـر بهشـت و    كرده ام ذكر إال اهللا) آوردهله إ(ال  ي كه براى كلمه ضمن شرحي
جهنم و آتش دوزخ و صراط و ميزان در بعضى احاديث، مستقل از امور ديگرى كه ايمان بـه  

  .ى هستند از ايمان به آخرت)ه. و در واقع اين معانى نيز اجزايآن واجب است، آمد
  



  :فصل پنجم

  عبادات 

  حمايت از اسالم.  ،حج ،زكات ،زهور، نماز ،معنى عبادت

ده است كـه بـه   وما امر فرمه سلم بوضيح داديم كه پيامبر صلى اهللا عليه ور فصل گذشته تد
  پنج مطالب زير ايمان داشته باشيم:  

  به خداى متعال كه شريكى ندارد.   -1
  به فرشتگان خدا. -2
  صاً به قرآن كريم.  وى خدا مخصها كتاببه  -3
   سلم.ورت محمد صلى اهللا عليه حض يژه به خاتم پيامبرانومبران خدا، به ابه پي -4
  به حيات آخرت يعنى زندگى در جهان ديگر.  -5

  .ندوش ر مىور بنياد اسالم متصواين پنج ام
 وارد شـده  ومسـلمانان   ي گانه ايمان داشـته باشـيد، در زمـره   ر پنجوكه به اين ام قتيوشما  

زيـرا اسـالم    ؛دواهد بـ ونخ لى با اينحال اسالم شما كاملود، شوي ميفردى از افراد آنان شناخته 
سـلم از نـزد   وامرى را كه محمـد صـلى اهللا عليـه    وا ود مگر اينكه احكام شو ميشخص كامل ن

  رده اطاعت كند.  وخدا آ
  هر چيزيكه باشد مستلزم اطاعت بعد از ايمان، اسالم است.  ه نماند كه ايمان شما ب هناگفت

است. معنـى آن ايـن اسـت كـه خداونـد      شما اقرار كرده ايد كه (اهللا) به تنهائى خداى شما 
نهـى   وامر كننده  ومالك و صاحب  خداوند متعال وهستيد،  وا ي شما بنده ومتعال آقاى شما، 

مقـرر داشـته    ورا كـه ا  دىوشـما حـد   وهسـتيد   ونهـى ا  وشما مطيـع امـر    وشما است  ي كننده
ب اقراريكـه قـبالً كـرده    جـ ولى اگر بعد از اين اقرار باز عصيان كرديد، به مو، ديكن يمرعايت 

  ج كرده ايد.وتان خردوايد، بر آقاى خ
معناى آن ايـن اسـت كـه     وسپس اقرار كرده ايد به اينكه قرآن كتاب خداوند متعال است  

حـق، پـس همـين     ورده، از طـرف خـدا اسـت    واعتراف كرده ايد به اينكه آنچه ايـن كتـاب آ  
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اهى آن، ودر هـر نهـى از نـ    ومـر قـرآن   د كه در هر امـرى از اوا شو ميجب آن واعتراف شما م
  فرمان بردار باشيد.   ومطيع 

. معنـاى  خـدا اسـت   ي سلم فرسـتاده وبعد از آن، اعتراف كرده ايد كه محمد صلى اهللا عليه 
از آنچـه نهـى كـرده از     وسلم امر كـرده  وآنچه پيغمبر صلى اهللا عليه  اين اعتراف اين است كه

جـب اطاعـت شـما از پيـامبر صـلى اهللا      واعتـراف م  وق اين تصدي و ،آمده طرف خداوند متعال
قـت  و افـق ايمـان شـما نباشـد، هـيچ     وكه عمل شـما م  دامي . بدين جهت ماشود يمسلم وعليه 

گرنه هر قدر ايمان شما با عمل شما فرق داشته باشد، بـه همـان    ود واهد بواسالم شما كامل نخ
  د.  واهد بوغير كامل خ واندازه، ايمان شما به خدا ناقص 

 وده وسـلم امـر فرمـ   وشـى كـه پيغمبـر صـلى اهللا عليـه      ور وتفصيل طريقه  وحاال به تشريح 
  :  مييگو يم وپردازيم  گزاركنيم مىافق رضاى خدا برود را مور داده كه حيات خودست
ى كاغـذ  ور ورر شـده  قـ كـه م  به، يعنـى عبادتهـائي  ولين مطلب در اين باب، عبادات مكتوا

  د.  باش ميآمده، 

  بادت:معناى ع

اسـت. پـس آنچـه را بنـده      ود توخدا معب و اى بنده وحقيقت عبادت بندگى است. ت ومعنى 
  دش انجام دهد، عبادت است.ودر راه اطاعت معب

تحقير ديگـران،   وفحش  وغيبت  وئى وغگوكه با مردم حرف ميزنيد اگر از در قتيومثالً  
اهى را، بـدليل  وخـ  نيك وخير  ودل ع و راستگويىبدليل اينكه خدا نهى كرده، احتراز كنيد، و

حساب عبادت خـداى  ه دارد، رعايت كنيد، اين كالم شما ب ست ميوش را دواينكه خدا اين ر
  د.شو ميب ومتعال محس

 وباشـد. همچنـين در معاملـه     ن دنيائى شما مىوط به شئواين رعايتها مرب ي يا اينكه همهوگ 
 وبـرادران   ومـادر   ودر معاشرت با پدر  ونده، شوچه فر وچه مشترى باشيد  ،ستد با مردم وداد 
ردگارتــان را وانين پروقــ وقتيكــه احكــام وندان، ويشــاوخ وســتان ومجالســت بــا د واهران وخــ

از  وشـما امـر كـرده اسـت،     ه حقى را ادا كنيد، بدليل اينكه خـدا بـ   حق هر ذي ومراعات كنيد 
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كرده است، چنـان اسـت كـه     گذار نكنيد، بدليل اينكه خدا چنين امروحق هيچكس چيزى فر
  سراسر حيات تان را در عبادت خداى متعال سپرى كرده ايد.  

  مى كمــك كنيــد، يــا بــه وائى احســان كنيــد يــا بــه مظلــوبينــ وهمچنــين اگــر بــه درمانــده 
در تمـام ايـن    وشـيد،  وديش بكودر بهبـ  واى طعامى بدهيد يا از مريضى عيـادت كنيـد    گرسنه

خـدا را در نظـر گرفتـه     يا كسب احترام يا شهرت، فقط رضـاى جه به جلب نفع ون توارد بدوم
  اهد شد.  واين مطالب به حساب عبادت شما گذاشته خ ي باشيد، همه

 وبا كمال امانـت   وكار خدمتى شديد ه و نيز اگر به تجارت يا صناعت پرداختيد يا دست ب
زى حاللى را وسپس سعى كرديد ر وظيفه كرديد ور جلب رضاى خدا، انجام وراستى، به منظ

 شـما در ايـن راه  شش واين كسب و ك ،از تحصيل مال حرامى اجتناب كرديد وريد وبدست آ
زى ور ور كسـب رزق  واهد شد، با اينكه اين كارها را بـه منظـ  وعبادت خداى متعال شناخته خ

  دتان انجام داده ايد.  وخ
در هـر شـأنى از    وقـات  وقتى از اوگفتار اينكه، ترس شما از خداى متعال در هر  ي خالصه

د وخـ  ون خـداى متعـال   وى شما از قانون حيات با در نظر گرفتن رضاى خداى متعال، پيروشئ
اسـتقامت   وصـبر   ود واهـد بـ  ودارى شما از تحصيل نفعى كه خالف رضاى خداوند متعـال خ 

ايـن معـانى عبـادت     ي به طاعت خدا تحمل كـرده ايـد، همـه   جه وكه با ت شما در برابر ضرري
ب ول تـا آخـر، عبـادت محسـ    وال از اوزندگانى شما بر اين منـ  ود وش ال شناخته مىخداى متع

  د.وش مى
 وكـالم   وراه رفتن  وايستادن  ونشستن  وبيدارى  واب وخ وشيدن ون وردن وهمچنين خ و 
  ت شما. در چنين حياتى جز عبادت چيز ديگرى نيست.  وسك

اسالم جز اين نيست كه انسان را د ومقص واين است معناى حقيقى آن،  واين است عبادت 
ر اسـت كـه   وبـدين منظـ   وقرار دهـد تـا در هـر آن خـدا را بـدين سـان عبـادت كنـد،          اى بنده
ها را براى انسان فرض قرار داده تا اينكه او را براى چنين عبادت بزرگى  اى از عبادت عهومجم

ده كـه  وجـز ايـن نبـ   اجب شـمرده  وهائى را كه  همه عبادت ئى اينوريكه گوآماده سازد. به ط
  ب، يا آرمان انسانى است.  وتربيتى باشد براى عبادت بزرگى كه كمال مطل ي بمثابه



   

  111  : عباداتپنجمفصل 
  

ر وجهـى فراگيـرد عبـادت حقيقـى را بطـ     وبهتـرين   پس هر آنكس كه چنـين تربيتـى را بـه   
ظيفـه شـناخته   وعـين   واهد داد، و بدين جهت اين عبادتها در اسـالم فريضـه   وب انجام خومطل

هائى است كـه بنـاى ديـن     ها اركان دين است يعنى پايه ده است كه اين عبادتگفته ش وشده، 
د توانـ  مـي هـا ن  اى از پايـه  عـه وكه هيچ بنائى جز بر مجم طور همانقرار گرفته است، و ى آن ور

ار بمانـد  واسـت  ود پايـدار  توانـ  ميها ن ار باشد، بناى حيات اسالمى نيز جز بر اساس اين پايهواست
           كه بناى اسالم را منهدم كرده است. ها را منهدم كند مثل آنست ين پايهپس هر آنكس كه ا

  نماز: 

ل از اركان اسالم نماز است. در حقيقت نماز جز اين نيست كـه در شـبانه   وا ي هركن يا پاي
اعمـالى كـه    وزبـان   ي لهيبـه وسـ  رده ايـد  وزى پنج بار ذكر آنچه را كه قبالً بـه آن ايمـان آ  ور

  فى را بر عهده گرفته ايد.  ظاي وريد كه چه وبخاطر بيا وريد، تكرار كنيد وآ بجائى مى
نـزد   پاكيزه ود، قبل از آنكه به كارى بپردازيد با بدنى پاك شوي ميز صبح كه بيدار وهر ر

ل ركـوع و چـه در   د، و سپس چه ايستاده و چه نشسته، چه در حـا شوي ميردگارتان حاضر وپر
طلبيد و هـدايت   يد و از او يارى مىكن ميتان اقرار بندگى خود حال سجود نزد خداى متعال به

رضـاى او تجديـد   ه خواهيـد و عهـد و پيمـان طاعـت و بنـدگى خودتـان را بـ        و راهنمـائى مـي  
تان را در رسيدن به او و دور شدن از خشـم و غضـب او تكـرار    يد و هر بار آرزوى خودكن مي
دهيـد و   به راستى رسالت پيغمبر او شهادت مـى  و ،نماييد مييد و درس كتاب او را اعاده كن مي

كه كرده ايد  او حاضر خواهيد شد تا از كارهائي يآوريد كه در محكمه آن روزى را بياد مى
  ه شما بدهند.از شما بپرسند و پاداشى را كه در خور آن باشيد ب

چنـد  ه مشـغول كـار شـديد و طـى     كـ كنيد، و بعد از اين  تان را شروع ميبا اين عمل روز 
 كه بيائيد و باز خداوند متعـال  كند يمذن به شما اعالم كار تان را انجام داديد، سپس مؤساعت 

فراموش كرده و غافـل   را آنياد آوريد و يك بار ديگر درس تان را تكرار كنيد كه مبادا ه را ب
 دوبـاره  خيزيد و پس از آنكه ايمان تان را تجديد كرديـد  بمانيد، آنگاه از جائيكه هستيد بر مي

ذن شـما را  ؤسوم پس از چنـد سـاعت مـ    ي د. سپس براى مرتبهشوي ميبه كارهاى دنيا مشغول 
كنيد. همينكه روز به پايـان آمـد و    و شما ايمان تان را تازه مى ،كند يمبراى نماز عصر دعوت 
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همـان   آغاز كرده بوديد، شـب خـود را هـم بـا    كه شما صبح خود را  عبادتي باشب فرا رسيد، 
خوانيد براى اينكه در شـب هـم درس تـان را فرامـوش      كنيد و نماز مغرب مى آغاز مى عبادت

قـت  وساعت وقـت نمـاز عشـا آمـد و      يد. بعد از چندينوفراموش كرده بيراه نش را آننكنيد و 
زيـرا ايـن    ؛شـد  ما فرار رسيد، براى آخرين بار تمام تعليمات ايمان در يادتـان تـازه  بيدن شاوخ
را  تـام  جـه وغـاى معـاش ت  وغ وغـاى كـار   وز با غول رون است اگر در طاطمينا ون وقت سكو

  جه كنيد.ون با اطمينان درس تان را تواكن مبذول نداشته ايد،
يـت  وزى پـنج بـار تق  ور سته اساس اسـالم شـما را  وتأمل بكنيد نماز تنها عاملى است كه پي 

بـاز   وسـازد،   رديم آمـاده مـى  اى كه اخيراً بيان ك ى بر دامنهقشما را براى عبادت حقي و كند يم
اصـالح   وح وى راارتقـ  وكـه طهـارت نفـس     يـدي عامل است كه شمارا هميشـه بـه عقا   همان

  ساز د. كر مىاعمال تان منحصر در آنست متذ واخالق 
 وصـى را كـه محمـد صـلى عليـه      همان طريق خا وقت فكر كرده ايد چرا در وضوآيا هيچ

  يد؟كن ميى ور داده است پيروسلم به شما دست
سـلم بـه شـما     وص را كـه محمـد صـلى عليـه     ومخص وو چرا در نماز همان كلمات معين  

  ؟خوانيد ميداده  آموزش
  يد؟  دان ميد تان واجب ورا بر خ سلم وطاعت پيغمبر صلى عليه  و چرا  
  يد؟  كن ميعمداً اشتباه ن خوانيد ميچرا قرآن را كه چون  و

  اريد به اينكه قرآن كتاب خدا است؟آيا علت آن غير از اين است كه شما يقين د
انيـد، يـا   وبخ سلم تعليم دادهوتى را كه پيغمبر صلى عليه اگر در نماز تان كلماتى غير كلما 

يـا   خوانيـد  مينيد و هيچ بشرى هم نزد شما نباشد كه گوش بدهد چه اواصالً آن كلمات را نخ
  ترسيد؟   ، از كه مىخوانيد ميچه ن

يد هنگـامى كـه آن كلمـات را    دان مي ود وشن مى يد خداوند متعالدان ميآيا نه اين است كه 
  ى ما در علم خدا است؟  شيدهوپ وو هر حركت نهانى  ددان ميخدا  خوانيد مينى نيز ر نهاوبط

  سازد؟. ادار مىود و به نماز كن مياب بيدار وى شما را از خچه عاملى در تنهاي
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بينـد   از اعتقاد شما به اينكـه خـدا شـما را مـى    بيند. آيا غير  در حاليكه هيچكس شما را نمى 
  عامل ديگرى در كار است؟ 

د دسـت از كارتـان   رسـ  مـي قـع نمـاز فـرا    وقتيكـه م ود، كن ميادار وباز چه عاملى شما را  و
  بكشيد و براى نماز بشتابيد؟

  اجب كرده است؟ ويد كه خدا اين نماز را بر شما كن ميآيا جز اين است كه احساس   
تفريحـات   وطـرب   وتفـريح   وقت بازى و وقت ظهر تابستان و وصبح زمستان چه چيز در 

  انيد؟  وتان را بخقع نمازوسازد كه به م ادار مىوشب، شما را 
  شناسى شما نيست؟  ظيفه وآيا اين عمل ناشى از احساس 

  ترسيد؟ انيد يا اينكه در نماز تان اشتباه كنيد، از كى مىوآنگهى اگر نماز نخ و
ع ورجـ  ويد كه روز قيامـت بـه ا  دان مي وترسيد  ن غير از اين است كه از خدا مىآيا علت آ 

  اهيد خاست. وبپا خ ودر محضر ا واهيد كرد وخ
    يم:گوي ميجه به اين معانى وبا ت

د داشته باشـد كـه بـه    وجوتربيتى بهتر از نماز  ي سيلهوشما را بخدا آيا ممكن است در دنيا 
  رد؟ وحقيقت انسان را مسلمان بار آ

ز چندين بار ذكر خداى متعـال  وآيا براى مسلمان، چه تربيتى از آن بهتر باشد كه شبانه ر و
خـدا را   ي نيز اعتقاد حاضريش در محكمـه  ودنش را وبصير ب ويقين به خبير  ورا  وترس از ا و

 ر الزموسـلم را بطـ  ول اكرم صـلى اهللا عليـه   وى از رسوز چندين بار پيرودر شبانه ر وتازه كند 
ظيفه را با عالقمندى و چسـتى بـه   واز صبح تا شب بعد از هر چند ساعت انجام اين  وبكار برد 

  عمل بيارد. 
ر معـاش، ايـن اميـد    ول شدن به امـ ومشغ والبته از چنين انسانى بعد از خارج شدن از مسجد 

ى ايقتى كه شيطان او را به عمـل خطـ  وهر  ون خدا را اجرا كند، وقان وهست كه از خدا بترسد 
نـاظر   د كه خداوند متعـال واهد بودلش را با فكر خطائى زينت دهد، متذكر خ وتحريك كند 

  شيده نيست.وپ ور بر اوهيچ امرى از ام وست وا
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مخالفـت   واز معصـيت   ود كه بعد از اين تربيت عالى از خدا نترسـد  واما اگر كسى پيدا ش 
ل تربيت علتى باشد بلكه علت آن جز د كه در اصود دارى نكند، نبايد پنداشته شواحكام او خ

  انيده است.  وشرارت ريشه د وپليدى  وطينت چنين كسى فساد  واين نيست كه در نهاد 
نماز را با  ي ده كه مسلمانان فريضهوه بر آنچه گفته شد، خداى متعال تأكيد شديد فرموعال

