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«

حسبی هللا

»

احلمد هلل رب العلمني الذی بعث هلداية عباده النبيني و الصالة و السالم علی سيد الداعيني حممد و علی آله و اصحابه
الطاهرين و من دعا بدعوته إلی يوم الدين و بعد :

خوانندۀ گرانقدر ! جای مسرت و سعادت است که در همچو بیابان بی پایان و حاالت پریشان ،کتاب
مستطاب « اصول دعوت » تألیف استاد گرانمایه محترم دکتور عبدالکریم زیدان که در فرا راه دعوتگران ،
همچون مشعل فروزان گویم یا در شبهای تارو هولناک همچون بدر تابان ،بقلم میمون جناب عالیقدر دوست
عزیزم « مؤمن حکیمی» به زیور ترجمه مزین گردید که از اهلل توانا و واسع الرحمه برای مؤلف دردمند و مترجم
هدفمند اجر بی پایان و ثواب صدقۀ روان را با الفاظ عاجزانه و حالتی متضرعانه و خاشعانه مسئلت مینمایم .
آنچه باعث پیری و عامل دلگیری ام درین مدت سی سال گردید و ازین ناحیه رنجها کشیده ام  ،عدم
التفات بزرگان نهضت و قدرتمندان بی همت بر استمرار دعوت اسالمی بود که امروز ذایقۀ تلخ و ناگوار آن بی
توجهی های پیاپی را چون شیرۀ حنظل میچشیم و با وجود دویدنها بمنزل مقصود نمیرسیم ...و این همه
سرگشتگی و این همه بدبختی نتیجۀ همان بی توجهی ها میباشد !!
ما قبل ازینکه بچنین بنبستی مواجه شویم  ،امام بزرگوار و مجتهد ربانی امام مالک  فرمودند :
« ولَن يصلِح ِ
آخ َر َه ِذ ِه اْل َُّم ِة َّإّل َما أَصلَ َح أ ََّوَهلَا »
َ ُ
« فساد و تباهی آخر این امت صالح نمیگردد مگر بوسیلۀ آنچه که اول این امت بدان اصالح شد » .
و این دوای شفابخش که صالح امت را تضمین مینماید  ،همانا « دعوت الی اهلل » و اقتداء به راه و روش
پیامبر گرامی اسالم بود ....
ولی متأسفانه که بجای دعوت ،دو اندیشۀ دیگری کامالً بیگانه از خط مبارزۀ اصیل ا سالمی بر ما غلبه یافت :
یکی نظامیگری بی فرهنگ و ثقافت و دوم اندیشۀ افراط و کجروی در سیاست .
از صدها سال بدینسو دو شیوۀ متضاد بین رهبران راستین و دروغین و ا عالم آزادیخواه دین ونظریه
پردازان بیدین مورد مناقشه بود که ؛ چه راهی را انتخاب کنیم ؟
سیاست اسالمی و یا اسالم سیاسی ؟!
در ابتداء امر آرمان و غایۀ هدف  ،در خط مشی تعین شدۀ پیش قراوالن نهضت اسالمی چون محمد عبده ،
شیخ زغلول و سید جمال الدین و  ...پیاده ساختن و اتخاذ شیوۀ « سیاست اسالمی » بود که به مرور زمان باألثر
 Pluralismسیاسی غرب  ،سازش و آشتی های پنهان و علنی با کنوانسیونها و آئین استعماری از
طرف قشر روشنفکر نما و رهیابی و سیطرۀ شان باالی نظام ،این اندیشه از اذهان مسلمانان کشیده شد و بجای

ب

اصول دعوت

www.eslahonline.net

آن  ،اندیشۀ « اسالم سیاسی» در حالت جاگزینی کامل گردید  ،که این خود نشانۀ فاصله گرفتن و کناره
گیری مسلمانان از اسالم است  .و نمونۀ آنرا حین مطالعۀ اندیشه های فکری رجال سیاسی مسلمان و مسلمان
نما در تاریخ سیاسی هند و تسلط بریتانیای کبیر آنروز بخوبی مشاهده کرده میتوانیم .
دربین همچو امواج متالطم  ،درین بحر عمیق و بیکرانۀ توطئه گریها ،دسیسه سازیها و فتنه جویی ها ...
بازهم دوستان اهلل متعال مخلصانه تالش میورزند تا نسلهای آینده را ازین راهی که منتهی به گورستان ابدی
است  ،نجات دهند.
اگر با وجدان بی آالیش وسلیم و دورنگری عمیم  ،با دقت کامل و آگاهی شامل تفکر نماییم  ،یگانه راه
مؤفقیت و سربلندی اسالم همانست که دانشمند فخیم و دلسوز عالم اسالم در پیش گرفته و نسخۀ عالج این
بیماری (غرب زدگی ) و سیکوالریزم را برای ما پیشکش مینمایند که همانا احیای فکر دینی ود عوت اسالمی
است .
معیار صدق اندیشه و گفتارشان برای ما مسلمانها واضح است که احکام و هدایات اهلل و هدی رسول اهلل 
میباشد.
من با کمال ایمان و اطمینان میگویم که راه حل مشکل کنونی امت اسالمی بازگشت به اسالم است  .اسالم
ناب و خالص  ،اسالم بدون تفرقه و چندپارچگی  ،اسالم صلح  ،وحدت ،اخوت ،اخالص  .نه اسالم « الظاهر باهلل
و سازش به مغل شرق» و نه اسالم « العاضد باهلل همپیمان صلیبیها»  .نه اسالم توجیه شده و دست بازی شده ... .
اسالم پیامبر  ،اسالم صحابه  ،اسالم ابوذر  ،اسالم عبداهلل بن زبیر ،اسالم طارق بن زیاد  ،اسالم حامد بن زهره ،
اسالم صالح الدین  ،اسالم عثمانی  ،اسالم محمود غزنوی که تاجک و پشتون و ترکی و ایرانی در زیر لوایش
متحدانه و برادرانه در برابر هنود مشرک و بدکار میجنگنیدند .
و معیار صداقت دعوت همانست که دعوت « دعوت الی اهلل » باشد .
واقفم که امروز نیز مانند دیروز محفل دعوتها و دعوتگران خیلی گرم است !! ....
ولی با تأسف که در بین این دعوتهای پر زرق و برق و ظاهر آراء باوجود نظارۀ دقیق و بی تابانه محبوب
خود را که «دعوت الی اهلل» نام دارد در آن میان نیافتم !
اما چرا دعوت را باین حد دوست دارم ؟
استنباط و برادشتی که من از قرآن دارم ( اگر اشتباه نکرده باشم) دعوت الزمۀ توحید است و ترک دعوت
را شرک برداشت کرده ام و همین توحید مزین با«اخالق» است که وسیلۀ قربت الی اهلل و رضامندی او تعالی
میگردد  .که ضمناً نعمات ابدی اخروی و نجات از آتش جهنم را نیز در پی دارد .
اهلل متعال بر ما منت گذاشته و ما را مأمور به تعقیب راه پیامبر  نموده است جاییکه میفرماید :
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« بگو ای پیامبر که این دعوت الی اهلل راه منست که به دیده و دانسته من و کسیکه تابع و پیرو منست
{مردم را بسوی اهلل واحد دعوت میکنیم} و اهلل از هر عیب و نقص و ضعفی پاکست {که دعوت بسوی او
ناکام بماند} من از مشرکان نیستم { که از ترس این و آن دعوت را ترک کنم } چه  ،ترک دعوت جز ترس از
غیراهلل و ضعف موضوع داعیه عاملی ندارد  .پس ترک دعوت مساوی با شرک است ».
و میفرماید :
(       الحجر)94/

«{ای پیامبر} پس آشکار و اعالن کن بآنچه امر شده ای و از مشرکین روی بگردان » یعنی دعوت الی اهلل
را عمالً آشکار کن و برنامۀ خود بساز ».
و میفرماید :
(               الرعد)36/

بگو{ای پیامبر} بی هیچ شکی فرموده شده ام که تنها اهلل یکتا را بپرستم و هیچ {چیزی را} به او شرک
نیارم { .بنابرین } بسوی او دعوت میکنم و بازگشت {همه } بسوی اوست .
ومیفرماید :
(         القصص)87

و دعوت کن{مردم را } بسوی پروردگارت و هرگز از مشرکان مباش !
(گویا اینکه ترک دعوت شرک باشد).
باز در امر دعوت و استقامت درین راه مؤمنان را شریک پیامبر  ساخته و میفرماید :

(              هود)112/

« چنانچه فرموده شده ای بآن استفامت ورز {تو} و هر کسیکه با تو {بسوی اهلل} باز گشته اند  .و {از
حدود امر} تجاوز مکن که بدون شک به هر آنچه میکنید او بیناست .
و چندین احکام دیگری که مجال تذکر همۀ آنها نیست .
خوانندۀ عزیز ! حاال ارزش و اهمیت دعوت و ثقل مأموریت امت را شما دقیقا مورد مطالعه قرار دهید که
مسئولیت ما تا چه حد است ؟
و باز با کمال تأسف از فساد امتهای گذشته که باعث هالکت واضمحالل شان شده متذکر گردیده و
میفرماید :
(             هود)116/

« پس چرا در امتهای پیش از شما خردمندانی نبودند که از فساد {حاکم برجامعه} نهی میکردند».
پس لزوم پیروی از داعیۀ رسول اهلل  چنان امر حتمی و ضروری است که ترک آن جز نشانۀ بارز
سفاهت و کودنی و کوردلی چیز دیگری نیست  .این و صدها دلیل دیگر مرا واداشته است تا شب وروزم در
غم دعوت بگذرد .
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اهلل تبارک و تعالی مؤلف گرانمایه و دلسوز جهان اسالم را در حیات و مماتش خیرکثیر عطاء کند  .اکنون
حمد و سپاس مر آن ذات بی نیازی را که این کتاب قیمتی و گرانبها با دست مبارک و تراوش سچۀ فکری
دوست عزیزم مؤمن حکیمی به زیور مناسب ترجمه آراسته شد .
آنچه درین ترجمه فکر و قلب انسان را بخود مجذوب میسازد از چهار ناحیه میباشد :
یکی اینکه ؛ مترجم دور اندیش (با انصراف نظر از تعابیر مختلف که از شیوه های قانونی ترجمه است )
درامر امانت داری کامالً مفهوم موضوع را رعایت میدارند .
دوم اینکه ؛ از عنایت پروردگار  ،با وجود فتنۀ سراسری و تفرقه بازیها (طبق دستور کهن استعمار) که
بصورت سرطان خبیثی دربین ما شایع شده و (کل حزب بما لدیهم فرحون ) میخواهند قرآن و اسالم را در زیر
دندانهای انیاب پارچه پارچه کنند و بنام توحید و همبستگی فکری  ،تفرقه های مذهبی  ،قومی  ،لسانی  ،سمتی
و  ...براه اندازند  .مترجم گرانقدر با بصیرت کامل و دقت موحدانه بسوی قضایا نگریسته و از هر نوع گفتار
وعملی که باعث تفرقه و تشتت فکری و دیدگاهی مردم ما شده کنار رفته و راه اختالف را به کوته نظران
گذاشته  ...طوریکه حین مطالعۀ پروف فکر میکنم  ،او زبان مؤلف بوده و شالودۀ فکری من زبان قلم او  .ادام اهلل
عمره الشریف .
سوم اینکه؛ در ترجمۀ مفاهیم و مطالب آنقدر از ساده نویسی حکیمانه و روش شیوا کار میگیرد که هیچ
نوع غموض  ،تعقید  ،تنطع و تشدق را در نوشتار وی نمی بینیم که همین روش (برخالف سلیقۀ نویسندگان
روشنفکرمآب  ،که نمیدانم به چه نیتی راه تکلف را درپیش گرفته اند ) روش مسنونه میباشد .
چهارم اینکه ؛ آقای حکیمی با حاتم بخشی عالمانۀ خود صفت «بخل علمی» را نفرت گفته و کوشش میکند
که احادیث  ،آثار  ،مقوله ها و سخنان ائمۀ سلف رحمهم اهلل را که احیاناً مؤلفین بدون سند و مخرج می آوردند از
هم تفکیک نموده و صحیح و سقیم آنرا با مراجعه به منابع معتبر به خواننده نشان دهد وضمن ًا اعراب نویسی
احادیث و آثار کار بس مهم وپرازرش است که حفظ و فرا گیری آنرا به صورت درست برای هر عالقه مندی
میسر و آسان میسازد  .و بیشتر اوقات شان صرف همین مسایل و دریافت صحت و سقم آثار میشود .
نویسندگان زیادی اند که بهترین کتابها را ترجمه نموده اند ولی سند و متن عربی احادیث و آثار را نیز
ترجمه نموده و از آوردن متن و حوالۀ آن اجتناب نموده اند که این چنین کاری  ،ارزش ترجمه را بمراتب پائین
میآورد  .ولی خوبی و ارزش ترجمۀ مشار الیه که عالمۀ دلسوزی آن به جوانان آیندۀ کشور است  ،حتی اإلمکان
عین متن را بدسترس خوانندگان میگذارد  .و گذشته از همه  ،بازهم چیزیکه نزد من خیلی اهمیت دارد اینست
که جز « صبغۀ اهلل » همه صبغه ها و رنگهای گروهی را از لباس سفید خود دور نگهداشته و روی همین
ملحوظ است که چون من در زندگی تنها مانده و چون مسافری تنها و ناشناس که چند لحظۀ زیر درختی آرام
گرفته و باز براه و سفر خود ادامه میدهد  ،جز دوستان انگشت شماری از همه بریده است که اهلل توانا وعلیم با
انس گیری و الفت ذاتی خود با ایشان یار باد .
ابوظهير« حسبی هللا »
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اول ثور سال  1388هجري شمسي

مقدمۀ مترجم
اهميت و جايگاه دعوت الی اهلل در اسالم ،آشکار تر از آنست که ضرورتی به استدالل ومناقشه داشته
باشد  .اگر به قرآن کريم و احاديث نبوی مراجعه کنيم بوضاحت مشاهده خواهيم کرد که دعوت الی ا هلل
بعنوان برازنده ترين صفت اين امت نشاندهی گرديده است .
قرآن کريم تمام امت اسالمی را مکلف به دعوت نموده و دستور ميدهد که بايد از خود يک امت
دعوتگر بسازند .

ﮅﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮄ
(آل عمران)١٠٤ :
« و بايد از شما گروهى باشند كه [ همه مردم را ] به سوى خير دعوت نمايند  ،و به كار

شايسته و پسنديده وادارند  ،و از كار ناپسند و زشت بازدارند ; و فقط همين مردم اند كه

يقيناً رستگارند »
و به دنبال آن ،خيريت اين امت را مربوط و منوط به دعوت الی اهلل دانسته و ايشان را متوجۀ اين
مسئوليت اصلی شان ميسازد و ميفرمايد :

ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭼ
(آل عمران)١١٠ :

« شما بهترین امتی هستيد که برای مردم بيرون آورده شده اید  ،به نيکی امر ميکنيد و
از بدی نهی مينمائيد و به هللا ایمان می آورید»

و در جای ديگری به پيامبر  دستور ميدهد که به مردم صراحتاً بگويد که دعوت الی اهلل راه اصلی من
و کسانی است که از من پيروی ميکند .

ﮋﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮄ
ﮌ
ﮅﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
(يوسف)١٠٨ :
« بگو  :اين طريقه و راه من است كه من و هر كسیکه پیرو من است بر پايه بصیرت و بینايى به سوى

هللا دعوت مي كنیم  ،و هللا از هر عیب و نقصى منزّه است و من از مشركان نیستم »
دعوت الی اهلل و به تعبیر قرآنی امر به معروف و نهی از منکر را يکی از وظايف اصلی حکومت اسالمی دانسته و
میفرمايد :
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ﮅﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔﮕﮖﮄ ( الحج)٤١ :
« آنهايیکه اگر ايشانرا در زمین قدرت و تمکّن دهیم  ،نماز را برپا می دارند  ،و زكات می پردازند  ،و مردم را به كارهاى
پسنديده وا می دارند و از كارهاى زشت بازمی دارند ; و عاقبت همه كارها فقط در اختیار اهلل است »
و باآلخره يکی از صفات خاصی كه مؤمنان مخلص را از منافقان متمايز میسازد  ،همانا دعوت الی اهلل میباشد .
چنانچه میفرمايد :

ﮅﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮄ (التوبه)٧١ :
« مردان و زنان با ايمان دوست و كارساز يکديگرند ; همواره به كارهاى نیك و شايسته فرمان می دهند و از كارهاى
زشت و ناپسند بازمی دارند  ،و نماز را برپا می كنند  ،و زكات می پردازند  ،و از اهلل و پیامبرش اطاعت می نمايند ; يقینا
اهلل آنان را مورد رحمت قرار می دهد ; زيرا اهلل تواناى شکست ناپذير و حکیم است »
ترک دعوت را يکی از اسباب نزول لعنت معرفی مینمايد  .چنانچه در مورد علت ملعون قرار گرفتن يهود میفرمايد :

ﮅﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮄ
( المائدة)٧٩ – ٧٨ :
« از بنى اسرائیل آنان كه كافر شدند به زبان داود و عیسى بن مريم لعنت شدند  .لعنت شدنشان براى اين بود كه
[ نسبت به فرمان هاى اهلل و انبیاء ] سرپیچى داشتند و همواره [ از حدود الهى ] تجاوز می كردند  )78(.آنان يکديگر را
ازكارهاى زشتى كه مرتکب می شدند بازنمی داشتند  .مسلما بد بود آنچه را انجام می دادند » )79(.
در قرآن كريم آيات بیشماری در باب دعوت وجود دارد كه ذكر تمام آنها درين مختصر نمیگنجد .
همچنان احاديث بیشماری در باب دعوت الی اهلل وجود دارد كه تعدادی از آنها وجوب دعوت را افاده مینمايد و
شمار ديگری حکمت و فلسفۀ دعوت را شرح میدهد و تعداد ديگری اسالیب و شیوه های دعوت را شرح میکند و
احاديث صحیحی وجود دارد كه به صراحت اعالن میکند كه نجات امت اسالمی از هالكت دستجمعی و جلوگیری از
نزول عداب الهی مربوط به دعوت الی اهلل میباشد  .ذكر تمام اين احاديث درين مختصر نمیگنجد و شرح بیشتر اين
موضوع را در متن كتاب خواهید يافت  .اما درينجا چند حديث را بعنوان مثال برايتان بازگويی مینمايیم :

ول َِّ
ِ
ِ
سلِطَ َّن َّ
اّللُ َعلَي ُكم
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
« َعن أَِب ُهَري َرَة ،قَ َ
اّلل ":لَتَأ ُم ُر َّن ِبل َمع ُروفَ ،ولََتن َه ُو َّن َع ِن ال ُمن َك ِر ،أَو لَيُ َ
ِ
ِ
كم » ( المعجم الکبیر للطبرانی )
اب لَ ُ
شَر َارُكمُ ،ثَّ يَدعُو خيَ ُارُكم فَال يُستَ َج ُ

« از ابو هريره  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :حتما به نیکی امر میکنید و از بديها نهی میکنید و يا اينکه

اهلل  بدترين تان را بر شما مسلط میسازد و باز نیکان تان دعاء میکند و دعای تان استجابت نمیگردد »
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ِ
َِّب  قَ َ َّ ِ ِ ِ ِ ِ
وف ولََتنهو َّن َعن المن َك ِر أَو لَي ِ
« َعن ح َذي َفةَ ب ِن اليم ِ
ان أ َّ
وش َك َّن َّ
َن النِ َّ
اّللُ
ُ
ُ
ُ
ََ
ال َوالذي نَفسي بيَده لَتَأ ُم ُر َّن ِِبل َمع ُر َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
كم » ( مسند أحمد ( -ج  / 47ص )281
يب لَ ُ
أَن يَب َع َ
ث َعلَي ُكم عَق ااِب من عنده ُثَّ لَتَدعُنَّهُ فََال يَستَج ُ
« از حذيفه بن الیمان  روايت است كه رسول اهلل  فرمود  :سوگند به ذاتی كه نفس من بدست اوست كه حتما

به نیکی امر میکنید و خواهی نخواهی از بدی نهی میکنید در غیر آن زود است كه اهلل  بر شما عذابی از جانب خود
فرود آورد كه بعد از آن دعا كنید ولی دعای شما مورد قبول قرار نگیرد »

ول َِّ
« عن عب ِد َِّ
اّلل علَي ِه وسلَّم:والَّ ِذي نَف ِسي بِي ِدِه ،لَتأمر َّن ِِبلمعر ِ
وفَ ،ولََتن َهُو َّن َع ِن ال ُمن َك ِر،
اّلل ،قَ َال :قَ َال َر ُس ُ
َ َ
اّلل َ
صلَّى َُّ َ َ َ َ َ
َ َ ُُ َ ُ
ِ
ِ
اّلل قُلُوب بع ِ
ض ُكم َعلَى بَع ٍ
ضَ ،ولََيل َعَننَّ ُكم َك َما ل ََعَن ُهم».
َولَتَأ ُخ ُذ َّن َعلَى يَد الظَّ ِاِلَ ،ولَيَأطُرنَّهُ َعلَى احلَِق أَطارا ،أَو لَيَض ِربَ َّن َُّ َ َ
(جامع الرتمذی )

« از عبداهلل بن مسعود  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :سوگند به ذاتی كه جان من بدست اوست كه
حتما به نیکی امر و از بدی نهی میکنید و از دست ظالم گرفته و او را از ظلم منع میکنید واو را بسوی حق میکشانید
و يا اينکه اهلل قلبهای شما را يکی به ديگری میزند (بین تان اختالف ايجاد میکند) و شما را مورد لعنت قرار میدهد
چنانچه آنها (بنی اسرائیل) را مورد لعنت قرار داد »

ود َِّ
ال رس ُ ِ
اّلل  مثَل الَقائِِم َعلَى ح ُد ِ
« َعن النُّعم ِ
اّلل َوال ُمد ِه ِن فِ َيها َك َمثَ ِل َقوٍم اسَت َه ُموا َعلَى
ان ب ِن بَ ِش ٍي قَ َ
ُ
ال قَ َ َ ُ
َ
ول َّ َ ُ
ِ
ِ
ِ ٍ
َّ
اب بَع ُ
اب بَع ُ
ض ُهم أَع َال َها َوأ َ
َسفينَة ِف البَح ِر فَأ َ
َص َ
َص َ
ض ُهم أَسَفلَ َها فَ َكا َن الذي َن ِف أَسَفل َها يَص َع ُدو َن َفيَسَت ُقو َن ال َماءَ
َفيصبُّو َن َعلَى الَّ ِذين ِف أَع َالها َف َق َ َّ ِ
ال الَّ ِذي َن ِف أَسَفلِ َها فَِإ َّّن نَن ُقُب َها
ين ِف أَع َال َها َّل نَ َدعُ ُكم تَص َع ُدو َن َفُتؤذُونَنَا َف َق َ
َ
َُ
ال الذ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وهم غَ ِرقُوا َِ
وهم َنَوا َِ
يعا » (سنن الترمذی )
ج ايعا َوإِن تَ َرُك ُ
من أَسَفل َها َفنَستَقي فَِإن أَ َخ ُذوا َعلَى أَيدي ِهم فَ َمَنعُ ُ
جا

« از نعمان بن بشیر  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :مثال شخص ملتزم به حدود الهی و كسیکه در آن
مداهنت نموده و از آن تجاوز میکند مانند قومی است كه در كشتی سوار میشوند و بین خود قرعه می اندازند  .در
نتیجۀ قرعه اندازی بعضی از آنها در پايین كشتی و بعضیها در طبقۀ بااليی كشتی قرار میگیرند  .كسانیکه در پايین قرار
گرفته اند باال رفته و از دريا آب میگیرند  .اما سبب اذيت كسانی میشوند كه در طبقۀ بااليی قرار دارند  .اينها میگويند
كه بار ديگر به شما اجازه نمیدهیم زيرا شما سبب اذيت ما میشويد  .كسانیکه در پايین كشتی قرار دارند میگويند :
پس ما زير كشتی را سوراخ كرده و از آنجا آب میگیريم  .اكنون اگر كسانیکه در طبقۀ بااليی قرار دارند  ،آنها را ازين كار
شان منع كردند  ،تمام آنها نجات مییابند و اگر آنها را به كار شان گذاشتند  ،تمام آنها غرق میشوند »
از مطالعۀ اين آيات و احاديث انسان به اين نتیجه میرسد كه دعوت الی اهلل يکی از اساسی ترين ركن اسالم بوده و
بدون آن  ،دين ماهیت و حتی موجوديت خود را از دست میدهد .
اما اگر به جامعۀ خود با نظر دقت و نقاد مشاهده كنیم  ،بوضاحت میبینیم كه فريضۀ دعوت الی اهلل از سالیان
دوری به طاق نسیان گذاشته شده است  .تا حديکه اين فريضۀ اساسی دينی به امر خیلی نا آشنا و نامأنوس برای
اكثريت مسلمانان مبدل شده است  .و اگر چیزی بنام دعوت وجود داشته است  ،فقط در قالب موعظه ها و تبلیغهای
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خشك و بیروحی خالصه شده است كه در خطبه های پراگنده و بی مفهوم ايراد میگرديد كه اكثرا غیر علمی و غیر
واقعبینانه بوده و در اصالح و رهبری جامعه نقشی نداشته است . .
در حالیکه امت مسلمه و بخصوص علمای امت نه تنها مکلف به دعوت اند  ،بلکه بايد دعوت شان آگاهانه  ،علمی ،
واقعبینانه  ،مبتنی بر شناخت عمیق از جامعه و ماحول و بر اساس برنامه های خاص و مستمر باشد  .چنانچه اهلل متعال
به پیامیرش دستور میدهد كه :

ﮅﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮄ
(يوسف١٠٨ :

« بگو  :اين طريقه و راه من است كه من و هر كسیکه پیرو من است بر پايه بصیرت و بینايى به سوى

هللا دعوت مي كنیم  ،و هللا از هر عیب و نقصى منزّه است و من از مشركان نیستم »
« علی بصیرة » معنايی جز اين ندارد كه مؤمن دعوتگر بايد آگاهی الزم از اساسات دعوت و شناخت عمیق از
جامعه و محیط  ،شناخت و درک صفات الزم برای داعی  ،شناخت وسايل و شیوه های دعوت و بکار گیری اين
وسايل در محل مناسب آن را داشته باشد .
بلی امت اسالمی مکلف به دعوت آگاهانه و بر اساس بصیرت است  .او بايد قبل از هر چیز ديگری بداند كه مردم را
به سوی چه چیز فرا میخواند و از كدام امور بايد نهی نمايد  .به دنبال آن بايد اينرا درک نمايد كه در شخصیت خود بايد
كدام صفتها و ويژگیهايی را جاگزين سازد تا در كار خود مؤفق گرديده و سخنانش باالی مردم تأثیر مثبت بگذارد  .در
غیر آن بعوض اصالح و جذب مردم بسوی اسالم  ،آنها را از دين و دينداری متنفر خواهد ساخت  .و اين نکتۀ منفی و
نقصی است كه در اكثر موعظه ها و خطبه ها به نظر میرسد .
او بايد مخاطب خود را درک نموده و بداند كه در كدام مستوای دينی  ،اخالقی و اجتماعی قرار دارد تا او را به
همان زبانی مخاطب قرار دهد كه سزاوار مستوی و موقعیت اجتماعی او باشد  .زيرا نمیتوان يك زبان و اسلوب خطاب
را با همگان بکار برد.
عالوه بر اينها  ،داعی مکلف است كه شیوه های مؤفق دعوت را فراگرفته و با وسايل جديد آشنا گردد و با هر قشر
خاص افراد شیوه و وسیلۀ مناسب را بکار برد تا تأثیر بیشتری باالی آنها داشته باشد .
اين مواردی است كه در كتاب حاضر با آنها آشنا میشويد  .كتابی كه اكنون در دسترس تان قرار دارد يکی از
مهمترين و بهترين كتابهايی است كه در فقه دعوت نوشته شده است و نويسندة محترم آن فشرده و خالصۀ تمام
دانسته ها و تجربیات خود را در آن گرد آورده و به رشتۀ تحرير در آورده است و مطالعۀ آن میتواند بهترين ممدی برای
آموزش اين نکات باشد .
درينجا مناسب میدانم كه سخنانی را با سنگرداران عزيز در میان گذاشته و نکاتی را كه از خالل تجربه های
گذشته اندوخته ام با ايشان مطرح نمايم .
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برادر عزيزم ! من و تو كه تجربۀ سه دهه هجرت و جهاد را با حوادث تلخ و شیرين آن در پیشروی خود داريم .
درين جريان از يکطرف يکی از خوانخوار ترين قدرت طاغوتی وقت به زانو در آمد و يك مکتب فکری گمراه كه خیلی
تند و پیشرو بود با شکست مفتضحانۀ روبر و شد  .ملتهايی كه حدود يك قرن زير چکمه های خونین استعمار سرخ
ناله میکردند از نعمت آزادی برخوردار گرديد  .اما در جانب ديگر ديديم كه چگونه آرزوهای يك ملت و آرمان شهدای
عزيز ما به خاک يأس و ناامیدی آلوده شد  .ديديم كه چگونه هستی مادی و معنوی ملت ما به تاراج رفت و قلدران بی
مروت و دلباخته گان زر و زور تمام ارزشهای دينی و جهادی ما را به بازی گرفتند .
من و تو تمام اين حوادث جانکاه را به چشم سر ديديم و تلخی و مرارت آنرا با جسم وجان خود احساس كرديم و
تا هنوز هم آثار ويرانگر اين زهر قاتل را در روح روان خود احساس میکنیم
اكنون بايد از تجارب گذشتۀ خود آموخته باشیم كه دعوت و جهاد دو فريضۀ اند كه الزم و ملزوم يکديگر بوده و
هرگز از هم جدا تصور شده نمیتواند و اصال دعوت اساس و مطلوب همیشگی و جهاد وسیلۀ تداوم حیات اسالمی و
وسیلۀ رسیدن به هدف است  .اين دو فريضه مکمل و ممد يکديگرند و هر كدام آن بدون ديگری محکوم به زوال
خواهد بود .
همانطوری كه دعوت بدون جهاد در نیمۀ راه از پای میماند و نمیتواند كه به منزل مقصود برسد  ،دعوتی كه تاج
جهاد را بر سر خود نداشته باشد باآلخره مجبور به توقف میگردد  ،صدای منبر در گلوها خفه میشود و قلمها زير لگد
های ظلم و وحشت طاغوتیان و مستکبرين میشکند و از حركت باز میمانند و يا هم تحت فشارها تهديد و تطمیع
زورمندان و زرداران به بیراهه رفته و راه سازش و كرنش در برابر آنها را اختیار میکند و اين واقعیت را هم اكنون به
چشم سر میبینیم  .و به همانگونه كه جهاد به مثابۀ دو بازوی توانای اسالم عزيز  ،پوزة طاغوتیان زورگو را به خاک ذلت
مالیده و آنها را از سرراه دعوت دور كرده و به گودال نابوی می اندازد تا پیام الهی برای « الناس» برسد  .و .....
به عین ترتیب جهاد بدون دعوت پايدار نخواهد ماند و باآلخره از مسیر« الی اهلل» منحرف گرديده و صبغۀ « فی
سبیل اهلل » را از دست میدهد و به انسان كشی و زورگويی مبدل میشود و تا آنجا پیش میرود كه باآلخره تمام اهداف
خود را فراموش كرده و فرزندان خود را بدست خود به كام مرگ فرو میبرد .
اين واقعیتهايی است كه اگر ديگران از متون كتابها آموخته اند  ،من و تو با جسم و جان خود آن را لمس نموديم و
تلخی آنرا هنوز هم در گلوی خود احساس میکنیم .
جای آن دارد كه بپرسیم :
آيا حوادث ناگوار و خونینی كه در دوران جهاد و بعد از سقوط حکومت كمونستی رخ داد  ،عامل ديگری جز ترک
دعوت و تربیت داشته است ؟
آيا بهترين فرزندان جهاد بدست خود جهاد گران به خاک وخون كشانده نشدند ؟
آيا شخصیت پرستی ،تعصب قومی و ساير ارزشهای جاهلی جای ارزشهای فکری و عقیدة ناب اسالمی را نگرفت ؟
آيا تملق و چاپلوسی جای اصول تنظیمی و نقد سالم و سازنده را اشغال نکرد ؟
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آيا اقتدار و امانتهای جهاد بدست اينگونه افراد نا اهل و متملق قرار نگرفت ؟
آيا حوادث وحشتزايی چون قتل ،دزدی  ،غارت ،تجاوز به آبرو و عزت مردم كار عادی اينگونه افراد بی مروت نشد ؟
آيا .......
و دهها سؤال ديگری كه در برابر ما قرار میگیرد  ،چه عاملی داشته است ؟
تا جايیکه از صاحبنظران دردمند جهاد شنیده ايم و تجربه و شناخت خود را در كنار آن قرار میدهم و واقعیتهای
عینی جامعه را به آن می افزايیم ،به اين نتیجه میرسیم كه ؛ تمام اين حوادث ناگوار كه مسیر جهاد برحق ملت
مسلمان را تغیر داد و حتی حقانیت اين جهاد مقدس و برحق را زير سئوال برد و امروز دلباختگان قدرت و پول كه در
زير سايۀ استعمار سیاه آرمیده اند و توان دفاع از ارزشهای جهاد را در خود نمیبینند  ،فقط يك عامل داشته است كه
همانا ترک دعوت و تربیت است .
اكنون كه ملت عزيز ما يکبار ديگر در آزمون بزرگ الهی قرار گرفته است و اهلل متعال اين ملت عزيز و سربلند را
برای مقابله و ان شاء اهلل برای زبونی نابودی استعمار سیاه سرمايه داری برگزيده است  ،نبايد گذشته های خود را
فراموش كنیم و نبايد به همان خطاها و انحرافات عمدی اجازه دهیم كه گذشته افتخار آفرين ملت ما را زير پردة از
شکوک و شبهات فرو برد كه امروز هر كس و ناكس زبان طعن را به آن متوجه میسازد .
بايد اين حقیقت را درک نموده و دعوت و جهاد را هرگز از هم جدا ندانیم  .بلکه با تمام سعی و تالش بکوشیم كه
اين دو سنگر مهم اسالم را هر چه بیشتر مستحکم نموده و هر چه بیشتر متحد سازيم و پیوند ناگسستنی اين دو
فريضۀ اسالمی را عمیق تر و محکم تر سازيم تا باشد كه آرزوی ملت بخون خفتۀ ما جامۀ عینیت بتن كرده و چشم ما
با ديدن حکومت عدل الهی پر نور گردد  .و در آنروز است كه مؤمنان راستین به نصرت الهی مسرور میگردند  .دشمنان
اسالم درهر جامه و كیشی كه هستند به خاک ذلت و رسوايی مینشینند  .إن شاء اهلل .
و با همین امید كتاب حاضر را به مجاهدان راستین و دعوتگران پاكباز تقديم مینمايم و از اهلل متعال عاجزانه و با
چشم گريان تمنا دارم كه پیوند دعوت و جهاد را همیشه استوار داشته باشد .
در اخیر از تمام دوستانی كه در تصحیح و تدقیق اين كتاب مخلصانه كوشیده اند  ،بخصوص از برادر گرامی ام
حسبی اهلل و برادر گرانقدرم قاضی « سعید» اظهار امتنان نموده و از اهلل متعال اجر عظیم میخواهم .
آمین يا رب العالمین .
مؤمن حکیمی اول ثور سال  ١۳٨٨هجری شمسی
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زمینۀ سخن و شیوۀ بحث
زمینۀ سخن :
 1ـ مقصد ما از دعوت  ،فراخواني بسوي اهلل  ميباشد  .اهلل  درين رابطه به پيامبر خود
ميفرمايد :
                 