 ورت معـين  وصـ ده كه نماز جمعـه را هـر هفتـه ب   وص مقرر فرموبالخص وجماعت انجام دهند 
  انند.  وشكل خاصى بخ

افـراد   ي از همهود كن ميبرادرى ايجاد  ومحبت  وميان مسلمانان يگانگى  نماز جماعت در
ت وقتيكه همه دسـتجمعى در برابـر خـدا قنـ    وزيرا  ؛ردوآ د مىوجوفشرده) ب واى متراكم  دهو(ت

يكـديگر  ه ن بـ د شـا ويشـان از خـ  ها دلنـد،  ور ع مـي وبـه ركـ   ونـد  كن مـي د وسـج  واننـد  وخ مي
د كه همه برادرنـد، سـپس همـين نمـاز     شو ميبيدار  ها آناين احساس در  وند وش مى تر نزديك

د انتخاب كنند وكه ميان خ جماعت اين خاصيت را دارد كه مسلمانان را بر اطاعت فرمانروائي
 قـات، تربيـت  ومحافظـت در ا  وانضـباط   ورا براى رعايت نظم  ها آن وسازد  مجهز و آماده مى

د وجـ ونگى به برابرى و يگا وهمچنان حس همدردى و ائتال ف و انس و همكارى  ود. كن مي
چـه كبيـر، چـه     وچـه صـغير    چـه فقيـر و   ويد كه همه افراد چه غنـى  كن ميرد، مال حظه وآ مى

نـه   ايسـتند، آنجـا ديگـر    مـى  ديگـر  ى يـك وپهل به ولترين فرد، پهلچه ناز وباالترين فرد جامعه 
  ضيعى.ونه  نه رفيعى و يى و نه غير اشرافى دارد و دوجويى  اشرافى
نماز براى شما در بر دارد نه براى خـداى شـما،    كه ها قسمت مختصرى است از منافعي اين

اينكـه بـراى تـرك     واجب كرده است، ود تان وو خداى متعال نيز نماز را فقط براى مصالح خ
د، بلكه از آن جهـت اسـت   شو ميرد نه از اينجهت است كه به او ضررى وا كند يمنماز خشم 

  كنيد. د ظلم مىوكه شما بر خ
 د! امـا بـا ايـن   كنـ  ميى عظيمى به شما مرحمت ونماز چه نير ي سيله وببينيد: خداى متعال ب 

طاعـت   وهيـت خـدا   وتـان ال دوزبـان خ ه ر است! شما بوآ ! چقدر شرمانيدگريز حال شما از آن
نـين  لى حركت عملى شـما چ ويد كن ميرت را اقرار ليت آخومسئ وسلم وعليه اهللا پيغمبر صلى 

  دهيد!   نمى شما قرار داده انجام ي هظفيه اى را كه بر عهد و و فريضه نيتر بزرگباشد كه 
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ل نداريـد كـه نمـاز از طـرف خداونـد      ورت دارد، يا اين است كه قبـ وص واين عمل شما د
آن از طـرف خداونـد    دنواجب شناخته شده است و يا اينكـه بـاوجود درك فـرض بـ    ومتعال 

  كنيد.   متعال، از اداى آن اعراض مى
يب سـلم را تكـذ  وعليـه  اهللا دن نماز باشيد! پـس قـرآن و پيغمبـر صـلى     واجب بواگر منكر 

رار بـه اينكـه نمـاز فريضـه     قـ لى اگر با اوغ است. وشما در رت ادعاى ايمانوكنيد! در اينص مى
  كنيد. از اداى آن شانه خالى مىواجب واست و 

كنيـد، از شـما چـه     نـت مـى  خيا ييخـدا ي  وظيفـه  وييد: شما كه در اداى فريضـه  وبگ پس 
  خيا نت نكنيد؟ نتهاى مردماما وق واميدى است كه در حق

  زه:ور 

  يد؟  دان مينتائج آن چه  وزه وشما از ر اسالم روزه است. فرائضم از ود فرض
هر  و اى زه هر دقيقهوكند، ر رى مىوآز به شما يادوتبه نماز در شبانه ردرسى را كه پنج مر

  د.  كن ميرى وآيكماه در هر سال كامل به شما يادآنى براى مدت 
 نـه  وريـد  وخ ع فجـر تـا شـب نـه چيـزى مـي      ود شـما از طلـ  رسـ  مـي ا فر همينكه ماه رمضان

 وع كـرد   وگاه صبح صادق طلـ ديد، به ناوشيدن بون وردن وشيد. شبانه همينكه مشغول خون مى
 وردن ومرتبـه دسـت از خـ    ذن يـك وما رسـيد! بـا شـنيدن صـداى مـ     ش شـ وبه گ ذنوصداى م

هـر چـه    را كـه بشـما بدهنـد،    اراييوشـربت گـ   وكشيد سپس هر نوع غذاى لذيـذ   شيدن مىون
    شيد.واهيد نونخ ورد واهيد خوشب فرا رسد، نخ كه باشيد، تا هنگامي تشنه وگرسنه 

كنيـد، بلكـه در تنهـائى نيـز      ددارى مـى وردن و نوشيدن نه فقط در انظار مردم خوشما از خ
  كنيد.   د دارى مىوشيدن خون وردن وبيند از خ كه هيچكس شما را نمى

نـه يـك    وشيد ون ع فجر تا مغرب. نه يك جرعه آب ميول اين ساعات، از طلوآرى، در ط
  ريد.  وخ لقمه طعام مي

كـه   ريوزيرا به طـ  ؛قت معينى استود به وشيدن محدوردن و نوددارى از خوليكن اين خ
يد و ديگـر  كن ميرى افطار وذن، فؤذان ماقع مغرب با شنيدن صداى ويد پس از رسيدن مدان مي

  شيد.  ون مى وريد وخ اهيد مىول شب هر چه بخودر ط
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  يد؟  كن ميفكر كنيد، چرا اين كار را 
ه ايمـان بـ   وبينا اسـت   ويقين به اينكه خدا دانا  وخداى متعال از ترس  ديد،تر ون شك وبد

اهللا عليـه   پيغمبر صـلى  وقرآن دقيق از اطاعت  و خداوندى ي ر در محكمهوحض و ز آخرتور
بــر  قــدرت غلبــه واســتقامت  ورزيــدگى در صــبر و وشناســى  ظيفــهوى واحســاس قــ ووســلم 

  بس.  وجب اين عمل است وهاى نفسانى م توشه
ن صـفات  زتمام شما را با ايـ وآيد، براى اينكه سى ر يكبار ماه رمضان به سراغ شما مى سال

 اخـالق  واحراز چنـين صـفات    واخالق عالى تربيت كند تا اينكه حقاً مسلمان كاملى باشيد.  و
د از عبـادت حقيقـى انجـام همـان     واند شما را اليق قيام بـه عبـادت حقيقـى نمايـد. مقصـ     وت مى

انجـام دهـد،    را آنهاى حيـاتش   از لحظهظايفى است كه مسلمان بايد در هر لحظه و واجبات و
  ساعت معين.  وط در ماه معين نه فق

اين ماه را بـراى همـه    ي زهورمضان دارد اين است كه خداى متعال ر امتياز ديگرى كه ماه
ايـن عمـل نيـز     وزه بگيرنـد  وجدا از يكديگر ر وجمعى، نه متفرق  د كه همه دستهومراجب فو

تمـاع اسـالمى را   آيـد، سراسـر محـيط اج    زيرا همينكه ماه رمضان مى ؛منافع بسيارى در بر دارد
ــارت ــت  و طه ــان  ونظاف ــدا وايم ــرس از خ ــدا  و ت ــام خ ــت از احك ــو اطاع ــى شوخ  و اخالق

حسـنات   وانتشار خيـرات   ود وش نق مىور بى وبازار منكرات كساد  وگيرد  رفتارى فرا مي نيك
 وپردازنـد   كارى مـى واحسان و نيك وكار به كارهاى خير وكند و بندگان نيك ميت پيدا مىوعم

  كنند.يگر كمك مىبه يكد
 ومسـاعدت   يتمندان عاطفهوثر ودر اغنيا  وند وشبدكاران از ارتكاب منكرات خجل مى 

شـان را در راه خـدا    دارائـى  ود وشـ  درماندگان شان بيدار مـى  وا ون كمك نسبت به برادران بى
    اينكه:كالم  ي خالصه وگيرند  ضع قرار مىومسلمانان در يك  ي باآلخره همه وكنند  انفاق مى
ايـن احسـاس    وكنـد   ميان مسلمانان احساس مشـتركى ايجـاد مـى    اخت درون ضع يكواين 

كننـد كـه مسـلمانان جمعيـت      همـه اعتـراف مـى    وآيد  مى در مىورت افكار عمومشترك بص
 ي ميـان مسـلمانان عاطفـه    د تـا در وقاطعى مى شـ  وثر وم ي سيلهوهمين معانى  واحدى هستند و
  د آيد.  وجويگانگى ب وكارى  هم وهمدردى  وبرادرى  ومحبت  وستى ود
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ه داشـتن مـا بـراى    گرسنه نگـا  ود ماست واين منافع به خ گفته نماند كه باز گشت همه ينا
ماه مبـارك رمضـان، جـز     ي زهواجب قرار دادن روخداى متعال از  و ،اى ندارد خدا ابداً فايده

ن وبـد  ون سـبب  وى كه بدرت كسانور ديگرى نداشته است. در اين صود ما منظومصلحت خ
 وشـرمتر   بـاز بـى   وكننـد.   د ظلـم مـى  ورند، فقط بر خـ وآ ع اين فريضه را بجاى نمىوعذر مشر

شـان قـدر   دون اينكه بـراى خ وى بدحياي تر از چنين كسانى، اشخاصى هستند كه باكمال بى پليد
خاص ى ايـن اشـ  يورنـد! گـ  وخ زه مىوكنار آشكارا ر وشه وند، در گوقيمت و عزتى قائل ش و

 وكنند كه جزء جمعيت مسلمانان نيستند،  ى اعالن مىايوپر حيا كسانى هستند كه باكمال بى بى
    يند:وگ به زبان حال مى وى ندارند به احكام دين اسالم اعتناي

گردانـى  ويـم و از طـاعتش عالنيـه ر   ا ردهوتعـالى آ  وبيباكى هسـتيم كـه ايمـان بـه ا     افراد ما
  يم.  كن مي

 وت بـر آفريننـده   واز بغا وپندارند  مى د را آسانوج از ملت خوكه خرتأمل بكنيد، كسانى 
اى ون پيشـ وكسانى كه از مخالفت بـا قـان   وكنند  س نمىود هيچ شرمى محسوخ ي رزق دهنده

داشـت   تـوان  مـي قعى وچه ت وكى ندارند، از چنين كسانى چه اميد م شان بارهبر معظ وبزرگ 
  ن باشند؟  ونگهبان قان وحافظ  وسى كنند اشن ظيفهو احساس واخالق  وامانت  وفا وكه رعايت 

   زكات:

فـردى از افـراد    هـر  بـر آن را م از اركان اسالم (زكات) اسـت كـه خـداى متعـال     وركن س
اجـب قـرار   ويك سال كامل بـرآن بگـذرد    وبرسد  اش به حد نصاب معين مسلمان كه دارائى

هـل ريـال بـه يكـى از فقـراء يـا       ده كه زكـاتش را يعنـى يـك ريـال از چ    وامر فرم وداده است 
ن مقروضـي ند يـا بـه   ود به كـيش اسـالم هـدايت شـ    وكه اميد مير مساكين يا ابن سبيل يا كساني

  بدهد.  
  منين بـراى فقـراء مقـدارى را كـه عبـارت از      ؤبدينطريق خداى متعال در دارائـى اغنيـاى مـ   

 وسـيم   وه در زر بلكـ  پـول نقـد  نه صرف در  گذاشته؛زكات باشد به طور  ميصد و نيم در ود 
ه ميـزان  طيـب خـاطر بـ   ه لى كسى اگر بـ واجب قرار داده است. ونيز اشى ودر م ومال تجارت 

 اهـد داشـت.  وترى خپـاداش زيـاد   واجـر   ود واهد بـ ودش بهتر خوترى انفاق كند، براى خباال
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ائـد زكـات را   وف و. مـا محـض بيـان مصـلحت     ات در كتب فقه نگاشـته شـده اسـت   مقدار زك
  ايم.   ر مثال ذكر كردهواز همين جهت ريال را بط ود داريم ومقص

خدا نيـز احتيـاجى بـه آن نـدارد،      ود رس ميم به خداى متعال نومعل وسهم معين  اين حق با
  د:  گوي ميليكن خداى متعال به بندگانش 

مـن چيـزى    براى رضـاى  وطلبانه بنام من ودا و(اگر شما به طيب خاطر يعنى با رضاى قلبى 
مـن  ه تـان صـدقه كنيـد، مثـل ايـن اسـت كـه بـ        دواى خون يرا به برادر محتاج و ب تان از دارائى

    .ايد) داده
كـه   اهم داد البته شرط اينست كه بر آن كسيومضاعف خ و من از طرف او به شما عوض

 ويـا پـاداش    ورا اذيـت نكنيـد يـا تحقيـرش ننمائيـد       وا ودهيد منـت نگذاريـد    مى وچيزى به ا
بـا   هـا  آنرتى نباشد كه مردم بدانند و وصه نيز بايد صدقه دادن شما ب واهيد. ونخ وتشكرى از ا

يكديگر نشان دهنـد، و هـر گـاه ايـن     ه شما را ب واز شما تمجيد نمايند  وكنند  ويكديگر گفتگ
نيازمندان در دارائى شـما دارنـد بـه     ودرماندگان  وايان ومساكين يعنى بين وسهمى را كه فقراء 

پنـدارهاى پسـت پـاك كنيـد،      وهـاى باطـل   دتـان را از ايـن فكر  وى خاهـ  دلبرسـانيد و   ها آن
 واهد داد كه تمام شـدنى  وى خا هبهر وشما سهم ه دش بوهاى عظيم خ خداوند متعال از دارائي

  كهنه شدنى نباشد!  
سـلم بـراى افـراد خانـدان     ول خـدا صـلى اهللا عليـه    وبايد دانست كـه رسـ   (قابل تذكر اينكه

ردن را حرام قرار داده است. بـراى سـادات و   وهاشميان زكات خ ودش يعنى براى سادات وخ
جـائز   دشانول كردن مال زكات براى خولى قبواجب است وهاشم ادا كردن زكات معينه  بنى

هاشـم را كمـك كنـد     بنـى  واهد كه شخصى نادارى از سـادات  وبخ قرار داده نشده، اگركسى
  ).اتمال زك وخيرات  وبايد كه براى وى هديه بدهد نه كه صدقه 

اجـب  وروزه را  ور كـه نمـاز   وخداى متعال اين زكات را بر ما فـرض قـرار داده همـان طـ    
  كرده است. 

 زيرا مسلمانان را محض به خاطر خداونـد متعـال   ؛زكات ركنى است عظيم از اركان اسالم
د، مـزين  وخـ  برتـرى دادن ديگـران بـر    وگذشـتگى  دوايثـار، يعنـى از خ   وكارى به صفات فدا
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هـاى   از ايـن قبيـل صـفت    وپرسـتى   مـال  ونظرى  تاهوك واهى وخدوخ وپسندى دوخ وازد س مى
  د.  نماي ميپست را از دل مسلمانان زايل 

بـراى تحصـيل آن    وپرستند  كه مال را مي افراد آزمندي وحريص  وان بخيل واسالم به پير
 گونـه  چيهـ م د چنـين كسـانى بـراى اسـال    وزيرا از وجـ  ؛شكنند احتياجى ندارد دست مى و سر

راه مسـتقيم   وند وند به هـدايت اسـالم رهبـرى شـ    توان ميد. بلكه تنها كسانى واهد بودى نخوس
 هـا  آنامـر خـدا بـه    وكنند كه اگـر امـرى از ا   مستمراً در اين راه سير واسالم را در پيش گيرند 

 را آنچكترين غـرض شخصـى   ون كوبد اند آوردهد مالى را كه به عرق جبين بدست وابالغ ش
  در راه خدا فدا كنند.  

ايـن قابليـت را    وسازد  آماده مى ورزيده و كارىنه فداورا براى اينگ زكات هر فرد مسلمان
 رت ايجاب كرد نه فقـط مـالش  وقت ضرود كه به مالش دلبستگى پيدا نكند تا هر ده مي وبه ا

را  نمـام آ ت وئـى تـام   ور گشـاده  صـدر و  ي سـعه ورا در راه اسالم بذل كند بلكه با طيب خاطر 
  انفاق كند.  

 ي لهيبـه وسـ   وايد زكات در دنيا اين است كه مسلمانان يكديگر را يـارى كننـد   ويكى از ف
نـه   ود وميـان ايشـان پيـدا شـ     اى در ديگر باشـند تـا اينكـه نـه گرسـنه      زكات، ضامن خرچ يك

ن از دراز شـا فقير وشـان باشـد   تمندشان كفيل فقيروضمناً ثر وذليلى.  ونه سرافگنده  واى  برهنه
هـيچ فـردى از افـراد شـان      وتمندان، مستغنى باشـد  واستمداد بطرف ثر وكردن دست حاجت 

 وبداند كه افراد يتـيم   وع صرف نكند ومشرهاى نا گذراني شوخ ودارائى اش رادر راه عياشى 
  مى دارند.ومعل وى حق معين وكيش او در دارائى  ملت هم وامت  ي درمانده وا وبين وه وبي

ل قادر بر تحصيل معاش ونداشتن پ ي اسطهوانائى كار دارند ولى بوكه ت چنين كسانيهم و 
اسـتعدادى كـه بنـا بـر فقـر قـادر بـه         وش وهنيز كودكان بـا  وسهم دارند  ونيستند، در دارائى ا

ند، در دارائـى او حـق   باشـ  ميعملى ن اشخاص عاجزى كه قادر به كار و وتحصيل علم نيستند 
طبقـات نـامبرده را در مـال     وق قائل نباشد وتمندى كه به اين حقور اين هر ثرمعينى دارند. بنا ب

  دش سهيم نداند، ظالم است.  وخ
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اسـباب   وهى باشـيد  وت انبوتر از اينكه شما داراى ثر شنيع وتر  بايد پرسيد: چه ظلمى زشت
هـاى رفيـع بـه     در كـاخ  وشـمارى در اختيـار شـما باشـد      آسـايش بـى   ورفاه  وعشرت  وعيش 

در اطـراف شـما    ويد وار شـ ومجلـل سـ   وكس وهـاى لـ  ر موترد وشگذرانى سرگرم باشيد وخ
براى تحصيل قـرص   وگريبان باشند ه فقر دست ب واى شما با تنگدستى وهزاران نفر برادران بين

  سرگردان بگردند؟  وبيكار  وهزاران نفر قادر به كار باشند  ونانى محتاج باشند 
كـامى اشـخاص   دوخ واهى وخـ دوخي  عاطفـه  بـا  و دارد يمـ اسالم چنين كسانى را دشمن 

  د.  كن ميمبارزه 
ش كافرانى است كه مدنيت شـان بـه   ور وه ور شيوكامى فقط درخدوخ واهى وخدواين خ

ت شـان  ورى بـر ثـر  وبـا ربـاخ   وزنـد  وت بيندوثر وانند مال وت خته است تا هر چه مىوآم ها آن
اننـد چنـين   وت برباينـد. لـيكن مسـلمانان نمـى     را آنبيننـد   هر چه در دست سايرين مى وبيفزايند 

داده  هـا  آنى بيشتر از احتياج شـان بـه   مالزيرا دين شان امر كرده كه اگر خداوند متعال  ؛باشند
آن رفـع   ي سـيله وبـه   هـا  آنخود بدهند تا  ي سرمايه به برادران بى را آنذخيره نكنند بلكه  را آن

داران قادر بـر كسـب    د سرمايهوكه خ طور همان قادر بر كسب معيشت گردند، وحاجت كنند 
  معيشت هستند.

  حج: 

تى داشـته  واجب قرار داده كه ثروبر كسانى  را آناسالم  وچهارمين ركن اسالم حج است 
اجب دانسـته  واين سفر را نيز فقط براى يكبار در عمر  وند وبر ي مكرمه انند به مكهوبت وباشند 
  است.  

چكى در وكـ  ي رت خانـه وابـراهيم خليـل اهللا عليـه السـالم بصـ      كعبه را چند هزار سال قبل
 وشـش ا وك ود براى عبادت خدا ساخت. خداى متعال سـعى  وش مى ناميدهمحلى كه فعالً مكه 

پاداش عملش را داد، بـه ايـن معنـى كـه آن      سيلهوبدين واخالصش را پذيرفت  ول كرد ورا قب
اهـد  و: هر كس بخفرمود وشد  ناميدهخدا  ي (بيت اهللا) يعنى خانه ودش نسبت داد وخانه را بخ

انائى عبادت داشته باشد بايد اقالً يـك بـار در   وهر كس ت وى به كعبه باشد ومرا عبادت كند ر
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سـت مـن   ود وكـه بنـده    طـور  همانر اين خانه بگردد، ود وعمر براى زيارت (اين خانه) بيايد 
  . اف كردوط ونه گشت ر اين خاوعشقى كه به من داشت د وابراهيم بر اثر محبت 

دتـان بـه   وخ ي از خانه وبدينطريق خداى متعال امر كرده است كه هرگاه قصد حج كرديد 
ات نفسـانى را  وشـه  ورا پاك كنيد د وى خها دلن آمديد، ومحترم بير ي نيت زيارت اين خانه

ايـن   با چنـين حـالى بـه    وئى بپرهيزيد وگبد ونريزى وخ وجدال  وق واز فس ود بزدائيد، واز خ
ردگارتـان حاضـر   ور پروع بحضـ وخشـ  وعجـز   واحتـرام   وئى با ادب وريكه گوخانه بيائيد، ط

زمـين بدسـت    و هـا  آسمانائى وى آن پادشاه مقتدرى كه فرمانروبدانيد كه شما بس ويد وش مى
قتى كـه شـما بـا چنـين     وبدانيد  ويند. وى است كه همه محتاج اذات وا وريد وآ ى مىوست روا

عبادتى را كه بر عهده داريد بـا   ويد وحاضر ش واخالصى نزد اوع وخش وضرع ت وحالت عجز 
  اهد داد. وشما خه پاداش بزرگى ب ونيز اجر عظيم  وصفاى نيت انجام دهيد، ا ور قلب وحض

مهمتـرين عبـادت    اهيد ديد كـه ايـن مسـأله   وع حج نگاه كنيد خوضوم هاگر به نظر عميق ب
قلب انسان خالى از محبت خـداى متعـال باشـد، چـه دليـل       زيرا اگر ؛شان عظيمى دارد و بوده

النى ومشقت سفر طـ  ورنج  وستانش را ترك كند ود وتجارت  وكار  ودارد كه انسان كسب 
   را بر عهده بگيرد؟

ست بـه خـداى   وعشق ا ونيت انسان براى حج دليل اخالص  واضح است كه همان قصد و
محتـرم   ي ه طـرف خانـه  بـ  ود ور ن مـي واش بيـر متعال. از اين گذشته همينكه شخصى از خانه 

كند كه اين سفر غير از سفرهاى ديگر اسـت، زيـرا    احساس مى كند خداوند متعال حركت مى
كنـد كـه بـه     احسـاس مـى   ود ور هر چه پيشـتر مـى   وجه خداى متعال است ومت در جريان سفر
نـى  وقش فزوشـ  ي جاذبـه  ود وشـ  مجتش بيشتر مـى  وعشق  ي د عاطفهوش تر مى (كعبه) نزديك

اش پشيمان گرديده  از گناهان گذشته ود وش دلش از گناه و معصيت بيشتر بيزار مى وگيرد  مى
از خــدا  وپــردازد  نيــاز مـى  وراز  وبــراى زمــان آئنـده بــه دعـا    ود شـو  مــيبـه خــدا نزديـك    و

  فيق دهد.وزگار آينده اش توعبادت در ر ورا براى اطاعت  وكند كه ا است مىودرخ
 ود كنـ  مـي احسـاس   اى العـاده  فـوق عبـادتش لـذت    وحالى از ذكر خداى متعال  در چنين 

دارد. همچنـين   اهد سر از سجده بـر وخ كند، تا جائى كه دلش نمى ترى مى النىوهاى ط سجده
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ت زيـادى  وهاى قبلى تفـا  ا لذتبنمايد كه اين لذت  كند احساس مى ت مىوقتى كه قرآن تالو
اقـع  ود كـه در م كن ميزه احساس وتى را در اين رويرد حالگ زه مىوحتى كه در مكه ر ودارد 

  د.نك ديگر احساس نمى
قـدم در   ود وشـ  ارد سر زمـين حجـاز مـى   وقتى كه شخص وضمن اين معانى كه ذكر شد  

 ي كـرام  صحابهد وجوآثار  ود وش ى نظرش مجسم مىوگذارد، تاريخ صدر اسالم جل آنجا مى
زمين ضى شدند) را در هر يك از نقـاط آن سـر  خدا رااز  ها آن وراضى شد  ها آنكه (خدا از 

نيـز   هـا  آن وداشـت   ست شان مـى ودند كه خدا دوكسانى ب ها آنكند. آرى  مقدس مشاهده مى
كردنـد. آرى هـر ذره ريگـى    تعالى نثار  وجان شان را در راه ا ومال  وداشتند  ست مىورا د هللا

هـاى آن بـه زبـان     هر سنگى از سنگ ودهد  اهى مىوزمين مقدس به عظمت اسالم گاز آن سر
  ياى اين معنى است كه:  وحال گ

ر ايـن  ونـ  ورد و(اين سر زمين مقدس همان جايگـاهى اسـت كـه اسـالم از آنجـا سـر در آ      
   .رفعت گرفت) و وآن از آنجا عل ي كلمه وآفتاب درخشان از آنجا ساطع شد 

بـه   پـس از آنكـه   ود وشـ  لبريـز مـي   ديـنش ه عالقـه بـ   وبدينطريق قلب انسان از عشق خدا 
د كـه تـا زنـده اسـت     كن ميگردد، آن چنان اثرى از آثار اسالم در دلش احساس  مي طنش برو

  .  )1(دشو مين ومح

                                         
تمام خطاياى وى ماننـد   شود يمهمينكه شخص محرم  عالوه از آنچه مؤلف محترم توضيح فرموده، -1

اش را  كند كه جز اشك ندامت چيزى انحرافات گذشته شود و احساس مي فيلم در نظرش مجسم مي

شود و ضمن انجام اعمال حج بخـوبى درك   دهد، و راه توبه و استغفار به رويش باز مي شستشو نمي

گردد، و  حدت عمومى نيز در نظرش مجسم ميكه شخصيت واقعى او چيز ديگرى است، و و كند يم

اساسى او صلح و سلم و برادرى است نه برترى جوئى، و چـون در آن   ي كه وظيفه كند يماحساس 

شده با همه بزبان دل كه زبان فطرت بشر است، گفتگو  گشودهاجتماع عظيم راه تفاهم بر روى همه 

جنگ نژادى و امتيازات طبقاتى و تعينـات   كند و از ، و چون در محيط صلح و صفا زيست ميكند يم

جعلى و ساختگى خبرى نيست. خود را همانطوري كه خلق شده و بايد باشد مى شناسد. و بطوريكه 

زبـان يكـديگر را    -مردم باهم حرف نزده -ي دل باز شده  لهيبه وساشاره شد از آنجائيكه راه تفاهم 
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ايـن اسـت     ى زيادى است. از جملهوه از اين منافع دينى داراى منافع دنيوحج عال ي فريضه
ى تمام ها دلاست كه  د آمدهوجومسلمانان مركزى ب ي ظمه براى همهعكه: بر بناى حج مكه م

از هـر   .يكسـره عاشـق آنجاسـت    ىطنـ و وملـى   واختالفات نـژادى   ي باهمه _مسلمانان جهان 
نـد  كن مـي همـه احسـاس    وند وش قت در آنجا جمع مىوجهان جميع مسلمانان به يك  ي شهوگ

    اند و با هم اختالفي ندارند.جمعاً جزء يك امت  وكه با يكديگر برادرند 
ي از طرف ديگر مجمع جهانى يا كنفـرانس بـين المللـ    ودت خداى متعال حج از طرفى عبا

رهـم جمـع   ود اطراف زمين مسلمانان در اين مركز واحـد از جميع  همه ساله سالمى است كها
 ت جهـانى وهمكارى، بـراى تربيـت اخـ    ومحبت  واز طرف ديگر بر اساس اتحاد  وند، شو مي

     ترين طريق است.ثروم وسيله وترين  بزرگ

  ايت از اسالم:حم

بندگان خدا است حمايـت اسـالم اسـت،     ي ذمه كه بر ييخداهاى  فريضه ي آخرين مرحله
هـاى مهـم    لـى از فريضـه  وناميم از اركان اسالم نيست  حمايت مى را آنهر چند اين فريضه كه 

  ارد متعددى ذكر آن به ميان آمده است.  ودر م واسالم است 
  بايد پرسيد: حمايت اسالم چيست؟

  اجب قرار داده است؟وبر مسلمانان  را آنچرا خداى متعال  و  
  آن اين است كه:   و ،دوش شنومثالى ر با ممكن است اين معنى  

كـه   قتـي ولـى  ورفيـق شـما اسـت،     وسـت  ود دكنـ  مـي ر كنيد فالن شخص معين ادعا وتص
 وستدار شما نيسـت  ود كه دده ميشهادت  ود عمل اده ميى ومحنتى براى شما ر وگرفتارى 

حتـى اگـر نفـع     ود دهـ  مـي اى نشان ن ضرر شما عالقه وبه نفع  وبه گرفتارى شما اعتنائى ندارد 
تر كند، و چـه بسـا   گرفتارى شما را زياد واقتضا كند باكى ندارد از اينكه خسارت  وشخصى ا

دى در آن كـار  ودش سـ واينكـه بـراى خـ    ي اسطهونفع شما باشد به كه از انجام هر عملى كه ب

                                                                                                         
برند ولى هزار افسوس كه در باز گشت به وطـن   ىفهمند و عوارض اجتماعى نامعقول را از ياد م مى

  شود!. مترجم اين ادراكات كم مي
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مساعدتى ابراز  وع مصيبتى براى شما نيز كمك وقودر هنگام  ود دارى كند وخ ر نيستومتص
آنـان را تشـجيع نمايـد. يـا      وطعن زدن بر شما با ديگران شركت كند  ونكند، بلكه در مذمت، 

كه دشـمنان   قعيويا اينكه در م وت كند، وگيرى ديگران در مذمت شما سكودست كم از جل
بـراى   همكـارى كنـد يـا ال اقـل     هـا  آننـد بـا   كن ميفريب طرح  وهاى مكر  شما براى شما نقشه
  ندارد. فريب آنان قدمى بر ونجات شما از مكر 

  اهيد دانست؟ورفيق تان خ وست وآيا چنين كسى را د  
  اهيد انگاشت؟ وخ وستى راستگوآيا او را در ادعاى د و  

ت كـرده اسـت كـه    زيرا ثابـ  ؛د تان بدانيدوست خويد دتوان ميبديهى است چنين كسى را ن
  در حقيقت قلباً دوستدار شما نيست.  وزبانى است  وستى اود

اخـالص   ونسـبت بـه ا   وسـت بـدارد   وسـتش را قلبـاً د  وستى اين است كه انسـان د ومعنى د
مـدد   ودر برابـر دشـمنانش نيـز يـار      وشادى شريكش باشد  ودر غم  وهمدردى كند  ورزد وب

ايـن   ي لـى اگـر در كسـى همـه    وئى كند، وبدگ ود كه هيچكس از اوراضى نش وگارش باشد 
 ودش منـافق اسـت   وسـتى كنـد، البتـه در ادعـاى خـ     وبـا اينحـال ادعـاى د    ومعانى جمع نباشد 

  .وغگودر
ال را در تـان همـين مثـ   دونى خت مسلمانيد، براى اثبامسلما كنيد كه كه شما ادعا مي قتيو

 وهسـتيد   نىراى حميـت مسـلما  اين است كـه شـما دا  نى شما معنايش نظر بگيريد. اعاى مسلما
مشـفقيد   وناصح صديق  نسبت به برادران مسلمان وستدار دين هستيد ود وغيرت ايمانى داريد 

 وخير مسلمانان هدف شـما اسـت    ويد نفع اسالم ده ميدر هر كارى كه در اين جهان انجام  و
از شما عملى  ،فتهاى ذا تى خوددفع آفتى از آ وتان دوبراى تحقق دادن مصلحتى از مصالح خ

 ي ظيفـه  وهمچينـين   ود شو ميمقاصد اسالم باشد صادر ن ومخالف احكام  وكه به ضرر اسالم 
مـال   ومسـلمانان در آن باشـد بـا جـان      وكه در هر عملـى كـه خيـر اسـالم      كند يمشما حكم 

عـزت   ورى كنيـد  ومسلمانان ضرر داشته باشد، د واز هر عملى كه براى اسالم  وشركت كنيد 
ذلـت   وارى وكـه تحمـل خـ    طـور  همـان  ومسـلمانان ندانيـد    وان را جز در عزت اسـالم  دتوخ
ر كـه بـا دشـمنانان    وهمـان طـ   ومسلمانان را تحمـل نكنيـد    وارى اسالم ودتان را نداريد، خوخ



   

  125  : عباداتپنجمفصل 
  

 دشمنان مسلمانان همكارى نكنيـد، و بـاز   ويد، با دشمنان اسالم كن ميهمكارى نشخصي خود 
د دارى ودفـاع تـا سـرحد فـدا كـارى خـ       گونـه  چيهـ دتان از وح خرد مصالوكه در م طور همان

فـدا   ي مـال آمـاده   وديت مسـلمانان بـا جـان    وجوحمايت از م ويد، براى دفاع از اسالم كن مين
  كارى باشيد.  

جـزء منافقـان    اال ود مـن مسـلمانم، بايـد داراى چنـين صـفاتى باشـد       گويـ  ميهر كسى كه 
زبـان دارد كـاذب   ه د كه در ادعائيكه بواهد بوخ عمل چنين كسى شاهد واهد شد وشمرده خ
  است.  وغگويعنى در

هاى حمايت اسالم جهـاد فـى سـبيل اهللا اسـت كـه در اسـالم        بايد دانست كه يكى از شعبه
  .  باشد ميف ومعر

ها اسـت در هـر   ونير وكار بردن تمام قدرتها ه ب وشش و(جهاد) در لغت به معنى ك ي كلمه
  كارى از كارها. 