(  يوسف)108/

” بگو :اين طريقه و راه من است كه بر پايه بصيرت وبينايى به سوى اهلل دعوت ميكنم ،من و
كسانيكه از من پيروي ميكنند و اهلل از هر عيب و نقصى منزّه است ومن از مشركان نيستم “
و مقصود از دعوت بسوي اهلل  دعوت به سوي دين اوست كه اسالم ميباشد .
همان اسالمي كه محمد  پيام آور آن از سوي اهلل  ميباشد  .پس اسالم موضوع و حقيقت
دعوت است و اين امر نخستين اصل دعوت را تشكيل ميدهد .
بدون شك رسول اهلل  اين اسالم با عظمت را به نيكوترين وجه و كاملترين صورت آن به
امت خويش تبليغ كرد و از نخستين لحظة كه اهلل  ايشان را به خلعت نبوت مكرم نمود تا آخرين
لحظة حيات كه به جوار پروردگار كريم انتقال كرد  ،به دعوت ادامه داد  .اهلل  در توصيف ايشان
فرمود :
               
(األحزاب 45/ـ )46

” اي پيامبر يقين ًا كه ما فرستاده ايم ترا شاهد و گواه و مژده دهنده و بيم دهنده و دعوت كننده
به سوي اهلل و چراغي درخشان “ 
پس ايشان نخستين دعوتگر به سوي اسالم ميباشند  .بنابرين شناخت داعي و دعوتگر اصل
دوم دعوت بحساب مي آيد .
كساني را كه رسول اهلل  بسوي اسالم فراخواند و رسالت خود را برايشان تقديم كرد عرب و
غير عربها بودند زيرا رسالت شان عام بوده و منحصر بر عربها نميباشد بلكه ايشان براي دعوت و
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هدايت تمام بشر فرستاده شده اند  .اهلل  ميفرمايد :

              
(السباء )28/

” و ما نفرستاديم ترا مگر براي تمام مردم بشارت دهنده و بيم دهند  ،وليكن اكثر مردم نميدانند“
كسانيكه مورد دعوت بسوي اسالم قرار ميگيرند (مدعوين) اصل سوم دعوت را تشكيل ميدهد .
رسول اهلل  بخاطر اداي مسئوليت دعوت وسايل  ،شيوه ها و برنامه هايي را بكار گرفت كه اهلل 
ذريعة وحي برايشان تعليم داد و اين شيوه ها و برنامه ها در قرآن كريم و سنت مطهر نبوي ثابت
ميباشند  .شناخت اين وسايل و شيوه هاي دعوت اصل چهارم در دعوت بسوي اسالم ميباشد .
بنابرين اصول دعوت عبارت اند از :
موضوع دعوت  ،دعوتگر  ،مدعوين و وسايل و شيوه هاي دعوت .
شیوۀ بحث :

 : 2بنابر شرح فوق  ،بحث خود را به چهار باب تقسيم خواهيم كرد كه در هر باب آن به شرح
يكي از اصول دعوت پرداخته و در اخير نتيجة آنرا ضمن خاتمة بحث تقديم خواهيم كرد .
باب اول  :موضوع دعوت
باب دوم  :دعوتگر .
باب سوم  :مدعو (كسانيكه دعوت ميشوند )
باب چهارم  :وسايل و شيوه هاي دعوت
خاتمة بحث
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باب اول :
موضوع دعوت
زمینۀ سخن :

 3ـ گفتيم  :موضوع دعوت عبارت از اسالم است كه اهلل  آنرا در قرآن و سنت مطهر به
رسول  وحي كرده است  .و ما در بحثي كه در مورد اسالم خواهيم داشت همچنان كه
نميخواهيم به تفصيل و شرح تمام جزئيات بپردازيم  ،از اختصار و ايجاز كه سبب اخالل گردد نيز
خود داري خواهيم كرد و ميخواهيم اموري را در اسالم شرح نماييم كه مدعو به آن ضرورت
ال
دارد و داعي نيز نبايد نسبت به آن جاهل باشد  .برين اساس ضروري پنداشته ميشود كه او ً
اسالم تعريف گرديده و اركان  ،ويژگيها  ،انظمه (ارگانها) و مقاصد آن بيان گردد  .بنابرين بحث
خود را درين باب به پنج فصل تقسيم ميكنيم .
فصل اول  :تعريف اسالم
فصل دوم  :اركان اسالم
فصل سوم  :ويژگيهاي اسالم
فصل چهارم  :ارگانها (نظامهاي تشكيالتي) اسالم
فصل پنجم  :مقاصد اسالم
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فصل اول :

تعريف اسالم
اسالم را ميتوان با تعريفهاي ذيل معرفي نمود :
تعريف اول :
 4ـ در حديث جبرئيل عليه السالم كه به صورت مرد صحرا نشيني آمده و از رسول اهلل 
سؤالهاي نمود تا حاضرين بشنوند و مسايل دين خود را بياموزند  ،چنين آمده است :
اَّلل وأا ان ُما ام ًدا رس ُ ِ
اَّلل صلاى ا ِ ا ِ
« إِ
صوام
يم ال ا
ص اَلةا اوتُ إؤِِتا الازاكاةا اوتا ُ
ول ا ا
اُ
اْل إس اَل ُم أا إن تا إش اه اد أا إن اَل إِلاها إِاَل اُ ا
اَّللُ اعلاإيه او اسل ام اوتُق ا
يَل » (صحيح مسلم ،كتاب اْلميان)
ت إِلإاي ِه اسبِ ً
ارام ا
استاطاإع ا
ضا ان اواَتُ اج الاإب إي ا
ت إِ إن إ
” اسالم آنست كه شهادت بدهي كه هيچ معبود برحقي جز اهلل وجود ندارد و محمد  فرستادة
اهلل است  ،و برپا داري نماز را و اداء كني زكات را و روزه بگيري ماه رمضان را و در صورت
استطاعت و توانايي حج بيت اهلل را انجام دهي .
پس اسالم عبارت از يكنوع عقيده و اموريست كه درين حديث گنجانيده شده است و شرح
آن بعداً خواهد آمد .
تعريف دوم :

 5ـ اسالم عبارت از خضوع  ،تسليم شدن و فرمانبرداري از اهلل پروردگار عالميان است به اين
شرط كه تسليمي اختياري بوده و جبري نباشد  .زيرا خضوع و تسليمي جبري در برابر پروردگار
جهان كه عبارت از تابع بودن به سنتها و قوانين كائنات ميباشد  ،امر عام بوده و تمام مخلوقات را
شامل ميشود و چنين تسليمي و خضوع هيچ نوع ثواب و عقابي را به دنبال ندارد .
             
(   آل عمران )83/

” آيا دين ديگري بغير از دين اهلل ميخواهند ( ،در حاليكه) فرمانبردار و منقاد اهلل است هر كه در
آسمانها و در زمين است بخوشي و ناچاري “
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پس تمام مخلوقات تابع قوانيني الهي بوده و در وجود ،بقاء و فناء خود خاضع سنتهاي اهلل 
ميباشد و انسان نيز در تبعيت اجباري مانند ساير مخلوقات است  .اما خضوع اختياري در برابر اهلل
 است كه جوهر اسالم را تشكيل ميدهد و انسان مكلف به آن بوده و ثواب و عقاب را به دنبال
دارد و مظهر آن انقياد تام و با رضايت كامل و بدون قيد و شرط از شريعت الهي ميباشد .
پس اسالم به اين معني  ،عبارت دين پسنديدة اهلل است كه به پيامبران گرامي اش وحي نموده
است و فرستادگان گرامي اهلل آنرا به مردم رسانده اند .
               
(              آل عمران )1/

” هر آئينه دين پسنديده نزد اهلل اسالم است  .و اختالف نكردند آنهاييكه داده شده اند كتاب ،
مگر پس از آنكه آمد بايشان دانشي  ،از روي حسد ميان ايشان  ،و هركه كافر شود به آيتهاي اهلل ،
پس اهلل زود حساب گيرنده است “
               

(آل عمران)85/

” هركه طلب كند غير از اسالم دين ديگري را پس هرگز قبول كرده نشود از وي  ،و اوست
در آخرت از زيان كاران “
                 

(  لقمان)22/

” و آنكه منقاد ساخت روي خود را (خويشتن را) به اهلل و او نيكوكار باشد  ،پس هر آئينه
چنگ زنده است به حلقه (دستاويز) محكم و بسوي اهلل است عاقبت تمام كارها“
             5  
               
            
(  البقره 1/ـ )1

” و وصيت كرده به آن كلمه ابراهيم پسران خود را و يعقوب را كه اي پسران من هر آئينه اهلل
برگزيد بر شما دين را پس هرگز نميريد مگر در حاليكه شما مسلمان باشيد  .آيا شما حاضر بوديد
آنگاه كه پيش آمد يعقوب را مرگ و قتيكه گفت به فرزندان خود  ،چه را ميپرستيد بعد از من ،
گفتند ميپرستيم معبود ترا و معبود پدران ترا كه ابراهيم و اسماعيل و اسحاق اند  ،معبود يگانه را و
ما براي او منقاديم “
 6ـ بعد از آن كلمة ” اسالم“ به صورت خصوصي به ديني اطالق ميگردد كه محمد  از
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سوي پروردگارش آورده است و آن عبارت از انقياد كامل و بدون قيد و شرط از آن دين ميباشد
و با همين انقياد است كه خضوع اختياري انسان در برابر اهلل  ظاهر ميگردد  .و چنانچه گفتيم
همين انقياد جوهر و اصل اسالم را تشكيل ميدهد به همين معناي خاصش لفظ اسالم در آيت
شريف نيز استعمال گرديده است .
             

(المائده)3/

” امروز دين شما را برايتان تكميل كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسالم را بحيث
دين برايتان پسنديدم “
بنابرين  ،تعريف اسالم به معناي خاص اين كلمه كه در وقت ذكر مطلق آن مطلوب ميباشد
چنين است كه ” اسالم عبارت از خضوع و تسليمي اختياري در برابر رب كائنات ميباشد و مظهر
آن همانا انقياد و پيروي از شريعتي است كه اهلل  به رسولش محمد  وحي نموده و ايشان را امر
كرده است تا آنرا به مردم برساند “
تعريف سوم :

 7ـ اسالم عبارت از نظام عام و قانون كامل و شاملي است كه تمام زندگي و برنامه هاي
سلوكي وعملكرد انسان را دربرداشته و آنرامحمد  از سوي پروردگارش آورده و مأمور به تبليغ
آن به مردم بوده است وبه پيروي ويا مخالفت از آن ثواب و عقاب مرتب ميگردد .اهلل  ميفرمايد:
              

(آل عمران)85/

” و كسيكه غير از اسالم دين ديگري ميطلبد هرگز از او قبول نميشود و او در آخرت از زيان
كاران است “
پس درين آيت شريف  ،دين متضمن تمام معاني و مفاهيمي است كه قبالً ذكر گرديد و
مجموع آنها همان اسالمي است كه محمد  از سوي پررودگار جهان آورده است .
تعريف چهارم :

 8ـ اسالم عبارت از مجموعة احكام عقيدتي  ،اخالقي  ،عبادات  ،معامالت و اخبار هايي
است كه اهلل  در قرآن كريم و سنت مطهرة نبوي بر رسولش محمد  نازل فرموده و ايشان را
مأمور به تبليغ آن به تمام مردم گردانيده است  .اهلل  ميفرمايد :
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(            المائده)/

” اي پيامبر برسان آنچه بر تو نازل شده است از جانب پروردگارت  ،و اگر چنين نكردي پس
نرساندي پيغام او را  .اهلل ترا نگهميدارد از مردم  .هر آئينه اهلل راه نمينمايد گروه كفار را “
و آنچه را اهلل  نازل نموده است همانا قرآن و سنت است كه تمام احكامي كه قبالً ذكر
نموديم در آندو گنجانيده شده است و دين اهلل ( اسالم) همين ميباشد .
تعريف پنجم :

 9ـ اسالم عبارت از جوابهاي صحيح و حقيقي در برابر سه سؤالي است كه عقل و فكر بشر
را در گذشته و حال به خود مشغول ساخته است  .اين سؤالها در ذهن و فكر هر انساني ميگذرد
كه با خود بخلوت نشسته و در امور زندگي به تفكر بپردازد و يا جنازة را مشايعت و به زيارت
قبرستاني برود  .اين سؤالها قرار ذيل است :
از كجا آمده ايم ؟
چرا آمده ايم ؟
به كجا ميرويم ؟
جوابهاي صحيحي كه رسول اهلل  در برابر اين سؤالها از سوي اهلل  ارائه كرده است مجموعه
و تفصيالت اين جوابها عبارت از اسالم است .
 10ـ در مورد سؤال اول ميفرمايد :
                 
                 
              
(         الحج)5/

” اي مردم اگر در شك هستيد از زنده شدن دوباره (بعد از مرگ) پس هر آئينه آفريديم شما را
از خاك ،باز نطفه؟ باز از خون بسته ،باز از پارة گوشت صورت داده شده و غير صورت داده
شده تا واضح سازيم براي شما و (تصوير خلقت را ) قرار ميدهيم در رحمها آنرا كه بخواهيم تا
وقت معين  .باز بيرون مي آريم شما را (از رحم) طفلي باز (تربيت ميكنيم) تا برسيد بكمال قوت
خود و بعضي از شما آنست كه فوت ميكند و بعضي از شما آنست كه باز گردانيده ميشود به
بدترين (مرحلة) عمر تا تا اينكه نميداند چيزي را بعد از دانستن آن “
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(      8    المؤمنون 12/ـ )14

” همانا آفريديم انسان را از خالصة كشيده شده از گل  ،پس گردانيديم آنرا نطفة در قرارگاه ،
پس ساختيم آن نطفه را خون بسته  ،پس ساختيم آن خون بسته را پارة گوشت  ،پس ساختيم آن
پارة گوشت را استخوانها پس پوشانيديم استخوانها را گوشت  ،باز آفريديم او را آفرينش ديگري ،
پس بزرگ و با بركت است اهلل كه نيكوترين آفرينندگان است “
                
               
(      السجده/ـ)9

” آنكه آفريد هر چيز را به صورت نيكويش و آغاز نمود آفرينش انسان را از گل  ،باز پيدا كرد
اوالد او را از عصارة از آب بيقدر  ،باز درست اندام كرد او را و دميد در وي از روح خود و پيدا
كرد براي شما گوش و چشمها ودلها ( ،مگر) اندكي شكر گزار هستيد “ .
                
(        اإلنسان 1/ـ )2

” (هر آئينه ) آمده است بر انسان مدتي از زمانه كه نبود چيزي ذكر شده  .همانا آفريديم انسان
را از نطفة در هم آميخته (در حاليكه) مي آزماييم او را پس گردانيديم او را شنوا و بينا “
                 
(الطارق)5/

” پس بايد ببيند انسان كه از چه چيزي آفريده شده است  ،آفريده شده است از آب جهنده كه
ميبرآيد از ميان پشت و استخوانهاي سينه “
اين آيات مباركه و امثال آن بيان ميكند كه انسان اصالً وجود نداشت و معدوم محض بود  .اهلل
 او را از خاك آفريد و بعد از آن ادامة نسل او را در ” آب مهين“ قرار داد به نحويكه در آيات
فوق ذكر شده است  .بنابرين انسان اول كه آدم عليه السالم است  ،از خاك آفريده شده و بعد از
آن نسل و ذرية او را از ” آب جهندة آفريد كه از بين صلب و ترائب خارج ميشود “
 11ـ در جواب سؤال دوم  ،اهلل  در قرآن كريم ميفرمايد :
(         الذاريات)5/

” و نيافريده ام جن و انس را مگر براي اينكه مرا عبادت كنند“
و عبادت متضمن معرفت درست اهلل  ،محبت با او و خضوع و تسليمي در برابر او و پيروي از
برنامه ها و اصولي ميباشد كه براي انسان وضع كرده است تا بوسيلة آن نفس خود را تكميل
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نموده و به مستوايي برساند كه سزوار آن بوده و استعداد آنرا دارد و در دنيا و آخرت به سعادت و
كاميابي حقيقي برسد  .پس انسان براي عبادت به مفهوم وسيع آن خلق شده است كه در بحثهاي
آينده به شرح وتوضيح آن خواهيم پرداخت .
 12ـ در مورد سؤال سوم ميفرمايد :
(           اإلنشقاق)/

« اى انسان ! يقيناً تو با كوشش و تالشى سخت به سوى پروردگارت در حركتى  ،پس او را
ديدار مي كنى »
(           الروم)11/

” اهلل در آغاز مي آفريند خلق را باز اعاده ميكند آنرا باز بسوي او گردانيده ميشويد “
(           الزمر)/

” باز بسوي پروردگار تان است بازگشت شما پس خبر ميدهد شما را به آنچه عمل ميكرديد “
(       النجم)42/
” و اينكه باز گشت بسوي پروردگارت است “
(       العلق)8/

” بيشك بسوي پروردگار تو باز گشتن است “
اين آيات مباركه مصير انسان را بعد از مرگ بيان ميكند كه عبارت از برگشت بسوي اهلل 
ميباشد تا جزاي اعمالي را دريابد كه در دنيا انجام داده است و به مقامي برسد كه موافق و مناسب
حالش ميباشد  ،يعني اگر نفس خود را با عبادت اهلل  تزكيه كرده و از جملة نيكوكاران بود  ،به
سراي نيكوكاران (جنت) داخل ميشود و اگر نفس خود را با كثافتهاي گناه و معصيت آلوده
ساخته و همراه با همان خباثت از دنيا رفته بود  ،به سراي ناپاكان (جهنم) جاي ميگيرد  .البته شرح
اين موضوع نيز در آينده خواهد آمد .
تعريف ششم :

 13ـ اسالم عبارت از روح حقيقي انسان و نور هدايت بر فرا راه او و شفاي كافي و كامل
براي تمام امراض اوست  ،اسالم راه مستقيمي است كه هركسيكه در مسير آن حركت كند به هيچ
صورت گمراه نميشود .
               
                
(                الشوري 52/ـ )53
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” و همچنين وحي كرديم بسوي تو روح (قرآن) را از حكم خود  ،تو نميدانستي كه كتاب
چيست و ايمان چيست  ،وليكن گردانيديم آنرا روشني كه هدايت ميكنيم به آن كسي را كه
بخواهيم از بندگان خود  ،به تحقيق تو هدايت ميكني بسوي راه راست  ،راه اهلل آنكه اوراست
آنچه در آسمانهاست و آنچه در زمين است “
                
(األسراء)82/

” و فرود مي آريم از قرآن آنچه كه شفا و رحمت است براي مؤمنان و نمي افزايد ستمگاران
را مگر زيان “ 
(         فصلت)44/

” بگو آن (قرآن) براي كسانيكه ايمان آورده اند هدايت و شفاء است “
واضح است كه اين تعريف از اسالم  ،در حقيقت تعريف آن با بعضي صفاتي است كه
هيچگونه جدايي از آن ندارد  .بنابرين ميتوان اسالم را با ذكر صفات ديگر آن نيز تعريف كرد .
چنانچه ميتوان گفت كه  :اسالم عبارت از دين فطرت است .
                 
(          الروم)0/

” پس راست بدار روي خود را به دين (اهلل) يكسو شده (از افراط و تفريط) ( ،الزم بگير
برخود) فطرت اهلل را كه پيدا كرد مردم را برآن ،هيچ تبديلي نيست دين اهلل را  ،اينست دين راست
وليكن اكثر مردم نميدانند “
همچنان ميتوان گفت كه  :اسالم عبارت از دين توحيد است و يا دين عدل است و يا اسالم
دين علم است و غيره ....
زيرا اين مواصفات و مفاهيم به كامل ترين صورت آن در اسالم موجود بوده و دعوت اسالم
بسوي همين مفاهيم بوده و برآن تأكيد ميكند .
تعريفهاي ديگري از اسالم :

 14ـ بايد توجه داشت كه تعريفهاي متنوعي ايكه از اسالم درين بحث ارائه كرديم بر سبيل
مثال است نه بر سبيل حصر ،زيرا ميتوانيم كه تعريفهاي ديگري و با الفاظ مختلفي ارائه كنيم البته
بشرط اينكه مضمون تعريفهاي ارائه شده صحيح بوده و بر معنا ومفهوم اسالم منطبق بوده و الفاظ
آن واضح و هيچ نوع غموض و اشتباهي در آن راه نداشته باشد .
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اختالف تناقض نیست :
 15ـ ثانياً بايد توجه داشت كه تعريفهايي كه قبالً ارائه شد  ،همة آنها صحيح بوده و هيچ
تناقض و اختالف جوهري بين آنها وجود ندارد  ،زيرا هر كدام از آنها متضمن همان مفهومي
است كه در تعريف ديگر گنجانيده شده است و اختالف بين آنها فقط اختالف لفظي بوده و در
معنايي كه در قالب اين و يا آن تعريف ابراز شده است هيچ تناقضي وجود ندارد و اين مقدار از
اختالف در وحدت و همآهنگي مضامين اين تعريفها و داللت آن بر اسالم چه به شكل صريح و
يا به صورت ضمني و الزمي  ،تأثيري نميگذارد
مقصد از ارائۀ تعريفهاي متعدد :

 16ـ هدف ما از ايراد تعريفهاي متعدد از اسالم اينست كه دعوتگر عزيز شماري از تعرفها و
جمالتي را با خود داشته باشد و بتواند كه با در نظر داشت حالت مدعو  ،اندازة فهم و درك او ،
حدود سالمت فكري و فطري او  ،نوع شبهات و سؤاالتي كه در قلبش راه يافته است و باآلخره
مفاهيمي كه به فهم آن در مورد اسالم ضرورت دارد  ،مطابق آن يكي ازين تعريفها را برگزيند .
مثالً شخصي كه با فلسفه سروكار داشته در صحراي فلسفه سرگردان است  ،زمانيكه در مورد
اسالم سؤال ميكند  ،مناست است كه مطابق تعريف پنجم به او جواب داده شود و آن اينكه ”
اسالم عبارت از جوابهاي صحيح و حقيقي آن سؤالهايي است كه در ذهن هر انسان متفكر خطور
ميكند مانند  :از كجا آمده ايم ؟ چرا آمده ايم ؟ به كجا ميرويم ؟
جواب اين سؤالها مطابق شريعتي داده شود كه محمد  به مردم رسانده است .
به همينگونه به كسي كه با مسايل قانون و علوم اجتماعي سرو كار دارد و ميپرسد كه اسالم
چيست ؟ بايد مطابق تعريف سوم برايش جواب داده شود و شخص غير مسلمان زمانيكه در مورد
اسالم ميپرسد بايد مطابق تعريف اول برايش جواب داده شود .
تعريف گزيده :

 17ـ تعريفي كه درين بحث مورد گزينش ما ميباشد و آنرا اساسي براي معرفي اركان اسالم
قرار ميدهيم  ،همان تعريف اول است كه در حديث معروف به ” حديث جبرئيل “ از رسول اهلل 
روايت شده است  .زيرا اين تعريف همة آن مفاهيمي را در بر دارد كه تعريفهاي ديگر در ضمن
خود دارد
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فصل دوم :

اركان اسالم
 18ـ در حديثي كه به ”حديث جبرئيل “ شناخته شده است  ،رسول اهلل  در جواب جبرئيل
عليه السالم ميفرمايد :
” اسالم آنست كه شهادت دهي بر اينكه هيچ معبود برحقي جز اهلل واحد نيست و محمد 
فرستادة اوست و نماز را برپا داري و زكات را بپردازي و ماه رمضان را روزه بگيري و اگر توانايي
امكانات رفتن به حج را داشتي حج بيت اهلل را انجام دهي “
مطابق اين حديث شريف اركان اسالم از سه امر اساسي تشكيل مييابد :
اول  :شهادت ” ال إله إال اهلل “
دوم  :شهادت ” محمد رسول اهلل “
سوم اعمال صالحه كه در رأس آن نماز  ،زكات  ،روزه و حج قرار دارد و ازين چهار عمل
بخاطر اهميت آن در اسالم ذكر شده است و مسلمان را تنبيه ميكند كه عمل صالح نيز از اركان
دين بوده و تنها بر زبان آوردن كلمة شهادت كفايت نميكند بلكه بايد مطابق مضمون ومفهوم آن
عمل صورت گيرد .
و چون ضرورت است كه اين اركان سه گانه شرح گردد  ،لذا اين فصل كتاب را به سه
مبحث مستقل تقسيم كرده و هر مبحث آنرا در مورد يكي از اركان سهگانة فوق تخصيص ميدهيم
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بحث اول :
ركن اول
شهادت ”ال إله إال اهلل “
معناي شهادت :
 19ـ شهادت معاني چون ” گوهي دادن “  ” ،دانستن “  ” ،اعالم نمودن “ ” خبر دادن“ و ”
بيان كردن“ را افاده ميكند  .به همين علت شاهد را بخاطري شاهد ميگويند كه آنچه را ميداند ،
خبر ميدهد  .خبر دادن و بيان كردن همچنانكه با سخن صورت ميگيرد  ،با فعل نيز صورت ميگيرد
 .چنانچه اهلل  در مورد كفار مكه ميفرمايد :
(              التوبه)17/

” نيست سزاوار براي مشركين كه اعمار كنند مساجد اهلل را در حاليكه گواهي دهند بر نفسهاي
خود بر كفر “
اين شهادتي است كه آنها با عملكردهاي خود اداء كرده و كفر خود را نشان دادند  .يعني
افعال و كردار شان ظاهر ميسازد كه آنها كافر اند .
كلمة شهادت مفاهيمي مانند اعتقاد  ،اعتراف و اقرار را نيز در بر دارد زيرا شاهد قبل از هر امر
ديگري معتقد به صحت خبري است كه بر آن شهادت ميدهد و اگر در امري شهادت دهد كه بر
صحت آن عقيده ندارد  ،درينصورت شهادت شان دروغ ميباشد  .چنانچه اهلل  در مورد شهادت
منافقين ميفرمايد :
             8  
(     المنافقون)1/

” چون بيايند منافقين نزد تو گويند كه گواهي ميدهيم كه يقيناً تو رسول اهلل هستي  ،اهلل ميداند
كه تو پيامبر او هستي و اهلل گواهي ميدهد كه منافقان دروغگويان اند “
ميبينم كه آنها به اين علت دروغگو خواند شده اند كه بر صحت آنچه ميگويند واعتراف ميكنند
اعتقاد ندارند .
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بنابرين كلمة ” أشهد“ (شهادت ميدهم) داللت بر معناهاي مانند ”علم“ ” معرفت“ و ”بيان“
داشته و متضمن معاني ” اقرار“ ” إذعان“ و ” اعتقاد“ ميباشد .
معناي كلمۀ ” إله“ :
 20ـ كلمة ” إله“ درينجا به معناي ” معبود“ ميباشد كه هم به معناي معبود حقيقي استعمال
ميشود وهم به معناي خدايان باطل بكار برده ميشود .
(       الجاثيه)23/

” آيا ديدي كسي را كه گرفته است معبود خود خواهشات خود را “
و به معناي معبود برحق نيز ميباشد .
(             محمد)19/
” پس بدان كه نيست هيچ معبودي جز اهلل و مغفرت بخواه بخاطر گناهان خود و براي مردان و
زنان مؤمن “
و در حديث پيامبر  نيز همين معنا مراد ميباشد .
معناي كلمۀ توحید :
21ـ بنابرين  ،معناي كلمة توحيد چنين ميشود كه  :من ميدانم و اقرار و اعتراف ميكنم كه ؛
تنها اهلل  معبود برحق بوده ومستحق هر نوع عبادت ميباشد و غير او اليق هيچگونه عبادت نيست
و من اين امر را با زبان بيان كرده و در اعمال خود ظاهر ميسازم .
اهلل  را به يگانگي عبادت كردن  ،توحيد الوهيت ناميده ميشود و توحيد ربوبيت را نيز در
ضمن خود دارد و معناي آن چنين است كه ” اهلل  پروردگار كائنات است و هيچ شريكي در
آفرينش و ادارة آن ندارد“
پس ميبينيم كه توحيد به دو بخش تقسيم ميشود:
اول  :توحيد الوهيت
دوم  :توحيد ربوبيت .
اول  -توحید الوهیت :
22ـ توحيد الوهيت همان بخش توحيد است كه تمام انبياء عليهم السالم بخاطر دعوت بسوي
آن مبعوث شده اند .
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(األنبياء)25/

” و نفرستاده ايم قبل از تو هيچ پيامبري را مگر اينكه وحي كرده ايم بسوي او اينرا كه نيست
هيچ معبودي غير از من پس مرا عبادت كنيد “
(              النحل)/

”و يقيناً برانگيخته ايم در هرامتي پيامبري را برينكه اهلل را عبادت كنيدو ازطاغوت اجتناب كنيد“

                

(   المؤمنون)/

” يقيناً فرستاديم نوح را بسوي قومش  ،پس گفت اي قوم من اهلل را عبادت كنيد  ،نيست هيچ
معبودي غير از او  ،آيا پس نميترسيد (از او) “
                   
(األعراف)5/

” و فرستاديم بسوي قوم عاد برادرشان هود را  ،گفت اي قوم من عبادت كنيد اهلل را  ،نيست
شما را هيچ معبودي غير از او  ،آيا نميترسيد “
 23ـ عبادت اهلل  بر پايه هاي محبت خالص با اهلل  و تذلل و انكسار كامل در برابر او
استوار ميباشد و مظهر چنين بندگي  ،توجة بنده بسوي او تعالي  ،اعتماد و توكل كامل بر او ،
خوف و اميد از او  ،انابت و رجوع به سوي او  ،خواستن و طلب كردن از او  ،انس گرفتن به ذكر
او  ،رفتن به سوي او  ،نشاط و تحرك اعضاء و جوارح بدن به تنفيذ شريعت او  ،خود را مزين
ساختن به صبغة او  ،برگزيدن محبت و طاعت او بر هر امر ديگري وباآلخره تمام اقوال و كردار
خود را در آوردن به صورتي كه مورد پسند و رضايت او تعالي باشد .
با اين شرط است كه فرد مسلمان معناي كلمة شهادت (أشهد أن ال إله إال اهلل) را در قول و
عمل خود تحقق بخشيده و در دعواي و شهادت خود صادق ميباشد .
 24ـ به هر اندازة كه بنده حاجتمندي و فقر خود را در برابر اهلل  احساس كند به همان اندازه
مفهوم بندگي و عبوديت در شخصيت او رسوخ يافته و آثار آن در اقوال و افعال وي ظاهر
ميگردد و هر قدر كه معرفت انسان به كمال اهلل بيشتر گرديده و در نعمتهاي او تعالي كه بيرون از
حد شمار است بيشتر فكر كند و در اسماي نيكو و صفات بلند مرتبت او بيانديشد به همان اندازه
با اهلل  محبت بيشتر حاصل نموده و خضوع و خشوع بيشتري در برابر وي احساس ميكند .
 25ـ به هر اندازة كه قلب انسان مملوء از معاني عبوديت و بندگي اهلل  باشد به همان اندازه از
بندگي غيراهلل احتراز ميكند وبه مقامي ميرسدكه بندة خالص اهلل ميگردد واين بلندترين درجاتي
است كه انسان مسلمان به آن ميرسد  .به همين خاطر اهلل  پيامبر گرامي اش را در بلند ترين مراتب
و مدارج حيات شان به صفت ” عبوديت“ توصيف كرده اند  .چنانچه در مقام نزول وحي بر ايشان ،

16

اصول دعوت

www.eslahonline.net

در وقت معراج و رفتن به دعوت الهي او را با همين صفت توصيف نموده و ميفرمايد :
(        النجم)10/

” پس وحي فرستاد اهلل بسوي بندة خود آنچه وحي كرد “
(             الجن)1/
” و اينكه چون برخاست بندة اهلل كه عبادت كند اهلل را ،نزديك بود كه شوند بروي مانند مو
هاي بهم چسبيده (گروه انبوهي گرد وي جمع شوند) “
            
(األسراء)1

”پاك است آنكه برد بندة خود را شبي از مسجد حرام بسوي مسجد اقصا “

دوم  -توحید ربوبیت :
 26ـ كلمة ”رب“ بر معاني مختلف و متعددي داللت ميكند  .از جمله ” سيد  ،مالك چيزي ،
تصرف كننده در چيزي  ،تربيت كننده و پرورش دهنده  ،كفالت كنندة مصلحت ديگران  ،صاحب
سلطنت و سيادتي كه امرش در مورد ديگران نافذ ميباشد “
با اين معاني ربوبيت و ساير مفاهيمي كه به صورت ضمني يا لزومي در خود دارد  ،بر وجه
كمال و مطلق آن جز اهلل واحد كس ديگري توصيف شده نميتواند  .زيرا غير از اهلل  هر چه
هست  ،مخلوق و در موجوديت و بقاي خود به اهلل  محتاج است و اگر يكي معاني ربوبيت در
او وجود دارد به صورت مجازي بوده و عاريتي است كه اهلل  برايش داده است .
پس در حقيقت پروردگار كائنات فقط اهلل واحد بوده و هيچ رب و پروردگاري غير از او
وجود ندارد  .او خالق است  ،او زنده ميگرداند و ميميراند  ،اوست كه هر امرش بر تمام مخلوقات
نافذ است  .پادشاهي كائنات بدست اوست و او بر هركاري قادر و تواناست و هرگونه كه بخواهد
در كائنات تصرف ميكند و حكم او را هيچ تعقيب كنندة نيست  .اوست كه مدبر و قيم مخلوقات
بوده و متكفل مصلحت شان ميباشد و اگر ارادة خيري به كسي بكند  ،هيچ كسي برگردانندة فضل
او نيست و چون به كسي ارادة غير از آنرا داشته باشد هيچ مانعي در برابرش وجود ندارد .
    2 8            
(يونس)1/