چه بـا   واسالم چه با مال و چه با جان  ي رت هر گاه كسى براى اعالى كلمهوينصپس در ا
  (جهاد فى سبيل اهللا) گام برداشته است.   ي ترديد به معنى عام كلمه ون شك وقلم كار كند، بد

جهاد عبارتست از جنگى كه مسلمانان در برابـر دشـمنان اسـالم     ي ى خاص كلمهلى معنو 
  گيرند.   ى بر عهده ميون هيچ غرض دنيوبد اوند متعالر رضاى خدوصرفاً به منظ

آثـار   وى است، يعنى با اينكه نتيجـه  يعت اسالم براى مسلمانان فرض كفاياين جهاد در شر
ظيفـه را عهـده   وقتيكه جمعيت معين ايـن  ولى ود شو ميمسلمانان  ي جه همهوچنين جهادى مت
رهاى وكشـ  منان اسـالم بـه يكـى از   لـى اگـر دشـ   ود. شـو  ميديگران ساقط  ي دار شدند از ذمه

 ود. شـو  مير فرض ومردم آن كش ي نماز بر همه وزه ورند اين جهاد مانند روم بياواسالمى هج
د نباشـند بـر همـه افـراد مسـلمانيكه در      وم، قادر بـر دفـاع از خـ   ورد هجور مواگر مردم آن كش

 ودفـاع كننـد.    جان ومال  گردد كه با ر هستند، شركت در جهاد فرض ميوهمسايگى آن كش
قـت  وز نشـدند، آن ور بـاز هـم مسـلمانان پيـر    وهاى مجارواگر بعد از كمك دادن مسلمانان كش

اگر احيانـاً در چنـان مرحلـه     ود شو ميمسلمانان جهان فرض  ي زه بر همهور وجهاد مانند نماز 
  .  شود يماى يكى از مسلمانان در جنگ دفاعى شركت نكند، گنهگار شناخته 
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 ؛آيـد  زه بيشتر به حساب مىور واهميت جهاد فى سبيل اهللا از اهميت نماز  قعىودر چنين م
قتى است براى امتحان ايمـان مسـلمانان كسـى كـه اسـالم را در هنگـام شـدت        وقت وزيرا آن 

 ي زهور ودر چنـان هنگامـه اى نمـاز     وك است، ومشك وگرفتارى يارى نكند، ايمان ا وابتالء 
  اهد داشت؟ واى خ چه فايدهوا

قت اگر مسلمانى به اين قدر شقى باشد كـه بـه دشـمنان اسـالم كمـك كنـد البتـه        وآن  در
ارزشـى   وحـج ا  وزكـات   وزه ور وديگر نمـاز   وماند  باقى نمى وشكى در نفاق ا ومنافق است 

  اهد داشت.ونخ



  :ششم فصل

  شريعت و دين

  فقه، تصوف. :فرق بين دين و شريعت. وسايل معرفت احكام شريعت

شـريعت   ي ول گذشته بيان كرديم راجع به دين بود، اينك مختصـرى دربـاره  آنچه در فص
يم ولى قبل از ورود در اين بحث بايد فرق بـين ديـن و   كن ميمحمد صلى اهللا عليه وسلم بحث 

  شريعت را شناخت.

  شريعت: و دين بين فرق

الم را بـه  داديم كه كليه پيغمبرانى را كه خداى متعال فرسـتاده، جـز اينكـه اسـ     حقبالً توضي
ذات و صـفات  ه و تعليم اسالم عبارت از اين است كـه بـ   اند داشتهمردم تعليم دهند مأموريتى ن

ده انـد، ايمـان داشـته باشـيم و     داى كـه پيغمبـران هـدايت    طـور روز آخرت، ه خداى متعال و ب
را تصـديق كنـيم و جـز همـان راه      هـا  آنمن باشـيم و  ند متعال مـؤ ى خداوها كتابهمچنين به 

  دهند، راه ديگرى را پيروى نكنيم. نشان مى ها كتابيمى را كه اين مستق
را  هللاو پيرو پيغمبران راستگوى خدا باشيم و جز آنان كسى را پيـروى نكنـيم، و يگـانگى ا    

همـين   قائل نشويم و جز او هيچكس را اطاعت نكنـيم و  تصديق كنيم و در عبادت او شريكى
  مبران مشترك است.غپي اصول تعليمات ديني د وشو مي ناميدهايمان و عبادت است كه (دين) 

  آيـد و آن   كـه اشـاره كـرديم موضـوع ديگـرى پـيش مـى        بعد از موضوع دين بـه شـرحي  
معـامالت  (شريعت) است، يعنى طرق عبادت و مبـادى و اصـول معيشـت و اجتمـاع و قـوانين      

و حـدود جـايز و   ق و روابط اجتماعى و حدود بين حـالل و حـرام   درميان بندگان خدا و عالي
  ناجايز.  

براى اينكه پيغمبران هر يـك،   اند بودهمختلف  ،ها به لحاظ زمان و ملل درآغاز اين شريعت
آنـان را  تـالش ورزيدنـد   و داده و تربيت شان كـرده  آموزش اخالق  وملتى را جدا جدا تعليم 

يد خـداى متعـال   مهم به تكميل رس براى پيروى قانون عظيمى آماده و تيار بكنند. چون اين امر
آن  هـاي  بخشهمان قانون عظيم به دنيا فرستاد و همه  حضرت محمد صلى اهللا عليه وسلم را با

قانون را براى جميع افراد دنيا نافذ قرار داد. اكنون دين البته همان اسـت كـه پيغمبـران گذشـته     
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چنـين   هـا  آنو در عوض هاى پارينه منسوخ گرديده اند  بودند ولى ساير شريعت آموزش داده
هـاى معاشـرت و قـوانين معـامالت و      عبـادت واسـاس   شده است كه در آن طرق شريعتى قائم

  سان هستند.   حدود حالل و حرام براى هر يكى از انسانان يك

  شريعت:  احكام شناختن وسايل

  احكام آن دو وسيله داريم: وبراى شناختن مبادى شريعت محمدى 
  سنت. و ديگرى قرآن يكى

اسـت، و تـك تـك الفـاظ آن از نـزد       يد قرآن كريم كالم خداوند متعالدان يمطوريكه ه ب
هائى است كه از رسـول اكـرم صـلى اهللا     خداى متعال آمده است، ولى مقصود از سنت روايت

  ما رسيده است.ه عليه وسلم ب
سراسر حيات رسول اكرم صلى اهللا عليه وسلم از اول تا آخر آن شرح و تفسير عملى قرآن 

ه كـه بـ   ده و پيغمبر بزرگوار صلى اهللا عليه وسلم از آغاز بعثـت يعنـى از اولـين روزي   كريم بو
رسالت برانگيخته شد، مشغول تعليم و ارشاد مردم بود تا آنكه مـردم زنـدگانى شـان را مطـابق     

تعيين فرموده بگذراننـد و رسـول اكـرم صـلى      يشاناى كه ا رضاى خدا و موافق طريق و برنامه
سال به اين كار مشغول بود و در طول اين مدت اصحاب آن حضـرت   23مدت اهللا عليه وسلم 

و خويشان نزديك و همسران حضرتش با كمال دقت و عالقه مندى بـه   _چه زن و چه مرد  _
كل و جزء شـئون و   ي ند، و در بارهكرد ميرفتار او را پيروى از ند و داد ميگوش  يشانكالم ا

را بـه اجـراى    هـا  آننـد، گـاهى   كرد مياز او كسب دستور معامالتشان در تمام دوران زندگى 
كه حاضر و شـاهد   . كسانيكرد ميرا نهى  ها آنفرمود وگاهى از كار ديگرى  امرى مأمور مي

  دند.انرس ميگرفتند و اين احكام را بديگران كه غايب بودند  بودند، آن امر يا نهى را فرا مي
كـه   ، كسـاني داد مـي وسلم عمل خاصى را انجام كه پيغمبر صلى اهللا عليه  و همچنين وقتي 

نـد، و نيـز   كرد مـي ابـالغ   را آنگرفتنـد و بـديگران كـه غايـب بودنـد       ياد مي را آنشاهد بودند 
اگر حضرت پيـامبر   داد ميصلى اهللا عليه وسلم بود و عملى را انجام  يشانوقتيكه كسى همراه ا

كـرد، يـا او را    ر او اظهار پسنديدگى مىفرمود يا ب سلم در مورد آن سكوت ميوصلى اهللا عليه 
  ند.كرد ميفرمود، مردم آن موضوع را در خاطر حفظ  از آن عمل نهى مي
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 هـا  آنمندى و نيك رفتـارى تـابع    آمدند، با كمال عالقه كه بعد از اين اشخاص مى كساني 
رسـول   آن مطالـب را از  هـا  آنبودند، آنچه را از سابقين و گويندگان اولى شـنيده بودنـد كـه    

نـد و  كرد مـي نـد، همـه آن مطالـب را بعضـى حفـظ      كرد مـي اكرم صلى اهللا عليه وسلم روايت 
و ايـن   ،دنـد آور مـي ند و روى كاغذ كرد ميها را ضبط  ها يا حديث بعضى ديگر همه اين گفته

مـا از چـه كسـى رسـيده     راي از پيغمبر صلى اهللا عليه وسلم بـ  يرا هم ضبط كردند كه چه خبر
شد، بـدينطريق   ى مختلف به تدريج جمعها كتابها در  و روايت ها همه گفتهاست. سپس اين 

  دست مردم رسيد.ه هاى پيغمبر صلى اهللا عليه وسلم ب مجموعه بزرگى از حديث
ى اسـت  هـاي  ه همانئى كه بيشتر قابل اعتماد شناخته شدها كتاب و ها كتابترين اين مشهور

و امام نسـائى   ام ترمذى، امام ابو داود، امام ابن ماجهكه: امام بخارى، امام مسلم، امام مالك، ام
  .  اند كردهتدوين 

  فقه:

پيشوايان اسالم، احكام قرآن و سنت را مورد رسـيدگى قـرار داده و    نيتر بزرگجمعى از 
شان از ايـن  نشر دادند، و نظر ها كتاببر اساس آن: قوانين مفصل اسالمى را مرتب كرده و در 

  وانين را با سهولت در دسترس مسلمانان گذاشته باشند.عمل اين بود كه اين ق
اين قوانين كه از احكام قرآن و سـنت اسـتنباط شـده همـان قـوانينى اسـت كـه بنـام (فقـه)          

  د.  شو ميشناخته 
براى اينكه هر فردى از افراد امت اسالم صالحيت ندارد كه همه نكات قرآن را به درسـتى  

د كـه  دانـ  مـي از افراد بشر علـم حـديث را بـه ايـن قـدر      و راستى بفهمد و همچنين نه هر يكى 
 ي تواننـد از عهـده   احكام شريعت را معلوم كند. بدينجهت است كه همه مسلمانان جهـان نمـى  

همه زحمت و مشقت را بـراى نظـم و ترتيـب قـوانين و     ن پيشوايان بزرگى كه آ گزارى سپاس
 بر عهده گرفته اند، برآينـد.  -والىهاى مت بعد از تحقيق مستمر و كوشش -ى فقه ها كتابتهيه 

تواننـد بـا    ، مـى آسـاني مسلمين جهان عصر حاضـر بـا ايـن     تمامچه بدون شك و ترديد، اينكه 
هاى آن پيشـوايان بزرگـوار    اين شريعت شوند، كوشش احكام شريعت اسالم آشنا شده و پيرو

  است.
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اسـلوب ايـن دانشـمندان    ى فقه را به سبك و ها كتابدر آغاز امر، بسيارى از رجال اسالم، 
كـار، چهـار مـذهب فقهـى بـاقى مانـده اسـت، و قسـمت اعظـم           ترتيب داده اند، ولى در آخر

  قرار:   ، بدين1گانه هستندهاى چهار مسلمانان جهان در حال حاضر پيرو اين مذهب
و بـا مسـاعدت و مشـاورت     رحمـة اهللا عليـه  امـام ابـو حنيفـه     ي لهيبه وسفقه حنفى كه  -1

زفر و ساير علمـاى بـزرگ مرتـب شـده      قبيل امام ابو يوسف و امام محمد و اماماصحابش: از 
  است.
  امام مالك بن انس ترتيب داده است. را آنفقه مالكى كه  -2
  مرتب ساخته است. را آنفقه شافعى كه امام محمد بن ادريس شافعى  -3
  فقه حنبلى كه به وسيله امام احمد بن حنبل ترتيب داده شده است. -4
بعـد از رحلـت رسـول اكـرم صـلى اهللا عليـه        ي فقهي هاى چهارگانه مذهبنظيم و ترتيب ت

كه در ايـن   وسلم در قرن اول و دوم هجرى صورت گرفته است، و بايد دانست كه اختالفاتي
زيـرا   ؛ناشى از اختالفات فطرى استي و فروعي بوده و خيلي جزيد شو ميچهار مذهب ديده 

 را آنحقيقـت   ر رجال، متعدد قـرار گرفـت و هـر يـك خواسـت     هر موضوعى كه در برابر نظ
لـو نـاچيز باشـد، بـا ديگـران فـرق خواهـد         ناچار آراء و افكار و نظريـات هـر يـك و   ه بداند، ب

كـار و صـادق و زاهـد كـه     نيكو انـد  بـوده مـه آنـان پيشـوايانى    كه ه داشت، و ليكن از آنجائي
ين آن قـرار ندهنـد، بـدين جهـت همـه      خواسته اند پيرو حق باشـند و هـيچ چيـز را جـايگز     مي

  ند.دان ميرا بر حق  ها آنمعتقدند و  ها آنهاى  مسلمانان براستى و درستى مذهب
 هـاى  يكى از اين مذهب اينكه پيرو ظاهر امر اين است كه هر كس در هر امرى از امور جز

بايـد پيـرو   گانه باشد راهى ندارد، و نظر بيشتر علماى مسـلمان ايـن اسـت كـه، مسـلمانان      چهار
  ند:گوي مي... ولى در عين حال جمعى از علماء هستند كه  يكى از اين چهار مذهب باشند

گانه باشد، بلكه هر كس بـه مقـدار   اً تابع يكى از مذاهب چهاراحتياج ندارد كه كسى حتم 
قرآن و سنت را عمالً بدست آورده بايـد بـرآن خـود عمـل كنـد. لـيكن        كافى علم استنباط از

                                         
حديث يا سلفي مشهور اند كه مؤلف محترم به آنها نيز در اخير  اي از مسلمانان دنيا بنام اهل البته عده - 1

  اي ديگر هم پيرو مذهب ظاهري هستند. [مصحح] كند، و عده همين مبحث اشاره مي
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ظفنـد  ؤند شخصاً احكام را از قرآن و سنت استنباط كننـد، م توان ميعلمى ندارند و ن كه كساني
ند و بـه راسـتى و تقـواى او اطمينـان دارنـد،      دان ميكه هر يك از علماى مسلمين را كه بر حق 

مذكور بايـد   ي را نيز، مانند چهار طايفه ها آندسته به اهل حديث معروفند، و  پيروى كنند. اين
  ست.بر حق دان

  تصوف:

د جز اين كه شما بر وجـه مطلـوب   است و نظرى ندار قفه فقط به ظاهر عمل انسان ي رابطه
ايد يا نه؟ و اگر قيام به ايـن امـر كـرده باشـيد، ديگـر بحـال        نچه مامور بوده ايد عمل كردهبه آ

كيفيـت آن    كه متعلق بـه قلـب اسـت و در بـاره     قلب شما و كيفيت آن كارى ندارد. اما چيزي
  .شود يم ناميده 1، تصوفكند يمحث ب

آنچه در فقه مورد نظر است اين است كه آيـا مـثالً در مقـدمات نمـاز مطـابق دسـتور و بـه        
  ايد يا خير؟ كل مطلوب وضوى خود را انجام دادهش

  ايد يا نه؟ ايستاده (كعبه)و يا در موقع نماز روى به مسجد الحرام  
ايـد   مطابق آن ادا كرده را ها آننماز معين اند،  هايى كه به لحاظ وقت وآيا در نماز ركعت 

  يا نه؟  
اين كارها را كرده باشيد، به حكم فقه نماز شما درسـت اسـت. ولـى آنچـه در      ي اگر همه

 تصوف مهم است آن حالتى است كه قلب شما بايد در موقع نماز داشته باشد، به اين معنى كه
  كرده ايد يا نه؟ آيا در حال نماز نزد خداى متعال توبه وانابه

  و آيا قلب شما از توجه به مطالب دنيوى وشئون مربوط به آن مجرد گرديده يا نه؟  

                                         
ي هند زندگي كرده، لهذا اصطالح تصوف را بدل تزكيه  ودي رحمه اهللا چون در شبه قارهموالنا مود - 1

به كار گرفته است؛ همان طور كه شاه ولي اهللا محدث دهلوي رحمه اهللا نيز از اين اصطالح استفاده 

ي قلب است و هرگز خرافات مروج صوفيه  كند، و مراد اين هر دو بزرگوار صرف تزكيه و تصفيه مي

  شود مطمح نظر شان نيست. [مصحح] در شبه قاره مشاهده مي كه
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را در شما ايجاد كرده و يقين كـرده ايـد كـه خداونـد      و آيا اين نماز ترس از خداى متعال 
ا او بـه تنهـائى در شـم    رضايتجلب  ي از همه چيز خبر دارد و دانا و بينا است، و عاطفه متعال

  بيدار شده يا نه؟  
  و اين نماز تا چه حد اخالق شما را اصالح كرده است؟   

  اقتضاى ايمان عمل كنيد؟ه من صادق قرار داده تا بؤو تا چه حد شما را م
در نمـاز   ،اين امور كه هدف و مقصد حقيقى نماز اسـت  كه اي هر اندازهه از نظر تصوف ب 
شما كامل خواهد بود، و هر چه از اين جهـات   به همان نسبت نماز –حاصل شده باشد  –شما 

  از لحاظ تصوف ناقص خواهد بود. نسبت نماز شما نقص داشته باشد به همان
د كه آيا شخص اعمـال  ده ميچنين فقه در ساير احكام شرعى بيشتر از اين اهميت ن و هم 

  كه امر شده انجام داده است يا نه؟ مذهبى را به نحوي
صفاى نيت و صدق طاعـت را در قيـام بـه ايـن اعمـال مـورد        ليكن تصوف خلوص قلبى و

  د.ده ميبحث قرار 
  فرق بين فقه و تصوف را ممكن است با مثلى روشن كرد به اين شرح:

اول ايـن اسـت كـه آيـا      ي كنيـد، وجهـه   اگر كسى نزد شما آيد از دو وجهه به او نگاه مـى 
يـل كـورى يـا لنگـى در او وجـود      داراى بدن سالم و اعضاى كاملى است يا اينكه نقصى از قب

  دارد؟
  بد شكل و قبيح صورت؟ و آيا خوش شكل و زيبا است يا  
  كهنه؟ ي و آيا لباس فاخرى پوشيده يا جامه  

ل و قـ خواهيد اخالق و عـادات و خصـال و مقـدار علـم و ع     دوم اين است كه مي ي وجهه
  صالحيت او را تشخيص دهيد.

گويا تصـوف. چـون بخواهيـد كسـى را بدوسـتى      اول گويا فقه است و وجه دوم  ي وجهه 
بگيريد بديهى است از هر دو وجهه خصوصيات او را مورد رسيدگى قرار خواهيـد داد و البتـه   

  دوست خواهيد داشت كه ظاهر و باطن و صورت و سيرت او هر دو خوب باشد.
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لحـاظ   پسندد كه احكام شـريعت از  ست و آن چنان حياتى را مىنينظر اسالم نيز جز همين 
حسب ظاهر طاعتش درست باشد ولـى  ه كه ب ل كسياظاهر و باطن بطور كامل اجراء شود. مث

روح طاعت حقيقى در باطن او نباشد مانند بدنى است كه ظاهرش آراسـته و زيبـا اسـت ولـى     
  روح ندارد.
كه كماليات باطنى همه در او جمع شده ولـى طاعـت صـحيح او درخـور      ل كسياو باز مث

  ، مانند مرد صالحى است كه بد قيافه و كور و لنگ باشد.ظاهر او نيست
  كنيد.   توانيد عالقه و رابطه بين فقه و تصوف را درك با توجه به اين مثال به سهولت مى

هـاى   سـازد ايـن اسـت كـه در دوره     گدازد و چشم را اشكبار مي ليكن چيزى كه دل را مي
گذاشت و در نتيجه ايـن همـه مفاسـد و     اخير، پس از آنكه علوم و اخالق رو بزوال و انحطاط

شـد، و مسـلمانان    زشتى و پليدى روى داد، سرچشـمه صـاف تصـوف نيـز مغشـوش و كثيـف      
داخـل   را آنى گمـراه آموختنـد و بنـام تصـوف     ها امتهاى غير اسالمى را از  بسيارى از فلسفه

تـاب و سـنت   ى بيگانـه كـه در ك  هـا  روشاسالم كردند، و نام تصوف را بر بسيارى از عقايد و 
تدريج همين اشخاص، خودشان را از قيـود اسـالم آزاد   ه ، اطالق كردند و سپس برداصلى ندا

  ساختند و گفتند:
اى ندارد، به اين معنى كه تصـوف در وادى خاصـى سـير     تصوف با شريعت رابطه و عالقه 
و قـانون  ه د و شريعت در وادى خاص ديگرى، و صوفى الزامى ندارد كـه خـودش را بـ   كن مي

  احكام شريعت مقيد سازد!
شنويد، ولى در حقيقـت   شما غالباً اينگونه اوهام و خرافات را از بسيارى صوفيان جاهل مى

امر، اين حرفها جز خرافات و اكاذيب چيزى ديگرى نيست. تصـوفى كـه بـا احكـام شـريعت      
  ى ندارد.ارابطه و عالقه اى نداشته باشد، در اسالم هيچ معن

 د قيد نماز و حـج و زكـات را بشـكند، و هـيچ صـوفى حـق نـدارد بـا        توان ميهيچ صوفى ن 
كه خداى متعال و رسول اكرم صلى اهللا عليه وسلم در اقتصـاد و اجتمـاع و    حكمى از احكامي

، انـد  كـرده معاشرت و اخالق و معامالت و حقوق و واجبات و حـدود و حـالل و حـرام بيـان     
كـرم صـلى اهللا عليـه وسـلم نباشـد و بـراه       كه بطور صحيح پيرو رسـول ا  مخالفت كند. و كسي
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صلى اهللا عليه وسلم هدايت فرموده مقيد نباشد، شايسته آن نيست كه خودش  ايشانكه  راستي
  در اسالم نيست. وجه چيهزيرا چنين تصوفي به  ؛را صوفى اسالمى بنامد

 اهللاق او صـلى  وحقيقت تصوف عبارتست از دوستى خداوند متعال و پيغمبر صادق و مصد
و آنچه مقتضى ايـن محبـت و فـدا    عليه وسلم تا سرحد حب و فداكارى در راه خداوند متعال 

يغمبـر  و پ يروى احكام خداوند متعـال پقدر موئى از ه بنبايد كارى است. اين است كه مسلمان 
  شود.صلى اهللا عليه وسلم منحرف 

  گفتار اينكه: ي خالصه

يعت باشـد بلكـه تصـوف خـالص     تصوف اسالمى خالص چيزى نيست كه مسـتقل از شـر   
و نيـز   ،اسالمى عبارتست از پيروى احكام شريعت با اخـالص و صـفاى نيـت و طهـارت قلـب     

  مفهومى است از محبت و خوف خداى متعال در اطاعتش.
  



  :هفتم فصل

    شريعت احكام

، حقوق آن، حقوق خداوند متعال ي مبادى شريعت، حقوق و اقسام چهارگانه

  وق ساير مخلوقات، شريعت دائمى جهانى.شخصى، حقوق مردم، حق

يم تا بدانيـد چگونـه شـريعت    كن ميتشريح  را آندر اين فصل مبادى شريعت و احكام مهم 
و  هــا حكمــتسـازد و چــه   اى محكــم و اسـتوار، مقيــد مــى  اسـالم حيــات انســان را بـه ضــابطه  

  هائى در اين ضابطه گنجانيده شده است.   مصلحت

  مبادى شريعت:

مل كنيد، خواهيد دانست كه شما در حالى به اين دنيـا آمـده   أضع خود تان تو وقتى كه در
در نهاد شما به وديعت گذاشته شـده اسـت و    ايد كه بسيارى از نيروها از جانب خداوند متعال

را مهمـل   ها آنك از ي اقتضا دارد كه هر يك از اين نيروها را در راه خودش بكار بريد و هيچ
  نگذاريد.
بينيد كه در نهاد شما عقل و تصميم و ميل و رغبت و نيروى ديـد و شـنيد    مىخوبى ه شما ب

 ي و نيروى چشيدن وجود دارد، و دست و پاى شما هر يك نيروئى دارنـد، و همچنـين عاطفـه   
يـد، و بـه خـوبى    كن مـي نفرت و غضـب و شـوق و محبـت و تـرس و طمـع در خـود احسـاس        

جهـت بـه شـما     ايده نيست، و اين نيروهـا بـي  ف يك از اين نيروها بى يد كه هيچده ميتشخيص 
  ايد.   تاج به همه اين نيروها بوده، بلكه محاند شدهداده ن

  نكته اى كه بايد به آن توجه داشت اين است كه:
رستگارى و موفقيت شما در اين دنيا منوط به اين است كـه آنچـه فطـرت و طبيعـت ذات      

 منظور انجام پذير نيست جز اينكه نيروهـائي  عملى سازيد، ليكن اجراى اين را آنطلبد  شما مى
كه به شما داده شده اسـت مصـرف شـود يعنـى هـر يـك از ايـن نيروهـا را بـه موقـع و در راه           

  خودش بكار بريد.
  شما پوشيده نيست كه: اين معنى بر
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وسايلى نيز در دست داريد و براى شما امكان دارد كه اين نيروهائى را كه در نهاد شما بـه   
كار بريـد. اولـين وسـيله از ايـن وسـايل بـدن شـما        ه گذاشته شده است، با اين وسايل بوديعت 

اسباب و ابزارى را كه الزم داريد در بدن شما هست، گذشته از ايـن اسـباب    ي كه كليه ؛است
گون پخش شـده و  اين دنياى وسيع به صورتهاى گونا شمارى در و ابزارها، وسايل و اسباب بى

يد، اين همه افراد بشر كه همه از جنس شـمايند بـراى   كن مياست. مالحظه همه در اختيار شما 
ها و جمادات  همه گياه همه چهارپايان مهياى خدمت شما و اين مساعدت شما آماده اند و اين

آن را غيـر از خـدا كسـى     ي و زمين وآب و هوا و حرارت و نور و امثال اين وسايل كه شماره
همـه اشـياء را در ايـن جهـان      : و خداى متعال ايـن اند شدهگذاشته د همه در اختيار شما دان مين

گـذار كـردن احتياجـات    را اسـتخدام كـرده و بـراى بر    هـا  آن فقط براى اين منظور آفريده كه
  استفاده نمائيد: ها آنخودتان از 

  ديگر نگاه كنيد. ي سپس در واقع امر از وجهه
شـما،   ي يروها فقط براى نفع و اسـتفاده همه ن يد به خوبى تشخيص دهيد كه اينتوان ميشما 

داده شده است نه براى ضرر شما. پس شكل صحيح براى استخدام اين نيروها، همان راي تان ب
صورت نفع و استفاده است نه شكل ضرر و اگر احياناً در مواردى صورت ضرر داشـته باشـد،   

  .بايد تالش ورزيد و خويشتن را از آن نگهداشت
بايـد  هر چيـز  از كلى و هر صورتى غير از اينكه هست درست نيست، د: هر شگوي ميعقل 

د، شـوي  مـي خودتـان مرتكـب    ي كه عمل مضرى را دربـاره  . مثالً: وقتيي درست شود استفاده
ه كه هر يك از نيروهائى را كـه داريـد بصـورتى بـ     د. و همچنين وقتيشوي ميخطائى مرتكب 

ز خطاكاران محسوب خواهيد شد. و نيز اگر يكـى  ديگران ضرر برسانيد، البته اه كار بريد كه ب
كار بريد تا يكى از وسائلى را كه در نهـاد شـما   ه از نيروهائى را كه در اختيار داريد بصورتى ب

  به وديعت گذاشته شده، مهمل بگذاريد، باز خطاكار شناخته خواهيد شد.
نيـد، و اگـر   كـه باشـد بايـد از آن دورى ك    د كه ضـرر، هـر نـوعي   ده ميعقل شما گواهى 

زيادى باشد، بـر تحمـل    ي دورى كردن از آن براى شما غير ممكن باشد، يا در ازاى آن فايده
  يد كه در دنيا مردم دو نوع اند:دان ميجلو برداشتيد، ه ضرر صبر كنيد سپس كه گامى ب
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كـار  ه هـائى بـ   شـان را عمـداً در راه   نوع اول از مردم كسانى هستند كه پاره اى از نيروهاي
شـود،   د، يا اينكه باعث ضرر و زيان به افراد ديگر مـى كن ميقوايشان را فاسد و تباه  برند كه مى

يا اينكه نيروها و اسـباب و ابـزار و ادواتـى كـه در نهادشـان بـه وديعـت گذاشـته شـده مهمـل           
  گذارند.   مي

مگـر بـدون قصـد، ايشـان      ؛دهنـد  نوع دوم كسانى هستند كه همه اين كارهـا را انجـام مـي   
  شوند. ها مىز راه خطاكارى مرتكب اين همه كارض امح

قـوانين   هـا  آنگيرى از شـرارت و بـدكارى   ول اشرار و بدكاراننـد و بـراى جلـو   مردم نوع ا
  را از شرارت باز دارد. ها آنسختى الزم است تا 

زيـرا صـورت صـحيح بكـار بـردن       ؛نـد دان مـي چيز ن اد نوع دوم جاهالنى هستند كه هيچافر
ند، اينها محتاج به علم و دانشى هستند كه راه بكار بـردن صـحيح   دان ميه دارند ننيروهائى را ك

  بياموزد. ها آننيروها را به 
شريعت اسالم بدين منظور آمده است كه اين حاجت را سد كند و ايـن مقصـود را تحقـق    

ى از ايـن نيروهـا را نديـده بنگاريـد و مهمـل      خواهـد كـه هـيچ نيرويـ     زيـرا از شـما نمـي    ؛دهد
  ى خودتان را محو كنيد يا اينكه عواطف تان را از بين ببريد.ها بتگذاريد، يا رغبتى از رغب

  د:گوي ميشريعت اسالم بشما ن
دنيا را ترك كنيد، و در كوه و جنگل و غار بسر بريد، و زندگى را بر خود سخت بگيريـد  

  ايد خوار كنيد.مصائب و شد ي هم شكنيد و نفوس خودتان را به وسيله و نيروى حيات را در
وقـت چنـين    بـر خـود حـرام كنيـد، هـيچ      را آنهـاى   زينت حيات دنيا و لذت د:گوي ميو ن 

كه همه اين دنيا را بـراى انسـان آفريـده، ايـن شـريعت را وضـع        ييخدازيرا آن  ؛چيزى نيست
كنـد و  د كه دنيـائى را كـه او آفريـده خـراب     شو ميكرده است، در اينصورت چگونه راضى 

  ، و از بين ببرد؟ بود سازدنا
خداى متعال در نهاد انسان نيروئى به وديعت نگذاشته كه در آن نفعى نباشد و احتياجى بـه  

خواهد كـه   هوده نيافريده است بلكه مي ها و زمين چيزى را بي آن نباشد. و همچنين در آسمان
د تـا اينكـه   اين دستگاه عالم وجود بر اساس نظامى آميخته باتدابير، سـير مسـتمرى داشـته باشـ    
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گون اين جهان را استخدام كنـد. لـيكن   ستفاده كند و اسباب و وسايل گوناانسان از هر چيزى ا
  اين استخدام بايد بصورتى باشد كه نه كسى بخود ضررى برساند و نه بديگرى.

به همين منظور است كه خداى متعال قواعد شريعت و ضوابط آن را وضع كـرده اسـت و    
زى را كه براى انسان مضر باشد، ايـن شـريعت حـرام كـرده و آنچـه را      از اينجاست كه هر چي

براى انسان نفعى در برداشته باشد و بديگرى ضررى نداشته باشد، حالل كرده است. كارهايى 
دهد، شريعت آن همه كارهـا   انسان بخود ضرر رساند يا بديگرى زيان مى ها آنكه از ارتكاب 

شريعت آن همه كارها را كه بـراى انسـان مفيـد انـد و بـه      را ممنوع قرار داده است و همچنين 
  دهد.   هيچ وجه ضرر رسان نيستند، درست و راست قرار مى

آن مبدئى كه قوام بناى شريعت اسالم بر آن استوار است ايـن اسـت كـه انسـان حـق دارد      
تـى  ها و احتياجاتش بكوشد و در راه تحصيل منفعت ذا و خواسته ها بتبراى تحقق دادن به رغ

  .خودش هر طور بخواهد تالش كند
لى كـه  منـد نگـردد مگـر بـه شـك      ولى در عين حال بر او واجب است كه از اين حـق بهـره  

يـار و مددگارشـان    توانـد  يمـ او ضايع نشود بلكه بايـد تـا جائيكـه     حقوق ديگرى بر اثر نادانى
  باشد.  

سـت، شـرع اسـالم    ضرر هر دو در آن متصـور ا  ي نفع و جنبه ي كه جنبه ليكن دركارهائي
تحمل كند و بـراى احتـراز از ضـرر شـديد، از      ن بايد ضرر كم را براى نفع زيادد: انساگوي مي

  نفع جزئى صرف نظر كند.  
هـر چيـزى يـا هـر     ه م است كه، براى هيچ انسانى امكان ندارد كه در هر زمانى، راجع بمسّل

متعال كه دانا و خبيـر اسـت و    بداند. بدين جهت خداى را آنهاى نفع و ضرر  عملى، تمام جنبه
ى از اسرار عالم وجود بر او پوشيده نيست، نظـام كامـل و صـحيحى را بـراى زنـدگى      هيچ سرّ

بسـيارى از مصـالح ايـن نظـام     بـه  وضع كرده است، و مردم در قرنهاى قـديم بـراى پـى بـردن     
نحـال هنـوز   آگاهى نداشتند، ليكن پيشرفت علم در اين زمـان پـرده از روى آن برداشـته، بـا اي    

هر اندازه علم پيشرفت و رشـد كنـد، مصـالح ايـن     ه ند و بدان مين را آنمردم بسيارى از مصالح 
كه بر علم نـاقص و عقـول ضـعيف خـود شـان       تر خواهد شد. كساني نظام در نظر مردم روشن
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تكيه داشتند، پس از اينكه قرنها ذليل و درمانده در تاريكى جهالت و خبط و خطا و گمراهـى  
  رفته بودند، در آخركار ناچار شدند، قاعده اى از قواعد همين شريعت را انتخاب كنند.   فرو

كه بر پيغمبر خدا صلى اهللا عليه وسلم اعتماد كردند و بـه هـدايت و ارشـاد او     ليكن كساني
روشنائى گرفتند، از عواقـب نـادانى و    رهنمائى شدند و از نور ارشادات او صلى اهللا عليه وسلم

  ن مأمون ماندند.مضرات آ
كه بر اساس قواعـد علـم صـحيح و خـالص، وضـع       اين اشخاص هميشه در اجراى قانوني 

درك نكـرده   درك كـرده باشـند و چـه    را آنپيـروى  دانسـته و منـافع    را آنشده، چه مصـالح  
  .اند بودهباشند، مواظب وكوشان 

  آن: چهارگانه اقسام و حقوق

  راد بشر رعايت چهار قسم حقوق فرض است:به حكم شريعت اسالم، بر هر فردى از اف
  حقوق اهللا -1
  حقوق شخصى  -2
  حقوق مردم  -3
ص قرار گرفتـه تـا از آن اسـتفاده    حقوق مربوط به آنچه در اين دنيا تحت استخدام شخ -4
  كند.