” و اگر اهلل گزند و آسيبى به تو رساند  ،پس جز او برطرف كننده اى نيست آن مصيبت را  ،و
اگر براى تو خيرى خواهد فضل و احسانش را دفع كننده اى نيست ; خيرش را به هر كس از
بندگانش بخواهد مي رساند و او بسيار آمرزنده و مهربان است “
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پس اهلل  يگانه ذاتي است كه عطاء ميكند و باز ميدارد و نفع و ضرر بدست اوست و هرچه
غير اهلل است همه محتاج و نيازمند فضل اويند .
(               فاطر)15/
” اي مردم شما همه محتاج بسوي اهلل هستيد و اهلل  ،اوست بينياز و ستوده شده “
پس فقر صفت ذاتي و جدايي ناپذير تمام مخلوقات است و بر عكس آن بينيازي صفت ذاتي
اهلل  ميباشد .
داليل توحید ربوبیت :
 27ـ داليل بي حد و حصري وجود دارد كه ثابت ميسازد اهلل  در ربوبيت خود واحد بوده
و هيچ شريك و مانندي ندارد و همة كائنات از كوچكترين ذره تا بزرگترين اجرام سماوي شاهد
اند كه تنها اهلل  رب و پروردگار كائنات است كه بنابرآن فقط او إله و معبود برحق است .
اين كائنات عجيب و شگفت انگيز  ،منظم و متناسق به زبان حال ميگويند كه آفريدگار عظيم و
با حكمتي دارند و عقل سليم انساني هرگز اين تصور را كرده نميتواند كه اين كائنات با اينهمه
عظمتي كه دارد بدون ايجاد كنندة باشد و خود بخود بوجود آمده باشد !
يقيناً قبول اين تصور مخالف با عقل انسان و فطرت سليم انسان است و عقل سليم هرگز
نميپذيرد كه اين كائنات در اثر يك ” تصادف“ بوجود آمده باشد  .مانند اينكه اگر كسي بگويد كه
در اثر ريزش باران و جاري شدن سيالب حفره هاي در زمين بوجود آمد و بعداً به اطاقها تبديل
شد  ،هرگز اين سخن را نميپذيريم  .پس قبول تصور خلقت تصادفي كائنات خيلي ها بعيد
خواهد بود .
عقل ما اين سخن را مردود ميداند كه گفته شود اين كتاب حاضر وقتي بوحود آمد كه تصادفاً
ذرات فلزي با هم جمع شده و در اثر حرارت ذوب شد و بعد از آن  ،آهن ذوب شده از هم
پاشيد و به حروف الفبا تبديل شده و كنارهم قرار گرفت و در سطرها منظم شد بعد از آن مادة
سياه رنگي روي آن قرار گرفت .
از سوي ديگر درختها در اثر باد و باران بر زمين افتاده و بعد مخلوط شدن با گل زمين خميرة
بوجود آمد و در اثر وزش باد ها خشك گرديده و به شكل صفحات كاغذ درآمد  .بعد از آن باد
تندي وزيد و اين صفحات را بر روي حروف و كلماتي قرار داد كه قبالً بوجود آمده بود و
كلمات روي آن طبع گرديد و اوراق مختلف آن طبع و ترتيب گرديد !!
بدون شك هيچ عاقلي اين سخنان را نميپذيرد بلكه آنرا سخنان جنون آميز و قابل تمسخر
ميداند  .پس چگونه مي پذيرد كه اين كائنات با عظمت  ،اين انسان عجيب  ،اين همه مخلوقات
شگفت انگيز اعم از حيوان و نبات در اثر تصادف بوجود آمده است و هيچ خالق  ،مدبر و تنظيم
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كنندة ندارد ؟ !
اين تصوري است كه قبول آن براي هر انسان سليم العقل ناممكن است .
بياد دارم كه روزي يكي از شاگردان گفت  :چرا ناممكن است كه اين كائنات در اثر يك
تصادف و حركت ماده بوجود آمده باشد ؟!
گفتم  :به اين تختة سياه كه روي آن چند سطري نوشته شده است و در برابرت قرار دارد نگاه
كن !
اگر كسي بگويد كه اين كلمات را كسي ننوشته است بلكه تصادفاً در اثر وزش باد ذرات
تباشير از كلكين داخل اطاق گرديده و روي اين تخته نشسته و به شكل اين چند سطر نوشته شد
كه كالم با مفهوم ميباشد  .آيا هيچ عاقلي اين سخن را ميپذيرد ؟!
گفت  :نه هرگز ! !
گفتم ؛ اگر اين سخن غير معقول و مردود است در حاليكه به تناسب كائنات خيلي كوچك و
بي ارزش است  ،پس چگونه ممكن است كه عقل سليم اين را بپذيرد كه مادة بيشعور و بيحركت
اين كائنات را ابداع كرده است و اين كائنات با همه شگفتيهايي كه دارد در اثر يك تصادف و
حركت مادة بيجان بوجود آمده است ؟ !
به همين علت است كه اقرار به ربوبيت اهلل  و يگانه بودن او تعالي در آن  ،امر شايع بوده و
در فطرت انسان جابجا شده است و حتي مشركين نيز به آن اقرار ميكردند .
(            زخرف)8/

” و اگر از آنان بپرسى كه چه كسى آنها را آفريده است ؟ يقيناً مي گويند  :اهلل .پس چگونه [از
حق به باطل] منحرف ميشوند؟“
(            زخرف)9/

” اگر بپرسي ايشان را كه چه كسي آسمانها و زمين را آفريد ؟ حتماً ميگويند كه آنها را ذات
غالب و دانا آفريده است “
قرآن كريم و توحید ربوبیت نهفته در نفسها :
28ـ قرآن كريم در آيات متعددي مردم را بياد امري مي اندازد كه در فطرت شان جاگزين
ميباشد و تأكيد ميكند كه تنها اهلل  خالق و پروردگار جهان است .
(            ابراهيم)10/

” پيامبرانشان گفتند  :آيا در وجود اهلل كه آفرينندة آسمانها و زمين است  ،شكى هست ؟ “
و حتي كسانيكه با زبان از وجود آفريدگار جهان انكار ميكنند در باطن خويش به وجود اهلل
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واحد يقين داردند  .چنانچه اهلل  در مورد انسانهاي منكر از وجود آفريدگار ميفرمايد :
(       5  النمل)14/

” و انكار كردند آنرا از روي ستمگاري و تكبر در حاليكه يقين كرده بود آنرا دلهاي شان “
پس انكار و جحود از موجوديت آفريدگار يكتا  ،محض از روي تكبر و عناد ميباشد و هيچگاه
به اين معنا نيست كه فطرت انسان خالي از احساس عميق نسبت به وجود آفريدگار ميباشد  .به
همين علت زمانيكه پرده هاي جهالت از فطرت انسان كنار زده ميشود و عناد و تكبر از وي دور
ميگردد  ،بدون اختيار خود را متوجة اهلل متعال احساس كرده و نام گرامي او را بر زبان ميراند و با
تمام وجود از او مدد ميخواهد .
بياد دارم كه ؛ در مجلة كه در جريان جنگ دوم جهاني نشر ميشد مصاحبة را ديدم كه
خبرنگار آن با يكي از پيلوتها انجام داده و از او در مورد دشوار ترين لحظات زندگي در اثناي
وظيفه اش و اينكه در آن لحظة خطرناك چه احساس ميكرد پرسيده بود .
خلبان گفته بود كه در خانة بزرگ شده است كه در آن هيچ يادي از اهلل  نميرفت و پدرش يك
شخص ملحد و بر عقيده الحاد بزرگ شده بود و برادرانش نيز بر همان نظر بودند و او نيز زمانيكه به
مسلك خلباني روي آورد نيز به همان عقيده پابند بوده و از موجوديت هر چيزي كه با دست خود
آنرا لمس نكرده و با چشم خود نميديد  ،منكر بود  .در اثناي اجراي عمليات جنگي احساس كرد
كه هواپيمايش در حال سقوط است و هالكت حتمي در برابرش قرار دارد  .زيرا اگر در اثر سقوط
هواپيما هالك نشود و سالم به زمين برسد حتماً بدست دشمن افتاده و كشته ميشود .
او گفته بود  :در چنين لحظات دشوار و خطرناك به هيچ چيزي كه در زمين وجود دارد فكر
نميكردم  ،نه به فكر خانواده و اهل خود بودم و نه در فكر زن و فرزند و نه در فكر دوست و
قريبي  ،بلكه در چنين لحظات دشوار بدون اراده و اختيار احساس كردم كه با تمام وجود خويش
متوجة اهلل هستم و از اعماق قلب اسم او را بر زبان اورده و از او كمك ميخواهم !!
و چنين هم شد  ....و باآلخره به صورت حيرت انگيزي نجات يافتم و ميدانم كه اين نجات
فقط به فضل و مرحمت اهلل متعال نصيبم شده بود  ،به مرحمت ذاتي كه تا آن لحظه كه سي سال
از عمرم گذشته بود هرگز در مورد او فكر نكرده بودم .
به اعتقاد من اين داستان كامالً صحت دارد و هيچ ضرورتي به تلفيق و دروغ سازي در آن
نميباشد  .زيرا هر روز و صدها بار و به اشكال مختلف اين موضوع تكرار ميگردد و انسان غافلي
كه اهلل را فراموش كرده و هيچگاهي بياد او نميباشد  ،چون به مصيبتي گرفتار شود و خود را در
تنگنا احساس كند به صورت ناخود آگاه متوجة اهلل متعال ميگردد .
مريضي كه در بستر بيماري افتاده و به سوي اطاق عمليات برده ميشود و يا مسافر هواپيمايي
كه خلبان از مواجه شدن هواپيما با خطر سقوط خبر ميدهد و ...
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تمام آنها در چنين لحظة در فكر هيچ چيز ديگري نميشود و در خاطر شان بجز اهلل  هيچ
چيز ديگري خطور نمي كند و فقط به سوي او روي آورده و از او نجات خود را ميخواهند .
اهلل جلت عظمته در مورد مشركين خبر داده و ميفرمايد :
   9             

(  العنكبوت)65/

” چون سوار شوند در كشتي بخوانند اهلل را (درحاليكه )خالص كرده اند براي او اعتقاد (دعاء)
را  ،پس چون نجات داد ايشانرا بسوي زمين خشك  ،ناگهان ايشان(به اهلل واحد) شريك آرند “
يقيناً مسئلة وجود اهلل  از بديهياتي است كه هيچ امر ديگري به اندازة آن از وضاحت و
روشني برخوردار نميباشد و حتي ميتوان گفت كه اگر اين مسئله در عقل انسان صحت نداشته
باشد  ،هيچ مسئلة بديهي ديگري اصالً صحيح نخواهد بود زيرا هيچ امر بديهي ديگري مانند مسئلة
وجود اهلل  از كثرت و تنوع داليل برخوردار نميباشد .
توحید ربوبیت مستلزم توحید الوهیت است :

 29ـ توحيد ربوبيت و يگانگي اهلل  در آفرينش و تدبير با تمام معاني آن به صورت منطقي
مستلزم قبول توحيد الوهيت مي باشد  ،يعني يگانه قرار دادن اهلل در عبادت و اينكه تنها او معبود
برحق بوده و هيچ ذات ديگري مستحق عبادت نميباشد  .به همين لحاظ قرآن كريم با تذكر توحيد
ربوبيت كه مشركين با آن قايل بودند با آنها ميفهماند كه توحيد ربوبيت مستلزم توحيد الوهيت
است و اين انديشه يك مسلك واضح و روشن بوده و نبايد از آن تغافل صورت گيرد و نبايد آنرا
گذاشته و بعوض آن به روشهاي انحرافي و بي ارزش روي آورد  .ميفرمايد :
(          اعراف)191/

” آيا (با اهلل ) شريك ميسازند چيزي را كه هيچ چيزي را نميآفريند و خود آنها مخلوق اند “
(           النحل)17/
” آيا كسيكه همه چيز را مي آفريند مانند كسي است كه هيچ چيزي را نمي آفريند ؟ پس چرا
پند نميگيريد “
              
               
(   الحج)73/

” اى مردم! [براى شما و معبودانتان] مثالى زده شده است ; پس به آن گوش فرا دهيد  ،يقين ًا
كسانى را كه به جاى اهلل مي پرستيد  ،هرگز نمي توانند مگسى بيافرينند اگر چه براى آفريدن آن
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گرد آيند و اگر مگس  ،چيزى را از آنان بربايد ،نمي توانند آن را از او بازگيرند ،هم پرستش
كنندگان و هم معبودان ناتوانند “.
اين آيات مشركين را بياد اين حقيقت واضح و آشكار مياندازد كه معبود هاي كه غير از اهلل
گرفته اند ناتوان بوده و قدرت آفرينش بي ارزش ترين مخلوق را ندارند و حتي آنقدر ناتوان اند
كه اگر مگسي چيزي را از نزد آنها بربايد توان باز پس گرفتن آنرا ندارند !
پس چگونه ممكن است كه عقل سليم انساني چنين مخلوق ناتوان را عبادت كند و يا آنرا
مساوي با اهلل  قرار دهد ؟! در حاليكه تنها او خالق است و غير از او همه مخلوق و ناتوان و
عاجز اند .
قرآن كريم با مشركين به مناقشه پرداخته و آنها را تذكير ميدهد كه معبوداني را كه آنها به غير
از اهلل عبادت ميكنند  ،يك ذرة در آسمانها و زمين اختيار ندارند و در آفرينش آن با اهلل  شريك
نميباشند و اهلل  بي نياز بوده و هيچ حاجتي به اين معبودان باطل ندارد و چون امر ازين قرار است
پس بايد تنها اهلل واحد عبادت و پرستش گردد .
               
(        8      السباء)22/

” بگو بخوانيد كساني را كه بجز اهلل (سزاوار عبادت ) پنداشته ايد  ،آنها مالك نيستند مقدار
يك ذرة هم در آسمانها و زمين و نيست ايشان را در اين دو (آسمان و زمين) هيچ سهم و شركتي
و نيست (اهلل را) از ايشان مددگاري “
قرآن كريم به تأييد بعض حقايقي ميپردازد كه مشركين به آن اعتراف داشته اند  .از جمله اينكه
اهلل  مالك آسمانها و زمين و يگانه متصرف و مدبر آنها ميباشد و او يگانه ذاتي است كه پناه
جويندگان را پناه ميدهد  ،پس الزم است كه تنها او مورد پرستش و نيايش قرار گيرد .
              
             
               
             
(   المؤمنون 84/ـ )90

” بگوي كراست زمين و آنچه در زمين است اگر شما ميدانيد ؟ خواهند گفت از اهلل است .
بگو آيا پس پند نميگيريد ؟ بگو كيست پررودگار آسمانهاي هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ ؟
در حال گويند اينهمه از اهلل است  .بگو آيا نمترسيد ؟(تقوا نميگزينيد) بگو كسيت كه در دست
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اوست سلطنت هر چيز و اوست كه نجات ميدهد و نجات داده نميشود برخالف او اگر شما
ميدانيد ؟ حتماً ميگويند (ملكوت) همه اهلل راست  ،بگو پس از كجا(چگونه) سحر كرده ميشويد ؟
بلكه آورده ايم به ايشان سخن راست  ،و هر آئينه ايشان دروغگويانند “
دانش جديد و عقیدۀ توحید :

 29ـ علوم جديد كه به كائنات  ،شناخت ذره  ،شناخت انسان و نبات و صنعتهاي مختلف
تعلق دارد  ،كشفها و اختراعات جديدي كه در بخشهاي صورت گرفته است  ،تمام اينها عقيدة
توحيد را هرچه بيشتر واضح ساخته و تقويت مينمايد و بر ايمان انسانهاي مؤمن مي افزايد  .زيرا
اين علوم و كشفيات جديد  ،دقت نظام كائنات و شگفتيهاي مخلوقات اهلل  را آشكار ساخته و
دقايق آفرينش الهي را به نمايش ميگذارد كه همة آنها دال بر عظمت  ،قدرت  ،علم و حكمت
خالق اليزال ميباشد  .چه  ،دقيق بودن مصنوعات نشان دهندة عظمت و حكمت صانع آنست و
نشان ميدهد كه در وراي اين صنعت بديع و نظام دقيق  ،خالق عظيمي وجود دارد .
                

(      فصلت)53/

” زود است كه بنماييم ايشانرا نشانهاي خود را كه در آفاق و در نفسهاي ايشان است تا براي
آنها روشن شود كه او حق است  .آيا بسنده نيست آنها را (اين دليل ) كه پروردگار تو بر اينكه او
بر هر چيز گواه است “
(        الذاريات)21/

” و در نفسهاي تان آيا نميبينيد “
جايگاۀ توحید در اسالم :

 30ـ توحيد در اسالم در حقيقت تمام اسالم ميباشد و قرآن كريم به صورت كل در حول
توحيد ميچرخد  .زيرا آيات قرآن كريم يا بازگويي اي ازشناخت اهلل  ، صفات او  ،آفرينش و
افعال و تدبير او ميباشد و يا امر و نهي است كه اين هم از لوازم ربوبيت و قيوميت او است و يا به
بيان پاداش با تمام انواع آن است كه براي كساني داده ميشود كه از اوامر او اطاعت و از پيامبران
خود پيروي كرده اند  .آن پيامبراني كه همراه با شريعت قايم بر توحيد ربوبيت و الوهيت فرستاده
شده اند  .و يا بيان انواع مجازاتي است كه براي مخالفين با شريعت اهلل معين شده است و يا از
احوال تكذيب كنندگان امتهاي قبلي خبر ميدهد كه در حقيقت شرح و بيان كساني است كه از
مقتضاي توحيد و عبادت او خروج كرده اند .
پس توحيد بنياد و هستة مركزي اسالم است و ساير نظامها  ،احكام  ،اوامر و برنامه هاي اسالم
از همين هسته آغاز مييابد و عبادات و احكام سبب رسوخ بيشتر آن در قلوب مؤمنين ميگردد .
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بحث دوم :
ركن دوم
شهادت « محمد رسول اهلل »
معناي اين شهادت :
 31ـ اين شهادت ركن دوم در اسالم ميباشد ومعناي آن عبارت از دانستن و اعتقاد و تصديق
جازم اين امر است كه محمد  فرستادة اهلل ميباشد و اين شهادت را با زبان خود بيان نموده و در
عمل خود ظاهر ميسازد . .
معناي شهادت در گفتار اينست كه اين شهادت را آشكارا بر زبان رانده و آنرا اداء كند و عمل
كردن به آن به گونة است كه سلوك و تمام تصرفات قولي و عملي خود را بر وفق شريعتي عيار
سازد كه محمد  از سوي پروردگارش آورده است و به اين وجه از او پيروي كند و سخن او را
بپذيرد كه ايشان پيامبر اهلل ميباشد .
پیامبران اهلل  خیلي زياد اند :
 32ـ پيامبراني را كه اهلل  براي هدايت بشر فرستاده است خيلي زياد اند كه شماري از آنها را
براي ما معرفي كرده است و ما اسماي آنها را ميدانيم و تعداد ديگري را بما معرفي نكرده است.
(              النحل)36/

” يقين ًا در هر امتي پيامبري فرستاديم (با اين پيام) كه اهلل را عبادت كنيد و از (عبادت) طاغوت
اجتناب كنيد“
پس براي هر امتي از امتهاي ساكن در زمين پيامبر ويا پيامبراني فرستاده شده است ولي ما آنها
را نميشناسيم زيرا اهلل  اسماء و رسالت شانرا براي ما معرفي نكرده است
              

(   النساء)164/

” و چنانكه فرستاديم پيامبراني را كه داستانهاي شان را پيش ازين به تو گفته ايم و فرستاديم
پيامبراني را كه داستانهاي شانرا نگفته ايم بر تو و اهلل با موسي سخن گفت “
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توجیه و حكمت فرستادن پیامبران :
 33ـ حكمت و مفكورة كه در وراء ارسال قرار دارد و ميتوان فرستادن پبامبران را بر اساس
آن تشريح و توجيه كرد برين امر استوار است كه ؛ اهلل  ذات يگانه و واحد در ربوبيت و الوهيت
خود ميباشد  .او پروردگار و معبود مردم است و هيچ پروردگار و معبودي غير از او وجود ندارد .
از مستلزمات ربوبيت و الوهيت اهلل  اينست كه امور مخلوقات خود را تدبير نموده و مصالح
ايشان را متكفل گرديده و آنچه را از امور كه مربوط به سعادت دنيا و آخرت باشد  ،به صالح مي
آورد و اسباب آنرا ميسر مي سازد و با صادر كردن اوامر و نواهي در امر شان تصرف نمايد .
درين شكي نيست كه انسان تنها به آب و غذا وساير ضرورياتي كه براي ادامة حيات الزمي
است محتاج نميباشد  ،بلكه همراه با آن  ،ضرورت دارد تا اسبابي برايش ميسر گردد كه
ضرورتهاي روحي او نيز برآورده گردد  ،روحي كه او را از ساير مخلوقات متمايز ميسازد و به
چيزهايي ضرورت دارد كه او را به مرتبة كمال انساني كه سزاوار انسان است  ،ميرساند  .بنابرين
مهم ترين مصلحت انسان  ،رساندن او به سعادت وكمال است كه برايش معين و مقدر گرديده
است و اين سعادت و كمال اينست كه خالق ومعبود خود را شناخته و راه رسيدن به پروردگار
خود را بداند و بر صراط مستقيمي قرار گيرد كه در آن گمراهي و شقاوت وجود نداشته باشد .
بديهي است كه انسان به تنهايي نميتواند اين امور را به طور انفرادي و به صورت درست و
خالي از خطاء درك كند  ،زيرا درك اين امور فراتر از قدرت تعقل او قرار دارد  ،لذا حكمت و
رحمت اهلل  اقتضاء كرد تا براي هدايت بشر پيامبراني از جنس خود ايشان بفرستد تا به زبان
خود آنها سخن گفته و پيامهاي پروردگار را برايشان برساند  .اهلل  را با تمام صفات كمالش
معرفي كرده و راه رسيدن به او تعالي را به آنها نشان دهد و طريق سعادت در دنيا و آخرت را
براي شان روشن سازد .
لذا ميتوان گفت كه از لوازم ايمان به اهلل  بحيث پروردگار  ،اعتقاد به صداقت پيامبران او
ميباشد و انكار از هر پيامبري متضمن جهل نسبت به اهلل  و تنقيص عظمت و عدم شناخت قدر
ومنزلت اوست آنچنان كه سزاوار ميباشد  .و اين امر كفر صريح بحساب مي آيد .
(                 األنعام)92/

” و تعظيم نكردند اهلل را چنانچه سزاوار تعظيم او باشد چون گفتند كه نفرستاده است اهلل بر
هيچ بشر چيزي را “
خاتمۀ رسالت :
 34ـ اهلل  پيامهاي خود را با فرستادن رسالت اسالمي خاتمه بخشيد كه بر پيامبرش محمد 
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نازل كرده و او را خاتمه پيامبران و انبياء گردانيد .

(               األحزاب)40/

” نيست محمد پدر هيچكس از مردان شما  ،ولي او پيامبر اهلل و خاتمة پيامبران است “ 
رسالتهاي آسماني بخاطري با رسالت اسالم به پايان رسيد كه دين اسالم كاملترين پيام آسماني
بوده و تمام ضرورتهاي بشري را تا روز قيامت برآوده ميسازد  .لذا هيچ ضرورت و انگيزة براي
فرستادن رسالت ديگري باقي نميماند  .اهلل  ميفرمايد :
             

(األنعام)3/

” امروز براي شما دين تانرا مكمل نمودم و نعمتهاي خود را بر شما تمام نمودم و اسالم را
بحيث دين برايتان برگزيدم “
داليل نبوت محمد : 
 35ـ گفتيم ؛ فرستادن پيامبران از لوازم ربوبيت و الوهيت اهلل  ميباشد و هيچ رسولي فرستاده
نشده است مگر آنكه او را با داليل و براهين روشن مورد تأييد قرار داده است تا بر صداقت و
نبوت او واضحاً داللت كند .
در رابطه به پيامبري محمد  بايد گفت ؛ هيچ دليل و برهاني نيست كه بر نبوت يكي از انبياء
داللت كند مگر اينكه مانند آن و بيشتر از آن براي اثبات رسالت محمد  موجود است  .لذا
كسانيكه به نبوت موسي وعيسي عليهما السالم و يا پيامبر ديگري ايمان دارند و از نبوت محمد 
انكار ميكنند  ،در حقيقت با نفس و وجدان خود در يك تناقض آشكار واقع اند و اين انكار شان
چيزي جز جهل  ،تعصب و تقليد بدون برهان نميباشد  .زيرا اسبابي كه آنها را بسوي ايمان به
پيامبر و يا رسولي ميكشاند  ،مانند آن بلكه بيشتر و قويتر از آن انگيزه هاي وجود دارد كه او را
بسوي نبوت محمد  فرا ميخواند .
مثال چنين اشخاصي به اين ميماند كه كسي بگويد فالن شخص عالم طبابت است زيرا در
صنف اول دانشكدة طب درس ميخواند  ،ولي از پذيرفتن اين امر امتناع ورزد كه استاد اين طالب
كه از دهها سال قبل پيشة طبابت داشته و استاد اين شاگرد و شاگردان امثال او ميباشد  ،طبيب بوده
و علم طب را ميداند !
طبيعي است كه اين امتناع ورزيدن و آن اعتقاد او در مورد يك شاگرد  ،يك تناقض محض
بوده جز جهالت  ،تعصب و تقليد منبع ديگري ندارد.
با وجود اين مطالب كه به صورت عمومي تقديم گرديد  ،مفيد ميدانيم كه بعض داليلي را
جهت اثبات نبوت پيامبر  تقديم كنيم .
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بزرگترين دليل درين امر  ،سيرت ايشان از آوان طفوليت تا وفات ايشان ميباشد  .اين سيرت
پاكيزه و معطر نشان ميدهد كه ناممكن است صاحب آن  ،مدعي امري باشد كه اهلل  برايش نداده
است ودر وجودش نميباشد  .اين دليل براي كساني كافي است كه فطرت قويم و عقل سليم
دارند  .چنانچه خديجه رضي اهلل عنها نيز با استدالل به سيرت ايشان به تصديق پيامبري شان
پرداختند  .چنانچه زمانيكه رسول اهلل  در مورد آمدن جبرئيل عليه السالم و آغاز وحي برايش
خبر داد  ،خديجه رضي اهلل عنها فرمود :
« بر تو مژده باد ! يقيناً اهلل  ترا هيچگاهي خوار و ذليل نميسازد ،زيرا تو از پاماندگان را حمل
ميكني ،ضعفاء را كمك ميكني و  » ...و ساير صفات نيك و سيرت نيكوي ايشان را بيان نمود .
از دليل خيلي واضح نبوت ايشان  ،اين شريعت عظيم اوست كه شامل همة جوانب حيات
ميگردد و صادر شدن آن نه تنها از مرد ناخواني كه در جامعة عربي معروف به ناخوانان زندگي
داشته است ناممكن ميباشد بلكه اگر وحي الهي دركار نباشد در قدرت و توانايي هيچ فردي
نيست كه چنين شريعت شامل و بزرگ را بسازد با آنكه عقلش به پختگي رسيده و افق تفكيرش
وسعت يافته باشد .
ارزش اين دليل را علماء قانون  ،جامعه شناسان و كسانيكه درين موارد سروكار دارند بخوبي
درك ميكنند .
بزرگترين دليل بر نبوت محمد  كه هنوز هم موجود و در دسترس همة ما قرار دارد  ،قرآن
عظيم است كه اعجاز آن بر همگان ثابت ميباشد  .درينجا الزم ميدانم كه در مورد اين دليل
توضيح بيشتري بدهم .
دلیل اعجاز قرآن :
 36ـ نزد آگاهان تاريخ اسالمي بخوبي واضح و معروف است كه اهل مكه بخصوص قريش
در اول امر در برابر دعوت اسالم مقاومت كرده و به نبوت محمد  اعتراف نكردند و از پذيرفتن
اينكه او رسول اهلل بوده و قرآن كريم كتاب اهلل است سر باز زدند .
در جريان مناقشاتي كه بين مشركين قريش و معاندين و رسول اهلل  صورت گرفت  ،رسول
اهلل  آنها را با قرآن تحدي كرده و گفت :
              
(       األسراء)88/

” بگو اگر جمع شوند(همه) انسانها و جنيات بر آنكه بيارند (آورده نتوانند) مانند اين قرآن ،
هرگز نيارند مانند آن اگر چه بعض ايشان مددگار ديگري باشد “
مخالفين در برابر اين تحدي و مبارزه طلبي سكوت كرده و از جواب و شكستن اين دائرة
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تحدي عاجز ماندند  .بعد از آن رسول اهلل  مطابق وحي الهي آنها را به چيزي كمتر مورد چلنج
قرار داده و فرمود :
              
(       هود)13/

” آيا مي گويند كه او اين قرآن را از نزد خود ساخته [ و به اهلل نسبت مي دهد] بگو اگر
راستگوييد  ،شما هم ده سوره مانند آن بياوريد و هر كسي را جز اهلل مي توانيد ،به يارى خود
دعوت كنيد“
آنها در برابر اين چلنج نيز ساكت و بيجواب ماندند  .بعد ازآن اهلل  چلنج ديگري را برايش
وحي كرده و فرمود :
              
                
(           يونس 37/ـ )38

” و نسزد اين قرآن را كه دروغين و ساختگي از سوي غير اهلل باشد  ،والكن تصديق ميكند
آنچه را كه پيش از وي است و بيان ميكند كتبهاي (پيشين) را و هيچ ترديدي نيست كه اين كتاب
از سوي پروردگار عالميان است  ،آيا ميگويند كه بربسته آنرا ؟ بگو پس بياريد يك سورة مانند آن
و بخوانيد هر كسي را كه ميتوانيد بجز اهلل  ،اگر راستگو هستيد “
              
               
(       البقره 23/ـ )24

” و اگر در آنچه ما بر بندة خود (محمّد صلى اهلل عليه وآله) نازل كرده ايم ،شك داريد [كه
وحى الهى است يا ساختة بشر] پس سوره اى مانند آن رابياوريد  ،و [ براى اين كار] غير از اهلل ،
مددگاران و گواهان خود را [از فُصحا و بلغاى بزرگ عرب به يارى] فرا خوانيد ،اگر [در گفتار
خود كه اين قرآن ساخته بشر است نه وحى الهى ] راستگوييد .و اگر اين كار را انجام نداديد كه
هرگز نمي توانيد انجام دهيد  ،بنابراين از آتشى كه هيزمش مردم و سنگ هايند  ،بپرهيزيد ; آتشى
كه براى كافران آماده شده است “ .
اين چلنجها و تحديات ازجانب رسول اهلل  مشركين قريش و ساير مخالفين را آنچنان عاجز
گردانيد كه نه تنها خاموش ماندند حتي كوششي هم براي شكستن آن نكردند و مانند ديوارهاي
بيجان  ،خاموش و بيصدا ماندند و به دنبال راههايي ديگري مبتني بر كذب وافتراء رفتند و با زور
و ايجاد وحشت و دهشت مانع راة اهلل  گرديده و در بين دوستان و طرفداران خود اين توصيه را
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پخش كردند كه  ،به قرآن گوش ندهند تا تحت تأثير آن قرار نگيرند  .اهلل  با اشاره به اين اسلوب
شان ميفرمايد :
(              فصلت)26/