بر هر مسلمان واقعى فرض است كه اين چهار قسم حقوق را بدانـد و بـا كمـال اخـالص و     
  ايت كند و انجام دهد.رع را آنامانت و صدق 

شريعت اسالم هر يك از اين اقسام را جداگانه تشـريح كـرده و بـراى اجـراى آن طـرق و      
هاى روشنى وضع كرده اسـت تـا اينكـه بشـر را در اجـراى تمـام مـواد آن در آن واحـد          برنامه

  حقى از اين حقوق ضايع نشود. گونه چيهكمك كند، به طوريكه در حدود امكان 

  :وق اهللا)(حق خدا حقوق
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مسلمان اين است كـه بـه خداونـد متعـال ايمـان       ي بر ذمه اولين حق از حقوق خداى متعال
له) و پروردگار خود قـرار ندهـد و   إداشته باشد و به او شرك نورزد و هيچ كس غير از او را (

  رده ايم.  شود كه تفصيل آن را قبالً بيان ك ال اهللا) ادا مىكلمه (ال إله إ  ي اين حق ايمانى بوسيله
حق دوم از حقوق خدا، اين است كه مسلمان كامال اعتراف كند به اينكـه آنچـه از جانـب    

داديـم بـه تكميـل     حكـه قـبالً توضـي    خدا آمده حق است و هدايت. اداى اين حق، بـه طـوري  
خدا است. حق سوم از حقـوق   ي رسد از ايمان به اينكه: محمد صلى اهللا عليه وسلم فرستاده مى

 آيد از اجـراى قـانوني   بجا آورده شود و اداى اين حق به عمل مى ست كه اطاعت اوخدا اين ا
بيان كرده و بطوريكه قبالً اشاره كرديم، سـنت   را آن، يعنى قرآن كريم تعالكه كتاب خداى م

  توضيح داده و تشريح كرده است.   را آنل اكرم صلى اهللا عليه وسلم رسو
و براى اداى اين حـق فـرائض و    ،درا پرستش كن او حق چهارم از حقوق خدا اين است كه

چـون رعايـت ايـن     و ،واجباتى كه ذكر آن در فصل پنجم گذشت بر انسان واجب شده است
حق نسبت به پاره اى از حقوق ديگر اولويت دارد براى اداى آن بايستى تا حدى ساير حقـوق  

  را فداى آن كرد.
د، بسيارى از حقوق نفـس يـا   كن ميروزه قيام  نماز يا ةكه براى اداى فريض مثالً انسان وقتي

حقوق شخصى را از قبيل بيدار شدن صبح به موقع و وضو گرفتن بـا آب سـرد و صـرف نظـر     
هاى ضرورى روز يا شب، بـراى چنـدين بـار فـداى      كردن از بسيارى كارهاى مهم و گرفتاري

د و كنـ  مـي ددارى كند و همچنين در مورد روزه كه از خوردن و نوشـيدن خـو   فريضه نماز مى
زند، چنان است كه از بسيارى حقوق شخصى صرف  ماه تمام در رمضان لجام بر نفس مي يك

  د.  نماي ميفداى روزه  را آننظر كرده و 
د به اين معنى كـه دوسـتى   شو ميزكات نيز قسمتى از حقوق شخصى فداى آن  يدر مسئله

د كـه مشـقت   شـو  مـي نيز مالحظـه  د. و در مورد سفر حج ده ميخدا را، بر دوستى مال ترجيح 
كـه پـاى    د و همچنـين وقتـي  كنـ  ميگيرد و مال زيادى را در اين راه خرچ  سفر را بر عهده مي

    نمايد. آيد، جان و مالش را فداى آن مي مى جهاد به ميان
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صرف نظر كردن از حقوق شخصى براى اداى حقوق خداوند متعال، و كم و بيش بـه نفـع   
  ها است. فداكارى مردم، نيز از همين قبيل

بـر عهـده دارد و از او    نماز، مثالً فالن مستخدم كـه خـدمت شـخص معينـى را     ي در مسئله
د، براى اينكـه  كن ميكه دارد صرف نظر  گيرد، در موقع معين از خدمتگزارى آقائي حقوق مي

، است) عبادت كند تا بدينوسيله حق او را ادا كـرده باشـد   آقاى بزرگش را (كه خداوند متعال
كشــد و زن و  هــاى معـاش و تجــارتش دسـت مــى   و در سـفر حــج نيـز از شــئون و مصـروفيت   

  كند. خدا مسافرت مى ي خانهه گذارد و ب فرزندش را مى
بارى بدون ترديد اداى حق خدا با بسيارى از حقـوق شخصـى تمـاس دارد، و در موضـوع     

فاً براى رضـاى خـدا   شود، كشتن يا كشته شدن او صر جهاد نيز كه انسان دست بكار جنگ مى
است و همچنين انسان براى اداى حـق خـدا، بسـيارى از چيزهـائى را كـه دارد و در اختيـار او       

د يـا پـولى كـه    كنـ  مـي قربانى  را آنكند، مانند حيوانى كه مال شخصى او است و  است فدا مى
  .دنماي ميدر راه خداوند متعال انفاق  را آنو  كند يممال او است و از آن صرف نظر 

ولى بايد دانست كه خداى متعال براى حقوق خودش حدودى معين كرده است تـا اينكـه   
  حقوق ديگران فداى حق او نشود مگر در حد معينى كه از آن گزيرى نيست.

يد كه خداوند متعـال در ايـن كـار نظـر     كن ميمثال ًموضوع نماز را در نظر بگيريد، مالحظه 
خواهـد، بـه ايـن معنـى      ت و آسايش بنده اش را مـي گيرى ندارد بلكه (يسر) يعنى سهول سخت

يـد  توان مـي كه اگر براى وضو آب در دسترس شما نباشد يا مريض شويد عوض آب از خاك 
(قصـر) يعنـى كوتـاه بخوانيـد و      يد. و اگر مسافر بوديد بايد نماز تان رازناستفاده كنيد و تيمم ب

نماز بخوانيـد و آنچـه در نمـاز خوانـده     يد نشسته يا درازكشيده توان ميكه مريض باشيد  موقعي
  كشد.   شود آن هم چنان مقدار كم است كه اداى نماز شما چند دقيقه بيشتر طول نمي

      گويد: مىاسالمي  شريعت
كه فرصت داريـد و از اطمينـان خـاطر برخورداريـد هـر مقـدار از آيـات قـرآن كـه           وقتي

هـاى طـوالنى را    اء يا يكى از اين قبيـل سـوره  البقره يا آل عمران يا النس ي يد مانند سورهتوان مي
  بخوانيد، ولى وقتى كه كار داريد طول دادن نماز جايز نيست. 
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و همچنين اينكه هرگاه انسان داوطلبانه و به طيـب خـاطر بـه نيـت (قربـت) يعنـى بـه قصـد         
هـاى نافلـه را بخوانـد باعـث     تعـال بعـد از نمـاز هـاى واجـب، نماز     نزديك شـدن بـه خـداى م   

خداوند متعال است. ولى هيچ وقت راضى نيست كه شما خواب شب و راحتى روز  خرسندى
خواندن نوافـل بگذرانيـد، يـا اينكـه     ه را بر خود حرام كنيد، يا اينكه وقت كسب و كارتان را ب

زندگى بـاز بمانيـد و از مسـئوليتى كـه در      آنقدر مشغول نماز خواندن بشويد كه از كليه شئون
  اعتنا شويد.   بر عهده داريد بى متعالبرابر بندگان خداوند 

روزه نيز خداى متعال براى شما تسهيالت زيادى قائل شده است به دليل اينكـه   ي در مسئله
كـه مـريض يـا     سال فقط يكماه روزه را واجـب قـرار داده و حتـى در مـوقعي     ي در تمام دوره
سخت بيمار شد و ترس به ضـياع  دار اگر  روزه را به تأخير اندازيد. روزه ديتوان يممسافر باشيد 
خود را افطار كند و بـر وقـت معـين روزه، جـائز      ي براى او اجازت است كه روزه جان داشت

  دقيقه اضافه شود. نيست كه يك
  وقتـى جـارى دارد كـه     دار اجـازت اسـت كـه خـوردن و نوشـيدنش را تـا       به شخص روزه

ى شب جـدا و مشـخص شـود و    سفيدى صبح از تاريك  ي (خط ابيض از خط اسود) يعنى رشته
كـه آفتـاب غـروب     به عبارت ويگر وقت سحر از سپيده دم تشخيص داده شود و سپس همين

  كرد و مغرب فرا رسيد بايد فورى افطار كند.  
مضان كـه مخصـوص   هايى كه پس از سپرى شدن ماه ر و باز، هر چند خداى متعال از بنده

وقـت   د ولـى هـيچ  شـو  مـي خرسند و شـاد   ند،طلبانه و به طيب خاطر روزه بگيرداو، روزه است
د و از كار نرا از دست بده نادار باشند و بنيه و طاقتش هايش هميشه روزه دوست ندارد كه بنده
  ند.نهاى دنيوى عاجز بما

و همچنين خداى متعال انفاق مال را در حد معينى كه به ميزان نصـاب برسـد واجـب قـرار     
اگر كسى پس از پرداخت زكات داوطلبانه و با رضاى  داده و آن نيز مقدار ناچيزى است ولى

خاطر بيشتر از آن مقدار بخواهد در راه خداوند متعـال انفـاق كنـد، يقينـاً خداونـد متعـال از او       
  پسندد. او را مى ي د و عاطفهشو ميراضى 
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د كه تمامى حقوق شخصى و حقوق اهـل و عيـالش را فـداى    ده ميولى با اينحال اجازه ن 
انفـاق كنـد و خـودش را در ميـان      تعـالى  هاى خودش را در راه او ايد و همه دارائىديگران نم

زده نگهدارد، بلكه در اين باب نيز بر او واجب است كه اعتـدال و   خالى و حسرت مردم دست
  روى را از دست ندهد.   ميانه

 ي دهكه خداى متعال حج را فقط بر عهـ ند دان ميزيرا همه  ؛حج نيز همينطور است ي مسئله
كسانى مقرر داشته كه زاد كافى داشته باشند و قادر بر تحمل زحمت و مشقت سـفر باشـند، و   
زايد بر اين نيز تسهيل ديگرى رعايت شده و آن اين است كه ايـن فريضـه نيـز در طـول عمـر      

شخص واجد شرايط فرض شده است، و مقرر گرديده كـه اگـر امنيـت     ي عهده فقط يكبار بر
  فرما شود.  كار باشد بايد از سفر حج صرف نظر كند تا اينكه امنيت حكمنباشد يا ترسى در

ديگرى كه در اين باره رعايت شده اين است كه مطابق مقررات اسالمى هر فـردى   ي نكته
را  هـا  آنموظف است كه با داشتن پدر و مادر پير و از كار افتـاده قبـل از سـفر حـج رضـايت      

  باعث زحمت و ناراحتى پدر و مادرش نخواهد بود.  تحصيل كند و مطمئن شود كه غيبت او
حقـوق  حين اجراي حقوق ديگران را در  رعايتيانات روشن شد كه خداى متعال از اين ب

  خودش تا چه حد لحاظ داشته است.  
كارى حقوق شخصى بر حق خداى متعال آن است كه شخص مسـلمان در  فدا نيتر بزرگ

ان در موقـع جهـاد جـان و مـال شخصـى و جـان و مـال        زيرا انس ؛گيرد موقع جهاد بر عهده مي
كه قبالً اشاره شد قواعـد و مبـادى    د ولى بطوريده ميديگران را محض رضاى خدا از دست 

  زياد، زيان كم را تحمل كند.   د كه شخص مسلمان براى احتراز از زيانكن مياسالم حكم 
يد كرد كه كشتن چنـد صـد   و اين اصل فكر كنيد تصديق خواه أاين مبد ي وقتيكه در باره

يا چند هزار نفر در برابر امحاى حكومت باطل و غلبه ديـن حـق خداونـد متعـال بـر نيروهـاى       
يعنـى نبـودن     اهريمنى كفر و شرك و الحاد و از بين بردن گمراهـى و هـرج و مـرج و اباحيـه    

  هاى سنگين. انيحالل و حرام، در حكم تحمل زيان كوچكى است در برابر چنان ز
هاى سنگين است كه خـداى متعـال بـراى احتـراز از آن بـه بنـدگان        ا توجه به اين زيانو ب 

هاى سـبك را تحمـل كـرده و جـان و مـال       منش امر فرموده كه بنام او و در راه او اين زيانؤم
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امر كرده كه فقط آن كسـى را بكشـند كـه از كشـتن او      ها آنحال به  شان را فدا سازند، با اين
ر اشخاص عاجز و زنان و كودكان و مجروحان و بيماران تعدى نكنند و جـز  گزيرى نباشد و ب

  ند كسى را نكشند.شو ميشان دست بكار جنگ  كسانى را كه براى حمايت از باطل آن
ند بدون سبب و جهت و بدون احتياج فسادى بـه  كن ميو وقتيكه سرزمين دشمن را تسخير  

ورش تسخير شد، در ميـان دشـمنان مغلـوب و    راه نيندازند و پس از آنكه دشمن مغلوب و كش
گيرند انجام دهنـد و   شكست خورده به عدالت رفتار كنند و هر نوع تعهدى را كه بر عهده مي

بندند، رفتار كنند و همينكه دشمن از معارضه و دشـمنى   كه با دشمن مغلوب مى مطابق پيماني
  نداشته باشند.   حق دست برداشت، و از حمايت باطل منصرف شد، به او كارى با

ى بـه كسـى   كاراى متعال براى حق خـودش اجـازه فـدا   اين معانى دليل بر آن است كه خد
  بشر باشد.   ي كارى در راه تأمين حقوق انسانيت و خير و صالح عامهنداده مگر اينكه آن فدا

  شخصى: حقوق 

 دهناميـ يد دومين قسمت حقوق را كه انسـان بـر ذمـه دارد و حقـوق شخصـى      توان مياينك 
  د مورد مطالعه قرار دهيد.شو مي

د، شـايد تعجـب   كن مياگر بگويم: انسان بيشتر از آنكه بر ديگران ظلم كند بر خودش ظلم 
د كـه خـودش را بيشـتر از ديگـران     نماي ميد و تصور كن ميزيرا هر كس چنين احساس  ؛كنيد

ولـى  د هيچكس اقرار كند كه دشمن شخص خودش اسـت،  كن ميدارد و تصور ن دوست مي
  كمى در اين موضوع فكر كنيد حقيقت امر بر شما روشن خواهد شد.  

ترين موارد ضعفى كه فطرى و جبلى انسان است ايـن اسـت كـه اگـر يكـى از      يكى از بارز
شـد، و از ايـن    بر او غلبه كند، از هر جهت مطيع و منقاد آن خواهد هايش ها و خواسته شهوت

  احساس كند و چه نكند. را آنهد داشت، چه رهگذر هر چه به او ضرر برسد باكى نخوا
مستى شده است، اين دلباختگى چشـم او را كـور    ي شخصى را در نطر بگيريد كه دلباخته

هاى سنگينى به سـالمتى جسـم و جـان و مـال و عرضـش       د و در راه تحصيل مستى زيانكن مي
  اند.رس مي
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است، و اين عالقه موجـب  مند  شخص ديگرى را در نظر بگيريد كه به غذاهاى لذيذ عالقه
مفيـدى را بخـورد و خـودش را در ايـن راه هـالك      د كه هر نوع غذاى مفيد يـا غير شو ميآن 

  كند.  
هاى نفسانى خودش گرديده و كارهائى  يد كه بنده شهوتكن ميشخص سومى را مالحظه 

  اند.  رس ميد كه او را به هالكت و نابودى كن مي
د و بـه  كوشـ  مـي اى نجات جـان و نفـس خـودش    مى را در نظر بگيريد كه برشخص چهار
نام تزكيه روح و بـراى ترقـى دادن   ه خواهد تهذيب نفس كند، در اين مورد ب عبارت ديگر مي

هـا   خواهد همه لذت د و ميكن ميكه با خودش دشمنى  د تا جائيكن مينشينى اختيار  آن گوشه
، كنـد  يمـ تناع حتياجات نفس امهايش را زير پا بگذارد و از تحقق دادن ا ها و خواسته و شهوت

د، لبـاس  دهـ  مـي انـدازه تقليـل    د و خوردن و نوشـيدنش را بـى  كن ميدارى مثالً از ازدواج خود
كشيدن در اين دنيائى كه پـر   آيد و حتى از نفس پوشد بلكه از پوشيدن آن بدش مي خوب نمى

بـرد و  نـاه مـي  هـا پ هاى كوه و درون جنگلآيد بدين جهت به مغارهاز گناه است خوشش نمى
  د اين دنيا اصال براى او ساخته نشده است.كن ميخيال 

راى افـراط و تفـريط انسـان در ايـن جهـان و اگـر       بـ ها و شواهد كوچكى اسـت  اينها نمونه
  بينيم.   هاى بسيار زيادى را در گوشه و كنار خود مى بخواهيم در اين زمينه بحث كنيم نمونه

ستار رستگارى و سعادت انسان اسـت او را بـه يـك    كه شريعت اسالم خوا ولى از آنجائي
  (نفس تو بر تو حقى دارد)  »ولنفسك عليك حق« د:گوي ميدهد و  حقيقت ثابتى توجه مى

  اين تذكره انسان را از هر كارى كه موجب ضرر و زيان وى باشد از قبيل:
كننـده و از خـوردن    نوشيدن شـراب و كشـيدن حشـيش و افيـون و سـاير چيزهـاى مسـت        

مرده، و خون و گوشـت خـوك و خـوردن گوشـت سـاير درنـدگان مضـر و         ي وشت الشهگ
داند كه اين چيزهـا در تندرسـتى    دارد و هر كس مى موذى و مسموم و حيوانات نجس، باز مى

  و اخالق و نيروهاى عقلى و روحى انسان آثار زشتى دارند.
و بـه انسـان    شـمارد  ل مـى بجاى اين چيزهاى ناروا، چيزهاى مفيد پاك و پاكيزه را حـال  و 
  گويد: مى
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  .زيرا بدن تو بر تو حقى دارد) ؛(خودت را از چيزهاى حالل محروم مكن
كنـد كـه او از    كنـد و بـه او امـر مـى     و باز شريعت اسالم انسان را از لخت زيسـتن منـع مـى   

 هائى كه خداى متعال در اين دنيا براى او آفريده برخوردار شود و آن قسمت از اعضاى زينت
  شرمى است بپوشاند. بدن را كه لخت بودن آن باعث رسوائى و دليل بى

د بكوشـد و  توانـ  مـي د كـه آنچـه   كن ميدر مورد تحصيل رزق و كسب روزى به انسان امر 
  د:گوي مي

چيزى مخـواه و   ها آنطرف مردم دراز مكن و از ه (در خانه بيكار منشين و دست حاجت ب
تو اعطـا كـرده اسـت اسـتفاده     ه از نيروهائى كه خدا بدر عين حال خودت را گرسنه مگذار و 

هاى مشروع براى رسيدن به آنچه خداى متعال در زمين و آسمان بـراى آسـايش    كن، و از راه
  و تربيت تو آفريده بكوش، و وسايل راحتى خودت را فراهم كن.  