” و كافران گفتند باين قرآن گوش ندهيد و سخن بيهوده گوئيد (سرو صدا ايجاد كنيد) هنگام
خواندنش شايد كه غالب شويد “
تحدي قران كريم به مخالفین :
 37ـ واضح است كه چون محاصرة استداللي و تحدي(چالش) در نشان دادن عجز وناتواني
جانب مقابل كامياب شده و توان مقابله و جواب را از آنها سلب نمايد  ،اين خود دال بر صدق
تحدي كننده در دعوايش ميباشد  .همچنان نشان ميدهد كه راه كساني كه با اين تحدي مقابل شده
اند باطل ميباشد.
ولي اين داللت زماني كامل و درست است كه تحدي از تمام شرايطي كه براي اين داللت
الزم دانسته ميشود  ،برخوردار باشد .
اكنون توجه كنيم كه آيا در تحدي كه قرآن كريم متوجه مشركين مكه و قريش ساخت تمام
شرايط آن وجود داشت يا خير ؟
قبل از جواب اين سئوال بايد بدانيم كه شروط تحدي چيست ؟
شروطي را كه براي درست بودن چلنج الزم است  ،چنين ميتوان خالصه كرد :
اول  :موضوع تحدي و چلنج در قدرت كساني كه با تحدي مواجه شده اند داخل باشد  .و
حتي باال تر از آن در اختصاص آنها بوده و آنها از مهارت كامل در آن كار برخوردار بوده و تفوق
و شهرت كامل داشته باشند .
به طور مثال اگر پهلواني چلنج خود را متوجه ساير پهلوانان كرده و ميگويد  :من قهرمان ميدان
پهلواني هستم و اگر درين امر شك دارد وارد ميدان شود !
درينجا موضوع چلنج ” پهلواني“ است و اين امر در توان پهلوانان ديگر ميباشد و از اختصاص
كساني است كه اين تحدي متوجه آنها گرديده است .
دوم  :شرط دوم اينست كه ؛ كسانيكه مورد چلنج قرار ميگيرند با تمام رغبت و حرص شديد
خواستار ابطال دعواي چلنج دهنده باشند و بخواهند كه حتماً بايد جواب آنرا بدهند .
پس موجوديت شرط اول بخاطر سالم بودن تحدي و بدست آمدن نتيجة سالم از آن كافي
نميباشد  .زيرا ممكن است كه آنها رغبت و شوقي در ابطال دعواي چلنج دهنده نداشته باشند  .به
همين خاطر از ارائة جواب خود داري كرده و سكوت اختيار ميكنند كه درينصورت سكوت شان
دال بر عجز شان نبوده و صداقت تحدي كننده در دعوايش ثابت نميگردد  .چنانچه اگر در بين
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پهلوانان كساني باشند كه توانايي شكستن اين چلنج را داشته باشند  ،ولي خواستار جواب آن
نباشند بخاطريكه بر سبيل مثال پسر چلنج دهنده يا برادر يا يكي از دوستانش باشد و يا اينكه چلنج
دهندة در نظر شان حقير آمده و او را سزاوار مقابله ندانند  ...كه درينصورتها چنانچه گفتيم عدم
جواب دال بر عجز و ناتواني آنها بوده نميتواند .
سوم  :شرط سوم اينست كه در برابر كساني كه تحدي متوجه آنها گرديده است  ،موانعي
وجود نداشته باشد مقصد ما از مانع درينجا ترس از تحدي كننده و اذيت و آزار ممكنة است كه
در صورت شكست  ،به ديگران برساند .
بنابرين ميبينيم كه موجوديت دو شرطي كه قبالً ذكر شد كفايت نميكند بلكه بايد شرط سوم
نيز همراه با آنها موجود باشد .
به طور مثال اگر شخصي كه در رأس قدرت دولتي قرار دارد  ،مخالفين خود را مخاطب قرار
داده و برايشان ميگويد كه او يگانه شخصي است كه مورد اعتماد مردم بوده و ملت هيچ فردي
غير از او را به رياست دولت انتخاب نميكند ! و با اين ادعا تمام كساني را كه اين سخن او را
قبول ندارند به مبارزه طلبيده و چلنج ميدهد كه اگر قبول نداريد در انتخابات رياست جمهوري
خود را در برابرم كانديد كنيد !!
حاال اگر ديگران بعلت ترس از قدرت و جبروت او ساكت مانده و از مقابله با او خود داري
كردند  ،اين سكوت آنها هيچگاهي دال بر صحت دعواي آن چلنج دهنده نميباشد .
اين بود شرطهايي كه براي معتبر بودن و مؤثر بودن هر چلنجي در راه حصول نتيجة درست ،
ضروري ميباشد  .اما آيا اين شروط در تحدي و چلنجي كه قرآن كريم به زبان رسول اهلل  در
برابر مشركين اعالن كرد  ،موجوديت داشت ؟
موجوديت شروط الزم در تحديات (چالشها) قرآن كريم :
 38ـ شرطهايي كه براي معتبر بودن و صحت چلنج ضروري است  ،همه در تحديات قرآن
كريم به بلندترين وجه آن موجود ميباشد .
اول  :شرط اول عبارت ازين بود كه موضوع تحدي در حيطة قدرت و اختصاص كساني
باشد كه تحدي متوجة آنها ميگردد  .درين خصوص بايد گفت كه ؛ همه ميدانيم كه قريش و ساير
عرب درفصاحت و بالغت و شناخت دقايق زبان عربي مشهور و در خطابه  ،شعر  ،نثر و ذوق
عربي سرآمد همگان بودند  .حتي آنها بخاطر انتخاب بهترين شعر محافل مشاعره برپا ميكردند.
همچنان معلوم است كه اهلل  قرآن را به زبان عربي نازل فرموده و مخاطب اول آن همين
عربهايي بودند كه قبالً در مورد آنها تذكر داديم .
زمانيكه قرآن كريم آنها را مورد چلنج قرار داده و به ايشان ميگويد  :اگر درين امر شك داريد
كه اين كتاب كالم اهلل  است كه بر محمد  نازل شده است  ،پس شما ده سورة مانند آنرا
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بياوريد ! و يا الاقل يك سورة مانند آنرا بياوريد !
درين صورت آنها را به امري مورد چالش قرار ميدهد كه در حيطة قدرت شان بوده و
ازاختصاص شان ميباشد و بيشترين مهارت را در همين فن سخن و سخنداني دارند .
پس شرط اول صحت تحدي قرآن كريم در برابر مخالفين موجود ميباشد .
دوم  :در رابطه به شرط دوم كه موجوديت خواست و رغبت قريش و ساير مخالفين در باطل
ساختن دعواي پيامبر  و اثبات دعواي خود شان بود  ،نيز ميبينيم كه اين شرط با تمام قوت خود
موجود ميباشد و آنها با تمام توان ميكوشيدند كه رسالت محمد  را باطل و نادرست ثابت كرده
و ادعاي خود مبني بر تكذيب ايشان را به كرسي بنشانند  .و اين امريست كه حتي كسانيكه
كمترين معلوماتي از تاريخ اسالم دارند صحت آنرا ميپذيرند  .زيرا واضح است كه قريش دعوت
پيامبر گرامي اسالم را با ديدة رضايت ننگريسته و به گونه هاي مختلفي كوشيدند كه مردم را از
قبول آن باز دارند  .آنها در كنار ساير وسايلي كه بخاطر تحقق اهداف شان بكار بردند  ،شيوة
تطميع و وعده ها را نيز در پيش گرفتند و به ابوطالب پيشكش نمودند كه برادر زادة خودد را ازين
دعوت باز دارد و آنها حاضرند كه او را در مقابل اين باز ايستادن از دعوت آنقدر مال برايش
بدهند كه او را ثروتمندترين اهل مكه بگرداند و حتي حاضرند كه محمد  را رئيس خود مقرر
كرده و پادشاهي عرب را برايش بسپارند و اگر اين امري را كه آورده است در اثر امراض رواني
و وسوسة شيطاني بوده و ضرورت به طبيب دارد  ،بزرگترين طبيبان و كاهنان را بخدمت او
بگمارند تا در عالجش بكوشند !
اما بعد از شنيدن درخواستهاي قريش جواب پيامبر در برابر كاكايش چنين بود كه :
”اي كاكا ! سوگند به اهلل كه اگر آفتاب را در دست راستم و مهتاب را در دست چپم بگذارند
تا اين امر را ترك كنم  ،هرگز آنرا ترك نخواهم كرد تا آنكه اهلل  آنرا پيروز گرداند و يا من در راه
آن هالك شوم “
بعد از اين جواب قاطع  ،آنها راه تهديد  ،اذيت رساني و محاصره اقتصادي را در برابر رسول
اهلل  و همراهانش در پيش گرفتند و به رسول اهلل  تهمتهايي زدند كه آنحضرت  از تمام آنها
كامالً مبراء بود  .آنها پيامبر  را مجنون  ،ساحر  ،كاهن  ،دروغگو و  ....خواندند و آزار و اذيت
مسلمانان را به حدي رساندند كه شماري از آنها در اثر آن به شهادت رسيدند و عدة بخاطر نجات
ازين اذيتهاي غير انساني مجبور به دوبار هجرت به حبشه شدند .
بناءً تمام اين حوادث نشان ميدهد كه قريش و ساير مشركين عرب با تمام توان در پي آن
بودند كه دعواي پيامبر  را نادرست ثابت كنند تا مردم را از قبول آن مانع گردند .
شرط سوم  :اين شرط كه همانا عدم موجوديت موانع بر سر راه مخالفين در جواب دادن و
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ناكام ساختن تحدي ميباشد نيز در تحدي و چلنج قرآن وجود داشت  .زيرا همه ميدانيم كه قدرت
سياسي و سلطنت مكه و ساير مشركين عرب در دست قريش قرار داشت و پيامبر  و مسلمانان
از هيچنوع قدرت و سلطة برخوردار نبودند  .آنها ضعفاء و ناتواناني بودند كه حتي قدرت دفاع
ازخود را نداشتند و به همين علت بود كه شماري از آنها بخاطر نجات دين خود از فتنه هاي
قريش مجبور شدند تا به حبشه هجرت كنند و باآلخره تمام مسلمانان و در اخير شخص رسول
اهلل  راه هجرت بسوي مدينه را در پيش گرفتند .
تمام اين حاالت واضحاً نشان ميدهد كه هيچ مانعي در برابر قريش قرار نداشته و از هيچ
جهتي احساس خوف و ترس نميكردند و اين زمينه برايشان كامالً مساعد بود كه زعم خود را
درين رابطه كه قران كالم اهلل نيست و رسول اهلل  در دعوايش (نعوذ باهلل) صادق نيست به اثبات
برسانند و اگر ميتوانستند حتماً اين كار را ميكردند .
نتیجۀ منطقي اين چلنجها :
 39ـ اين تحدي قرآن كريم در برابر مشركين  ،ناتواني و سكوت آنها را به دنبال داشت
چنانچه قبالً توضيح داديم .
چون ناتواني آنها ثابت شد  ،در حاليكه تمام شرايط الزم متوافر و موجود بود  ،ثابت ميگردد
كه محمد  در عوايش صادق و پيامبر برحق اهلل  ميباشد و قرآن كريم كتاب اهلل  است كه
براي هدايت بشر نازل فرموده است .
الزمة ثبوت اين امر اينست كه بر تمام انسانها واجب است كه به نبوت محمد  ايمان آورده و
از وي پيروي كنند و به شريعتي كه اهلل  نازل نموده است منقاد گرديده و به تمام دساتيري كه در
قرآن كريم و سنت مطهر نبوي آمده است التزام داشته باشند .
اين چالشها دوام دارد :
 40ـ اين تحدي قرآن در برابر مخالفين تا هنوز پابرجا بوده و متوجه كساني است كه در حقانيت
رسالت محمدي  و اينكه قرآن از جانب اهلل  نازل شده است شك دارند و اين چلنج اكنون هم در
برابر آنها قرار داردو تا آنروزي ادامه خواهد يافت كه زمين و اهل آنرا اهلل متعال به ارث ببرد .
اين امر چه داللتي دارد ؟
داللت آن كامالً واضح است و آن ثبوت حقانيت رسالت سيد األنبياء و خاتمة پيامبران 
ميباشد كه با داليل قاطع  ،براهين آشكار و حجتهاي مستحكمي كه در دسترس ما قرار دارد به
اثبات ميرسد و براي هيچ طاغي و سركشي اين توان را نميگذارد كه از صحت آن انكار كرده و
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مغالطه و جدالي را براه بياندازد.
چون دانستيم كه اين دليل از عهد نبوت تا عصر حاضر يعني مدت چهارده قرن استوار و
پابرجا مانده است  ،و اسالم در طول اين مدت با دشمان معاند  ،كفار سركش و رهروان افكار
باطل بارها مقابل گرديده است و تمام آنها تا آخرين توان خود كوشيده اند كه در حقانيت اسالم
طعن وارد كرده و در مورد مصدر اصلي آن شكوك و شبهاتي ايجاد كنند و عقايد و افكار آنرا با
داخل كردن انديشه هاي باطل خود ملوث سازند  ،ولي هيچگاهي جرئت جواب دادن به اين
تحدي را نكرده اند .
بنابرين با تمام يقين و ايمان ميگويم كه دليل اعجاز قرآن كه با اينهمه دشمنان حقود و حاسد
مقابله كرده و پيروز بدر آمده است  ،يقين ًا بزرگترين دليلي است كه صدق رسالت رسول اهلل  را
به اثبات ميرساند .
انكار از نبوت محمد  درحقیقت بي ارزش قرار دادن عقل انساني است :
 41ـ بنابر آنچه گذشت  ،انكار از نبوت محمد  بعد از اينهمه داليل قاطع بر صدق نبوت
ايشان  ،در حقيقت تنقيص و كم زدن عقل انساني بحساب مي آيد كه آنرا جحود و انكاري
ميدانيم باالتر از هر جحودي  ،كه بر اساس حسد و عناد محض اتخاذ گرديده است و بدون شك
جرم بزرگي بحساب مي آيد  .به همين دليل اهلل  جزاي خيلي دردناكي برايش تعين كرده است و
مرتكبين آن در شمار كفار و متمردين بر اهلل  بحساب مي آيند  .نكتة ديگر اينكه كسانيكه از
نبوت محمد  منكر ميشوند  ،هيچ سند جوازي بر ايمان به ساير انبياء در دست شان باقي نميماند
زيرا او كه از موجوديت آفتابي كه به چشم سر ميبيند و با تمام وجود خود احساس ميكند ،انكار
ميورزد  ،هيچ توجيهي براي ايمان آوردن به ستاره هايي كه آنرا نميبيند  ،نخواهد داشت  .و اگر باز
هم به ايمان آوردن به آنها اصرار بورزد درحقيقت اين ايمان و آن انكار كردن شان جز يك
تناقض گويي آشكار چيزي ديگري نخواهد بود .
اثبات رسالت محمدي  دلیل ثبوت ساير رسالتهاست :
 42ـ بنابرين  ،اثبات نبوت محمد  در حقيقت ثابت كنندة نبوت ساير انبياء كرام ميباشد  .زيرا
اين قرآن كريم است كه از نبوتهاي سابقه و اصحاب آن كه انبياي گرامي اهلل اند  ،صحبت نموده
است و چون با داليلي كه ذكر شد  ،اعجاز قرآن كريم ثابت گرديده و معلوم ميشود كه قرآن
كريم كتاب اهلل بوده و از سوي او تعالي بر محمد  نازل شده است  ،اين امر نيز لزوماً ثابت
ميگردد كه تمام آنچه در قرآن آمده است حق و حقيقت است .
ما اين سخن را بخاطري ميگوييم كه هيچ دليل قاطع و زندة غير از قرآن در دست نيست كه
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رسالتهاي قبل از خاتم األنبياء  را ثابت سازد  .بنابرين كسانيكه از نبوت محمد  انكار ميورزند و
ميخواهند كه مردم را بسوي دين منسوخ شدة ساير انبياء دعوت كنند  ،در حقيقت در يك تناقض
آشكار بسر برده حجت و دليلي را بدست ملحدين ميگذارند كه آنها با استفاده از آن  ،از اصل
نبوت انكار كنند  .لذا كفر ورزيدن به رسالت هر پيامبري در حقيقت كفر ورزيدن به رسالت اسالم
ميباشد زيرا اين عمل او متضمن تكذيب بخشهايي از قرآني ميباشد .
مقتضیات و مستلزمات ايمان به نبوت محمد : 
 43ـ ايمان به سيد األنبياء و المرسلين  بحيث آخرين فرستادة اهلل  از ما ميخواهد تا در برابر
تمام اوامر و نواهي او به صورت مطلق تسليم و منقاد گرديم  .اين تسليمي و انقياد بايد همراه با
تصديق بوده و هيچگونه دلتنگي  ،مناقشه  ،جدال  ،تعقيب  ،و اخذ بعضي و ترك بعض ديگري
در آن راه نداشته باشد  .زيرا تمام آنچه نام برديم با مقتضاي ايمان به رسالت پيامبر  در تضاد
وتناقض ميباشد  .به همين علت است كه تمام نصوص قرآني در همين راستا تأكيد نموده و
اموري را كه از مقتضيات ايمان است  ،شرح و بيان ميكند  .از جمله ،به نصوص ذيل توجه
نماييد:
(        آل عمران)132/

” و از اهلل و رسول او اطاعت كنيد تا بر شما رحم كرده شود “
               
(               آل عمران 31/ـ )32

” بگو اگر دوست ميداريد اهلل را پس پيروي كنيد مرا تا دوست بدارد شما را اهلل و بيامرزد
گناهان شما را و اهلل آمرزندة مهربان است  .بگو از اهلل و پيامبر اطاعت كنيد  .پس اگر روى
گردانيدند [بدانند كه] يقيناً اهلل كافران را دوست ندارد“ .
(         النساء)80/

” هر كه از رسول اطاعت كرد در حقيقت از اهلل اطاعت كرده است “
              
(       النور)51/

” جز اين نيست كه سخن مؤمنان زمانيكه خوانده شوند بسوي اهلل و رسول او تا حكم كند در
ميان شان اينست كه ميگويند شنيديم و اطاعت كرديم (تسليم حكم شديم) و آن گروه ايشان اند
رستگاران “
               

(   الفتح)17/
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” و كسيكه فرمان برد اهلل و رسول او را  ،داخل سازد او را در بهشتها كه ميرود زير درختان آن
جويها و هركه روي گردان شود عذاب كند او را به عذاب دردناك “
(           الحشر)7/

” و آنچه را پيامبر براي تان ميدهد بگيريد و از آنچه نهي ميكند دستبردار شويد “
                 
(          األحزاب)36/

” حقي نيست براي مرد و زن مؤمن كه چون فيصله كند اهلل و رسولش كاري را  ،اختياري
باشد ايشان را در كار شان  ،و هركه نافرماني كند اهلل و رسولش را  ،يقيناً به صورت آشكاري
گمراه شده است “
               
                
(النساء)59/

” اي مؤمنان اطاعت كنيد از اهلل و اطاعت كنيد از رسول اهلل و اطاعت كنيد از صاحبان امر
خود  ،پس اگر اختالف كرديد در چيزي ( شما و امراء) پس بازگردانيد آنرا بسوي اهلل و رسول
اگر به اهلل و روز رستاخيز ايمان داريد  .اين بهتر و نيكوتر است به اعتبار انجام “
        8      
(       النساء)65/

” پس قسم به پروردگار تو كه ايمان نمي آرند تا آنكه حُكَم گردانند ترا در اختالفي كه واقع
شده ميان شان باز نمي يابند در دلهاي خويش هيچ تنگي از آنچه تو حكم كردي و قبول كنند آنرا
به انقياد “
              
(النور)63/

” پس بايد بترسند آنهاييكه مخالفت ميكنند از امر او (پيامبر) ازينكه برسد ايشانرا فتنة و يا برسد
ايشانرا عذابي دردناك “
اين آيات و نصوص زيادي مشابه آن در قرآن كريم موجود است كه مؤمنين را به خواسته
هاي ايمان به رسالت محمد  تذكر داده و آنها را به مستلزمات اين ايمان متوجه ميسازد .
گاهي به اطاعت كردن از رسول اهلل  امر ميكند و اطاعت كردن از او را در حقيقت امر ،
اطاعت از اهلل  معرفي ميكند و بيان ميدارد كه پاداش فرمانبرداران نعمتهاي جنت است و جزاي
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سركشان عذاب جهنم است و در آيات ديگري بيان ميكند كه ايمان به نبوت محمد  خود مستلزم
عمل كردن به اوامر و دستبردار شدن از اموري است كه نهي كرده است و اين اطاعت از مقتضاي
ايمان بوده و واجب ميباشد  ،بنابرين هيچ اختياري براي مؤمن نميگذارد  .در بعضي آيات امر
ميكند كه در وقت بروز اختالف بايد به سوي اهلل و رسول او مراجعه گردد و ايمان كامل و حقيقي
به محمد  الزم ميگرداند كه با رضايت كامل حكم و فيصلة او را پذيرفته و آنچه را ميگويد با
خوشي خاطر پذيرا گردد  .در جاي ديگري تهديد ميكند كه مخالفت از امر رسول اهلل  سبب
خشم اهلل متعال گرديده و عذاب الهي را به دنبال دارد و انذار ميكند كه مخالفت كنندگان بايد از
سوء خاتمه و آتش سوزاني كه در انتظار شان است  ،بترسند .
 44ـ واقعيت اينست كه ياد دهاني و تذكري كه اين آيات ميدهد  ،در حقيقت نتيجة منطقي
ايمان به صدق محمد  و پذيرفتن رسالت او ميباشد  .زيرا هر عقل سليمي اينرا غير معقول ميداند
كه شخصي به رسالت ايشان ايمان بياورد ولي با بعضي از اموري كه آورده است به نزاع و
مخالفت برخيزد و يا به آن رضايت نشان ندهد و خودرا در مقام نقد و تعقيب اموري قرار دهد كه
ايشان از جانب اهلل متعال آورده اند .
همچنان نميتوان پذيرفت كه شخصي همراه با ايمان در بعضي امور تمرد و عصيان ورزيده و
اعمالي را مرتكب گردد كه با مقتضيات ايمان به رسالت در تضاد و تناقض باشد .
كسيكه اينرا ميپذيرد كه فالن شخص طبيب ماهر و با تجربه است  ،حتماً تمام چيزهايي را كه
در مورد طبابت ميگويد بدون شك وترديد ميپذيرد و معلوماتي را كه در مورد امراض وشيوة
تداوي آن ارائه ميدارد قبول كرده و رهنمايي هاي او را در خوردن و نوشيدن عملي ميكند و بخود
اجاره نميدهد كه با اومناقشه كرده و به جدال برخيزد  .اگر اين شيوة برخورد با طبيب معقول است
در حاليكه آنچه ميگويد احتمال خطاء نيز دارد  ،پس چگونه ممكن است كه به محمد  بحيث
پيام آور اهلل  ايمان بياورد و باز با او در مواردي به مناقشه و مخالفت برخيزد ؟!
وجايب ما در برابر رسول اهلل : 
 45ـ واجب ما در برابر رسول اهلل  بعد از آنكه اهلل  نعمت ايمان را بما عطا فرمود  ،اينست
كه به تمام آنچه خبر ميدهد بدون چون و چرا ايمان آوده و تصديق نماييم و از تمام اوامر او
اطاعت و از تمام نواهي او اجتناب كنيم و بايد اين اطاعت و اجتناب با تسليمي كامل و رضايت
همه جانبه همراه باشد .چنانچه در فقرة گذشته ذكر نموديم و نصوص قرآني را درين مورد ذكر
نموديم .
عالوه برآن وجايب ديگري نيز در برابر او ( كه وجودم  ،پدر و مادرم و همة هستيم فدايش
باد) داريم كه اينك مختصراً به آن اشاره ميكنيم .
اول  :محبت داشتن با او بيشتر از نفس  ،اهل و اوالد و تمام مردم مي باشد  .رسول اهلل  درين
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مورد ميفرمايد :
اَّلل علاي ِه وسلام قا ا ِ ِ ِ ِ ِ
ول اِ
« اعن أِاِب ُهرإيرةا ر ِ
اَّلل ا ا
ض اي ا
اح ُدُك إم اح اَّت
اَّللُ اعإنهُ أا ان ار ُس ا
ال اف اوالاذي نا إفسي بِياده اَل يُ إؤم ُن أ ا
إ
اا ا
صلى اُ ا إ ا ا ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب إِلإايه م إن اوالده اواولاده » (صحيح البخاري ،كتاب اْلميان)
اح ا
أا ُكو ان أ ا
” از ابو هريره  روايت است كه رسول اهلل  فرمود  :سوگند به آنكه نفس من بدست اوست
اينكه مؤمن بوده نميتوانيد كسي از شما تا آنكه من نزد او محبوبتر از پدر و پسرش باشم “
بديهي است كه صداقت در دعواي محبت با او ،در متابعت مخلصانه از سنت او تبلور مييابد و
كسيكه از سنت او متابعت نميكند به هيچصورت در دعواي محبت و دوستي با ايشان صادق
نميباشد .
همچنان كسب رضايت او نيز از لوازم محبت صادقانه با ايشان ميباشد  .اهلل  ما را مورد
خطاب قرار داده و امر مينمايد كه :
            

(  التوبه)62/

” سوگند ياد ميكنند به اهلل براي شما (اي مؤمنان) تا شما را راضي سازند  ،و اهلل و رسول او
مستحق ترند باينكه ايشان را راضي سازند  ،اگر مؤمن راستين باشند “
دوم  :توقير  ،احترام و بزرگداشت اوست كه در حيات و بعد از وفات شان بايد بجا آريم .
(           النور)3/

” مكنيد خواستن رسول را در ميان خود مانند خواستن بعض شما بعضي را “
زيرا رسول كريم و بزرگوار مانند ساير مردم نميباشد و بر مردم فرض است كه او را احترام ،
تعظيم و توقير نمايند و حتي در صدا كردن نيز بايد اين امر را مراعات كرده و با كلمة ” رسول اهلل
“ و ” پيامبر اهلل “ ايشانرا مخاطب قرار دهند .
از مظاهر اين احترام و توقير او اينست كه در سخن گفتن بر او پيشي نكرده و در وقت بيان
سخنان او صداي خود را بلند نكنيم .
                  
             
(          الحجرات)1/

” اي مؤمنان پيشدستي مكنيد در برابر اهلل و رسول او و از اهلل بترسيد  ،هر آئينه اهلل شنوا و
داناست  .اي مؤمنان بلند مكنيد آوازهاي خود را باالتر از آواز پيامبر و بلند مگوئيد با او سخن
مانند بلند گفتن بعض شما به بعضي (از خوف) اينكه ضايع شود عملهاي شما و شما خبر نباشيد“
اين احترام و توقير بعد از وفات شان نيز بايد مراعات گردد و در مسجد نبوي و نزديك قبر
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شان نبايد آواز بلند گردد  .همچنان در وقت شنيدن احاديث مطهر ايشان بايد اين ادب مراعات
گرديده و به صورت درست به آن گوش دهيم و به حكم او راضي بوده و نبايد از دايرة فرمان او
خارج شويم و با آراء و نظريات فاسد نبايد با آن معارضه و مقابله كنيم  .خالصه اينكه چون
مسلمان بشنود كه ” رسول اهلل  فرمود  “ :بايد بداند كه سخن هيچكسي در برابر سخن او اعتبار
ندارد و هيچكسي در مقام معارضه و مقابله با او بوده نميتواند  ،بايد سخن او را بشنود و بفهمد كه
كالم پيامبر گرامي برايش گفته ميشود و عزم كند كه مطابق آن عمل نمايد .
سوم  :از رسانيدن كوچكترين ايذاء و اذيت به وي دوري كند  .زيرا هر عملي كه سبب اذيت
او ميگردد حرام بوده و حتي گاهي هم سبب خروج از اسالم ميگردد .
(         األحزاب)53/
” و جايز نيست براي شما كه رسول اهلل را اذيت كنيد “
(          التوبه)1/

” و آنهاييكه پيامبر اهلل را اذيت ميكنند  ،برايشان عذاب دردناك است “
طعن و بدگويي ازواج مطهر ايشان بدترين آزار و اذيتي است كه متوجة ايشان ميگردد و
هرنوع بي احترامي و دشمني با آنها درين زمره شامل ميباشد  .آنها به نص قرآني ”مادران مؤمنان“
اند و در دنيا و آخرت همسران پيامبر  ميباشند  .همچنان دشمني  ،طعن و بدگويي با اهل بيت
1
شان نيز در همين حكم شامل ميباشد .
چهارم  :فرستادن درود و سالم به ايشان :
             

(   األحزاب)5/

” هر آئينه اهلل و فرشتگان او بر پيامبر درود و رحمت ميفرستند  ،اي مؤمنان (شماهم) رحمت و
درود بفرستيد بر وي و سالم بفرستيد به سالم گفتني “
آنچه حق اهلل است نبايد با حق رسول اهلل خلط گردد :

 46ـ درينجا الزم و واجب است كه تذكر داده شود كه نبايد بين حقوق اهلل و حقوق پيامبر
گرامي  خلط صورت گيرد  .زيرا ممكن است مسلمانان گاهي بدون اينكه بداند مرتكب اين
خلط و آميختگي گرديده و حتي ممكن است به صورت آگاهانه در آن واقع گردد و به اين گمان
كه اين عمل او ضمن وجايب در برابر رسول اهلل  داخل و بر مسلمانان واجب است و سبب
ازدياد محبت با او ميگردد  ،مرتكب شرك خفي و يا شرك جلي گرديده و مورد غضب اهلل  قرار
گيرد .
======================================================
 1ـ دشمني  ،خصومت و بدگماني باالي بعضي از اصحاب رسول اهلل  خصوصاً دشنام دادن و بعضي از آنها نيز از جملة اذيت رسول اهلل
 ميباشد  .بايد توجه داشت كه مناقشات و جنگهايي كه بين صحابه رخ داده است بنابر عقيدة اهل سنت همه اجتهادي بوده اند .
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بايد دانست كه محبت حقيقي با رسول اهلل  متابعت از سنت او و ازين طريق كسب رضايت
او ميباشد واين امر تنها در پيروي از شريعت اسالمي ممكن است كه پيامبر  از جانب اهلل  آورده
است و سنت قولي و فعلي شان را شامل ميگردد .
معلوم است كه پيامي را كه از سوي اهلل متعال آورده است در صدر آن توحيد اهلل  عبادت
خالصانه براي او قرار دارد كه بايد تمام صورتها و اشكال عبادت فقط دربرابر اهلل واحد تقديم
گرديده وذرة از آن براي كس ديگري پيشكش نشود وچنانچه گفتيم معناي توحيد همين است و بس
بخاطر روشن شدن و تركيز همين معاني ارزشمند در نفس مسلمانان ،قرآن كريم در جاهاي
متعددي بيان نموده است كه محمد  بشر است .
                 
(      8    كهف)11/

” بگو جز اين نيست كه من انساني ام مانند شما كه وحي فرستاده ميشود بسوي من كه معبود
شما معبود يگانه است و بس  ،پس هر كسيكه اميد دارد لقاي پروردگار خود را پس انجام دهد
اعمال پسنديده را و شريك نسازد در عبادت پروردگار خود هيچ كسي را “
و رسول اهلل  تأكيد ميكند كه او هيچ نفع و ضرري را براي خود و ديگران در اختيار ندارد
بلكه مالك نفع و ضرر فقط اهلل واحد است .
                
               
(األعراف)188/

” بگو مالك نيستم براي خود نفعي و نه ضرري را مگر آنچه اهلل خواسته است  ،و اگر غيب را
ميدانستم البته بسيار جمع ميكردم از جنس منفعت و نميرسيد بمن هيچ ضرري  ،نيستم من مگر بيم
دهنده و مژده رسان براي گروهي كه ايمان دارند “
بنابرين فرياد خواهي  ،طلب كمك و خواست دفع ضرر بايد از اهلل واحد صورت گيرد  ،همان
پروردگاري كه مارا مكلف ساخته است تا بسوي او روي آورده و هر چيز خود را از او بخواهيم .
(        غافر)/

” و گفت پروردگار شما مرا بخواهيد قبول ميكنيم خواست شما را “
همچنان ترس و تقوا بايد در برابر اهلل  صورت گرفته و توكل بايد فقط بر او صورت گيرد .
زيرا اوست كه براي همة بندگانش كافي است .
(             النور)52/
” و هر كه فرمان برداري كند از اهلل و رسول او و بترسد از اهلل (توبه كند) و پرهيز كند (در
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آينده از گناهان) پس آن گروه ايشانند بمقصد رسندگان “

              

(       التوبه)59/

” و اگر ايشان راضي ميشدند به آنچه اهلل و رسول او بايشان داده است و ميگفتند كه كافيست ما را
اهلل (زود) است كه بدهد ما را از فضل خود و رسول او  ،بيشك ما خاص به اهلل رغبت كنندگانيم “
اين آيات قرآن صراحتاً حقوق اهلل متعال و حقوق رسول اهلل  را مشخص ميسازد .
از حقوق اهلل  خشيت در برابر او  ،تقوا از او  ،توكل بر او  ،كافي دانستن او در همة امور ،
خوف و اميد از او ميباشد .
اما اطاعت كه از حق اهلل و حق رسول او گفته شده است اطاعت از رسول اهلل  در حقيقت
اطاعت از اهلل ميباشد .
همچنان پيامبر حق دارد كه از فيء و غنايم به هركسي بخواهد بدهد .
در حديث شريف ميخوانيم كه :
ت الناصارى ابن مراَي فاِإاّنا أااَن عب ُده اف ُقولُوا عب ُد اِ
اَّلل اوار ُسولُهُ »
اإ ُ
«ِ اَل تُط ُإر ِوِن اك اما أاطاإر إ ا ا إ ا ا إ ا
اإ
(صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء عن ابن عباس )
” در توصيف و مدح من غلو و افراط نكنيد چنانچه نصاري در مورد عيسي ابن مريم كردند ،
جز اين نيست كه من بندة اهلل هستم  ،پس بگوييد بندة اهلل و رسول او “
و در حديث ديگري ميخوانيم :
ِ
ت  ,قاا ال:جعل ا ِ ِ ِ
« اع ِن ابإ ِن اعبا ٍ
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام :اما اشاءا ا
صلاى ا
ال :قا ا
اس  ,قا ا
اَّللُ او ِشإئ ا
اا
اب ا
إت اَّلل ندًّا با إل اما اشاءا
ال ار ُج ٌل للنِ ِي
ا
اَّللُ او إح ادهُ( ».املعجم الكبري للطرباِن )
” از ابن عباس  روايت است كه مردي به رسول اهلل  گفت  :آنچه اهلل بخواهد و تو بخواهي
(ميشود) پيامبر  گفت  :مرا با اهلل همتا و شريك گردانيدي ! بلكه هر آنچه تنها اهلل بخواهد همان
ميشود “ 1
پس پيامبر گرامي  توحيد خالص پروردگار را به ارمغان آورده است و بخاطر آروزمندي
شديدي كه به منافع مسلمانان داشت  ،همچنان كه توحيد را به مردم بيان كردند  ،همراه با آن
شرك را نيز واضح نمودند تا مسلمانان به صورت ناخواسته به آن واقع نشوند و اين امر كمال
خيرخواهي  ،نصيحت و رحمت و مهرباني شان را نسبت به امتش نشان ميدهد  .اهلل  او را در
برابر اين خيرخواهي شان پاداشي بدهد كه سزاوار عظمت اهلل متعال و شايستة شأن رسول گرامي
او ميباشد  .اهلل  در توصيف اين نبي رحمت ميفرمايد :
======================================================
 1ـ مردم در عنعنة باطل خود اكنون هم بر خالف مقتضاي توحيد و منع پيامبر  همچو مقوله هايي دارند چنانچه به شخص با صالحيتي
ميگويند ” اين كار از اهلل ميشود و ازتو ميشود“ ” يا اگر اهلل و پيرها كند اين كار ميشود“ .
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)128/ (التوبه   

” هر آئينه آمده است به شما رسولي از خود شما كه دشوار است بر وي رنج شما و خيلي
“ حرص دارد بر(خير) شما و به مؤمنان نهايت مهربان و رحيم است
)6/ (األحزاب       

“  پيامبر نسبت به نفسهاي شان نزديكتر و مقدمتر است، ” براي مؤمنان

40

اصول دعوت

www.eslahonline.net

41

بحث سوم :
ركن سوم
عمـل صـالـح

ماهیت عمل صالح :
47ـ عمل صالح همانست كه مورد پسند و رضايت اهلل متعال قرار گيرد و زماني چنين بوده
ميتواند كه دو شرط اساسي در آن موجود باشد .
اول  :بايد مطابق شريعت اسالمي انجام يابد .
دوم  :نيت  ،مقصد و هدف از آن كسب رضاي اهلل واحد باشد .
اگر يكي ازين دو شرط در عملي وجود نداشته باشد  ،هيچگاهي مورد رضايت اهلل  قرار
نگرفته و اجر و ثوابي بر آن مرتب نميگردد .
     8          
(الكهف)110/

” پس هر كسيكه اميد دارد لقاي پروردگار خود را پس بايد عمل نيك كند و شريك نسازد در
عبادت پروردگار خويش هيچ كسي را “
و مقصد از عمل صالح درين آيت چنانچه گفتيم همانست كه بصورت صحيح و موافق با
شريعت اسالم و خالص براي اهلل صورت گيرد .
جايگاه عمل صالح در اسالم :
 48ـ عمل صالح در اسالم جايگاه و مقام بزرگ و اساسي دارد  .زيرا عمل صالح بمثابة ثمره
و حاصل ايمان به اهلل  ، ايمان به روز آخرت و ايمان به رسول اهلل  ميباشد و با عمل صالح
است كه معناي كلمة شهادت ظاهر ميگردد .
قرآن كريم بخاطر نشان دادن اهميت عمل صالح در اسالم با الفاط و معاني مختلفي از آن ياد
آور ميشود  .در بعضي ايات عمل صالح را مقارن با ايمان ذكر ميكند و جاهاي ديگري جزاي
نيكويي را كه به دنبال دارد بيان ميدارد و در بعضي موارد تصريح ميكند كه اعمال صالحه يگانه
ثروتي است كه در آخرت به انسان فائده ميرساند و اهلل  اجر و ثواب نيكوكاران را ضايع نميسازد

42

اصول دعوت

www.eslahonline.net

 .بعضي ازآيات كريمه بيان ميكند اعمال صالحه سبب محو بدي ها و مغفرت گناهان ميگردد و در
جاي ديگري تأكيد ميكند كه هر انساني مواجه با خسران وزيان است مگر كسانيكه ايمان آورده
اند و عمل نيك انجام داده اند  .آيات ذيل مفاهيم فوق الذكر را توضيح ميدهد :
(              المائده)9/

” وعده كرده است اهلل كساني را كه ايمان آوردند و عمل نيك انجام دادند باينكه ايشان راست
بخشش و ثواب بزرگ “
(      1     الرعد)29/
” آنهاييكه ايمان آوردند و عمل نيك كردند  ،حالت خوش باشد ايشان را و خوب جايگاه “
              
(       النحل)/

” هر كسي كه انجام داد عمل نيك را مرد باشد يا زن در حالي كه او مسلمان باشد  ،پس او را
زندگاني پاك دهيم و بدهيم و مزد ايشان را به نيكوترين آنچه ميكردند عطاء نماييم “
(               الكهف)0/

” هر آئينه آنهاييكه ايمان آوردند و عمل شايسته كردند  ،ما ضايع نمي سازيم مزد كسي را كه
كار هاي نيك كرده است “
             

(   مريم)/

” و زياد ميكند اهلل هدايت آناني را كه راه يافته اند و نيكويي هاي پاينده بهتر است نزد
پروردگار تو از روي ثواب و بهتر از حيث مرجع “
          

(    العنكبوت)7/

” آنهاييكه ايمان آوردند و عمل نيك كردند (هر آئينه) دور ميكنيم از ايشان بدي هاي ايشان را
و البته پاداش ميدهيم ايشان را به نيكوترين آنچه ميكردند “
(          العنكبوت)/

” و آنهاييكه ايمان آوردند و عمل نيك كردند داخل سازيم ايشان را در زمرة مردمان نيك “

             
(   9  العصر)

” قسم به عصر كه هر آئينه انسان در زيان است  ،مگر آنهاييكه ايمان آوردند و كارهاي نيك
كردند و توصيه كردند يكديگر را به حق و توصيه كردند يكديگر را به صبر “
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پذيرفتن اسالم شرط قبول عمل است :
 49ـ بديهي است كه عمل پسنديده نزد اهلل  همانست كه در شرح فوق بيان شد  .شرط
ضمني ديگري كه از شرح فوق بدست مي آيد اينست كه براي پذيرفتن اسالم و ايمان داشتن به
آن شرط اساسي مقبوليت هر عمل نيكي ميباشد  .به همين ملحوظ است كه عمل صالح را هميشه
مقارن با ايمان ذكر ميكند كه مقصد از آن پذيرفتن و ايمان آوردن به اسالم بعد از بعثت پيامبر
گرامي اسالم بسوي جهانيان ميباشد  .اهلل  ميفرمايد :
               

(آل عمران)85/

” و هر كه غير از اسالم دين ديگري را طلب كند پس هرگز قبول كرده نميشود از وي و
اوست در آخرت از زيانكاران “
بنابرين اگر شخصي بر وفق شريعت اسالمي عمل ميكند و در ظاهر امر آن عمل مورد پسند
شرع بوده و حتي عمل كنندة آن در پي كسب رضاي اهلل  باشد  ،ولي به اسالم بعنوان آخرين
دين الهي و به محمد  بحيث پيامبر و آخرين فرستادة اهلل ايمان نداشته باشد  ،عمل او مردود بوده
و هيچ اجر و ثوابي را در پي ندارد .
بدعت گزاري در اسالم مردود است !
 50ـ ماداميكه عمل صالح همانست كه صحيح و خالصانه براي اهلل  باشد و مقصد از صالح
بودن عمل اينست كه بر وفق شريعت اسالمي ومطابق سنت رسول اهلل  باشد  ،پس هرگونه
نوآوري و بدعت چه به شكل كاستن باشد و چه به شكل افزودن  ،مردود بوده و هيچ اجر و
ثوابي را براي عمل كننده تحويل نميدهد  .اگر چه به نيت عبادت به اهلل  صورت گيرد  .رسول
اهلل  ميفرمايند :
اح اد ا ِ
س ِمإنهُ اف ُهاو ارد» (متفق عليه  ،عن عايشة رضي هللا عنها)
« ام إن أ إ
ث ِف أ إام ِراَن اه اذا اما لإاي ا
”كسيكه در امرما (دين ما) چيزي را تازه ايجاد كند كه از جملة آن نيست ،آن عمل مردود است“
بايد دانست كه ؛ بدعت عمل بدتر از معصيت است زيرا بدعت سبب بوجود آمدن تغير در
احكام شرعي گرديده و در حقيقت امر اتهام صريحي است كه بر شريعت اسالمي وارد گرديده و
آنرا به نقص متهم نموده و نيازمند تكميل  ،پيراستن  ،آراستن و تعديل ميداند  .اين امر خيلي
خطرناك بوده عقيده داشتن به آن و عمل كردن بموجب آن حرام مطلق ميباشد  .لذا رسول اهلل 
از بدعت در دين برحذر داشته و ميفرمايد :
« وإِ اَّي ُكم وُإم اد اَث ِ
ض اَللاةٌ »
ت إاأل ُُموِر فاِإ ان ُك ال ُإم ادثاٍة بِ إد اعةٌ اوُك ال بِ إد اع ٍة ا
ا إا
(سنن اِب داود ،كتاب السنة  ،عن العرابض بن ساريه )
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” و دوري كنيد از امور نوپيدا  .زيرا هر چيز نوپيدا در دين بدعت و هر بدعتي گمراهي است “
پس تمام خير در شريعت و التزام به آن ميباشد .
تنوع اعمال صالح در اسالم :
 51ـ اعمال صالحه در اسالم انواع و اشكال زيادي دارد و به صورت اجمال ميتوان گفت كه
تمام اوامري است كه اهلل  حكم وجوب و يا استحباب آنرا نازل فرموه است كه شامل تمام
عبادات و معامالت ميشود  .زمانيكه فرد مسلمان به اجراي آن قيام كرده و رضاي اهلل را در نظر
داشته باشد از جملة نيكوكاران حساب ميشود  .در مقدمة اعمال صالحه عباداتي قرار دارد كه در
حديث جبرئيل عليه السالم ذكر شده است كه عبارت از نماز  ،روزه  ،زكات و حج ميباشد  .اين
عبادات اركان اسالم را تشكيل داده و هيچ نوع تهاون و سهل انگاري در اجراي آن مجاز نميباشد
و نبايد از ارزش آنها كاسته شود  .به همين علت در حديث مشار اليه به شكل خاص ذكر شده
است .
اهمیت عبادت در اسالم :
5ـ عبادات در اسالم  ،رابطة فرد مسلمان را با پروردگارش تنظيم و تقويت نموده و
بندگي او را در برابر اهلل متعال به صورت واضح و آشكار تجسم و تبلور ميبخشد و حق خالص
اهلل بر بندگان ميباشد و چنانچه گفتيم در مقدمة آنها نماز و ساير عباداتي قرار دارد كه در حديث
جبرئيل عليه السالم ذكر شده است .
اينها عباداتي اند كه بايد شديداً به آنها پابندي صورت گرفته و مردم را بسوي آنها دعوت كنيم
و به هيچ صورت نبايد از جايگاه و ارزش آن كاسته شود  .اين عبادات در مجموع سبب تقويت
ايمان و رسوخ آن در قلبها ميگردد و حيثيت آب براي نباتات و هوا براي انسانها را دارد و اگر فرد
مسلمان در حق آنها غفلت و بي توجهي كند  ،از وي خيلي بعيد خواهد بود كه ايمان وي بقوت
خود باقي بماند .
اهمیت نماز :
 5ـ اهلل  نماز را در دهها آيت قرآن كريم ذكر نموده و احاديث زيادي در تأكيد فرضيت و
اهميت آن وارد شده است و همة آنها بيان ميكندكه نماز حد فاصل بين مسلمان و غيرمسلمان بوده
و از صفات ويژة مؤمن پرهيزگار ميباشد .
همچنان احاديث نبوي تأكيد ميكند كه كوتاهي درين عبادت گنجايش نداشته در حالت اقامت
و سفر  ،در حالت جنگ و صلح  ،در صحتمندي و بيماري  ،در هر حالتي بايد اداء گردد  .و بيان
ميدارد كه هر نوع تكاسل و سستي در آن از صفات منافقين ميباشد .
در آخرين وصيتهايي كه رسول اهلل  نمودند  ،نماز مقام اول را داشت و در آخرت زمانيكه
بنده در برابر پرودگارش قرار ميگيرد  ،اولين فريضة كه مورد باز پرس قرار ميگيرد  ،نماز است .
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نماز بهترين وسيلة تزكية نفس و پيوند بنده با پروردگارش ميباشد و تذكير مستمر به بنده گي و
معناي كلمة شهادت ميباشد  .و بهترين وسيلة است كه روح انسان را صيقل داده و گرد و
غبارهايي را كه بر آن مينشيند شستشو ميدهد  .نماز سبب آرامش و سردي چشم مؤمن است و
يگانه پناهگاه او در مشكالت و سختي ها ميباشد  ،چنانچه رسول اهلل  در حين سختي هاي
روزگار به نماز پناه ميبرد  .نماز  ،صاحبش را از فحشاء و بدكاري ها منع ميكند  .در نماز قرائت
قرآن  ،تسبيح و تحميد و تمجيد اهلل  صورت ميگيرد و اين كلمات بندة مؤمن را تذكير داده و
ازمخالفت و عصيان نگهميدارد .
در اينجا بعضي نصوصي را از قرآن نقل ميكنيم تا اهميت نماز و اثر عظيم آن براي ما آشكار گردد .
 54ـ اول  :از قرآن كريم :
(           البقره)8/

” نگهداري كنيد بر همه نمازها و نماز ميانه (نماز عصر) و باشيد بحضور اهلل فرمان بردار “
(          النساء )10/

” هر آئينه نماز هست بر مسلمانان فرض در وقت مقرر آن “
               
(       البقره1/ـ)

” الم  ،اين كتابي است كه در آن هيچ شكي نيست  ،هدايت است براي پرهيزگاران  ،آنهاييكه
ايمان دارند بچيزهاي ناديده و درست برپا ميدارند نماز را و از آنچه ايشانرا عطا كرديم خرج
ميكنند
(         العنكبوت)45/

” يقيناً نماز منع ميكند از بيحيايي ها و بديها “

(   9      9     البقره)15/

” اي مؤمنان استعانت و كمك بخواهيد به صبر و نماز  ،هر آئينه اهلل با صابران است “

             

(        النساء)14/

” هر آئينه منافقان فريبكاري ميكنند با اهلل و اهلل (سزاي) فريب ميدهد بايشان  ،وچون بسوي
نماز برخيزند با كسالت و تنبلي ،بر خيزند  .مينمايانند بمردم و ياد نميكنند اهلل را مگر اندكي “
 55ـ ثانياً از سنت مطهر نبوي :
ول اِ
ِ
ص اَل ِة » (سنن الرتمذي،كتاب اْلميان )
ال ار ُس ُ
ال قا ا
« اع إن اجابِ ٍر قا ا
ْي الإ ُك إف ِر تا إر ُك ال ا
ْي ال اإعإبد اوبا إا
اَّلل  با إا
” از جابر  روايت است كه رسول اهلل  فرمود كه فاصله بين بنده و كفر  ،ترك نماز است“
ص اَلةُ فا ام إن تا اراك اها اف اق إد اكافار» (سنن النسائي ،كتاب الصَلة عن بريدة )
« إِ ان ال اإع إه اد الا ِذي باإيانناا اوباإيان ُه إم ال ا
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” عهدي كه بين ما و آنها وجود دارد نماز است پس كسيكه آنرا ترك كرد كافر است“
رسول اهلل  هميشه ميگفت  ” :اي بالل بوسيلة نماز ما را آسوده خاطر گردان“
و از ايشان روايت شده است كه چون با مشكلي برميخوردند و يا اندوهي به ايشان ميرسيد به
نماز روي مي آورد.
اسرار نماز :
 5ـ يقيناً نماز اسرار و حكمتهايي دارد كه اين مختصر گنجايش تفصيل آن را ندارد  .اما
فرد مسلمان زماني اسرار و حكمتهاي آنرا درك ميكند كه با خشوع  ،تدبر  ،فهم و حضور قلب
بسوي آن روي آورده و در معاني آياتي كه ميخواند و اذكاري كه بر زبان مي آورد تفكر و تأمل
كند .
مسلمان نمازش را با گفتن كلمة ” اهلل اكبر“ آغاز ميكند  .يعني اهلل بزرگتر از هر بزرگي و
صاحب قدرت و جبروتي است كه بفكر انسان خطور ميكند  .ماداميكه بندة مسلمان با چنين
پروردگار بزرگ و با عظمت رابطه دارد  ،از هيچ كسي جز اهلل واحد نميهراسد و به هيچ كسي سر
عبادت و تسليمي خم نميكند  .به همين گونه ساير اذكار نماز در ذهن فرد مسلمان معاني ومفاهيم
عبوديت را رشد داده و از بندگي غير اهلل آزاد ميشد و از قلبش جرثومه هاي طغيان و تعلق با غير
اهلل را ريشه كن ميسازد .
ساير عبادات :
 5ـ ساير عبادات مانند روزه  ،حج  ،زكات و غيره  ،ايمان را تقويت كرده و نفس را تزكيه
ميكند و بنده را به پروردگارش وصل ميسازد  .و قلبش را مملوء از معاني و مفاهيم عبوديت و
بندگي در برابر اهلل واحد ميگرداند .
در روزه گرفتن در حقيقت ترجيح دادن محبت اهلل  بر شهوات وخواسته هاي جسماني
ميباشد و مسلمان را بر ارزشهايي چون اخالص  ،اراده  ،و صبر عادت ميدهد  .اين معاني و
ارزشهايي است كه هر فرد مسلمان بخاطر فالح دنيا و آخرت خود به آنها نياز دارد .
زكات وسيلة پاكسازي نفس مسلمان از امراضي چون بخل  ،حرص و مال پرستي بوده و
تجسمي از ترجيح دادن محبت اهلل  بر محبت مال و متاع ميباشد  .مزيد بر آن با كمك و
دستگيري محتاجان در تحقق بخشيدن تعاوني سهيم ميگردد كه شرعاً به آن مأمور ميباشيم .
حج نمادي از تربيت عملي مسلمان است  .زيرا شيوة تربيتي اسالم به اين اكتفاء نميكند كه به
مسلمان بگويد صالح باش !
بلكه همراه با اين دستور  ،برنامه ها و شيوه هاي عملي تربيت را نيز در برابرش قرار ميدهد تا
بعد از طي طريق درين برنامه ها به فرد صالح و اصالح گر تبديل گردد  .و حج هم يكي از اين
مناهج تربيتي اسالم است  .درين فريضه بندگي و عبوديت فرد مسلمان در برابر اهلل متعال به
صورت واضح و عملي اظهار گرديده و ريشه هاي طغيان و جرثومه هاي انحراف را از نفس
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مسلمان ريشه كن ميسازد  ،زيرا در نفس انساني كششهايي بسوي انحراف و طغيان وجود دارد .
چنانچه اهلل  ميفرمايد :
(       العلق)/

” هرگز چنين نيست  ،يقيناً انسان طغيان ميكند“
عالوه بر آنچه در حديث جبرئيل عليه السالم ذكر شده است  ،عبادات ديگري نيز وجود دارد
كه شماري از آنها مربوط به اعمال قلبي ميشوند  ،مانند توكل بر اهلل  ،محبت با اهلل  ،استعانت و
طلب از او  ،شوق داشتن و انس گرفتن بياد او تعالي  ،خوف و اميد داشتن از اوتعالي و غيره
اعمالي كه از فرد مسلمان مطلوب ميباشد .
افضل ترين اعمال صالحه :
 58ـ واضح است كه اعمال صالحه از حيث اجر و ثواب و درجة لزوم آن در شريعت
اسالمي  ،يكي بر ديگري برتري و اولويت دارد  .مثالً فرايض هميشه بهتر از مستحبات است و آن
عملي كه نفع آن بيشتر به شخص عامل و جامعه باشد بهتر از عملي است كه منفعت آن كمتر و
منحصر به شخص عامل ميباشد .
نماز در حين فرارسيدن وقت آن بهتر از ساير اعمال است و سزاوار آنست كه فرد مسلمان
ساير اعمال خود را ترك كرده و به اداي آن بپردازد  .جهاد در وقتش بهتر از ساير عبادتهاي نفلي ،
طلب علم و غيره ميباشد .
روزه در وقتش در مورد كسانيكه بااليشان فرض شده است بهتر از ساير عبادات است و هكذا
حاصل مطلب اينكه بر مسلمان الزم است تا هميشه در جستجو و تالش عملي باشد كه در
وقت معين و در شرايط خاص  ،نزد اهلل متعال محبوبتر و افضل تر مي باشد  .و در اداي آن
بكوشد و آنرا بر ساير عبادات ترجيح دهد تا بتواند بندگي خالص و عبوديت مطلق خود را در
برابر اهلل واحد تحقق بخشيده و دائماً در همان اعمالي باشد كه اهلل  ميخواهد و دوست دارد و آنرا
بر اعمالي كه نفس خودش ميخواهد ترجيح دهد اگر چه در صورت عبادات باشد .
تأثیر عبادت در اصالح فرد و جامعه :
 5ـ عبادتهاي مختلف تأثيرات مختلف و آشكاري بر سلوك فرد ميگذارد  ،همين عبادات
است كه نفس مسلمان را تزكيه نموده و مراقبت اورا به پروردگارش در آشكار و نهان مي افزايد
و خوف اهلل  را در نفسش هرچه بيشتر جابجا ميسازد كه در اثر آن از ارتكاب گناه و رساندن
آزار و اذيت به ديگران خود داري ميكند و به سوي اعمال خير ميشتابد .
آشكار است كه در جامعة تعداد چنين انسانهاي نيكوكار و خايف از عقاب اهلل  افزايش يابد
 ،آن جامعه به سكون و سعادت حقيقي نايل ميگردد  .كميت و كيفيت و خير  ،روز تا روز در
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سبب اصالح فرد و جامعه گرديده و به فرد و جامعه به صورت يكسان منفعت ميرساند .
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فصل سوم :

ويژگـیهاي اسـالم
زمینۀ سخن :
 0ـ اسالم ويژگيها و خصوصياتي دارد كه آنرا از ساير انديشه ها به صورت بارز و
واضح متمايز و جدا ميسازد .
 - 1اسالم از حيث مصدر و مرجع خود از جانب اهلل متعال است و اين خصوصيت اول آنست .
 - از حيث وسعت نوع روابطي را كه تنظيم ميكند و افعالي را كه حكم ميكند  ،دين
شامل است و اين خصوصيت دوم آن ميباشد .
 - از حيث اشخاصي كه بر آنها قابل تحكيم است  ،عام و براي تمام بشر بوده و براي هميشه
ميباشد و اين خصوصيت سوم آنست .
 - 4از حيث نوع جزا و پاداشي كه به مخالفين و پيروان آن ميرسد ،اضافه بر جزاي دنيوي  ،داراي
جزاي اخروي ميباشد و اين خصوصيت چهارم آنست .
 - 5ازين حيث كه مثالي ميباشد  ،بدون اينكه از واقعي بون آن غافل باشد  ،همزمان واقعي و
مثالي ميباشد  .و اين خصوصيت پنجم آنست .
 - بنابرين  ،فصل حاضر را به پنج مبحث تقسيم كرده و هر خصوصيت را در مبحث
خاص آن زير بحث و مداقه قرار ميدهيم  .
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بحث اول :
ويژگي اول

از جانب اهلل  است
 1ـ مصدر اسالم و تشريع كنندة احكام و مناهج آن وحي الهي ميباشد  .وحي الهي شامل
دو بخش ميشود كه يكي آن عبارت از قرآن كريم است كه لفظ و معناي آن از سوي اهلل متعال
نازل شده است و ديگر آن سنت نبوي است كه تنها معناي آنرا اهلل  وحي نموده است .
پس اسالم با اين خصوصيت خود اختالف بنيادي و جوهري با تمام قوانين وضعي دارد زيرا
مصدر تمام اين قوانين ،فكر بشري ميباشد و مصدر اسالم چنانچه گفتيم پروردگار وخالق بشر است.
اين فرق اساسي ومهم بين اسالم وساير قوانين نبايد ناديده گرفته شود و غافل شدن و كاستن
از اهميت آن به هيچ صورتي مجاز نميباشد .
نصوص دال بر اينكه اسالم از سوي اهلل  میباشد :
 ـ در فقرة گذشته بيان كرديم كه قرآن كريم از سوي اهلل متعال نازل شده است و اين
قضيه را با دليل اعجاز قرآن ثابت كرديم  ،معناي آن چنين است كه تمام آياتي كه در قرآن كريم
است از سوي اهلل  ميباشد  .و نتيجه اين ميشود كه اسالم نيز از سوي اهلل متعال ميباشد .
با وجود آن  ،الزم و مفيد ميدانيم كه بعضي آيات قرآني را ذكر كنيم كه صراحتاً اين امر را
ثابت ميسازد .
(        القدر)1/

” همانا ما فروفرستاديم آنرا (قرآن را) در شب قدر “

(          الحجر)8/

” هر آئينه داديم ترا هفت آيت از آنچه در نماز مكرر خوانده ميشود (سورة فاتحه) و داديم ترا
قرآن بزرگ “
(          النمل)/

” و يقيناً كه بتو رسانيده ميشود (فرا ميگيري) قرآن را از نزد (پروردگار) دانا و با حكمت “
(             الزمر)/

” (بتحقيق) ما فرو فرستاديم بتو كتاب را به حق  ،پس بندگي كن اهلل را در حاليكه خالص
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كننده هستي براي او بندگي را “

(           السجده)/

” نازل كردن اين كتاب كه هيچ ترديدى در [وحى بودن] آن نيست  ،از سوى پروردگار
جهانيان است “
 ـ قرآن كريم كه مفاهيم و مبادي اسالم را تعين و تقرير نموده است  ،قابل پيروي بوده
و ساير كتب آسماني سابقه در حال حاضر قابل پيروي و اتباع نميباشد .
(       8    األنعام)155/
” اين (قرآن) كتابيست با بركت كه نازل كرديم  ،پس از آن پيروي كنيد و پرهيزگاري كنيد تا
بر شما رحم كرده شود “ 
 4ـ سنت رسول اهلل  بعد از قرآن كريم  ،مانند قرآن كريم واجب اإلتباع است و قرآن
كريم صراحتاً به اين امر دستور ميدهد  .چنانچه در باب گذشته نصوص قرآني را درين رابطه ذكر
كرديم  .زيرا سنت نبوي نيز وحي الهي ميباشد  .چنانچه اهلل  ميفرمايد :
(             النجم /ـ ) 4

” و سخن نميگويد (پيامبر) از خواهشات خود ،نيست گفتارش مگر وحي كه باو فرستاده
ميشود “
پیامد هايي كه بر الهي بودن اسالم مرتب میشود :
 5ـ نخست اينكه اسالم از دين كامل بوده و از هرگونه نقص و كمبود مبراء ميباشد  .زيرا
زمانيكه گفتيم اسالم از سوي اهلل  نازل شده است  ،اين قضيه به صورت بديهي ثابت ميگردد كه
اسالم دين كامل بوده و از هرگونه كمبود  ،جهل  ،خواهشات نفساني و ظلم پاك و مبراء ميباشد
و سبب آن خيلي واضح و آشكار است  ،و آن  ،اينكه صفات صانع حتماً در صنعت او ظاهر
ميگردد  ،و از آنجاييكه اهلل متعال در ذات و صفات و افعال خود صاحب كمال مطلق است و
خالف آن در حق او تعالي مستحيل ميباشد اثر اين كمال مطلق در شريعت و احكامي كه نازل و
قواعد و مناهجي كه وضع كرده است  ،حتماً ظاهر ميگردد  .بنابرين ،دين الهي نيز بايد كامل باشد
 .برخالف قوانيني كه بشر وضع ميكند كه به هيچ صورت از نقصان  ،مداخلة هوا و خواهشات ،
ظلم و جهل خالي نميباشد  .زيرا اين مفاهيم از صفات الزمة بشر بوده و تجرد كامل از آنها
ناممكن ميباشد ونتيجه اين ميشود كه اين نقايص در قوانيني كه وضع ميكند انعكاس مييابد.
درينجا ذكر يك مثال براي اثبات آنچه ميگوييم  ،كفايت ميكند .
اسالم مبدأ و اساس مساوات مردم را در برابر قانون بميان آورده است  .بنابرين مبدأ ،تمام
انسانها بدون در نظر داشت اختالف شان در رنگ  ،جنس  ،زبان  ،پيشه  ،ثروت و فقر در برابر
قانون مساوي اند  .و ميزان برتري و فضيلت را بر اساس تقوي و عمل صالح استوار نموده است .
اين اساس عظيم در قرآن كريم و احاديث نبوي به صورت واضح ذكر شده است .
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(           الحجرات)1/

” اي مردم ما شما را از يك مرد و يك زن آفريديم و گردانيديم شما را اقوام و قبايل تا يكديگر
را بشناسيد  ،يقيناً گرامي ترين تان نزد اهلل متقي ترين تان است  ،بيشك اهلل دانا و با خبر است “
رسول اهلل  ميفرمايد :
ض ال لِاعارٍِيِب اعلاى أا إع اج ِم ٍيي اواَل لِاع اج ِم ٍيي اعلاى اعارٍِيِب اواَل
ااس أااَل إِ ان اربا ُك إم او ِاح ٌد اوإِ ان أ اااب ُك إم او ِاح ٌد أااَل اَل فا إ
« اَّي أايُّ اها الن ُ
اْحاار إِاَل ِاب الت إقاوى » (مسند اْحد)
اساواد اعلاى أ إ
ِأل إ
اساواد اواَل أ إ
اْحاار اعلاى أ إ
” اي مردم ! بدانيد كه پروردگار تان يكيست و پدر تان يكنفر است  ،بدانيد كه هيچ فضيلتي
عربي بر عجمي ندارد و عجمي بر عربي ندارد و نه سرخ پوست بر سياه پوست و نه سياه بر سرخ
 ،مگر به تقوا“
و در حديث ديگري ميفرمايند :
«  ...و إاَي اِ
ِ
اطمةا بِإن ا ٍ
صلاى ا
ت لااقطا اع ُما ام ٌد يا اد اها » (صحيح البخاري  ،كتاب
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام اسارقا إ
ا ُ
ت ُما امد ا
اَّلل ل إاو أا ان فا ا
احلدود عن عايشة رضي هللا عنها)
” سوگند به اهلل اگر فاطمه دختر محمد دزدي كند محمد دستش را قطع ميكند“
دقت در تطبيق اين مبدأ بحدي بوده است كه وقتي شخصي از صحابه كه عرب بود به
صحابي ديگري گفت َّ ” :ي ابن أمة السوداء“ ( اي پسر زن سياه ) رسول اهلل  اين سخن او را مورد
1
نكوهش قرار داده وآنرا از بقاياي جاهليت قبل از اسالم خواند .
ازين قضيه واضحاً معلوم ميشود كه شريعت اسالمي در ديدش بسوي افراد به بلند ترين
مستواي عدالت و انصاف قرار گرفته است و اگر چه در رنگ  ،نژاد و زبان با هم فرق داشته باشند
و اين مبدأ را بصورت عملي در واقعيت زندگي قرار داده است .
در قرن بيستم  ،يعني قرن حاضر  ،علي الرغم تبليغات و شور و فريادهاي زيادي در مورد
مساوات و نوشتن آن در قانون اساسي دولتها  ،اين مبدأ فقط در حدود سخن خالصه گرديده و
======================================================
يت أ اااب اذ ٍير ِابل اربا اذ ِة او اعلاإي ِه ُحلاةٌ او اعلاى
 - 1اشاره به حديثي است كه متن آن چنين است  :اع إن ال اإم إع ُروِر بإ ِن ُس اويإ ٍد قا ا
ال ل ِاق ُ
صلاى ا
اعيا إرتاهُ ِِب ِيُم ِه
ت ار ُج ًَل فا اعيا إرتُهُ ِِب ِيُم ِه فا اق ا
ك فا اق ا
غُ اَل ِم ِه ُحلاةٌ فا اسأالإتُهُ اع إن اذلِ ا
ال إِِيِن اسابا إب ُ
ال ِل النِ ُّ
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام اَّي أ اااب اذ ٍير أ ا
اب ا
يك ج ِ
ِ
اهلِياةٌ إِ إخ اوانُ ُك إم اخ اولُ ُك إم اج اعلا ُه إم ا
ت يا ِد ِه فا لإيُط ِإع إمهُ ِِماا اَيإ ُك ُل اولإيُ إلبِ إسهُ ِِماا
إِنا ا
ت أايإ ِدي ُك إم فا ام إن اكا ان أا ُخوهُ اَتإ ا
اَّللُ اَتإ ا
ك إام ُرٌؤ ف ا ا
ِ
ِ
ِ
وه إم (صحيح البخاري ،باب المعاصي من امر الجاهليه)
وه إم فاأاعينُ ُ
وه إم اما ياغإلبُ ُه إم فاِإ إن اكلا إفتُ ُم ُ
س اواَل تُ اكلي ُف ُ
يالإبا ُ
« از معرور بن سويد روايت است كه گفت  :با ابوذر در ربذه مالقي شدم  ،ديدم كه لباسي كه خود پوشيده بود عين همان لباس را به غالم
خود نيز پوشانده بود  .از علت آن پرسيدم  .او گفت  :من مردي را دشنام داده و او را به مادرش طعنه زدم  .رسول اهلل  با شنيدن اين سخنم
گفت  :اي ابوذر تو مردي هستي كه هنوز در تو جاهليت باقي مانده است  .اينها برادران شما اند كه اهلل آنها را زير دست شما قرار قرار داده
است  .پس كسيکه برادرش زير دستش بود بايد از همان طعامي كه ميخورد به او نيز بدهد و لباسي كه خود ميپوشد بايد به او نيز بپوشاند
و او را به كار باالتر از توانش مکلف نسازد و اگر او را به كار باالتر از توانش امر ميکند بايد او را كمک نمايد »
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در واقعيت زندگي جز در موارد اندكي  ،صورت عملي ندارد  .مثالً در واليات متحدة امريكا
هنوز هم بين شهروندان آن فرقهايي در بسيط ترين حقوق انساني بر اساس رنگ و نژاد موجود
است  .يعني آنكه پوست سفيد دارد از مقام و منزلت بلند تري نسبت به سياه پوست برخوردار
است و در قوانين بعضي ايالتها مساواتي بين آن دو نژاد وجود ندارد  .اگر اين تمايز و تفريق تنها
در جامعه به صورت انفرادي باشد  ،ممكن است عدة بگويند كه اين تمايز در نتيجة انحراف و
سوء رفتار عدة در برابر قانون ميباشد و قانون ودولت درين امر مسئوليتي ندارد  .ولي واقعيت امر
اينست كه نفس قانون در مواردي صراحتاً به اين تمايز ظالمانه بين سياه و سفيد اعتراف كرده و از
آن حمايت ميكند  ،اگرچه هر دو نژاد تابعيت امريكايي داشته باشند .
مثالً در قوانين بعضي ايالتهاي امريكا تذكر داده شده است كه ” نكاح بين شخص سياه پوست
و سفيد پوست باطل است “ درينجا بطالن عقد نكاح در نتيجة فقدان اهليت يكي از جانبين نكاح
نميباشد  ،بلكه مرجع آن در نظر وضع كنندة اين قانون امر خطير ديگري است و آن اينكه يكي از
طرفين نكاح داراي پوست سفيد و ديگرش پوست سياه دارد .
همچنان در نصوص قانوني بعضي ايالتهاي آن امده است كه ” هر كسيكه چيزي را طبع  ،نشر
و توزيع كند كه در آن دعوت و ترغيب مردم بسوي مساوات اجتماعي و صحت ازدواج بين سياه
و سفيد صورت گرفته باشد  ،و يا براي جمهور مردم دليلي درين مورد تقديم ميكند و حتي
پيشنهادي درين موردميكند  ،اين عمل او جرم تلقي گرديده و مطابق قانون مورد مجازات قرار
ميگيرد  .اين مجازات يا به صورت جريمة نقدي است كه حد اكثر آن پنحصد دالر ميباشد ويا به
زندان محكوم ميگردد كه مدت آن زياد تر از شش ماه نباشد و يا به هردو جزاء محكوم ميگردد !!
اين نص بدون هيچگونه خجالت و حياء در راستاي ظلم و جور تا آنجا پيش ميرود كه كساني
را مورد مجازات قرار ميدهد كه مردم را بسوي مساوات بين شهروندان امريكا فرا ميخواند كه همه
تابعيت امريكايي دارند اما در رنگ جلد و چهره با هم فرق دارند  .ايا دليل واضح تر ازين بر
نقص انسان و جهل و ظلم او سراغ ميشود ؟!
اما تمايز بين اتباع كشور هاي استعماري و اهالي سرزمينهاي محكوم و تحت استعمار امريست
كه قابل هيچ مناقشه نميباشد  .دولتهاي استعمار گر بعد از اشغال سرزمينهاي ديگران  ،چنان
قوانيني را وضع ميكنند كه باشندگان اصلي آن سرزمين را به منزلة حيوانات تنزيل ميدهد بدون
اينكه در ضمير خود نسبت به ظلم و بيدادي كه نسبت به اين بخشي از بشريت روا ميدارند آنها
مورد سرزنش و مالمت قرار دهد .
آنها آنچه را درسرزمينهاي خود نسبت به شهروندان خودظلم وجور ميدانند ،در سرزمينهاي تحت
استعمار خود ،حق و عدلت ميدانند .اين وضعيت و موارد مشابه آن بهترين دليل برظلم  ،هواپرستي
و جهل انسان است كه در نهاد خود دارد .
 ـ دوم اينكه  ،الهي بودن و فرود آمدن اسالم از سوي اهلل متعال اين امر را در پي
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دارد كه؛ شرايع اسالمي از هيبت و احترام خاصي بين مؤمنين برخوردار مبياشد و فرد مؤمن اگر
چه از هرگونه مقام و جايگاه اجتماعي برخوردار باشد  ،باز هم خود را تابع و مطيع فرمان اهلل 
ميداند .زيرا اين نفوذ و جايگاه اجتماعي و قدرت دنيوي  ،او را از دائره خضوع و تسليمي مطلق
در برابر اهلل متعال و احترام شريعت او بيرون نميسازد .
از سوي ديگر اطاعت از شريعت اسالمي بصورت اختياري بوده تحت انگيزة ايماني و از
اعماق قلب انسان سرچشمه ميگيرد  .و فرد مسلمان به جبر و اكراه بسوي آن كشانده نميشود  .اين
امر بهترين و قوي ترين ضمانت در جهت تطبيق قانون اسالمي به شكل احسن آن بوده و راه
خروج بر ضد آنرا مسدود ميسازد  ،اگرچه شخصي توانايي خروج از آنرا در خود احساس كند .
برعكس آن  ،قوانين و مبادييكه از سوي انسان وضع ميگردد  ،ازين مقدار احترام و هيبيت در
بين مردم برخوردار نميباشد  .زيرا بر نفس و قلب انسان هيچگونه تسلطي نداشته و مانند اسالم بر
بنياد عقيده و ايمان استوار نميباشد  .لذا نفس انساني جرئت بيشتري بر مخالفت از قوانين وضعي
داشته و هر زمانيكه فرصت مساعد براي گريز از گرفت قانون و سلطة قضايي بدست آورد  ،از
پابندي به مواد قانون ميگريزد و در پي برآوردن خواسته ها و رغبتهاي خود ميشود .
بنابرين  ،خوب بودن و صالح بودن قانوني در ذات خود كافي نميباشد  ،بلكه بايد ضمانتهاي
اجرايي نيز همراه آن باشد تا حسن تطبيق آنرا متضمن گردد و مقدم ترين ضمانت اينست كه براي
جاگزين شدن قانون در روح و روان جامعه زمينه سازي گردد تا آنها به رضا و رغبت و به
صورت اختياري منقاد قانون گردند و درخفاء و آشكار ازآن تجاوز نكنند و هيچ قانوني اين
ضمانت را مانند اسالم فراهم كرده نميتواند  .زيرا شريعت اسالمي احكام خود را بر اساس ايمان
به اهلل  ،ايمان به روز آخرت  ،ايمان به رسول اهلل  استوار ميسازد و التزام اختياري به اين
تشريعات را از مقتضاي ايمان قرار ميدهد براي اثبات حقانيت و صحت آنچه گفتيم مثالي را در
مورد قضية معيني بيان ميكنيم تا بدانيم كه اسالم با قوانين خود به معالجة آن پرداخت و پيروز شد
مگر نفس مشكل با قوانين وضعي مورد اصالح قرار گرفت ولي به ناكامي انجاميد .
همه ميدانيم كه عربها قبل از اسالم به نوشيدن شراب عالقه و شوق مفرطي داشته و در
نوشيدن آن هيچگونه نقص و عيبي را احساس نميكردند و كوزه ها و خمهاي شراب در خانه
هايشان مانند كوزه ها وذخيره هاي آب موجود بود  .زمانيكه اسالم حكم تحريم شراب را اعالن
كرده و آيت ذيل نازل شد :
            
(     المائده)0/

” اي مؤمنان جز اين نيست كه شراب و قمار و بتها و تير هايي كه به آن فال ميزنند پليد و از