ائيـد  كوب نميـك سـره سـر    را آندهد كـه   شهوات نفسانى نيز به شما اجازه نمى ي در باره
  را به نكاح بگيريد. ىزند كه كن ميگوئى به شهوت جنسى به شما امر  بلكه براى جواب

دهد كه (نفس) را خوار كنـد و خـود را از    و باز براى حفظ عزت نفس به انسان اجازه نمى
  د:گوي ميهاى حيات محروم سازد و به انسان  هاى زندگى و نعمت لذت

نزديـك شـوى و در    خواهى بـه خداونـد متعـال    ياگر تو طالب ترقيات روحانى هستى و م
زيـرا در يـاد    ؛آخرت نجات يافته باشى، احتياج ندارى و مجبور نيستى كه دنيـا را تـرك كنـى   

هـاى خداونـد    هاى زندگى برخوردار شدن و اجتناب از معصيت خداوند متعال بودن و از لذت
ترين اسـباب  رين وسيله و نافذت اينها همه بزرگ ؛متعال كردن و پيروى از قانون و شريعت خدا

  بختى در دنيا و آخرت است.   و موجبات رستگارى و نيك
  د:گوي ميان حرام كرده و به انسان كشى را بر انسخره شريعت اسالم خودو باآل

تـو  ه اين (نفسى) را كه بتو داده اند مال تو نيست بلكه مال خدا است، اين امانتى است كه بـ 
تـو نيسـت و    ي اى مدت معينى استخدام كنى و اين امانـت بازيچـه  بر را آنسپرده شده است تا 

  نابود كنى.   را آنتوانى  نمى

  خدا: (حقوق العباد) بندگان حقوق
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شريعت اسالم از طرفى به انسان امر كرده كه حقوق (نفس) و بـدنش را رعايـت كنـد و از    
اير بنـدگان  حقـوق سـ   كنـد كـه   ءطـورى ادا د كـه ايـن حقـوق را    كنـ  ميطرف ديگر به او امر 

ى خـودش را  هـا  بـت اميـال، شـهوات و رغ   زيـرا اگـر   ؛خداوند متعال در اين دنيا متضرر نشـود 
صحيح و بجا استعمال و مصرف نكند مثل اين است كه روحـش را نجـس كـرده و بـديگرى     

  زيان وارد ساخته است.
 شكنى و خوردن ربـا شاء و خيانت و تزوير و مكر و عهدجهت غارت و سرقت و ارت بدين 

بـه  د در حقيقـت  آور مـي زيرا نفعى را كـه انسـان بـا ايـن وسـايل بدسـت        ؛را حرام كرده است
  د.كن ميضرر رساندن بديگران حاصل  ي لهيوس

زيـرا ايـن    ؛و همچنين شريعت اسالم دروغ و غيبت و تهمت زدن را حرام قرار داده اسـت  
هـاى نامشـروع را    بندي شرطآزمائى و  اند. و نيز قمار و بخترس ميكارها به بندگان خدا ضرر 

ها مسـتلزم ضـرر و زيـان هـزاران نفـر       از آنجهت حرام قرار داده كه تحصيل منفعت از اين راه
ديگر است، و نيز غل و غش در هـر جنسـى و غـبن در حـق ديگـران را در كارهـاى مـالى از        

  اند تحريم كرده است.رس ميجهت اينكه بديگران زيان 
زيرا براى هيچ فـردى   ؛انگيزى را حرام كرده زمين و فتنه و همچنين كشتن و فساد در روى

از افراد بشر حالل نيست كه ديگرى را بكشد يا به اميد اينكه مالى را بدست آورد يـا دلـش را   
و نيز زنـا و عمـل قـوم لـوط را حـرام       .خنك كند، يا به نحوى از انحاء بديگرى صدمه برساند

كند و از طرفى ديگـر   را فاسد مى ى تندرستى و اخالقزيرا اينگونه كارها از طرف ؛دانسته است
دهد، و در پايان كار،  درى را در اجتماع رواج مى شرمى و پرده بند و بارى، و بى اباحه يعنى بى

شـود و   ها مـى  انگيزى كند و باعث فتنه دهد، و نسل انسان را فاسد مى هاى پليد روى مى بيمارى
  د.نماي ميهاى فرهنگ و تمدن را متزلزل  ايهسازد و پ روابط انسانيت را مختل مى

اينها قيدهائى هستند كه شريعت اسالم بر حيات انسانيت زده است تا اينكه انسـان در برابـر   
  تأمين حقوق شخصى، حقوق ديگران را سلب نكند و از حقوق ديگران چيزى نكاهد.

يـن انـدازه كـافى    ولى بايد دانست كه براى پيشرفت تمدن بشرى و تأمين سـعادت انسـان: ا  
ديگرى نرسد بلكه در عين حال براى تأمين اين منظـور بايـد عالقـه و    ه نيست كه ضرر انسان ب
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ديگر بر اساسى استوار باشد كه همه در راه خير با يكديگر همكارى كننـد   ارتباط مردم با يك
ا كـه  و در مصالح اجتماعى يار و مددگار يكديگر باشند. در سـطور آينـده خالصـه قـوانينى ر    

  يم.كن ميآورى اى تأمين اين منظور وضع كرده يادشريعت اسالم بر
زنـدگى   ي در بـاره  الزم اسـت د، بدينجهت شو ميروابط بشرى از زندگانى خانواده شروع 

  خانواده نيز نظرى بيفگنيم.
اى از زن و شـوهر و فرزنـدان شـان چيـزى      حقيقت امر اين است كه خانواده جز مجموعـه 

گذارى كرده ايـن اسـت كـه شـوهر      اى را كه اسالم براى خانواده پايه لودهو شا .ديگرى نيست
را خـانواده   موظف است براى تحصيل روزى افراد خانواده بـه كسـب وكـار بپـردازد و آنچـه     

زن ايـن اسـت كـه     ي بدان نيازمند است آماده سازد و از افراد خانواده دفاع كنـد. ولـى وظيفـه   
در آمد شـوهر اداره كنـد و حـد اكثـر امكـان راحـت و        ي هكارهاى داخلى خانواده را به وسيل

  براى شوهر و فرزندانش آماده سازد و به تربيت فرزندانش بپردازد. آرامش را
وقتـى   ،ورا احترام كنند ها آنفرزندان اين است كه مطيع پدر و مادر شان باشند و  ي وظيفه

 ونكه نظام خانواده بر اساس خير كه بزرگ شدند به خدمت پدر و مادر بپردازند ضمناً براى اي
  ع تدبير را در نظر گرفته است.  ون وپيشرفت مصالح سير كند، اسالم د

مقـرر داشـته كـه     واده قـرار داده  وپـدر را حـاكم خـان    وهر ولين تدبير اين اسـت كـه شـ   وا
رى وهـيچ كشـ   وكـه نظـم هـيچ شـهر      طور همان وپدر اداره كنند  وهر واده را شوكارهاى خان

اى  نظم هيچ مدرسـه  ويشرفت كند پر باشد، ود حاكمى كه مسلط بر اموجون وارد بدامكان ند
ن واده بـد ورئيس امكان پذير نيست، به همان دليل محـال اسـت نظـام خـان     ود مدير وجون وبد
اگـر هـر فـردى از افـراد      ورت گيـرد.  واده باشد صور خانومراقب ام ود حاكمى كه ناظر وجو

 ومـرج   ول متوجـه كارهـايش نباشـد، هـرج     ومسـئ  وتقلى باشـند  نظر مس واده داراى فكر وخان
اطمينـان   ون وسـك  وآرامـش   وآسايش  واهد كرد ومت رخنه خوحك ي ادهوآشفتگى در خان

فرزنـدان   وزنش به جـانبى ديگـر    واهد رفت وهر به جانبى خواهد بست، شوخاطر رخت بر خ
ى از بين بـردن و جلـوگيرى از   اهندگشت. پس براوها مواجه خ شان با انواع مشكالت و مذلت



   

  149  فصل هفتم: احكام شريعت
  

اده ور خـان واده ناگزير است حاكمى داشته باشد كه ناظر بر امـ ووقوع اين گونه مفاسد، هر خان
  اده باشد.  وحمايت افراد خان ول تربيت ود مسئتوان ميبديهى است فقط مرد  وباشد، 
د اسـت  مـر  ي معامالت بـر عهـده   ومين تدبير اين است كه چون كارهاى خارج از منزل ود

از  ود، ون داشتن احتياج شديد از خانه خـارج نشـ  وبد ون جهت وزن اين است كه بد ي ظيفهو
اند بـا كمـال   وليت كارهاى خارج از خانه معاف شده است تا اينكه بتواينجاست كه زن از مسئ

نظـم   و ،دش قيـام كنـد  وظـايف خـ  وشايسـته، بـه    ور بايسـته  وآرامش خاطر در داخل منزل بط
  خارج شدن زن از منزل مختل نگردد.  ي اسطهوالد بوبيت اتر واده وخان

نداشـته باشـد بلكـه    وقت حق خارج شدن از خانه را  معنى اين عمل اين نيست كه زن هيچ
رد نظـر  وآنچـه در ايـن بـاره مـ     ود ون برواند از خانه بيروت قت احتياجى باشد مىوبالعكس هر 

اسـت، و آنچـه    وظـايف ا وحقيقى  ي رهزن مركز و دائ شريعت است، اين است كه منزل براى
  استعداد دارد در اصالح كارهاى داخلى خانه بكار برد.  وش وه وانائى وت

يابـد   سعه مىود تكن مياج ايجاد وابطى كه ازدور ون وخ ي اده به تناسب رابطهوخان ي دايره
اعـد  واى ق ادهوبسـتگان هـر خـان    واده وابـط بـين افـراد خـان    وشريعت اسـالم بـراى اصـالح ر    و
افراد با يكديگر همكـارى كننـد    ي ضع كرده تا همهومصلحت  ونى بر اساس حكمت وگناوگ
  ر يكديگر باشند:  ويا وهمه يار  و

  اد زير است:واده موط به نظام خانومقررات مرب واعد وق ي از جمله
مردانى از قبيل مادر با فرزندانش، پـدر بـا دختـرانش، همسـر      واج زنان وشريعت اسالم ازد

دختـر   و ورضـاعى، عمـ   بـرادر  واهر وخـ  واهر و برادر رحمى وپسر، خ ور با ربيبه، زن پدر ماد
هر وشـ  وپسر برادرش، مادر زن  واهرش، خاله ودختر خ و دايي پسر برادرش، وبرادرش، عمه 

ائـد  وزن پسرش، را تحريم كرده است. يكـى از ف  وهر وزن پسرش، پدر ش ودخترش، پدر زن 
عالئـق بـين ايـن     وابـط  ود اسـت ايـن اسـت كـه ر    ومشه وس ويم محسبسيارى كه در اين تحر

 ون تكلـف  ومـردان بـد   ونه زنـان  واينگ ود مان ميپاكيزه باقى  واين زنان هميشه پاك  ومردان 
  ند.  شو ميط ون شائبه با يكديگر مربوبد
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ت اده را حالل شمرده اسـ وخان اج بين بقيه افرادوازد ي ابط عالقهواسالم بعد از حفظ اين ر
       نى بگيرد.وميان افراد افز محبت در ود وده شوقرابت افز تا اينكه قرابت بر

 وطبايع  وكه به عادات  ميان كساني اج دروازد ي ح است كه عالقهاضو وشن واين معنى ر
ه بـا يكـديگر   كـ  بـين افـرادي   فقيت نزديكتر است از عالقهوم بهاخالق يكديگر آشنائى دارند 

ارد ودر بسـيارى از مـ   وصـيات يكـديگر معرفتـى ندارنـد،     وبـه خص  وه آشنائى نداشـت  ي سابقه
انجامـد،   افـق مـى  وعـدم ت  وخصـومت  ه گيرد بـ  رت ميواجى كه بين بيگانگان صوبينيم ازد مى

را بر ديگران تـرجيح   موزون وكريم، معنى همسر متناسب  واج با كفوبدين مناسبت اسالم ازد
  د.  ده مي

شود بر همـه قسـم از افـراد بشـر چـه غنـى و چـه فقيـر و چـه           مشتمل مى ها انسان ي  خانواده
حقـوقى را   نيتـر  بـزرگ د كـه  دهـ  ميخوشحال و چه بدحال، اسالم مطابق نص صريح دستور 

كه انسان نسبت به بندگان خدا بر عهده دارد رعايت خويشاوندان نزديك اوست، و اين معنـى  
جاسـت كـه در قـرآن كـريم و سـنت      ارحام) تعبير شده اسـت و از اين  ي در زبان شرع به (صله

نامنـد و آن از گناهـان    قطـع ارحـام) مـى   و تأكيد شده و قطع اين رابطه را (راً توصيه مكرنبوى 
  كبيره شناخته شده است.

رعايت حال خويشاوندان و نزديكان مفهوم وسيعى دارد به اين معنى كه اگر كسـى دچـار   
لى كـافى دارنـد واجـب اسـت كـه بـه       تنگدستى شود، بر خويشاوندان نزديك او كه قدرت ما

سـوى او دراز كننـد، كمـا اينكـه در مـورد صـدقه حـق        ه كمك او بشتابند و دست معاونت بـ 
  خويشاوندان بر ديگران مقدم است. 

قانون وضع كرده و دستور داده است كه اگر مردى بميرد و  براى ارث هم اسالم همچنين 
مال در يك محـل جمـع شـود، بلكـه هـر يـك از        مالى از او بماند چه كم و چه زياد نبايد اين

و چون پسر و دختر و زن و شوهر و پـدر   ،افراد متوفى بايد از مال او سهمى ببرند ترين نزديك
ند، شـو  مـي حق هر شخصى شناخته  كسانى هستند كه ذي ترين نزديكو مادر و برادر و خواهر 

افـراد را از   ترين نزديك، سهم اين لهذا شريعت اسالم، قبل از اينكه سهم ديگران را تعيين كند
اول وجـود    مال متوفى معين كرده است، و ضـمناً دسـتور داده اسـت كـه اگـر نزديكـان طبقـه       
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خويشاوندان طبقه دوم داده شـود بـدينطريق ثـروت يـك شـخص معينـى بـين        ه نداشته باشند ب
منـد   ه بهـره ى كـه گذاشـت  رثـ از ا وت اوفـ  شـود وهمـه بعـد از    تقسيم مـى  بسيارى از نزديكان او

  ند.  شو مي
ميان قـوانين عـالم قـديم و جديـد، قـانون اسـالم نظيـر         با توجه به اين معانى بايد گفت: در

دارند تـا از قـانون اسـالم     تازه دارند گامهائى در اين راه بر مى ها ملتندارد، گويا اينكه بعضى 
  مند شوند. بهره

جهالت و سفاهتى كـه دامنگيـر    ي ليكن تأسف در اين است كه بعضى از مسلمانان بواسطه
ز ، تـا جائيكـه مـرض محـروم كـردن دختـران ا      اند كردهشان شده شروع به مخالفت اين قانون 
هاى پاكســتان و هندوســتان مخصوصــاً در دهــات شــايع ميــراث در بســيارى از نــواحى كشــور

  ، با احكام قرآن كريم است.حالنكه اين ظلم شنيع و مخالفت صريح و واضاگرديده، ح
از مســئله روابــط خــانواده، موضــوع روابــط بــا دوســتان و همســايگان و اهــل محلــه و  بعــد

سروكار پيـدا   ها آنهمشهريان و هموطنان و همچنين اشخاص ديگرى كه در شئون مختلف با 
  آيد.   كنيم، پيش مى مى

د كه با همه ايـن اشـخاص بـا صـداقت و راسـتى و درسـتى و عـدل و        كن ميما امر ه اسالم ب
احتـراز   هـا  آنرفتارى بـا  هيچ فردى را اذيت نكنيم و از بدزبانى و بـد  فتار كنيم وحسن خلق ر

مردگـان   ي يار و يـاور يكـديگر باشـيم و از بيمـاران عيـادت كنـيم و در تشـييع جنـازه         كنيم و
شركت كنيم، و اگر فردى از اين افراد دچار مصيبتى شود به همدردى و دلدارى او بشـتابيم و  

منـدان و درمانـدگان محرمانـه و آشـكارا كمـك كنـيم و از كودكـان يتـيم و         زان و نيابه بينواي
كـاران   يزنان دلجـوئى كنـيم و گرسـنگان را اطعـام كنـيم و برهنگـان را بپوشـانيم و بـه بـ          پيره

  همراهى كنيم تا اينكه براى خودشان كسب و كارى پيدا كنند.
اشى و خوشگذرانى مصرف ما فضلى كرد، نعمت خدا را در راه اسراف و عيه و اگر خدا ب

هـاى   نكنيم، و نيز شريعت اسـالم خـوردن و نوشـيدن در ظـرف طـال و نقـره و پوشـيدن جامـه        
 ؛د كه پولى را در عياشى و طرب، بيهـوده خـرچ كنـيم   ده ميابريشمى را حرام كرده و اجازه ن

ه قـرار  زيرا ثروتى را كه ممكن است صدها و هزارها نفر از بندگان خداوند متعال مورد استفاد
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دهند، سزاوار نيست كه يكفرد معينى هر طورى كه بخواهد، و هر طور شهوت او حكـم كنـد   
  مصرف نمايد! را آن

ند رمق حياتشان قرار دهند اگر مبدل بـه يـك   توان ميمالى را كه هزاران نفر از بندگان خدا 
د و روى صـورت زينـت آال تـى در آوريـ    ه گردن تان بياويزيد يا بـ ه رشته جواهرات كنيد و ب

ميزهاى خودتان بگذاريد يـا بـه شـكل ظـروف طـال و نقـره در آوريـد يـا بصـورت فرشـهاى           
هـاى مصـنوعى كـه در     يمت در آوريد و زينت اطاق تان قرار دهيد يا در راه آتش بازىق گران