اصول دعوت

www.eslahonline.net

55

عمل شيطان است  ،پس از آن دوري كنيد تا رستگار شويد “
كلمة ” فاجتنبوا“ با قوت و تأثيري كه داشت  ،قويتر از پوليس و ارتشي اثر گذاشت كه از
طرف دولتها بخاطر اجراي قانون بكار افتاده و مردم را با زور و جبر تابع قانون ميسازند .
مسلمانان با شنيدن اين دستور بسوي مشكها و كوزه هاي شراب رفته و همة آنرا بيرون ريختند
و كوزه هاي آنرا شكستند و خود را از شراب بكلي جدا ساختند  ،تا حدي كه تو گويي اصال
شراب را نميشاسند و قبل از آن هرگز آنرا نچشيده اند  .زيرا امر الهي فرود آمده بود كه ” فاجتنبوا“
و اوامر الهي بايد مورد احترام  ،تقدير و اطاعت واقع گردد .
در قرن بيستم امريكا نيز ميخواست كه شهروندان خود را از بالي شراب نجات دهد لذا در پي
آن شدند تا قانوني را مبني بر تحريم شراب وضع كنند  .آنها قبل از تصويب قانون  ،تبليغات
وسيعي را جهت زمينه سازي و ساختن رأي عامه براي تطبيق آن براه انداخته و ميخواستند تا نفسها
را آمادة قبول اين قانون سازند  .آنها درين راستا از تمام ارگانهاي دولتي  ،دانشمندان  ،داكتران ،
متخصصين امور اجتماعي و غيره استعانت جسته واز اخبار ،سيمنا  ،تياتر  ،راديو  ،مجالت ،اخبار
 ،سيمينار ها وغيره استفاده كردند
مصارف اين تبليغات به ( )5ميليون دالر بالغ گرديد  ،نه هزار ميليون صفحه در شرح
ضرر هاي شراب و نتايج و خيم آن نشر گرديد و بخاطر تنفيذ اين قانون ده ميليون دالر مصرف
شد .
بعد از اين مصارف هنگفت  ،باآلخره حكوت امريكا در سال  10ميالدي قانون تحريم
شراب را تصويب و به منصة اجراء گذاشت كه به موجب آن خريد و فروش  ،ساختن  ،وارد و
صادر كردن و هرنوع تعامل با آن ممنوع قرار گرفت  .ولي نتيجه چه شد ؟
احصائيات از مدت نفاذ اين قانون تا آغاز سال  1ميالدي نشان داد كه بخاطر اجراي اين
قانون  ،دوصد نفر به قتل رسيد  ،نيم ميليون نفر به زندان رفت و متخلفين از آن به جريمه هاي
نقدي محكوم شدند كه مجموعة آن به چهار ميليون دالر رسيد  .اموالي كه بخاطر تخلف ازين
قانون مصادره گرديد از مرز هزار ميليون دالر گذشت !!!
باآلخره حكومت امريكا مجبور شد تا اين قانون را در اواخر سال  1رسماً ملغي اعالن
كند  .علت اساسي اين بود كه آنهمه مصارف و تبليغات دامنه دار نتوانست كه قاعده و اساسي در
ضمير و نفسيات مردم ايجاد كند تا قانون بر آن متكي و مردم با رضايت و آرامش خاطر از آن
پيروي كند و به عبارت ديگر  ،قانون وضع شده هيچ نوع سلطه و نفوذي بر نفسهاي مردم نداشت
تا آنرا احترام نموده و خود را مكلف به انقياد از آن بدانند  ،لذا مردم به تخلف از آن اقدام كردند
تا آنكه حكومت مجبور شد قانون را ملغي قرار دهد .
اما كلمة ” فاجتنبوا“ كه اسالم در جزيرة عربي اعالن كرد  ،از آنچنان تأثيري برخوردار بود كه به
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صورت فوري وبدون تعللي مورد تطبيق قرار گرفت و شرابها ريختانده شد و از نگهداري آن بكلي
خود داري كردند  .البته نه به زور پوليس و ارتش و مراقبت دسته هاي امنيتي خاص  ،بلكه بقوت
ايمان و احترامي كه مسلمانان به شريعت اسالم دارند و طاعتي كه به اختيار خود انجام ميدادند .
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بحث دوم :
ويژگي دوم
اسالم دين شامل است
 ـ در يكي از تعريفهاي اسالم گفتيم كه ؛ اسالم عبارت از نظام شاملي است كه تمام
شئون زندگي و سلوك انسان را در بر ميگيرد .
اين صفت از ويژگيهاي حقيقي و ثابت اسالم بوده و به هيچ صورت از آن تجريد شده
نميتواند  .مگر آنكه افتراء و تهمتي بر عليه آن صورت گيرد و يا شناختي بر اساس جهل نسبت به
آن ارائه گردد .
اين شموليت اسالم بر تمام حيات و سلوك انسان كامالً عام بوده و هيچگونه استثناء و
تخصيصي نميپذيرد بلكه تام و شامل به تمام معناي كلمه ميباشد  .برخالف مبادي و نظامهاي
ساختة بشر كه هر كدام آنها در دائرة مخصوص قرار داشته و امور مربوط به همان ناحيه را تنظيم
ميكند و به جوانب ديگر حيات هيچ ارتباطي نميگيرد  .بنابرين براي مسلمان ناممكن است كه
بگويد ؛ فالن بخش حيات كامالً بخودم اختصاص داشته و امور خود را مطابق خواست خود و
جدا از برنامة اسالم مرتب ميسازم !
مسلمان حق گفتن چنين سخني را ندارد زيرا اسالم از تارك سر تا انگشتان پاهايش حكومت
ميكند و هر عملي كه از وي صادر ميشود حكم خاصي در اسالم دارد  .همچنان هر گونه انديشه
و تفكري كه در سر ميپروراند تحت حكم خاصي داخل ميباشد و هر ميالن و رغبتي كه در نفسش
ميگذرد حكم خاص خود را دارد  .پس براي مسلمان اين مجال و اختيار وجود ندارد كه به نظام
غير از اسالم اجازه دهد كه گوشة از گوشه هاي زندگي اش را تنظيم كند زيرا اگر چنين عملي را
مرتكب شود تحت حكم اين آيت داخل ميشود :
             

                
(  البقره)85/

” آيا ايمان مي آوريد به حصة از كتاب و كافر ميشويد به حصة ديگر آن  ،پس نيست جزاي
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كسيكه چنين كند از شما مگر رسوايي در زندگاني دنيا و در روز قيامت گردانيده ميشود بسوي
سخت ترين عذاب  ،و نيست اهلل بيخبر از آنچه ميكنيد “
احكامي كه بر افعال برخوردها و روابط انسان با ديگران صادر گرديده است عبارت از وجوب
 ،استحباب  ،تحريم  ،كراهيت  ،اباحت  ،صحت و بطالن ميباشد و افعالي كه اين احكام به آن
تعلق ميگيرد  ،بنامهاي واجب  ،مستحب  ،حرام  ،مكروه  ،صحيح و باطل ناميده ميشود .
 8ـ احكام اسالمي به نسبت اموري كه به آن تعلق ميگيرد به اقسام ذيل تقسيم ميگردد :
الف  :احكام عقيدة اسالمي كه مربوط مسايل اعتقادي مانند ايمان به اهلل  ،روز آخرت  ،رسالت
و ساير اركان ايمان ميباشد  ،بنام امور اعتقادي ياد ميشود .
ب  :احكام اخالقي  ،و اين احكام متعلق به صفات نيكويي است كه مسلمان بايد به آنها مزين
گردد و صفتهايي است كه بايد ازآنها پاك باشد  .مانند وجوب صدق  ،وفاء و حرمت دروغ و
خيانت و غيره
ج  :احكامي كه رابطة فرد را با پروردگارش تنظيم و استحكام ميبخشد مانند نماز  ،روزه ،
زكات و ساير عبادات .
د  :احكامي كه به تنظيم روابط بين افراد تعلق ميگيرد و انواع زيادي دارد  .از جمله :
 1ـ احكام خانواده  ،نكاح  ،طالق  ،ميراث  ،نفقه و غيره كه در اصطالح جديد بنام ” احكام
خانواده“ و يا ” قانون احوال شخصي “ ياد شده است .
 ـ احكامي كه مربوط به رابطة فرد با جامعه و معامالت فيمابين شان ميگردد  ،مانند خريد
و فروش  ،اجاره  ،گروي  ،كفالت  ،و غيره كه در اصطالح جديد بنام ” احكام معامالت مالي “ و
يا ” قانون مدني“ ناميده شده است .
 ـ احكاميكه به تعامل و برخورد با غير مسلمان تعلق ميگيرد بخصوص زمانيكه در قيد
ضمانت و امان به سرزمين مسلمانان داخل ميشود و اين احكام حقوق او را بعد از داخل شدن به
سرزمين اسالمي مشخص كرده و مسئوليتهايي را كه متوجه آنها بوده و بايد به آن التزام داشته
باشند  ،بيان ميگردند  .اين احكام در اصطالح امروز بنام ” قانون بين المللي خاص“ ياد ميگردد .
 4ـ احكامي كه به امور قضاء  ،دعاوي  ،شهادتها  ،قسم و غيره ارتباط ميگيرد و امروزه بنام ”
قانون مرافعه و قضاء“ ياد ميشود .
 5ـ احكاميكه روابط بين دولت اسالم را با ساير كشورها تنظيم ميكند و امروز بنام ” قانون بين
المللي عام“ ياد ميشود .
 ـ احكاميكه به نظام حكومتي و قواعد آن  ،چگونگي انتخاب رئيس جمهور  ،شكل
وهيئت حكومت  ،رابطة افراد با حكومت و حقوق و مسئوليتهاي آن تعلق ميگيرد و در اصطالح
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امروز بنام ” قانون اساسي“ شناخته ميشود .
 ـ احكاميكه به عايدات و مصارف دولت اسالم تعلق گرفته و روابط مالي بين افراد و
دولت  ،فقراء واغنياء و ساير اقشار جامعه را تنظيم ميكند  .اين احكام در قانون مالي با تمام شاخه
هاي مختلف آن داخل ميباشد .
 8ـ احكامي كه مربوط به رابطة فرد با دولت از ناحية افعال غير مجاز يعني جرايم و عقوبتها
ميباشد و در اصطالح جديد بنام ” قانون جنايي“ ياد ميگردد .
از ملحقات اين قانون  ،احكام و اجراءاتي ميباشد كه شامل تحقيق جرم  ،مجازات مجرمين ،
كيفيت تنفيذ جزاء ميگردد و امروز بنام ” قانون تحقيق جرايم و مرافعات جزايي“ ناميده ميشود .
مقارنۀ بین شمول شريعت اسالمي و شمول قوانین وضعي :

 ـ از آنچه بيان شد واضح ميگردد كه شريعت اسالم در شموليت خود از تمام قوانين
وضعي كامالً متفاوت است  .زيرا شمول شريعت اسالم با تمام معناي كلمه به صورت تام و همه
گير ميباشد و هر حادثة كه پيش آيد و هر عملي كه از انسان صادر گردد  ،و هرگونه رابطة كه بين
فرد و سايرين برقرار گردد  ،در شريعت اسالمي حكم خاص خود را دارد .
از جمله مواردي كه در دائرة شمول شريعت اسالمي داخل ميباشد  ،مسايل مربوط به عقيده ،
اخالق و عبادت است كه اين موضوعات در نطاق قوانين وضعي داخل نميباشد  .حتي در دايرة
روابط كه توسط قوانين وضعي تنظيم ميگردد  ،شريعت اسالمي با اين قوانين در دو ناحيه اختالف
اساسي دارد كه عبارت اند از :
اول از ناحية مراعات اخالق
دوم از ناحية حل و حرمت .
 0ـ ناحية اول كه عبارت از مراعات ارزشهاي اخالقي ميباشد  ،در شريعت اسالمي به
صورت كامل رعايت گرديده و شريعت اسالم اجازه داده است كه اين ارزشها به قواعد و
اساسات قانوني سرايت كرده و با آنها كامالً مزج گردد و احكام تنظيمي برآن اقامه گردد .
برخالف  ،در قوانين وضعي ارزشهاي و مفاهيم اخالقي مراعات نگرديده و حتي اصل اينست
كه قواعد اخالقي بايد از قواعد قانوني كامالً جدا باشد .
مثالً غدر ،خيانت و التزام نداشتن به سخن و وعده خالفي صفات و مفاهيم مذمومي در ميزان
اخالق ميباشند ،لذا در تمام روابط وعاليقي كه شريعت اسالمي آنرا تنظيم و در احكامي كه صادر
ميكند هيچگونه جوازي ندارند .چه اين روابط بين افراد باشد ويا بين دولتها برقرار ميگردند .درينجا
به ذكر يك مثال اكتفاء ميكنيم تا اندازة تمسك شريعت اسالمي به ارزشهاي اخالقي در دقيقترين
وخطير ترين روابط ظاهر گردد اگر چه اين التزام قرباني خيلي بزرگي را در قبال داشته باشد .

60

اصول دعوت

www.eslahonline.net

فقهاي اسالمي نوشته اند  :اگر فرد اجنبي ” غير مسلمان“ به اقليم دولت اسالم با گرفتن امان و
براي مدت معيني داخل شود تسليم او به دولت متبوعش در خالل اين مدت جايز نميباشد  ،اگر
چه بر سبيل تبادل اسراء باشد  .ممنوعيت تسليمي او همچنان پابرجا ميماند حتي اگر دولت
متبوعش دولت اسالمي را با اعالن جنگ تهديد كند  .فقهاء علت اين حكم را چنين بيان ميكنند
كه فرد اجنبي باگرفتن امان از دولت اسالمي داخل سرزمين آنها شده است ،پس بر دولت اسالمي
واجب است كه به تعهد خود وفا كرده و نگذارد كه به او ضرري برسد  .و تسليم دادن او بدون
رضايتش غدر و خيانت در عهد به حساب مي آيد و هيچگونه رخصت و جوازي در آن نميباشد
و حتي اگر حمايت از او سبب گردد كه دولت متبوعش بر دولت اسالمي يورش برده و تمام
باشندگان آنرا به قتل برسانند زيرا عمل آن دولت ظلم است و ظلم نبايد با ظلم جواب گفته شود .
ميبينيم كه شريعت اسالمي در التزام به ارزشهاي اخالقي به مستواي بلندي رسيده است كه در
سخت ترين لحظات و حادترين شرايط نيز با آن پابند ميباشد  .بدون شك نظير اين ارزشمندي را
در هيچ يك ازقوانين وضعي در قديم و جديد يافته نميتوانيم  .البته جاي تعجب هم نيست زيرا
شريعت اسالمي از جانب اهلل  نازل گرديده است و سراسر عدل  ،حق و خير است .
 1ـ از ناحية دوم  ،كه جهت حرمت وحالل بودن در نفس فعل است ميبينيم كه عملي در
ظاهر امر صحيح به نظر ميرسد و تمام شرايطي را كه الزمة صحت است  ،دارا ميباشد  .ولي به
سبب مخالفت حقيقت آن و يا متضاد بودن هدف صاحب آن با اوامر الهي  ،حرام شمرده ميشود .
زيرا صفت حالل بودن وحرام بودن با اصل فعل هميشه يكجا ميباشد  ،اگر چه حكم محكمه و
قضاء بر خالف حقيقت آن صادر گردد .
چنانچه اگر كسي مدعي قرضي باالي شخص ديگري گردد و آنرا در برابر محكمه ثابت كند ،
حكم محكمه اين خواهد بودكه او حق مطالبة قرض خود را دارد و بايد برايش تأديه گردد  .ولي
حكم اين قضيه نزد اهلل متعال بر حقيقت آن باقي ميماند  .يعني اينكه مدعي مرتكب عمل حرام
گرديده و ميخواهد حق ديگري را به طريق حرام بخورد  .و اين امريست كه در شريعت اسالمي
جواز ندارد و فيصلة محكمه در دعواي ظالمانة كه كرده است هيچ تأثيري ندارد  .زيرا قاضي بر
اساس شواهد و داليل ظاهري حكم ميكند و اسرار و نهان به اهلل  مربوط و معلوم است و ثواب
و عقاب اخروي بر اساس حقيقت افعال و نيت انسان معين ميگردد .
اصل در تعلق حقوق و ثبوت آثار شرعي  ،بر حقيقت عمل و حالل بودن وحرام بودن آن
ميباشد  .ولي از آنجاييكه باطن امور مخفي بوده و انسان از درك آن عاجز و معذور ميباشد  ،از
جانب ديگر  ،استقرار امور و جريان احكام بايد بر اساس قواعد و ثابت و منضبط صورت گيرد ،
لذا شريعت اسالمي ظاهر امر را معتبر دانسته و صحت ظاهري و مطابقت آنرا با معيار هاي شرعي
 ،قرينة بر صحت باطن قرار داده و مجاز دانسته و حقوق و ثبوت آثار شرعي و قانوني را بر
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صحت ظاهري قضيه مربوط ميساد  .ولي آن قضيه و عمل با وجود اين حكم  ،بر اساس حقيقت
خود  ،به حلت و حرمت موصوف بوده و جواز اقدام به آن و يا تحريم آن بر همين وصف مرتب
ميگردد و ثواب و عقاب اخروي نيز بر همين اصل تعين ميگردد .
بنابرين براي مسلمان هيچگاهي مجاز نيست كه فعل حرام و خوردن مال حرام را براي خود
مباح قرار دهد اگر چه قضاء بنابر داليل ظاهري حكم اباحت را برايش صادر نمايد  .اين موضوع
در حديث ذيل بخوبي توضيح شده است :
شر وإِنا ُكم اَتإتا ِ
ِ
صلاى ا
ض ُك إم أا إن يا ُكو ان أا إحلا ان
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام قا ا
ص ُمو ان إِاا
ل اول ااع ال با إع ا
اب ا
ال إِاّنا أ ااَن با ا ٌ ا إ
« اع إن أ يُم اسلا امةا اع إن النِ ِي
ِ ِِ ِ
ض وأاق ِ
ت لاهُ ِم إن اح ِيق أ ِاخ ِيه اشإيئًا فااَل اَيإ ُخ إذ فاِإاّنا أاقإطا ُع لاهُ قِط اإعةً ِم إن
إض اي لاهُ اعلاى اإَن ِو اما أ إاْسا ُع فا ام إن قا ا
ضإي ُ
ِبُ اجته م إن با إع ٍ ا
الناا ِر» (صحيح البخاري ،كتاب احليل)
” از ام سلمه رضي اهلل عنها روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :جز اين نيست كه من بشرم و
شما خصومتها و دعوا هاي خود را نزد من مي آوريد و شايد بعضي از شما در بيان حجت و دليل
خود ماهر تر از ديگري باشد و من مطابق آنچه كه ميشنوم فيصله ميكنم  ،پس اگر براي كسي حق
برادرش را فيصله كردم  ،آنرا نگيرد زيرا من در حقيقت پارچة از آتش را برايش جدا ميسازم“
بنابرهمين اصل است كه اگر باطن امر ،كشف گرديده و حقيقت آن به صورت واضح آشكار
گرديد  ،ظاهر آن اعتبار خود را از دست داده و باطن آن معتبر دانسته ميشود .
اهميت اين اصل در حفظ حقوق مردم وعدم تجاوز يكي بر ديگري ظاهر ميگردد  ،به گونة كه
هر مسلمان ميداند كه ارتكاب عمل حرام و تجاوز بر حقوق ديگران هيچگاهي به نفع او نبوده و
اگر در دنيا بتواند خود را از مسئوليت آن برهاند و از گرفت قانون فرار كرده و با فريب دادن قضاء
حقيقت عمل خود را مخفي دارد  ،به هيچصورتي از مسئوليت اخروي عمل خود رهايي نخواهد
يافت و حقيقت عمل او بر اهلل متعال مخفي نميماند و بزودي در محاكمة الهي قرار گرفته و مورد
محاسبه قرار ميگيرد .
و با اين انديشه و تصور است كه فرد مسلمان اقدام بكاري نميكند مگر آنكه حالل باشد وجز
حق مشروع خود چيز ديگري را مطالبه نميكند و از غصب حقوق ديگران اجتناب ميكند اگرچه در
ظاهر امر توان آنرا داشته باشد و بتواند كه حقيقت عمل خود را از ديد قضاء و محكمه پنهان سازد .
به اين ترتيب حقوق مردم محافظت گرديده و تمام مردم در امن و اطمينان بسر ميبرند ،
خصومتها و منازعات تقليل يافته و تعداد مراجعين به محاكم كاهش ميابد و با اين ديدگاه است كه
بهترين ضمانت اجرايي براي قانون وحسن تنظيم روابط افراد فراهم ميگردد .
اين چيزيست كه تمام قوانين وضعي فاقد آن ميباشند و هر قضية با صدور فيصلة از طرف
محكمه به انتهاي خود رسيده و هيچ تضميني بعد از آن وجود ندارد زيرا قوانين وضعي هيچ سلطه
و قدرتي بر امور اخروي نداشته بلكه از معاني و مفاهيم اخروي كامالً عاري ميباشند .
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بحث سوم :
ويژگي سوم
همه گیر بودن شريعت اسالمي
 ـ از صفات بديهي و اصلي اسالم اينست كه براي عموم بشر نازل گرديده است نه
براي طائفة معين و نژاد خاص و محدود .
              
(سباء)14

” و نفرستاديم ترا مگر براي تمام مردم بشارت دهنده و بيم دهنده  ،وليكن اكثر مردم نميدانند “
(          األعراف)158/

” بگو اي مردم بي ترديد من فرستادة اهلل بسوي تمام شما هستم “ 
همچنان دين اسالم براي يك مدت معيني از تاريخ نبوده است بلكه همراه با وسعت بشري آن
امتداد زماني ومكاني نيز داشته و براي همگان در تمام اماكن ميباشد  .لذا دين اسالم براي هميشه
پايدار بوده نه تغيري در آن رونما ميگردد و نه هم منسوخ ميگردد  .چه  ،ناسخ بايد از قوت بيشتر
از منسوخ برخوردار باشد واز آنجاييكه اسالم خاتمة اديان سماوي و محمد  آخرين پيامبر الهي
است  ،نتيجه اين ميشود كه وحي الهي قطع گرديده وبار ديگري بر هيچ فرد ديگري نازل نميگردد.
                

(    األحزاب)40/

” نيست محمد پدر هيچكس از مردان شما وليكن پيامبر اهلل و خاتمة پيامبران است و هست اهلل
بر هرچيز دانا “
بنابرين منسوخ شدن اسالم و يا تغير و تبديل آن به دين ديگري اصالً متصور نميباشد .
 ـ شايد اين سؤال مطرح گردد كه ؛ چرا شريعت اسالمي خاتمة شريعتهاي آسماني باشد
؟ آيا استمرار نزول شريعت از سوي اهلل  و باز بودن باب رسالت بهتر و مفيدتر براي انسانها نبود؟
در جواب بايد گفت كه ؛ نه  ،هرگز ! زيرا نازل كردن شريعت امر عبث و لهو لعب نميباشد .
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بلكه بخاطر پوره كردن نواقصي نازل ميگردد كه در شريعتهاي سابقه رونما گرديده است  .و يا آنرا
با فرستادن شريعت جديد اكمال كرده و به مستواي مناسب بشري ارتقاء دهد  .از آنجاييكه
شريعت اسالمي كامل بوده وتمام اموري را شامل ميگردد كه شريعتهاي پيشين فاقد آن بودند و
آنچه در شرايع گذشته بود مورد تأييد قرار داد  ،لذا هيچ ضرورت و خواستي براي نازل شدن
شريعت جديدي احساس نميشود .
             

(المائده)/

” امروز دين شما را براي تان تكميل كردم و نعمتهاي خود را بر شما به اتمام رساندم واسالم
را بحيث دين برايتان پسنديدم “
يعني بعد از كمال و تمام شدن شريعت  ،هيچ انگيزة به آمدن شريعت جديدي وجود ندارد و
چون شريعت جديدي نازل نميگردد  ،لذا هيچ پيامبري بعد ار محمد  نمي آيد .
 4ـ عموميت شريعت اسالمي  ،بقا  ،عدم امكان نسخ  ،ايجاد تغيير  ،افزودن و كاستن از آن
 ،عقالً وعدالً مستلزم اينست كه قواعد  ،احكام و مبادي آن به نحوي نازل شده باشد كه مصالح
مردم را در هر عصر وزمان محفوظ نموده و سبب تنگ ساختن شرايط بر مردم نگردد  .و به هر
مستوايي كه بشريت برسد  ،قوانين شرعي از آن عقب نمانده و موافق با همان مستوي احكام خود
را صادر نمايد .
الحمد هلل كه اين خصوصيت در شريعت اسالمي به بهترين وجه آن موجود است  .زيرا اهلل 
كه ذات حكيم و عليم است شريعت اسالمي را به گونة نازل كرده است كه قابليت تطبيق در هر
زمان و مكان را دارد و آنرا خاتمة شرايع آسماني قرار داد و قواعد و احكام آنرا قابل قبول در هر
زمان و مكان و مستحق بقاء و استمرار گردانيد .
آنچه ميگوييم بدون شك حق است و واقعيت شريعت اسالمي و طبيعت مبادي و احكام ،
افكار و برنامه هاي آن بهترين دليل براي اثبات اين سخن ميباشد  .باز هم درينجا الزم ميدانيم تا با
بيان موجز و مختصري اين موضوع را شرح داده و با ارائة ادله و براهين واضح  ،صحت آنرا در
برابر تان قرار دهيم .
دلیل اول  -جايگاه ” مصلحت“ در شريعت اسالمي :
 5ـ اساس اين دليل را اظهار كوشش و حرصي كه شريعت اسالمي بر تحقيق مصالح
حقيقي انسانها و دوركردن مفاسد از آنها تشكيل ميدهد .
حقيقت اينست كه شريعت اسالمي سراسر بهدف تحقق بخشيدن مصالح دنيوي و اخروي
بندگان و ازالة اضرار و مفاسد از آنها نازل گرديده است  .عمق اين هدف را ازين گفتة فقهاء درك
كرده ميتوانيم كه گفته اند :
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” شريعت سراسر مصلحت است زيرا يا وسيلة ايست براي دفع مفاسد و يا سببي است براي
جلب مصلحت “
شايد بعضي ها اين سخن را مبالغه آميز بدانند  .در حاليكه هيچگونه مبالغة درين سخن
وجودندارد  .زيرا آنچه گفتيم و قولي را كه از فقهاء نقل كرديم  ،يك صفت ثابت و اصلي
شريعت اسالمي و احكام صادره از سوي آن ميباشد .
بهتر است كه در مورد اين وصف عام و غرض كلي كه شريعت اسالمي در پي تحقق آن
ميباشد  ،موارد تطبيقي و جزئياتي را ذكر نماييم تا گواه اين حقيقت باشد .
 ـ الف  :اهلل  در تعليل فرستادن محمد  بحيث پيامبر ميفرمايد :
(        األنبياء)10/

” و نفرستاديم ترا مگر رحمتي براي جهانيان “
رحمت به صورت قطعي متضمن مصالح بندگان و دفع مفاسد و اضرار از آنها ميباشد  .و اگر
رحمت نتواند اين اهداف را برآورده سازد  ،ناممكن است كه آنرا ” رحمت“ بخوانيم .
 ـ ب  :تعليل احكام به جلب مصلحت و دفع مفاسد و اعالن اين امر كه تحقق بخشيدن
مصالح مقصود اصلي اسالم بوده و احكام شرعي به همين منظور نازل شده است .
(           البقره)1/

” و براي شما در قصاص زندگانيست اي صاحبان فهم و دانش “
پس قصاص بغرض تحقق بخشيدن مصلحتي مشروع شده است كه عبارت از حفظ حيات
مردم  ،استقرار و امنيت در جامعه  ،جلوگيري از خون ريزي و تهديد كساني كه به فكر تجاوز به
حيات مردم اند  .اهلل  ميفرمايد :
             
(          المائده)1/

” جز اين نيست كه شيطان ميخواهد در ميان شما دشمني و خصومت بيندازد در خوردن خمر
و قمار و باز ميدارد شما را از ياد اهلل واز نماز  ،پس آيا شما دستبردار ميشويد “
پس تحريم خمر بغرض دفع مفاسدي مانند ممانعت از ذكر اهلل و ممانعت از نماز صورت
گرفته است  .و ميدانيم كه دفع مفسده يكي از اشكال جلب مصلحت ميباشد  .زيرا هر مصلحتي
دو وجه دارد كه يكي از آن جنبة مثبت يا جلب منفعت است و جنبة ديگر آن سلبي يا دفع
مضرتي ميباشد .
به همين گونه هيچ حكمي ازاحكام شرعي ازين قاعدة كلي خارج نميباشد  ،چه احكام
اعتقادي باشد چه احكام عبادتي و چه ساير احكام .
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بلي  ،شايد مردم در شناخت تفاصيل اين مصالح مشكل داشته و درگير جهالت بمانند  .اما اين
عدم شناخت هرگز حجت و دليلي در جهت نفي اين مصالح نميباشد  .چنانچه اگر كسي تفصيل
منفعت دوايي را نداند  ،اين جهالت او به هيچصورتي مصلحت ومنفعت دواء را منتفي نميسازد .
زمانيكه اين قاعده را در قضاياي وضع شده از سوي انسان بحيث يك حقيقت ميشناسيم،
چگونه ممكن است كه در شريعتي كه خالق انسان وضع ميكند اين واقعيت را نپذيريم ؟
از جانب ديگر مصلحتي كه تحقق آن مقصد و هدف شريعت اسالمي است  ،منحصر و
محدود به زندگي دنيا نميباشد بلكه به مصالح آخرت نيز مربوط ميباشد  .تا انسانرا آمادة كسب
پيروزي دايمي در جوار پروردگار كريم و رحيم بگرداند .
 8ـ ج  :مشروع شدن رخصتها در وقتيكه تطبيق احكام شرعي موجب مشقتهايي ميشود
كه باالتر از توان بشر است  .از جمله  ،مباح شدن گفتن كلمة كفر در شرايطي كه انسان مجبور
ساخته شده و به مرگ تهديد ميگردد  ،مباح شدن استفاده از اشياي حرام در حالت اضطرار مانند
خوردن گوشت حيوان خود مرده  ،گوشت خنزير در وقت گرسنگي و مواجه شدن با خطر مرگ
 ،مباح بودن افطار روزة رمضان براي مريض و مسافر و احكامي ازين قبيل .
بدون شك دفع مشقت نوعي از رعايت مصلحت و دور كردن مفسده از مردم ميباشد .
 ـ د  :بعد از استقراء و پيگيري زندگي بشر و مسايل مربوط به آن معلوم گرديده است كه
مصالح انسانها به سه امر تعلق ميگيرد :
امور ضروري
امور حاجتي
امور تحسيني
نوع اول آن همانست كه در فقدان آن قيام و ادامة زندگي براي انسان ناممكن باشد و در
صورت فوت شدن آن فساد و اختالل عمومي بر صحنة حيات حكم فرما گرديده و باآلخره
زندگي مختل و نابود گردد  .اين ضروريات عبارت اند از  :حفظ دين  ،حفظ عقل  ،حفظ نفس ،
حفظ نسل و حفظ مال .
امور حاجتي همان مصالحي اند كه مرم بخاطر آساني و توسعه در زندگي خود به آنها محتاج
اند و در فقدان آن اگر چه زندگي كامالً مختل نميگردد اما مردم در تنگنا و مشكالت قرار گرفته و
زندگي به مشكل به پيش ميرود .
امور تحسيني همانهايي اند كه به محاسن اخالق و عادات بر ميگردد و در صورت فوت شدن
اينگونه مصالح  ،انسانها از نهج و طريقة سليم و نيك  ،همانطوريكه فطرت سليم تقاضا دارد خارج
ميگردد .
 80ـ در رابطه با ”ضروريات“  ،بخاطر برپايي و گسترش دين  ،انواع عبادات را مشروع
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گردانيده است و بخاطر حفظ آن جهاد را فرض و عقوبت مرتد را تعين كرده است  .تنبيه و
مجازات كسي را الزم گردانيده است كه عقايد مردم را به فساد ميكشاند .
بخاطر بقاء نسل  ،نكاح و بخاطر حفظ آن قصاص را مشروع كرده است و هالك ساختن
خويشتن را حرام قرار داده و دفع مضرت از خود را فرض گردانيده است .
بخاطر تداوم نسل انساني ازدواج را مقرر و بخاطر حفظ آن حد زنا و قذف (تهمت) را معين
كرده است و اسقاط حمل را حرام گردانيده است .
براي كسب مال انواع معامالت و خريد و فروش را جائز قرار داده و براي حفاظت آن سود ،
احتكار و ساير انواع كسب باطل مال را حرام قرار داده است  .همچنان اتالف آنرا در راههاي غير
شرعي ممنوع و تصرفات شخص سفيه را نادرست اعالن كرده است و جزاي سرقت را معين
ساخته است .
 81ـ بخاطر برآورده شدن مصالح ”حاجتي“ رخصتها را در وقت مشقت مجاز گردانيده است
 ،طالق را بخاطر رهايي از حيات ازدواجي غير قابل تحمل جايز نموده و ديت را در قتل خطاء بر
عاقلة  1قاتل واجب گردانيده است .
 8ـ در موارد تحسيني  ،طهارت بدن  ،لباس خوب  ،پوشاندن عورت  ،اتخاذ زينت و
لباس نيكو در وقت نماز و غيره احكامي ازين قبيل را مشروع كرده است .
از داير كردن بيع بر بيع (داوا طلبي در خريد جنسي كه يك مسلمان قبالً بقيمت مناسب و
معيني آنرا خريده است و يا در قصد خريد آن است) برادر ديني نهي كرده است و قتل زنان و
اطفال را در هنگام جنگ با دشمن ممنوع قرار داده است .
 8ـ تحقيق و تتبع در نصوص شرعي نشان ميدهد كه مقصد و هدف اسالم از تشريع
احكام و قوانين حفظ ضروريات  ،حاجتها و تحسينيات ميباشد وهمينها اند كه مصالح بندگان را
در دنيا و اخرت تشكيل ميدهند و.اگر در مواردي مصالحي باهم در تعارض واقع گرديد  ،آنكه
منفعت بيشتر دارد ترجيح داده ميشود و در صورت تعارض بين مفاسد  ،آنكه ضرر كمتر دارد
عملي ميگردد .
مثالً  :كشتن قاتل يك مفسده است  ،زيرا درين عمل حيات يك شخص از بين ميرود  .ولي
اين كار بخاطر آن جائز و ضروري است كه در آن مصلحت بزرگي نهفته است و آن عبارت از
حفظ حيات مردم ميباشد .
آشكار كردن عورت يك مفسده است  ،ولي بخاطر عمل جراحي و معاينات طبي ضروري
جايز است زيرا مصلحت حفظ نفس بزرگتر از مفسدة كشف عورت ميباشد .
======================================================
 1ـ اقارب نسبي قاتل از جانب پدر و پدركالن
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آزاد گذاشتن احتكار و عدم جلوگيري از آن مصلحتي براي شخص احتكار كننده بحساب
ميآيد  .اما درينكار مفسدة بزرگي متوجه ديگران بوده و اكثريت مردم از آن متضرر ميشوند  ،لذا
شريعت اسالمي او را از عمل احتكار منع ميكند .
دفاع از سرزمين مسلمانان نفسها را در معرض هالكت قرار ميدهد و اين مفسدة بزرگي است ،
اما داخل شدن دشمن به سرزمين مسلمانان مفسدة بزرگتر از آنست  ،پس جنگيدن با آنها و دفاع
از وطن اسالمي سبب دفع آن مفسدة بزرگتر گرديده و مصلحت بزرگتري را به دنبال دارد .
و به همين ترتيب تمام احكام شرعي بر اساس جلب منفعت ويا دفع مفسده و ضرر جاري
ميگردد .
 84ـ بر اساس همين قاعده  ،هر مصلحت مشروع و حقيقي كه در آينده ظاهر ميگردد و هر
مفسده كه پيش ميآيد  ،شريعت اسالمي اتخاذ حكم مناسب را براي جلب آن مصلحت و دفع
مفسده و مضرت جايز قرار داده است كه در روشنايي قواعد تعين شدة اجتهاد در فقه اسالمي
احكام مناسبي براي آنها از نصوص شرعي استنباط ميكند .
شريعت اسالمي چنانچه ابن قيم  ميگويد  ” :تهداب و اساس آن در حكم  ،مصالح بندگان
در دنيا و آخرت ميباشد و همه شريعت عدل  ،رحمت  ،مصلحت و حكمت است  .پس هر
مسئلة كه از عدل به سوي ظلم رفت  ،و از رحمت به ضد آن پيوست و از مصلحت برآمده و به
مفسده مبدل شد  ،و از حكمت بسوي لهو و بيهودگي رفت  ،اين چنين مسايل از جملة شريعت
اسالم نميباشد اگرچه با تأويلهاي بيمورد داخل شريعت كرده شود  .زيرا شريعت مظهر عدالت
الهي بين بندگانش و رحمت او بين مخلوقاتش ميباشد “
از توضيحاتي كه فوقاً ذكر شد اين نتيجه بدست مي آيد كه شريعت اسالم حاوي تمام
احكامي ميباشد كه بشريت به آن ضرورت دارد و اين احكام يا به صورت صريح در نصوص
ذكر شده است و يا به طريق اجتهاد و در روشنايي موازين و اصول اجتهاد از نصوص اخذ شده
است  .و ناممكن است كه مردم با تعميل آن  ،در برآوردن حاجتهاي مشروع خود در تنگنا قرار
گيرند و اسالم از تحقق بخشيدن مصالح شان در هر زمان و مكاني عاجز بماند .
دلیل دوم  -مبادي شريعت و طبیعت احكام آن :
 85ـ احكام شرعي به صورت عموم به دو نوع تقسيم شده اند .
اول  :آنست كه شكل قواعد و مبادي عامه را دارد .
دوم  :احكامي است كه به شكل قضاياي تفصيلي ذكر شده است .هر دو نوع احكام شرعي
بگونة تنظيم گرديده است كه موافق با هر زمان و مكان و در توافق با عموميت و بقاي شريعت
ميباشد .
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براي شرح بيشتر الزم است كه به صورت مختصر و موجز در مورد هردو نوع آن صحبت كنيم .
نوع اول  :قواعد و مبادي عامۀ شرعي :
 8ـ در شريعت اسالمي قواعد و مبادي عامة وارد شده است كه در ضمن احكام به صورت
عام و بدون تخصيص ذكر شده شده است و به سهولت و آساني در هر زمان و مكان قابل تطبيق
ميباشد  .و شكل دهي و صياغت آن طوري صورت گرفته است كه سهولت تطبيق آنرا ميسر و
ممكن ميسازد  .همچنان مفهوم و معناي برحق آن از هرگونه مستواي متعالي كه جامعه به آن برسد
 ،عقب نميماند  .لذا تمام مصالح حقيقي جديد مردم را در بر گرفته ميتواند .
اين مبادي وقواعد بمثابة تهدابي است كه احكام جزئي برآن بناء گرديده و فروعات متعددي از
آن استنباط ميگردد  .از جملة اين مبادي و اساسات از امور ذيل ميتوان ياد كرد :
 1ـ مبدأ شوري :
 8ـ شورا يكي از مبادي اصيل و اساسي شريعت اسالمي در نظام حكومتي را تشكيل
ميدهد و صفت اساسي مسلمانان در تجمعات  ،ادارة امور  ،سلطه و حكومت شان بحساب مي
آيد .
اهلل  ميفرمايد :
(     الشوري)8/

” و كار شان مشورت باهمديگر است“
و رسول اهلل  را دستور ميدهد كه :

(     آل عمران)15/

” و با ايشان در كارها مشورت كن“ 
اين مبدأ از ارجمند ترين  ،عادالنه ترين و مستحكم ترين قواعد و اساس حكومت بين بشريت
است كه هيچ بديل بهتري از آن نميتوان سراغ كرد  .اين مبدأ از چنان ماليمت و عموميتي
برخوردار است كه در هر تنظيم صحيح كه براي تطبيق وضع ميگردد ميتوان شامل آن ساخت .
البته تفصيل بيشتر اين موضوع در هنگام بحث روي نظام حكومت در اسالم خواهد آمد .
 ـ مبدأ مساوات :
 88ـ اين مبداء نيز از بزرگترين مبادي اسالم است و مظاهر بسياري در تمام جوانب شريعت
اسالمي دارد  .از جمله  ،مساوات در برابر قانون  ،در تطبيق قانون و در مراكز قانوني ميباشد  .البته
زمانيكه اشخاص در شرايطي كه شريعت اسالم وضع ميكند با هم مساوي باشند  .همچنان
مساوات در مكلفيتهاست و اين زمانيكه افراد در اسباب موجبة اين تكاليف باهم برابر باشند  .اين
مبدأ ارجمند و گرامي به صورت عملي در واقعيت زندگي تطبيق گرديده است و پيامبر گرامي
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اسالم بصورت خيلي دقيق در تطبيق آن كوشيده اند  .چنانچه در احاديث نبوي ميخوانيم كه ؛ زني
از بني مخزوم سرقت كرد و پيامبر  فيصله نمود كه دستش قطع گردد  .آنها اسامه بن زيد را نزد
رسول اهلل  فرستادند تا در مورد آن زن شفاعت كند  .رسول اهلل  خشمگين شده و فرمودند :
ود اِ
ال أايُّها النااس إِاّنا أ إاهلا ا ا ِ
« أاتا إشافع ِِف ح يٍد ِمن ح ُد ِ
ين اقإبلا ُك إم أانا ُه إم اكانُوا إِ اذا اسار اق فِي ِه إم
ُ ا إ ُ
ك الذ ا
اَّلل ُثُا قا اام فاا إختاطا ا
ب اف اق ا ا ُ
ِ
ِ
ال ا
يف أاقا ُاموا اعلاإي ِه ا إحلااد او إاَيُ ا
ت يا اد اها »
يف تا ارُكوهُ اوإِ اذا اسار اق فِي ِه إم الض ِاع ُ
ش ِر ُ
ت ُما ام ٍد اسارقا إ
ت لااقطاإع ُ
اَّلل ل إاو أا ان فااط امةا بِإن ا
(صحيح مسلمكتاب احلدود)
” آيا در حدي از حدود اهلل شفاعت ميكني ؟! بعد از آن به خطبه ايستاده وگفت  :اي مردم جز
اين نيست كه امتهاي قبلي به اين سبب هالك شدند كه چون قدرتمندي از ايشان سرقت ميكرد او
را آزاد ميگذاشتند و چون ضعيفي از ايشان سرقت ميكرد حد را بر وي جاري ميكردند  ،سوگند به
اهلل اگر فاطمه بنت محمد دزدي كند دستش را قطع خواهم كرد“
بدون شك مساوات و فروعاتي كه بر آن بناء ميگردد ارزشهاي زيباي اند كه مورد ستايش
عقل انساني قرار گرفته و فطرت سليم آنرا ميپذيرد و بوسيلة آن امور مردم استقامت يافته و به
سوي اصالح ميرود  .بنابرين  ،مبدأ مساوات در هر عصر وزماني قابل تطبيق ميباشد .
 4ـ مبدأ عدالت :
 8ـ عدالت در اسالم از بارزترين مبادي شريعت است و ارزشمندي آن زماني تبارز بيشتر
مييابد كه بموجب آن بين مردم فيصله صورت گرفته و به مقتضاي آن رابطة ما با خود و بيگانه ،
دور و نزديك  ،دوست و دشمن  ،در محكمه و در بازار  ،در ادارة امور دولت و خانواده استوار
گردد و حتي در بخششي كه پدر به فرزندانش ميدهد به آن التزام داشته باشد.
روح و جوهر عدل عبارت از سپردن حق به صاحب آن و استعمال هر چيزي در محل مناسب
آن است  .اين مفهوم و معناي عدل بر تمام عملكردها و روابط انسان با ديگران و مسئوليتهاي او
در برابر نوع انساني حاكم و نافذ باشد  .بعضي از نصوص وارده در قرآن كريم در مورد عدل قرار
ذيل است :
               

(   النساء)58/

” هر آئينه اهلل امر ميكند به شما كه اداء كنيد امانتها را به اهل آن و هنگاميكه حكم ميكنيد ميان
مردم  ،به عدل حكم كنيد “
            
                 
(  المائده)8/
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” اي مؤمنان باشيد قيام كنندگان براي اهلل گواهي دهندگان بانصاف و دشمني قومي شما را به
اين نكشاند كه انصاف نكنيد  ،عدل كنيد عدل نزديكتر به تقوا است  ،از اهلل بترسيد  ،هر آئينه اهلل
داناست به آنچه ميكنيد “
اين مبدأ بدون شك متضمن مصالح مردم بوده و شامل همة منظمات و ارگانهايي ميگردد كه
معناي عدالت را عينيت ميبخشند  .پس اگر مناسب دانسته شود كه جهت تحقق عدالت  ،محكمه
به دو مرحلة ابتدائيه و استئناف تقسيم گردد و يا كمسيون قضايي از چند نفر تشكيل گردد و هيئتي
جهتي تدقيق فيصله ها (محكمة تميز) تعين گردد  ،ماداميكه عدالت را به صورت سالم آن در
محاكم قضايي تأمين ميكنند تمام اين صورتها جايز و درست است.
 4ـ قاعدۀ (ال ضرر و ال ضرار في اإلسالم)
 0ـ اين قاعده كه بخشي از حديث نبوي است  ،به اين معناست كه هرنوع ضرر بر اساس
حكم شريعت مرفوع و ممنوع است  .يعني براي هيچكسي جايز نيست كه به ديگران و يا نفس
خويش ضرري برساند  .همچنان مقابله كردن با ضرر از راه ضرر رساندن نيز مجاز نميباشد  .زيرا
يك عمل عبث و سبب افساد بيشتر مالي ميگردد  .مثالً اگر كسي مال شخص ديگري را بسوزاند ،
براي آن شخص جايز نيست كه به همان مقدار مال تجاوز كننده را بسوزاند  ،بلكه حق دارد كه
عوض آنرا مطالبه كند .
بنابرين قاعده  ،چون هر نوع ضرر مرفوع و ممنوع است  ،پس اگر در مواردي واقع ميگردد
بايد بزودي در ازالة آن اقدام صورت گيرد  .لذا قاعدة فرعي ديگري بر همين بنياد تأسيس شده
است كه (الضرر يزال) يعني ” ضرر بايد زايل گردد “
احكام و فروعات زيادي برين قاعده بناء شده است مانند حق شفعه  ،ممنوعيت ظلم و زياده
رويي در حين استعمال حق ،حق دستگاه حاكمه در اتخاذ تدابير وقايوي در برابر اضرار احتمالي،
مانند نگهداشتن مريضان ساري در مراكز خاص ،قيمت گذاري و كنترول قيمتها در شرايط خاص و
غيره .
نوع دوم  :احكام تفصیلي :
1ـ احكام تفصيلي در شريعت اسالم خيلي زياد و شرح و بيان آن بغرض شناخت اندازة
قابليت بقاء و استمرار آن به طول مي انجامد  .لذا نمونه هايي از آنرا تحت بررسي و غور قرار
ميدهيم تا اندازة صالحيت آن براي عموم و بقاء و استمرار واضح گردد .
چنانچه در ابتداء تذكر داديم  ،احكام شرعي مربوط به عقيده  ،اخالق  ،عبادات  ،معامالت
ميباشد و درين بحث از هر مجموعة آن يك نمونه را انتخاب مينماييم .
 ـ از جملة احكام اعتقادي  ،وجوب ايمان به اهلل و ايمان به رسول او ميباشد .
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مسئلة ايمان به اهلل  و رسول گرامي اش از مسايل خيلي بديهي بوده و هر عقل سليم و فطرت
سالم آنرا ميپذيرد و آنقدر ادله و براهين پيرامون آن وجود دارد كه در هيچ امر بديهي ديگري مانند
آن ديده نميشود  .و ما شماري ازآنها را در اثناي صحبت از اركان اسالم تقديم كرديم  .بنابرين ،
تصور آمدن زمان و نسلي ناممكن است كه بگويند ؛ مسئلة عقيده به وحدانيت اهلل متعال و ايمان به
رسالت محمد  اكنون از مسايل عتيقه و كهنه شده و با شرايط عصر حاضر در تناقض بوده و
عقل بشري آنرا مردود ميشمارد !!
مبرهن است كه عقل انساني از حقايق ثابته انكار نميكند بلكه به هر اندازة كه دامنة تعقل و
تفكر وسعت يابد  ،آنها را با يقين بيشتر مورد تأييد قرار داده و در نفس انساني عميقتر ميسازد .
عالوه بر آن صفت اصلي و جدايي ناپذير حقايق ثابته  ،خلود و هميشگي است و عقل انساني به
اين حقيقت اعتراف كرده وآنرا مورد تأييد قرار ميدهد .
بدون شك قضية ايمان به اهلل متعال از حقايق هميشه جاويد و ثابتي است كه هيچگونه تغير و
تبدلي در آن رونما نميگردد  .مانند مسئلة يك جمع يك مساوي به دو .
 ـ از جملة احكام عبادي  ،وجوب نماز و روزه و ساير عبادات است  .امور عبادي از لوازم و
مقتضيات ايمان به اهلل  ميباشد  .زيرا عبادت است كه رابطة فرد را با خالقش تنظيم كرده و نمودي
از وفاء كردن به حق اين پروردگار عظيم و مهربان ميباشد  .از سوي ديگر انسان در هيچ زمان و
مكاني از صفت مخلوق بودن مجزا نميگردد  .بنابرين اداي حق اهلل متعال براي هميشه بر ذمه اش
واجب بوده و از تحكيم و تنظيم رابطة خود با اهلل متعال در هيچ حالتي مستغني شده نميتواند .
عالوه برين  ،عبادت وسيلة تزكيه و پاكسازي نفس از ناپسندي هاي اخالقي و بارور ساختن
آن با ارزشهاي برحق ميباشد  .عبادت است كه نفس انسان را با خالقش پيوند ميدهد و او را
بسوي خير و خوبي حركت ميدهد و از شرارت و منكرات منع ميكند  .چنانچه قرآن كريم با اشاره
به اين امر ميفرمايد :
(         العنكبوت)45/

” بيشك نماز نهي ميكند از بيحيايي ها و كار هاي بد “ 
بدون شك جامعة كه در آن نمونه هاي صيقل شده با عبادات اسالمي افزايش يابد  ،جامعة
ال از بين نرود ،
سعادتمندي خواهد بود و به صورت قطعي خير در آن افزايش مي يابد و شر اگر كام ً
تا اندازة قابل مالحظة كاهش مييابد و درين امر مصلحت بس عظيمي براي جامعه تحقق ميپذيرد .
پس موجوديت احكام عبادتي در هرگونه مجتمع انساني يك ضرورت بوده و انسان در هيچ
زمان و مكاني از آن بينياز بوده نميتواند .
 4ـ احكام مربوط به ارزشهاي اخالقي كه بعضي در جهت وجوب و شماري در جنبة
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حرمت قرار دارند مانند وجوب صدق  ،وفاء  ،امانتداري  ،التزام به تعهد  ،تعاون بر خير و تقوا ،
حرمت دروغ  ،خيانت  ،همياري در بديها  ،شانه خالي كردن از مسؤليتها  ،سوء استفاده از نفوذ
و قدرت دولتي  ،ظلم و امثال اينها احكامي اند كه هر جامعة كه بخواهد به صورت انساني
زندگي كرده و به رشد و صالح دست يابد  ،به آنها نياز دارد  .و هيچ جامعة اگرچه به مقامات
بلند فرهنگي وعلمي عروج كرده باشند از آنها مستغني بوده نميتوانند .
بحرانهاي كه جهان امروز به آن گرفتار است  ،اضطراب و نا امني كه دامنگير انسانيت شده
است  ،روابط ناسالمي كه امروز بين افراد حاكم است  ،تمام اينها به يك امر بر ميگردد و آن
متزلزل شدن ارزشهاي اخالقي در نفس انسانها و تجاوز از حدود اخالقي ميباشد  .لذا گفته
ميتوانيم كه تمام اين مشكالت در اصل و اساس خود يك بحران اخالقي است كه بشريت امروز
را تهديد به نابودي ميكند .
پس شريعت اسالمي در تأكيداتي كه بر لزوم پابندي بر ارزشهاي اخالقي ميكند  ،هيچگاهي
راه مبالغه و غلو را در پيش نگرفته و فراتر از حد الزم نرفته است  ،زيرا بر قضياياي تأكيد ميكند
كه براي ايجاد و استحكام قواعد و بنيادهاي اصالح ضروري بوده و از نفس انساني آغاز ميبابد .
عالوه برين  ،ارزشهاي اخالقي  ،معاني و مفاهيم ثابتي اند كه انسان سليم الفطرت به تمام آنها
احساس ضرورت و نياز ميكند و هرگز تصور اين حالت نميرود كه كسي بگويد ؛ التزام به
صداقت ،مراعات عدل ،وفاء كردن ،خود داري از ظلم ،مفاهيم فاسد و كهنة است كه صالحيت
موجوديت در عصر ما را ندارد !!
البته تصور اين انديشه زماني ممكن است كه انسان به جاهليت بدتر از جاهليت نخست سقوط
كند  .البته تفصيالت بيشتر در موضوع اخالق بعداً خواهد آمد .
 5ـ احكام تفصيلي ديگري كه به معامالت  ،يعني به روابط بين افراد مربوط ميشود  ،نيز
قابليت و صالحيت بقاء و عام بودن براي تمام بشريت را دارد  .زيرا تفصيالت آن بر اساس
حاجتهاي مستمر و دايمي انسان استوار بوده و قوانيني غير از آن را نميتوان جاگزين اين احكام
گردانيد و هيچ قانون ديگري مصلحت انسان را همانند اين احكام تفصيلي برآورده نميسازد .
 ـ از جملة اين احكام ،تنظيم خانواده ،چگونگي ازدواج ،حق حضانت ،ثبوت نسب،
ميراث ،طالق  ،نفقه و غيره قوانين مربوط به خانواده ميباشد  .تمام اين احكام به نحوي ترتيب شده
است كه براي تحقق خير و صالح مردم كافي و مناسب است كه احكام بهتر از آنرا نميتوان ايجاد
كرد .
مثالً  ،تنظيم امور نكاح در نهايت سادگي و خالي از هر نوع تكلفات شكلي و قيودات بي فائده
ميباشد  ،يعني در عقد نكاح كفايت ميكند كه از سوي مرد ايجاب (درخواست)صورت گيرد و
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جانب مقابل آنرا در حضور شهود بپذيرد و ولي(سرپرست) دختر به آن رضايت دهد تا اين عقد
شرافتمند از هرگونه فريبكاري و ابتذال محفوظ بماند  .براي صحت نكاح شرطهايي مانند اينكه
توسط شخص مخصوص و در مكان معيني صورت گيرد  ،ويا به كيفيت خاص و به زبان معين
وبا صيغه ها و ترنم هاي معين و مخصوصي انجام يابد  ،وضع نكرده است .
اين كيفيت بسيط وسادة نكاح بقاء و عموميت آنرا تضمين ميكند وعقل انساني صورت بهتر از
آنرا تصور كرده نميتواند .
تشريع قانوني بودن طالق نيز امريست كامالً طبيعي و معقول  ،زيرا مجبور ساختن شخصي بر
استمرار و بقاي رابطة زوجيت  ،علي الرغم اينكه تمام انگيزه ها و اسباب جدايي فراهم شده است
 ،امر كامالً نادرست و غير منطقي ميباشد و معقول اينست كه اجازة جدا شدن برايشان داده شود تا
هر يك براه خود رفته و بخت خود را در ازدواج با همسر ديگري بيازمايند .
به همين علت است كه دولتهاي غربي اخيراً طالق را جايز قرار داده اند در حاليكه ديانت
نصراني اين عمل را جرم تلقي ميكند .
الزم بياد آوريست كه درين مورد سؤالي مطرح ميگردد كه آنقدر موجه و وارد نميباشد  .وآن
اينكه ؛ چرا حق طالق براي مرد داده شده است و براي زن اين حق داده نشده است ؟
در جواب اين سؤال بايد گفت كه ؛ زن ميتواند حين عقد نكاح حق طالق را براي خود شرط
بگذارد و اين شرط معتبر خواهد بودتحقيق شود  .همچنان اگر ضرري از جانب شوهر برايش
ميرسيد وتالفي و عالج آن تنها از طريق طالق ممكن بود  ،زن ميتواند كه با مراجعه به محكمه
خواستار طالق گردد .
تنظيم ميراث و تعين حق هر وارث به صورت خيلي جالب و ممتازي صورت گرفته و در
تعين حق هر كدام  ،اعتبار هاي مختلفي در نظر گرفته شده است  ،مانند نوع پيوند با متوفي ،
اندازة ضرورت و احتياج هر كدام از ورثه  ،توزيع و تقسيم سرمايه و ثروت به صورت عادالنه و
غيره  .و اساسات آن به گونة است كه در هر زمان و مكان صالحيت تطبيق را دارد .
 ـ تحريم سود  ،كه حكمي مخصوص به معامالت مالي است  ،يكي از احكام تفصيلي
شريعت است كه هيچگونه نسخ و تغيري را نميپذيرد  .زيرا مفاسد سود از صفات ذاتي آن بوده و
مربوط به زمان يا مكان خاص نميباشد  .لذا اين مفاسد در هيچ زمان و مكاني از آن جدا نميگردد .
بدترين اضرار سود  ،انحالل اخالقي و اقتصادي جامعه  ،زمينه سازي براي ظلم و تجاوز به حقوق
ديگران  ،از بين رفتن تعاون وهمكاري بين افراد جامعه ميباشد .
زمانيكه اين امراض و مفاسد در جامعه ايجاد گرديد بايد به صوررت جذري و اساسي مورد
معالجه قرار گرفته و ريشه هاي منابع اصلي فساد قطع گردد  ،نه آنكه منابع و سرچشمه هاي فساد
به حال خود باقي ماند تا جامعه را با فساد و كجرويها ملوث سازد  ،بعد از آن احكامي متناسب با
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اين فساد و كجروي ها صادر گردد .
 8ـ عقوبتهايي كه در شريعت اسالم در برابر شماري از جرايم  ،مشخص و معين شده اند .
اين جرايم عبارت اند از ارتداد  ،زنا  ،تهمت زدن  ،سرقت  ،قطاع الطريقي  ،نوشيدن شراب و قتل
عمدي ميباشد .
اما تعين مجازات در برابر جرايم غير از اينها را به صالحيت قاضي محول كرده است كه
مطابق صالح ديد و شرايط  ،جزاي موافق با آن تعين ميكند  .اين جرايم بنام ”جرايم تعزيري“ ياد
شده و جزاي آنرا بنام ” تعزير“ ميخوانند .
عقوبتهاي تعين شده در شريعت اسالمي سراسر خير  ،صالح و عدل بوده و بهترين وسيلة
براي نگهداشت جامعه از مفاسد و شرور ميباشد و هيچ جامعة با فضيلتي از آن بينياز بوده نميتواند.
زيرا مجازات بر اساس عدالت كامل و ايجاد زجر و ممانعت كافي در برابر مجرم وحفظ مصالح
فرد و جامعه بناء گرديده است .
عقوبت ارتداد بر دو اصل عمده بناء شده است .
اول  :فرد مسلمان با داخل شدن در اسالم متعهد به التزام به احكام اسالم ميگردد و ارتداد
اخالل صريح اين التزام است .
دوم  :دفع فساد و فتنه انگيزي در جامعه .
به اين شرح كه ؛ هر فردي كه اسالم را بحيث دين خود ميپذيرد  ،در حقيقت التزام به احكام و
اصول آن و عدم خروج و انهدام آنرا تعهد ميكند  .پس اگر عملي را مرتكب شد كه خللي در
التزام او وارد ميساخت بايد جزاي اين اخالل را متقبل شود .
در جهت ديگر  ،در ارتداد و اعالن آن مفسدة بزرگي متوجة جامعه ميگردد بخصوص زماني
كه عمداً ارتداد صورت گرفته و بر آن اصرار بورزد  .زيرا اگر ارتداد خود را قصداً اعالن نميكرد
و بهدف ايجاد شكوك و شبهات در عقايد مردم و براه انداختن اضطراب در جامعه و تخريب
كيان دولت اسالمي كه اسالم را اساس قيام  ،بقاء وهدف خود قرار داده است  ،اين عمل را
مرتكب نميشد  ،هيچ كسي به مرتد شدن او اگاهي نمي يافت .
پس بايد عقوبت وجزاي باز دارندة در برابر اين فساد انگيزي در بين مردم و در حمايت از
دولتي كه اسالم را اساس تشكيل خود قرار داده است  ،به اجراء درآيد .
عقوبت زنا بر اساس رعايت اخالق فردي و جلوگيري از انحطاط فرد  ،خانواده و جامعه بناء
گرديده است  .تا آنها را از مصيبتهايي چون امراض ساري  ،اختالط نسب  ،از هم گسيختن شيرازة
خانواده ها و كناره گيري از ازدواج مصون سازد .
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يكي از اصول و اهداف شريعت اسالم مراقبت از اخالق جامعه و ممانعت از سرايت فساد در
بين مردم ميباشد  .و بدون شك هر جامعة فاضلي ازين گونه عقوبتها استقبال كرده هيچ ترس و
وحشتي از آن احساس نميكنند  .زيرا در آن خير و مصلحت عمومي و زجر و تنبيه مجرمين و
مفسديني را مشاهده ميكنند كه ميخواهند با عرض و آبروي مردم بازي كنند .
جزاي سرقت كه قطع دست ميباشد  ،يگانه عالج قاطع و سودمندي است كه ميتواند تجاوز بر
اموال ديگران را ريشه كن كرده و اطمينان و امنيت را در جامعه گسترش دهد .
يقيناً قطع شدن دستي كه به خيانت عادت كرده است  ،قيمت ناچيزي است كه در بدل ايجاد
امنيت و اطمينان در جامعه پرداخته ميشود  .زيرا قطع چنين دستي مانند بريدن عضوي است كه در
اثر بيماري فاسد گرديده و داكتر معالج قطع آنرا بخاطر سالمت ساير اعضاي بدن الزمي ميداند .
تجربه ثابت ساخته است كه مجازات زندان در هيچ جايي نتوانسته است كه جلو سرقت را
بگيرد و يا ال اقل از آن بكاهد  .ولي بريدن دست عقوبتي است كه در گذشته مجرمين را از اقدام
به سرقت باز داشته و در شرايط امروزي نيز اين توانايي را دارد كه انسانهاي شرير را از ارتكاب
اين عمل باز دارد .
اما اين اعتراض كه اين مجازات مربوط شرايط گذشته و قديم است  ،در صالحيت آن هيچ
قدح و جرحي وارد نميسازد  .زيرا هر امر قديمي ناسالم و هر امر جديدي صالح نميباشد  .بلكه
صالحيت هر حكمي از ذات آن و اندازة منفعتي معلوم ميشود كه تقديم جامعه مينمايد نه از
قديمي بودن و جديد بودن آن .
جزاي قتل عمدي در شريعت اسالمي قصاص يعني قتل شخص قاتل ميباشد  .البته اجراي
قصاص حق اولياي مقتول بوده و آنها حق مطالبة آنرا دارند و محكمه نميتواند از قبول خواست
آنها امتناع كند .
آنها ميتوانند كه قاتل را عفو كنند و يا با قبول ديت و عوض مالي با او صلح كنند  .اما در
حالت عفو و يا مصالحه  ،محكمه ميتواند كه قاتل را به جزاي تعزيري ديگري محكوم كند .
تعين جزاي قتل عمدي نظام كاملي است كه هم جانب طبيعت بشري انسان در گرفتن انتقام
رعايت شده است و با قصاص عادالنة قاتل اين خواست برآورده ميشود و هم مصلحت جامعه
در آن مضمر ميباشد .
پس تمام عقوبتهاي تعين شده در شريعت اسالمي بر مفاهيم و اوصاف ثابت و غير قابل تغير
استوار ميباشد و صالحيت تطبيق در هر جامعة با فضيلتي را دارد كه ميخواهد در امنيت و اطمينان
زندگي كنند .
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 ـ عقوبتهاي تغزيري كه در برابر جرايمي عملي ميگردد كه شريعت اسالمي جزاي آنرا تعين
نكرده است  ،درين عقوبتها قاضي با در نظر داشت ضرر هاي اجتماعي جرم  ،سوابق مجرم و
ظروف و شرايطي كه او را بسوي جرم كشانده است و غيره اموري ازينگونه  ،جزاي مناسبي در
روشنايي قاعدة ” و جزاء سيئة سيئة مثلها“ تعين ميكند .
مشاهده ميكنيم كه نظام تعزير از مرونت و صالحيت فوق العادة برخوردار ميباشد و اين ماليمت و
مرونت امكان اينرا براي قاضي ميدهد كه در حاالت مختلف و با در نظر داشت موقعيت و حالت
مجرم  ،جزاي مناسب تعين كند  .بنابرآن صالحيت تطبيق را در هر زمان و مكان دارا ميباشد .
دلیل سوم  :مصادر احكام شرعي :
 100ـ مصادري كه احكام شرعي از آن استنباط ميگردد  ،دو نوع است :
اول  :مصادري اصلي كه عبارت از قرآن كريم و سنت نبوي ميباشد .
دوم  :مصادري كه در تبعيت بر مصادر اصلي ميباشد مانند اجماع و انواع اجتهادات چون
قياس  ،استحسان  ،مصالح مرسله و غيره ...
اين مصادر در مجموع  ،شريعت اسالمي را استعداد و قدرت بقاء و عموميت ميبخشد .
بحديكه هر امر جديدي كه در حيات انساني رونما گردد در شريعت اسالمي حكم آن با نص
صريح و يا بوسيلة اجتهاد مطابق قواعد وضع شده معلوم ميشود .
لذا شريعت اسالمي در برابر حوادث و پديده هاي جديد هيچگاهي در تنگنا قرار نگرفته و
زمينه تحقق مصالح و حاجتهاي مردم را با مشكل روبرو نميسازد
 101ـ از ادله و براهين فوق الذكر به وضاحت تمام معلوم ميشود كه شريعت اسالمي همة
مقومات و بنيادهاي عموميت زماني ومكاني را دارا ميباشد و صالحيت تطبيق در هر زمان و مكان
و در هر شرايط را دارد و اين بزرگترين فضل پروردگار بر نوع انساني ميباشد .
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بحث چهارم :
ويژگي چهارم
قانون جزاء در اسالم
 10ـ احكام اسالمي در عين حال كه ارشاد و هدايت است  ،فراميني نيز است كه در آخر
كار ،مخاطبين آن مورد محاسبه قرار گرفته و ثواب و عقاب را به دنبال دارد  .توضيح اينكه؛ التزام
به ارشادات الهي ثواب و پاداشي دارد كه نصيب انسانهاي مطيع احكام الهي ميباشند و سركشي
ازين احكام و عدم التزام به دساتير ديني مجازاتي را در قبال دارد كه به انسانهاي سركش و
عصيانگر داده ميشود  .البته اين ثواب و عقاب به تناسب اعمال انسانها متفاوت ميباشد .
احكام اسالمي  ،ارشادات و نصيحتهاي خالي از ثواب و عقاب نميباشد  .بلكه ارشادات و
رهنمايي هايي است كه در آخر كار ثواب نيكي را در پي دارد كه نصيب انسانهاي ملتزم به آن
ميگردد و جزاهايي را درنهايت خود دارد كه به متخلفان و سركشان ميرسد  .البته اين ثواب و
عقاب به درجات متفاوت و مختلف قرار دارد .
اصل در مجازاتها و عقوبتهاي اسالم اينست كه در آخرت داده ميشود نه در دنيا  ،اما بخاطر
ايجاد فضاي مطمئن زندگي  ،استقرار جامعه  ،تنظيم روابط افراد به نحو درست  ،تضمين حقوق
مردم و ساير مفاهيمي كه جامعة انساني به آن ضرورت دارد  ،الزم است كه بر عالوة جزاي
اخروي  ،عقوبتهاي دنيوي نيز در برابر مجرمين داده شود و دولت اسالمي به نيابت ازجامعه  ،افراد
متخلف از قانون شرعي را مورد مجازات قرار دهد .
دامنة جزاء در اسالم به وسعت و شمول شريعت اسالمي به تمام امور حيات بر ميگردد  .يعني
پاداشي كه در اسالم در نظر گرفته شده است به امور اعتقادي  ،اخالقي  ،عبادتي و معامالت تعلق
ميگيرد  .و هر متخلف از مقتضيات موارد فوق الذكر جزاي مناسب آنرا در آخرت دريافت ميكند
و قبل از آن با جزاهايي در دنيا نيز مواجه ميگردد .
البته رسيدن جزاء در دنيا مانع مجازات اخروي نميگردد  .مگر اينكه بعد از ارتكاب گناه و
معصيت  ،خالصانه توبه كند و توبة خالصانه بر پايه هاي پشيماني از عمل انجام شده و عزم قوي
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بر عدم بازگشت به آن استوار ميباشد و اگر معصيت متعلق به حقوق ديگران بود  ،بازگرداندن حق
تلف شده و طلب پوزش از صاحب حق نيز ضروري ميباشد .
موجوديت جزاي اخروي و ترس از معاقبة الهي  ،مسلمان را به سوي تسليمي مطلق در برابر
شريعت و انقياد اختياري در آشكار و نهان ميكشاند  .حتي اگر بتواند كه خود را با حيله هايي از
مجازات دنيا برهاند  ،جزاي اخروي حتماً در انتظارش ميباشد و به هيچ صورت آن نجات يافته
نميتواند  .لذا اگر فرد مسلمان در حالت غفلت ايماني مرتكب معصيتي شد  ،فوراً توبه كرده و به
اختيار خود حاضر ميشود تا حد الزم بر وي جاري گردد  .چنانچه ماعز اسلمي  نزد رسول اهلل 
آمده و به معصيت خود اعتراف كرد و از ايشان خواست تا حد شرعي را بروي نافذ گرداند .
به اين ترتيب نفوس مسلمانان از مخالفت با قانون اسالمي متنفر و منزجر ميگردد و يا تحت
انگيزة احترام به اسالم و حياء از اهلل متعال از ارتكاب گناه اجتناب ميكند و يا از ترس مجازات
اخروي كه حتماً به افراد متخلف ميرسد  ،از ارتكاب معصيت دوري اختيار ميكند .
                 
(     آل عمران)0/

” روزيكه مي يابد هر كسي آنچه كرده است از نيكي حاضر كرده شده و آنچه كرده است از
بدي آرزو ميكند كه كه كاش بودي ميان وي و ميان آن بدي مسافة دور “
               

(الزلزال/ـ)8

” پس كسيكه انجام دهد به اندازة ذرة كار خير آنر ميبيند  ،و آنكه انجام داده است به اندازة ذرة
كار بد آنرا نيز ميبيند“
و اين بينش و تصور بزرگترين عامل باز دارنده از گناه و معصيت ميباشد .
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بحث پنجم :
ويژگي پنجم
ارزشگرايي و واقعبیني
زمینۀ سخن :
 10ـ از مواصفات برجستة اسالم اينست كه با طرح ارزشهاي متعالي انسان را به سوي بلند
ترين مدارج انساني رهنمايي ميكند  .اين قضيه بيانگر ارزش گرايي و ارزشمندي در اسالم است .
ولي در عين حال از طبيعت و واقعيت نفس انساني غفلت نميكند و اين قضيه مربوط به جنبة
واقعيت گرايي در اسالم ميباشد  .براي توضيح بيشتر اين ويژگي اسالم ،الزم است تا بحث خود
را ضمن دو مطلب متذكره ادامه دهيم .
مثالیت و ارزشگرايي در اسالم :
 104ـ گفتيم ؛ اسالم ميخواهد كه انسان را به بلند ترين مدارج كمال كه اهلل متعال برايش مقدر
كرده است  ،برساند و اين در صورتي ممكن است كه تمام افعال  ،كردار  ،پندار  ،مقاصد و
خواسته هايش را بر وفق مناهج و برنامه هايي عيار سازد كه اسالم به ارمغان آورده است و در
شخصيت رسول اهلل  به صورت كامل تحقق يافته است  .از همين جاست كه اهلل  ما را به تأسي
و اقتداء به ايشان امر نموده و ميفرمايد :
                

(   األحزاب)1/

” هر آئينه است براي شما در زندگاني رسول اهلل اسوة و نمونة نيك براي كسيكه اميد دارد
(ثواب) اهلل و روز آخرت را و ياد ميكند اهلل را بسيار زياد “
پايه هاي اساسي اين ارزشگرايي  ،اعتدال و شمول ديني ميباشد .