  است. د خرج كنيد، البته ظلمشو ميهوا دود 
داريـد از شـما بگيـرد بلكـه     مقصود از اين دستور اين نيست كه اسالم بخواهد آنچه ثروت 

كليه ثروتى را كه از طرف پدر و مادر بشما رسيده است مال شـما و حـق مشـروع شماسـت و     
و جايز است كه در لباس و خـوراك و   ،داريد كه از ثروت تان بهره مند شويد را آناستحقاق 

لى از شـما داده نشـان بدهيـد، لـيكن غـرض اصـ      ه  منزل و مركب تان آثار نعمتى را كه خدا بـ 
ى داشته باشـيد و  جوي اى آميخته با اعتدال و صرفه تعليمات اسالم اين است كه زندگانى پاكيزه

عطا كـرده، حقـوق   شما ه در كماليات يعنى تشريفات زندگى افراط نكنيد بلكه در آنچه خدا ب
كيشـان و همـه فرزنـدان آدم را رعايـت      شاوندان و دوستان و همسايگان و هموطنان و هميخو

  .كنيد
وسـيعترى كـه مشـتمل بـر همـه       ي تنگ خارج شده و بـه دايـره   ي يد از اين دايرهتوان ميحاال   

  باشد، نظر افگنيد.   مسلمين جهان
وسيع قوانين و ضوابطى را وضع كرده و بدينوسيله همـه مسـلمانان را    ي اسالم در اين دايره

رى بايكـديگر همكـا  گـارى  اده كه همه در كارهـاى خيـر و نيكوكـارى و پرهيز   طورى قرار د
گار يكديگد باشند و تا حدود امكـان اجـازه ندهنـد پليـدى و زشـتكارى در      كنند و يار و مدد

  روى زمين سر بلند كند.
  كنيم: در سطور آينده به پاره اى از اين قوانين اشاره مى

اسالم براى حفظ اخالق اجتماعى، امـر كـرده اسـت كـه زنـان و مردانـى كـه در اجتمـاع          
ط مشروعى نيستند بصورت آزاد با يكديگر آميزش نداشته باشند و امر كرده اسـت  داراى رواب
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هـا   و دسـتور داده اسـت كـه زن    ،اى داشته باشند غير از محـيط مردهـا   كه زنها محيط جداگانه
همت و سعى شان را صرف انجام وظائف مربوط بـه زنـدگانى خـانواده نماينـد، ضـمناً اجـازه       

خارج شدن از منزل شـدند، زينـت و زيـورى نداشـته باشـند      ه ب داده است كه اگر زنان محتاج
رعايـت نماينـد و    بلكه با لباس ساده بيرون روند و حجاب را با كمال خوف از خداونـد متعـال  

كار نباشد صورت و دو دستشان را نيز بپوشانند ولـى   كه به حقيقت احتياج شديدى در مادامي
تشان را باز نگاه دارنـد. ايـن عمـل در اصـطالح     و دو دس فقط در موقع لزوم مى توانند صورت

  د.  شو مي ناميده(حجاب)  شرع
صورت زنان ديگـر (غيـر از زن   ه از جهت ديگر اسالم به مرد امر كرده كه از نگاه كردن ب

خودش) اجتناب كند و اگر چشم مرد بدون قصد و عمد بر روى زن ديگـرى افتـاد، چشـمش    
بـار ديگـر معيـوب اسـت و      ن نگاه نكنـد، نگـاه كـردن   ز را بر گرداند و ديگر بار بصورت آن

  تر است. كوشش براى آميزش با زنان غير، معيوب
كند كه اخالقش را حفظ كنـد و نگـذارد در قلـبش     هر زنى و هر مردى حكم مى ي وظيفه

ازدواج مشـروع، بيـدار    ي فيف، براى شهوات نفسانى خارج از دايـره خميل و رغبتى ولو بسيار 
  ه آنكه داراى چنين قصدى باشد يا در راه چنان قصدى كوشش كند!.  چه رسد ب إشود

ناف و سر دو زانو را براى مرد  ي اسالم به منظور حفظ اخالق اجتماعى باز گذاشتن فاصله
حتـى   دسـت) را  ي و هچنين كشف تمام اعضاى بدن زن (جز صورت و پنجـه  إلمنع كرده است

  ت. خويشاوندان حرام نموده اس ترين نزديكبراى 
شـود، و بـراى هـر زن و مـردى      مـى  ناميـده اين عمل در اصطالح شرع (ستر) يعنى پوشش 

  واجب است كه بر اين امر مواظبت كند.  
حيا در نهاد مردم رشد كند و فواحش و  ي نظر اسالم در اين باره اين است كه اصل و ماده

 كشـاند، در  خالقـى، مـى  و انحطاط ا -بند و بارى يعنى بى -منكرات كه مرتكبش را به اباحيت 
  ميان مردم شايع نشود. 
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انگيـز و لهـوى را كـه باعـث فسـاد اخـالق انسـانى و موجـب تهيـيج           هاى طـرب اسالم كار
د شـو  مـي ن امـوال شـخص   تشهوات پست و باعث تضييع اوقات و تباهى تندرستى و از بين رفـ 

  پسندد. نمى
نشـاط و نيـروى    ،وحذات خود چيزى است ضرورى براى تقويـت ر ه بدون ترديد تفريح ب

  عمل در انسان، و پرورش روح حيات براى عمل و اقدام امرى است الزم. 
و لهـو يـا تفـريح نبايـد      .تفريح بايد ايجاد نشاط كنـد و روح را تـر و تـازه نگـاه دارد    ليكن 

صــورتى داشــته باشــد كــه روح را تاريــك و كثيــف نمايــد. لــيكن كارهــائى طــرب انگيــز و  
ليدى كه هزاران نفر مجتمعاً دور هـم نشسـته و حـوادث فرضـى و     ريحات زشت و پست و پفت

بنـد و بـارى و انحطـاط     هـاى سـاختگى مملـو از بـى     وقايع موهومى از ارتكاب جرائم و منظـره 
هاى زشـت و  نتيجه اى جز فساد اخالق و تقليـد  كنند، سينما مشاهده مى ي اخالق را روى پرده

  د.  شو ميل ناز آن حاص ي دشمن هاى نكوهيده قبيح و عادت
اسالم براى حفظ يگـانگى و سـعادت اجتمـاعى مسـلمانان امـر اكيـد صـادر كـرده كـه از          

ب و تفرقه اجتناب كنند، و دستور داده است كـه  حزمخالفت با يكديگر بپرهيزند و از عوامل ت
اگر در كارى با يكديگر اختالف پيدا كردند با اخالص و حسن نيت بـه كتـاب خـدا و سـنت     

ى اهللا عليه وسلم مراجعه كنند و هر گاه بارى در آن امـر اتفـاق نظـرى حاصـل     رسول اكرم صل
خدا وا گذارند و دست از نزاع و دشـمنى بـر دارنـد و در كارهـائى كـه      ه نكردند، امر شان را ب

متضمن صالح و رستگارى همگانى و سـعادت عمـومى اسـت بـا يكـديگر همكـارى كننـد و        
رور و فتنه انگيـز دورى كننـد و نيـروى خودشـان را ضـايع      مر باشند. و از مردان شمطيع اولواأل

  آبرو و رسوا ننمايد.   هاى داخلى بى جنگ ي لهيبه وسنسازند و ملت شان را 
اسالم به مسلمانان اجازه داده است كه علوم و فنون را از غير مسلمانان فرا گيرنـد و طـرق    
زيـرا   ؛دشان را تشبيه ديگران بسـازند بياموزند: ليكن اجازه ندارند كه در زندگى خو را آننافع 

ذلـت و خـوارى و زيردسـتى    ه كـه بـ   كند مگر وقتـي  هيچ ملتى به ملت ديگرى تشبيه پيدا نمى
  خود و به برترى و ترقى ديگران اعتراف كرده باشد.
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و نيـز بـديهى    .ترين انواع عبوديت و بنـدگى اسـت   ترين و كثيفو اينچنين اعترافى از پليد 
قطعـى آن انقـراض مـدنيت     ي حاكى از مغلوبيت و انحطاط است و نتيجـه  است چنين اعترافى

كننده است. و به همين مناسبت رسول اكرم صلى اهللا عليه وسلم همه مسلمانان را از قليدملت ت
  .اند داشتهى بيگانه و اختيار تمدن آنان بر حذر ها ملتپيروى 

ملتى وابسته به لباس يا طـرز  فهمد كه قدرت هر  و هركسى كه اندك عقلى داشته باشد مى 
زندگى آن ملت نيست بلكه منوط به علوم و حسن تنظيم و انضباط و نيروى عمـل آنسـت. در   

آنچه را كه موجب نيرو و ترقى  دىستار قدرت و كمال ترقى باشد باكه خوا اينصورت كسي
ت اسـت رغبـ   هـا  ملـت و كمال شده فراگيرد و به آنچه باعث ذلت و خوارى و سـر افگنـدگى   

از  را آنهاى  ى ديگر نشود و حيات ملى و ارزشها ملت ي ضميمهاينكه خره و باآل ،نشان ندهد
  دست ندهد.  

خدايان ه نظرى معامله كنند و ب مسلمانان اجازه ندارند كه با غير مسلمانان با تعصب و كوتاه
همچنـين   اهانـت كننـد و   هـا  آنشان فحش بدهند يا به بزرگان شان طعن بزننـد و يـا بـه اديـان     

اجازه ندارند كه با ديگران آغاز خصومت كنند و ماداميكه غير مسلمانان نسـبت بـه مسـلمانان    
مسلمانان ايـن   ي وظيفه .خواستار مصالحت و مسالمت باشند و به حقوق مسلمانان تعدى نكنند

  جوئى و سازش رفتار كنند.   است كه نسبت به آنان با مصالحت و مسالمت يعنى با روح صلح
ما گذاشته اين است كه بكوشـيم  ي  مهمى كه شرف و افتخار اسالميت ما بر عهده ي فهوظي

كـه مسـلمان    انسانى را نسبت به كساني ي تاحد اكثر عواطف محبت و مواسات و اخالق عاليه
سلمانان اگر آميخته نشان دهيم و همچنان توجه داشته باشيم كه رفتار ما با غير م نيستند از خود
نظـرى باشـد، ايـن عمـل مخـالف احكـام اسـالم و         اخالقى و ستمگارى و كوتاهبا تعصب و بد

اساسى قيام مسلمانان جز اين نبوده و نيست  ي زيرا عامل اصلى و انگيزه ؛فطرت مسلمانى است
انديشـى   صـدر و بلنـدى نظـر و صـالح     ي كه مسلمانان از لحاظ حسن اخـالق و شـرف و سـعه   

بـه  ايشـان بشـوند و در عـين حـال      ان تأسى كنند و پيـرو مشق باشند تا همه مردم جهان به آنسر
اسـالم كـه مبنـى بـر حـق و       ي قلوب ديگران را به مبادى پـاك و پـاكيزه   رفتار نيك، ي لهيوس

  عدالت است جلب كنند.  
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  مخلوقات: ساير حقوق

  :مييگو يميم و كن مياينك چهارمين نوع حقوق را براى شما به اختصار تشريح 
ا بر بسيارى از مخلوقـاتش برتـرى داده و بـه او اجـازه داده اسـت كـه       خداى متعال انسان ر

قـدرت و نيروئـى كـه     ي لهيبـه وسـ  را  هـا  آنمتصرف و حاكم بر بسيارى از مخلوقاتش باشد و 
  نفع خودش استخدام كند.ه را بان خودش قرار دهد و آن ي دارد مطيع اراده

ترين مخلوقات خدا است حقى دارد  گزيدهه انسان در روى زمين بهترين و برك از آنجائي 
داراي كه چنين طرز و روش در برابـر سـاير مخلوقـات بكـار بـرد ولـى ديگـر مخلوقـات هـم          

  .  باشند ميحقوقى چند در برابر انسان 
يـك از   از جمله اين حقوق يكى اين است كه انسان بدون داشتن احتياج شديد نبايـد هـيچ  

كـه نـاگزير و    ضررى يا اذيتى برساند و فقط در مـوقعي  ها آنه اين مخلوقات را از بين ببرد يا ب
و بـراى اسـتخدام و    ،اى ضـرورى وارد سـازد   ضـرر و صـدمه   هـا  آنبـه   توانـد  يمعالج باشد ال

  ترين طريق را انتخاب كند.   بردارى از اين مخلوقات بهترين و عادالنه بهره
مثالً به انسان اجازه  ،ردهه كفاضشريعت اسالم در راه اجراى اين منظور احكام متواترى را ا

نداده است كه حيوانى را جز براى تغذيه يا براى احتراز از ضرر و زيـان بـه قتـل برسـاند، و بـا      
از بـين   تأكيد تمام امر كرده كه هيچ حيوانى را جز در مورداحتيـاج شـديد و بـر سـبيل تفـريح     

وان (ذبـح) مقـرر   نبرد، و باز در مورد كشتن حيوانات حالل گوشت، طريـق خاصـى را بـه عنـ    
  د.  شو ميداشته كه براى بدست آوردن گوشت نافع بهترين طريق شناخته 

بايد دانست كه هر طريق غير از طريـق (ذبـح اسـالمى) اگـر بـراى حيـوان حـالل گوشـت         
برد و باز هر طريقى غير از  زحمت تر است در عوض بسيارى از فوايد گوشت را از بين مى كم

تر اسـت زحمـت    تعيين كرده اگر براى حفظ فوايد گوشت نافع همين طريق كه شريعت اسالم
  و اذيتى بيشتر براى حيوان دارد. 
  ده است. شبا قساوت و اذيت در اسالم شديداً نهى  كشتن حيوان حالل گوشت
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كشتن حيوانات درنده و حشرات سمى را بدان جهت مجاز دانسته كه قدر و ارزش حيـات  
معذلك اجازه نداده است كه حتى درندگان را با عـذاب و  بشر از حيات درندگان بيشتر است 

  اذيت و شكنجه بكشند.  
كشى مورد اسـتفاده قـرار   را كه براى سوارى يا بارو نيز اسالم گرسنه نگاهداشتن حيواناتى 

د كه زايد بر طاقـت و اسـتعدادى   ده مياجازه ن وجه چيهو به  ،يم شديداً نهى كرده استده مي
  وارد آوريم.   ها آنتحميل شود يا به سختى ضربتى بر  ها آنكه دارند بارى بر 

و باز اسالم حبس كردن پرندگان را بدون ضرورت مكروه دانسته نه صرف پرندگان بلكـه  
راي د كه به اشجار هم صدمه و زيانى وارد آوريم، و در اين مورد نيـز بـ  ده مياسالم رضايت ن

ا بچينـيم لـيكن حـق نـداريم بـدون احتيـاج       هـاى درختهـا ر   ما اجازه داده است كه گلها و ميوه
شاخى را قطع كنيم يا درختى را از ريشه در آوريم، از ايـن بـاالتر صـرف نظـر از نباتـات كـه       

د كه حتى چيزى را كه فاقد حياتست ضايع سـازيم، بـدليل   ده ميداراى حياتند، اسالم اجازه ن
  ده است.  اينكه حتى از ريختن آب و ضايع ساختن آن بدون احتياج منع كر
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مختصـر و كوتـاهى اسـت از احكـام و قـوانين آن       ي ه بزبان قلم تشريح شد خالصـه آن چ
پيغمبر اسالم محمـد صـلى اهللا    ي وسيلهه كه ب و مقررات درخشاني انظمه(شريعت بيضاء) يعنى 

و  ،اسـت انسانان و براى هر زمان مرحمـت شـده    ي عليه وسلم از طرف خداى متعال براى كليه
د مگـر عقيـده و   كنـ  مـي بشرى را از بشر ديگر جدا ن ،بايد دانست كه در اين شريعت هيچ چيز

  عمل.
كـه بـين    هـائي  هـا و ديانـت   و باز بايد به اين نكته توجه داشت كه در حقيقت همه شـريعت 

 ند شـرايع جهـانى  توان مين اند شدهنژاد يا وطن يا رنگ تفاوت قائل  ي افراد بشر بر اساس مسئله
ن بصورت فـردى از نـژاد ديگـر    زيرا به حكم طبيعت محال است فردى از يك نژاد معي ؛دباش

شـوند و  شناخته شود كما اينكه براى همه مردم زمـين امكـان نـدارد كـه همـه در هـم فشـرده        
زمين معينى بدانند و آن سرزمين را وطن خاص شـان بشناسـند،   خودشان را محدود به يك سر

حبشى يـا زردى چينـى يـا سـفيدى فرنگـى را از فطـرت و        ارد سياهىكه امكان ند همانطوري
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ميـان ملـت    هـائى جـز در   د كـه چنـين ديانـت   كن ميطبيعت او زايل كنيم، پس ظاهر امر حكم 
م شريعت جهـانى  ها اسال د و باقى بماند ولى در برابر همه اين ديانتدوام بياورد توان ميمعينى ن

    :اسالمى بگرايد و بگويد  ي هر فردى كه به عقيده آورده است، و
  رسول اهللا) ال اهللا محمدإله إ(ال 
كه ساير مسلمانان بـر خـور دارنـد،     د داخل در امت مسلمان شود و از همان حقوقيتوان مي

ارى ندارنـد. از همـه   كدام اعتبـ  و يا وطن هيچ زيرا در اين شريعت نژاد يا لسان ؛بهره مندگردد
م و قوانين آن مبنى بـر اعتـراف و تصـديق امـت يـا      ست داياين شريعت شريعتى ا مهمتر اينكه:

مبدأ و اصـل   ملت خاص يا بر اساس عادات و رسوم زمان محدود و معينى نيست بلكه مبنى بر
كه ايـن فطـرت در هـر زمـان يـا حـالى        و از آنجائي .ى است كه ذاتى و جبلى انسان استفطر

كـه بـر   ي يهـا  د پس اين سنن و نظامده مينه تغيرى در آن روى نوگ ثابت و پايدار است و هيچ
گذارى شده، در هر زمانى و هر حـالى بـه همـين صـورت ثابـت و پايـدار و        اساس فطرت پايه

  جاويد خواهد ماند.  
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