اول ـ اعتدال و ميانه روي :

 105ـ مقصد ما از اعتدال عدم تفريط و افراط در قضاياي مختلف حيات و اعطاي حق هر
امر مطابق استحقاق آن ميباشد
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(الفرقان)/

” آنهاييكه چون خرج ميكنند اسراف نميكنند و تنگي نميكنند و باشند ميان اسراف و تنگي
معتدل “
            8   
(األسراء)/

” و مكن دست خود را بسته به گردن خود (يعني بخل و ممسكي مكن) و مگشاي آنرا تمام
گشادن (اسراف مكن) كه بنشيني مالمت كرده شده و درمانده “
 10ـ اعتدال در هر امري حتي در عبادات نيز امر مطلوب است و مسلمان نبايد بخاطر
عبادت خود را به هالكت اندازد و يا به جسم خود ضرر و اذيت برساند .
در حيثي كه امام بخاري از انس  روايت كرده است اين موضوع بخوبي شرح شده است .
ِ ِ
ِ
صلا ا ِ ا
ٍِ
صلاى ا
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام افلا اما
ب ا
اب ا
ىاَّللُ اعلاإيه او اسل ام يا إسأالُو ان اع إن عبا اادة الناِ ِي
« اجاءا ثااَلثاةُ ارإهط إ اَل بُيُوت أا إزاو ِاج النِ ِي
ِ
أُ إخِربوا اكأاناهم تا اقالُّوها اف اقالُوا وأاين اإَنن ِمن الناِ ِب صلاى ا ِ
ال أا اح ُد ُه إم
ام ِم إن اذنإبِِه اواما اَتاخاار قا ا
ُ ُإ ا
اَّللُ اعلاإيه او اسلا ام قا إد غُفار لاهُ اما تا اقد ا
ا إا ُ إ ي ا
ِ
ِ
ا
وم ال اد إهار اواَل أُفإط ُر اوقا ا
ُصلِيي اللإي ال أابا ًدا اوقا ا
صُ
ال آ اخ ُر أ ااَن أا ُ
أااما أ ااَن فاِإِيِن أ ا
س ااء فااَل أاتا ازاو ُ
ج أابا ًدا فا اجاءا
ال آ اخ ُر أ ااَن أا إعتا ِزُل الني ا
اَّلل إِِِن األا إخ ا ِ ِ
ِ
ول اِ
ِ
اِ
صلاى ا
وم
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام إِلإاي ِه إم اف اق ا
ار ُس ُ
ين قُلإتُ إم اك اذا اواك اذا أ ااما او ا ي
اص ُ
شا ُك إم اَّلل اوأإات اقا ُك إم لاهُ لاكِيّن أ ُ
اَّلل ا
ال أاإنتُ إم الذ ا
ِ
وأُفإ ِطر وأُصلِيي وأارقُ ُد وأاتازاو ِ
س ِمِيّن»
ا ُ ا ا اإ ا ا ُ
س ااء فا ام إن ارغ ا
ج الني ا
ب اع إن ُسناِِت افلاإي ا
” سه تن از اصحاب به خانة همسران رسول اهلل  آمده و از عبادت ايشان سؤال كردند  .چون
از عبادت رسول اهلل  خبر داده شدند  ،آنرا براي خود كم دانسته و گفتند ؛ ما كجا و رسول اهلل 
كجا ! او كه گناهان قبلي و بعدي او مغفرت شده است ! يكي از ايشان گفت پس من همة شب را
تا آخر عمر نماز ميخوانم  .ديگري گفت من تمام عمر را روزه ميگيرم و هيچ وقت افطار نميكنم .
سومي گفت من از زنان گوشه نشيني كرده و هرگز ازدواج نميكنم !
رسول اهلل  نزد ايشان آمده و گفت  :اين شما بوديد كه چنين و چنان گفتيد ؟!
اما سوگند به اهلل كه من با خشيت ترين شما در برابر اهلل و متقي ترين شما هستم  ،ولكن من
گاهي روزه ميگيرم و گاهي افطار ميكنم  ،گاهي نماز ميخوانم و گاهي ميخوابم  ،با زنان ازدواج
ميكنم  .پس كسيكه از سنت من روگردان شود او از جملة امت من نيست “
 10ـ تعذيب جسم و انجام كارهايي باالتر از توان و تحمل آن از مناهج و وسايل مقرره در
اسالم جهت رسيدن به كمال روحاني نميباشد  .زيرا اينگونه اعمال نه از مقتضيات و لوازم اين
كمال است و نه تعذيب جسم از مقاصد و اهداف و وسايل آن است  .و اگر كسي به اين فكر
باشد كه با تعذيب جسم و به اصطالح كشتن نفس خود را به كمال روحاني ميرساند  ،گرفتار يك
وهم بي مفهومي شده است  .زيرا دست يافتن به ارزشهاي اسالمي و رسيدن به كمال مطلوب از
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طريق پيش گرفتن حركت آرام و شيوه هاي معتدل ممكن و ميسر است  .اما خروج از حالت
اعتدال و افراط سبب ضعف و ناتواني جسمي گرديده و انسان را از عالوه از نوافل حتي از اداي
فرايض مانع ميگردد  .پس كسيكه ازين راه معتدل و ميانه به انحراف رفت بايد دوباره به آن
بازگردانده شود  .در حديث شريف مخوانيم كه :
ِ ِ
ِ
ِ
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلام ايإطُ ُ ِ
« اع إن ابإ ِن اعبا ٍ
صلاى ا
يل نا اذ ار
اس قا ا
ال باإيناا النِ ُّ
اب ا
ا
ب إ اذا ُهاو بار ُج ٍل قاائ ٍم فا ا
سأا ال اعإنهُ اف اقالُوا أابُو إ إسارائ ا
ِ
صلاى ا
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام ُم إرهُ افلاإيتا اكلا إم اولإيا إستا ِظ ال اولاإي إقعُ إد اولإيُتِ ام
صوام اف اق ا
ال النِ ُّ
اب ا
وم اواَل يا إقعُ اد اواَل يا إستاظ ال اواَل ياتا اكلا ام اويا ُ
أا إن يا ُق ا
ص إوامهُ » (صحيح البخاري ،كتاب األميان و النذر)
ا
” از ابن عباس رضي اهلل عنهما روايت است كه ؛ در حاليكه رسول اهلل  خطبه ميگفت  ،مردي
را ديد كه ايستاده است  .چون در مورد او پرسان كرد گفتند  :او ابو اسرائيل نام دارد و نذر كرده
است هميشه ايستاده باشد و ننشيند و به سايه نرود  ،هيچ سخن نگويد و هميشه روزه بگيرد !
رسول اهلل  فرمود  :او را امر كنيد كه سخن يگويد و به سايه بنشيند و روزه امروز خود را تكميل
كند “
روزه گرفتن امر مطلوب است اما ايستادن زيرا آفتاب در حاليكه ميتواند به سايه برود  ،امريست
غير مطلوب و بي معنا  .همچنان خاموش نشستن تمام روز كار بيهودة بيش نيست و هيچ فائدة
براي انسان ندارد .
رمز مسئله درين است كه جسد به مثابة مركب روح است و تضعيف مركب و نابود ساختن
آن عمل حكيمانة نميباشد  .جسم محل استقرار و سكونت روح است و تخريب آن هيچگاهي به
مصلحت روح نبوده و با كمال مطلوب در اسالم هيچ رابطة ندارد و نبايد از حق آن چشم پوشي
صورت گيرد  .بلكه بايد مانند روح به آن رسيدگي شده و استراحت الزم را دريابد و ضرورياتش
مرفوع شود  .در حديثي كه بخاري از انس  روايت كرده آمده است كه :
ِ
اب صلاى ا ِ
سا ِرياات إ ِ
ب فاِإ اذا
ْي اف اق ا
ْي ال ا
اَّللُ اعلاإيه او اسلا ام فاِإ اذا احإب ٌل ِماإ ُدوٌد با إا
« اد اخ ال النِ ُّ ا
ال اما اه اذا ا إحلاإب ُل قاالُوا اه اذا احإب ٌل لازإينا ا
ِ
اب صلاى ا ِ
شاطاهُ فاِإ اذا افات ار افلاإي إقعُ إد »
ت اف اق ا
افات ار إ
اح ُدُك إم نا ا
ت تا اعلااق إ
اَّللُ اعلاإيه او اسلا ام اَل ُحلُّوهُ ليُ ا
ال النِ ُّ ا
ص ِيل أ ا
” روزي رسول اهلل  به مسجد داخل شد  ،ديد كه ريسماني بين دو ستون مسجد كشيده شده
است  .پس گفت  :اين ريسمان براي چيست ؟ گفتند آنرا زينب بسته است كه چون در نماز
برايش سستي و خستگي پيش آيد خود را به اين ريسمان مي آويزد ! رسول اهلل  فرمود  :ريسمان
را باز كنيد  ،هر يك شما بايد تا نشاط و قوت دارد نماز بخواند و چون خسته شد بنشيند“
در وصيتي كه به عثمان بن معظون كرد چنين فرمود :
ال اَل و اِ
ث إِاَل عُثإما ان ب ِن مظإع ٍ
ول
اَّلل اَّي ار ُس ا
ون فا اج ااءهُ اف اق ا
اب  با اع ا
« اع إن اعائِ ا
ال اَّي عُثإ اما ُن أ اارِغإب ا
شةا أا ان النِ ا
ا إ ا ُ
ت اع إن ُسنِاِت قا ا ا
ِ
ال فاِإِِن أ ااَنم وأ ِ
اَّلل ول ِ
ِ ِ ِ
ك احًّقا
ك اعلاإي ا
س ااء فااتاِق ا اَّللا اَّي عُثإ اما ُن فاِإ ان ِأل إاهلِ ا
اك إن ُسناتا ا
اص ُ
ُصليي اوأ ُ
ب قا ا ي ُ ا ا
ا ا
ك أاطإلُ ُ
وم اوأُفإط ُر اوأانإك ُح الني ا
ِ
َن » (سنن اِب داود ،كتاب الصَلة)
ص ِيل اواإ
ك اعلاإي ا
ك احًّقا اوإِ ان لِان إف ِس ا
ك اعلاإي ا
ضإيِف ا
اوإِ ان لِ ا
ص إم اوأافإط إر او ا
ك احًّقا فا ُ
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” از عايشه رضي اهلل عنها روايت است كه ؛ رسول اهلل  كسي را دنبال عثمان بن معظون
فرستاد  ،چون او حاضر شد  ،رسول اهلل  گفت  :يا عثمان ! آيا از سنت من رويگردان شده ئي؟!
عثمان گفت  :نه  ،سوگند به اهلل كه سنت ترا ميخواهم !
رسول اهلل  فرمود  :من نماز ميخوانم و خواب ميشوم  ،گاهي روزه ميگيرم و گاهي افطار
ميكنم و با زنان نكاح ميكنم  .پس از اهلل بترس اي عثمان زيرا اهلت بر تو حق دارد مهمانت بر تو
حق دارد نفست برتو حق دارد  ،پس گاهي روزه بگير و گاهي افطار كن و نماز بخوان و بخواب“
 10ـ محروم ساختن نفس از چيزهاي پاكيزه و حالل از راههاي رسيدن به كمال مطلوب
در اسالم نميباشد  .بلكه منهج معتدل را براي رسيدن به كمال مطلوب الزم ميداند  .بنابرين اگر
براي انسان ازين گونه اشياي پاكيزه و از طريق حالل ميسر گردد  ،ميتواند از آن استفاده نمايد و
استفادة جايز از نعمتهاي اهلل مهربان در ارزشگرايي و مثاليت مطرح در اسالم هيچ نقص و عيبي
وارد نميكند .و اگر از طريق حالل به آن دست نيافت  ،نبايد مأيوس و غمگين شود .
رسول اهلل  در حيات شان بر همين منهج و طريقه عمل ميكردند .
                  
(                المائده 88/ـ
)8

اي مؤمنان حرام مكنيد چيز هاي پاكيزة را كه اهلل به شما حالل ساخته است و از حد مگذريد ،
يقيناً اهلل دوست نميدارد تجاوز كنندگان از حد راو بخوريد از آنچه روزي داده است شما را اهلل
حالل و پاكيزه و بترسيد از اهلل كه شما بوي ايمان داريد “ .
پس امر مطلوب براي رسيدن به مدارج كمال  ،تقوي است نه حرام قرار دادن اشياي پاكيزه و
حالل و محروم ساختن جسم و نفس از ضرورياتش .
 108ـ با در نظر داشت اين قاعدة كلي  ،مستحب و حتي گاهگاهي واجب است كه نفس
خود را با زندگي سخت و خشن عادت داده و قناعت به چيزهاي كم را بياموزد  .البته در صورتي
كه اينكار بخاطر هدف مشروع و مقصد نيك و سبب معقول صورت گيرد  .چنانچه اگر شخصي
در مقام قدوه و رهبر قرار دارد  ،و ميخواهد در برابر ديگران ايثار كند  ،و يا بخاطر اجتناب از
شبهات خود را به مشكل و سختيها مواجه ميسازد.
روايات و داستانهايي كه از سلف صالح در مورد اختيار زندگي خشن و اجتناب از اشياي
پاكيزه از ايشان نقل شده است  ،بايد بر اساس همين قاعده و كليه درك و تحليل كنيم .

دوم ـ شمول :

 10ـ مثاليت در اسالم متصف به شمول و همه گير بودن است  .به اين معنا كه اسالم از فرد
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مسلمان ميخواهد كه خود را به كمال مطلوب برساند با اين شرط كه توازن و تناسق در تمام
شئون زندگي را مراعات نمايد  .و اجازه ندهد كه در يك و يا چند جانب زندگي به مدارج كمال
برسد ولي در بعضي جوانب حتي از مستواي الزم و ضروري پائين تر باشد  .درست مانند كسيكه
دستهايش را قوي ميسازد  ،ولي ساير اعضاي خود را ضعيف و الغر ميگذارد .
اصحاب رسول اهلل  مثالي و نمونه بودن و ارزشگرايي اسالم را به گونة كامل آن درك كرده
بودند  .لذا هيچ عبادتي آنها را از اداي ساير عبادات باز نداشته و هيچ عادتي سبب ترك كارهاي
ضروري ديگر نميشد بلكه در تمام احوال و عبادات به در مقامات بلندي رسيده بودند  ،آنها خود
را به عبادت مخصوص و در مكان مشخصي محدود نساخته بودند  ،بلكه تمام عبادات را به
صورت متناسب انجام ميدادند  .آنها در وقت نماز به مسجد روي آورده و نماز ميخواندند  ،در
حلقات علم بحيث عالم و متعلم مينشستند  ،در ميدان جهاد به مقاتله ومقابله ميپرداختند  ،در
سختيها و مصايب بردبار و يار و ياور هم بودند و هكذا در تمام امور عبادي و غيره ...
واقعیت گرايي اسالم :
 110ـ اسالم از شناخت طبيعت انسانها وتفاوت استعداد هاي آنها غافل نمانده و در تعين
مستوايي كه بايد مسلمانان خود را برسانند اين تفاوتها را در نظر گرفته است  .در روشنايي همين
واقعبيني است كه حد ادني و كمترين مستوايي را مشخص ساخته است كه پائين تر از آن براي
هيچ كسي مجاز نميباشد  .زيرا رسيدن به اين مستوا براي تكوين شخصيت مسلمان ضروري
ميباشد تا او را در زمرة مسلمانان داخل سازد  .اين مستوا به گونة تعين شده است كه رسيدن به آن
براي كسيكه كمترين استعداد را دارد نيز ممكن و عملي ميباشد .
اين مستوا از مجموعة مفاهيمي تشكيل ميگردد كه انجام آن بر هر فردي واجب است وبنام
فرايض ياد ميشود  .همچنان مفاهيمي در آن وجود دارد كه اجتناب از آن بر هر فرد مسلمان الزمي
است و بنام محرمات ياد شده است  .اين فرايض و محرمات مطابق توان افرادي تعين شده است
كه كمترين استعدادرا در انجام كارهاي خير و اجتناب از بدي را دارا ميباشند  .بنابرين هر كسي
ميتواند به مقتضاي آن عمل نمايد هيچ عذري در تخلف از آن قابل پذيرش نميباشد .
در كنار اين مستواي الزمي كه رسيدن به آن بر هر فرد مسلمان واجب است  ،شريعت اسالمي
مستواي بلند تر و با افق وسيعتري را وضع نموده و مردم را به رسيدن به آن تشويق و ترغيب
كرده است بدون اينكه آنها را مجبور و مكلف به رسيدن به آن بنمايد  .زيرا الزامي ساختن آن
سبب حرج و مشقت بر مردم گرديده و مشقت در اسالم مرفوع بوده مخالف ديدگاه اسالم به
واقعيت ميباشد  .اهلل  ميفرمايد :
(          الحج)8/

” و نگردانيده است بر شما در دين هيچ مشقتي “ .
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(         البقره)18/

” مكلف نميسازد اهلل هيچ نفسي را مگر به اندازة توانش “
اين مستواي عالي شامل يكتعداد مندوبات است كه شريعت اسالمي به انجام دادن آن ترغيب
كرده است و تعدادي از مكروهات است كه مسلمان را به ترك آن تشويق نموده است .
اين دو مستواي ادني و اعلي در تمام احكام اسالمي وجود دارد  .واينك چند مورد آنرا بر
سبيل مثال ذكر ميكنيم .
 1ـ در نماز  :تعدادي از آن فرايض است و شماري از آن سنن و مستحبات اند  .فرايض آن
در زمرة مفاهيم مستواي پائين و نوافل و مستحبات آن در شمار مفاهيم مستواي اعلي ميباشد
ورسول اهلل  در مورد آنها ميفرمايد :
ول ما ِمن عب ٍد مسلِ ٍم ي ِ ِ ِ
ول اِ
ٍِ
ِ ِ
ت ار ُس ا
ِت اع إشارةا
اب  أانا اها قاال إ
ات اِْس إع ُ
اَّلل يا ُق ُ ا إ اإ ُ إ ُ ا
صليي اَّلل ُك ال يا إوم ثإن ا إ
« اع إن أ يُم احبيباةا ازإوِج النِ ِي
ض ٍة إِاَل با اَن ا
اَّللُ لاهُ باإيتًا ِِف ا إْلاناِة » (صحيح مسلم  ،صَلة املسافرين و قصرها)
ارإك اعةً تاطاُّو ًعا غاإي ار فا ِري ا
” از ام حبيبه زوجة رسول اهلل  روايت است كه گفت  :از رسول اهلل  شنيدم كه فرمودند :
هيچ بندة مسلماني نيست كه بخاطر اهلل در يك شبانه روز دوازده ركعت نماز تطوع غير از فرايض
ميخواند مگر اينكه اهلل  برايش خانة در جنت بناء ميكند “
 ـ در روزه  :فرض آن روزة ماه رمضان است و اين مفهوم در حد ادني گنجانيده شده
است و روزة شش روز ماه شوال  ،ايام بيض از هر ماه  ،روزه روزهاي دوشنبه و پنجشنبه از
اعمال حد اعلي ميباشند .
 ـ در حج  ،فرض آن يكبار در تمام عمر است و اضافه تر ازآن تطوع است كه در مستواي
اعلي قرار دارد.
 4ـ در انفاق در راه اهلل  : فريضه زكات در حد ادني شامل است و در مورد آن ميفرمايد :
(      البقره)4/
” نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد “
و در مورد صدقة نفلي كه مربوط حد اعلي است ميفرمايد :
                
(        البقره)/

” آنچه انفاق ميكنيد از مال پس (ثواب و منفعت آن)براي خود تان است و خرج مكنيد مگر
براي طلب رضاي اهلل  ،و اگر خرج ميكنيد از مال  ،ثواب آن پوره رسانيده ميشود بشما و شما ظلم
كرده نخواهيد شد “ 
 5ـ اسالم در مقابل قتل عمدي قصاص را مقرر نموده است
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(          البقره)18/
” اي مؤمنان فرض گردانيده شده است بر شما قصاص در كشته شدگان “ 
پس اولياي مقتول حق مطالبة آنرا دارند و اين حق مشروع شان بوده و هيچ نوع مالمتي متوجة
ايشان نميباشد  .ولي در عين زمان به سوي عفو وگذشت تشويق و ترغيب نموده است كه از
مفاهيم مستواي اعلي ميباشد و در ادامة همان آيت ميفرمايد :
             

” پس كسيكه عفو كرده شد او را از طرف برادرش ( ،پس) حكم او طلب كردن است موافق
دستور (نيك) و اداء كردن است بوي از طرف قاتل به نيكويي “ 
 ـ به صورت عموم در تمام تجاوزات و حق تلفيها جزاي بالمثل را مقرر كرده است .
ولي صبر و عفو را افضل خوانده است كه از جملة مفاهيم مستواي بلند ميباشند .
  9   9          
(النحل)1/

” اگر عقوبت ميكرديد  ،پس بمانند آنچه با شما شده است عقوبت كنيد  ،و اگر صبر كنيد آن
بهتر است براي صابران “ 
 ـ در معامالت خريد و فروش  ،مسلمان را توصيه ميكند كه در معامالت و طلب قرض
خود نرمي و مالطفت را مراعات نمايد و اين مفاهيم در مستواي بلند اسالمي قرار دارند .
اَّلل عإنهما أا ان رس ا ِ
« اعن جابِ ِر بإ ِن اعإب ِد اِ ِ
ال ارِح ام ا
صلاى ا
ع اوإِ اذا
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام قا ا
اَّللُ ار ُج ًَل ْساإ ًحا إِ اذا ااب ا
ول ا اَّلل ا
إ ا
اَّلل ارض اي اُ ا ُ ا ا ُ
ضى » (صحيح البخاري ،كتاب البيوع )
ا إشات ارى اوإِ اذا اقإتا ا
” از جابر  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :اهلل  رحم كند مرد نرمخويي را كه چون
ميفروشد و يا ميخرد و يا قرض خود را طلب ميكند  ،در تمام معامالتش نرمي ميكند “
 8ـ امر بالمعروف و نهي از منكر فرض كفايي بوده و موجوديت آن در بين امت اسالمي
الزم و ضروري ميباشد  .ولي ترك آن با دست و زبان و اكتفاء به انكار قلبي در برابر حاكم ظالمي
كه استعداد شنيدن نصيحت را نداشته و هر نصيحت گري را به قتل ميرساند  ،جايز است  .ولي
مسلمانان را ترغيب كرده است كه اين فريضه را بجا آرند اگرچه منجر به قتل او گردد  .و اين
حالت در جملة مفاهيم مستواي اعلي ميباشد .
«عن جابر رضي هللا عنه  ،عن النب صلى هللا عليه وسلم قال  :سيد الشهداء ْحزة بن عبد املطلب  ،ورجل قال
إَل إمام جائر فأمره وهناه فقتله » (املستدرك على الصحيحْي للحاكم ج  / 11ص )14
” از جابر  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :سيد و سردار شهداء حمزه بن عبدالمطلب
و مردي است كه در برابر سلطان ظالم برميخيزد و او را امر و نهي (كلمة حق را برايش ميگويد)
پس آن پادشاه او را به قتل ميرساند“
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درين مورد اين اعتراض وارد نميباشد كه ؛ خود را بدست خود در هالكت انداختن جايز
نيست و اين عمل در حقيقت خود را هالك ساختن است .
زيرا در جواب ميگوييم كه ؛ شهادت طلبي در راه اهلل  سبب كرامت و عزت است و امر به
معروف و نهي از منكر بوسيلة دست و زبان يكي از انواع جهاد مشروع بوده سبب تقويت حق
پرستان و شكست باطل پرستان و توقف ستمگران ميگردد .
 ـ گفتن كلمة باطل  ،حرام و ترك آن واجب است و ترك آن از مفاهيم مستواي ادني ميباشد
 .بيهوده گويي و پرگويي بيفائده امر مكروه است .
ِ
« إِ ان ا
الساؤ ِال»
اعةا ال اإم ِال اواكإث ارةا ُّ
يل اوقاا ال اوإِ ا
ضا
اَّللا اك ِرها لا ُك إم ثااَل ًَث ق ا
(صحيح البخاري ،كتاب الزكاة  ،عن املغرية بن شعبه )
” اهلل  سه چيز را برايتان مكروه گردانيده است ،قيل و قال  ،ضايع كردن مال و كثرت سؤال“
پس پرگويي  ،بيهوده گويي و گفتن سخنان بيفايده مكروه بوده و ترك آن افضل است و اين
امر از مفاهيم مستواي اعلي ميباشد .
 10ـ اكراه و تهديد به قتل براي شخص مورد تهديد مجاز ميگرداند كه كلمة كفر را بر زبان
بياورد بشرطي كه قلبش مطمئن باشد  .اين رخصت در اسالم از جملة مستواي ادني است .
(        النحل)10/

” مگر كسى كه به كفر مجبور شده [اما] دلش مطمئن به ايمان است “
ولي مستحب اينست كه از گفتن كلمة كفر پرهيز كند اگر چه منجر به قتل او گردد و اين امر
از مستواي بلند در شريعت ميباشد.
 111ـ واقعبيني اسالم در همين حد (تعين حد ادني و اعلي ) خالصه نميشود بلكه در امر
ديگري بيشتر از آن ظاهر ميگردد  .و آن ايجاد مخارج براي مسلمان در شرايط سخت و دشوار از
تنگناها ميباشد  .در چنين حاالتي او را ملزم به اموري نميگرداند كه در اوقات عادي بر او واجب
بود و قاعدة فقهي ” الضرورات تبيح المحضورات“ (ضرورتها اشياي ممنوع را مباح ميگرداند) نيز
بر همين اصل استوار است  .زيرا نفس انساني شايد در ظروف نامساعد و حاالت اضطراري توان
استمرار به خواسته هاي شريعت را نداشته باشد  .و در اثر اين ناتواني در معصيت واقع گردد  .لذا
اسالم به اعطاي رخصتهايي به غرض تخفيف اين مشكل پرداخته است .
مثالً خوردن گوشت حيوان خود مرده در حاالتي كه گرسنگي شديد بر انسان طاري ميگردد و
خطر تلف شدن نفس در آن متصور است مباح گرديده است  .همچنان روزة ماه مبارك رمضان
كه فرض است براي مريض و مسافر مجاز است كه آنرا افطار كند  .همچنان جواز نماز در حالت
نشسته براي مريض در صورتي كه توان ايستادن را نداشته باشد و ....
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فصل چهارم :

نظامهاي اسالم
زمینۀ سخن :
 11ـ گفتيم كه يكي از ويژگيهاي اسالم اينست كه تمام نواحي و جوانب زندگي انسان را
شامل ميباشد .ازمظاهر اين شمول ،احكام متعلق به اخالق فردي و روبط مردم فيمابين شان ميباشد.
مجموعة ازين احكام  ،نظام خاصي را تشكيل ميدهد  .مانند احكام اخالقي  ،كه نظام اخالقي را
تشكيل ميدهد  ،احكام مربوط به خانواده  ،نظام خانواده را تشكيل ميدهد و هكذا ساير احكام .
ما درين فصل مهمترين نظامهاي اسالم را با كمي تفصيل بيان نموده و نشانه هاي بارز آنرا
مطابق ضرورت دعوتگران اسالم آشكار ميسازيم  .البته اين تفصيل و بيان ما در حدود اسالم بوده
و نه چيزي بر آن مي افزايم و نه از آن چيزي را ميكاهيم و نه مطابق خواست و ميل خود آنرا
تفسير ميكنيم  .زيرا فرد مسلمان هميشه اسالم را رهنماي خود دانسته و در عقب آن مي ايستد و
هيچگاهي از آن پيشي نميگيرد .
بنابرآن  ،فصل حاضر را به مباحث مختلف تقسيم كرده و هر مبحث آنرا براي شرح يكي از
نظامهاي اسالم مخصوص ميگردانيم .
اول  :نظام اخالقي
دوم  :نظام اجتماعي
سوم  :نظام افتاء
چهارم  :نظام احتساب
پنجم  :نظام حكم و حكومت داري
ششم  :نظام اقتصادي
هفتم  :نظام جهاد
هشتم  :نظام حدود و جرايم
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بحث اول:

نظام اخالقي اسالم
تعريف اخالق :
 115ـ خُلُق در لغت ؛ طبيعت  ،سجيه و ملكه را ميگويند و در اصطالح چنانچه امام غزالي
تعريف كرده است ” اخالق عبارت از هيئت و ملكة است كه در نفس انسان راسخ ميگردد و در
اثر آن افعال و عملكردهاي انسان به آساني و سهولت صادر ميشود بدون اينكه به فكر كردن و
انديشيدن ضرورتي احساس كند “
اخالق را با در نظر داشت مفاهيم اخالقي  ،ميتوان چنين تعريف كرد :
” اخالق عبارت از مجموعة از ارزشها و صفاتي است كه در نفس انسان مستقر ميگردد و در
روشنايي و ميزان همان صفات است كه قبح و حسن اعمال در نظر انسان ظاهر ميگردد و با در
نظر داشت همين شناخت از قبح و حسن اعمال  ،به بعضي اقدام ميكند و از عدة اجتناب ميورزد“
اهمیت اخالق :

 11ـ اخالق اهميت بزرگي در زندگي انسان دارد زيرا تمام سلوك و عملكردهاي انسان
ازآن صادر ميگردد  .حتي ميتوان گفت كه سلوك و روش انسان هميشه موافق و مطابق معاني و
صفاتي است كه در نفس او مستقر ميباشد .
امام غزالي سخن جالب و صادقانة درين مورد گفته است ،جاييكه در احياء علوم الدين مينويسد:
” هر صفتي كه بر قلب چيره شد اثر آن حتماً بر جوارح ظاهر ميگردد  ،تا اندازة كه انسان
بدون اختيار موافق و مطابق آن حركت ميكند “
پس عملكردهاي انسان پيوند محكم و دايمي با معاني و صفات مستقر در نفس او دارد .
درست مانند درختي كه شاخه ها و تنة آن بيرون از خاك است ولي پيوند محكمي با ريشه هاي
پنهان در خاك دارد و از آن تغذيه ميشود .
معناي سخن اينست كه اصالح افعال و اعمال انسان و تزكية اخالق او ممكن است  ،زيرا
هميشه فرع تابع اصل است و اگر اصل اصالح گردد فرع حتماً به صالح ميرسد و اگر اصل فاسد
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گرديد فرع آن بي اختيار به سوي فساد ميرود .
               
(      األعراف)58/

” و زمين پاك است كه گياهش به اذن پروردگارش بيرون مي آيد  ،و زمينى كه ناپاك است ،
جز گياهى اندك و هرزه از آن بيرون نمي آيد ; اين گونه نشانه ها را براى گروهى كه سپاس
گزارند [به صورتهاى گوناگون] بيان مي كنيم“
لذا راه و روش گزيده و مؤفق بخاطر اصالح مردم و تقويم سلوك و عملكرد آنها و فراهم
آوري زمينه هاي رسيدن به زندگي پاكيزه و نيك اينست كه رهروان راه دعوت از اصالح سازي و
تزكية نفسها آغاز نموده و سعي نمايند تا كه ارزشها و مفاهيم اخالق حميده را در اعماق نفس
انسانها جابجا سازند .
به همين لحاظ است كه اسالم بر اصالح نفوس تأكيد بيشتر نموده و اعالن نموده است كه
رونما گرديدن هر نوع تغيري در حالت مردم اعم از سعادت و شقاوت  ،آساني و سختي  ،آسايش
و نا آرامي  ،اطمينان و اضطراب  ،عزت و ذلت و امثال آن تابع تغييراتي است كه در نفسها و
صفات ومفاهيم اخالقي و سلوكي آن وارد مي آيد .
(             الرعد)11/

” هر آئينه اهلل تغيير نميدهد حالت قومي را تا وقتيكه تغير دهند آنچه در نفسهاي شان است “ 
 11ـ اهميت فضايل اخالقي از ناحية ديگري نيز ظاهر ميگردد  ،به اين شرح كه انسان قبل
از آنكه به كاري اقدام كند و يا عملي را ترك نمايد  ،آنرا در ميزان ارزشهاي اخالقي مستقر در
نفس خود ميسنجد .بعد از آنكه انجام دادن آن كار و يا ترك آن در نظرش مقبول و پسنديده آمد ،
رغبتي در نفس او نسبت به آن در حركت آمده و متوجه آن ميشود و به دنبال اين رغبت ،به آن كار
اقدام مينمايد و اگر آن عمل در ميزان ارزشهاي مستقر در نفس موافق نيامد  ،نفس انسان نسبت به آن
احساس كراهيت كرده و از آن كناره گيري ميكند .
عملية سنجش و ميزان در بسا اوقات خيلي سريع و غير محسوس ميباشد به اندازة كه احياناً
انسان عملي را انجام ميدهد ويا كاري را ترك ميكند بدون اينكه تفكر و تأملي در آن بكند و
برعكس در بعضي حاالت عملية ميزان وقت طوالني و تأمل زيادي را در بر ميگيرد و حتي در
بعضي اوقات به يك مناقشه و جدال دروني تبديل گرديده و به نتيجة نميرسد كه در اثر آن انسان
در انجام دادن كاري و يا ترك آن به تردد مي افتد  .ولي مهم اينست كه در تمام اين حاالت
عمليه ارزيابي و ميزان براي انجام دادن هر فعلي و يا ترك كاري بدون استثناء صورت ميگيرد .
ارزيابي و ميزان اعمال با معيار هاي اخالقي  ،صحت و حقانيت اين ارزيابي  ،عمق التزام
انسان به آنها و تنفيذ تصاميم ناشي از آن  ،قضايايي اند كه مستقيماً وابسته به معاني و ارزشهاي
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اخالقي و سلوكي اي اند كه در زواياي مخفي نفس انساني مستقر شده است و ارتباط عميق به
كيفيت اين ارزشها دارد چون خوبي و بدي آنها  ،اندازة رسوخ و استحكام آنها در نفس و
احساس حماسه و غيرت نسبت به آنها و احساس حاجتمندي به آنها  .لذا بخاطر ظهور اثرات
اخالق در عملكرد انسان صرف اين كفايت نميكند كه انسان بعضي از فضايل اخالقي را شناخته
و شماري از آنها را در حافظة خود انبار كند و در مناسبتهاي مختلف از آن سخن گويد  .بلكه بايد
اين فضايل در اعماق نفس او جاگزين گرديده و كيان و تمام وجودش رنگ آنرا اختيار كند و
همچون رنگ سياه و سفيد براي جلد صفت دايمي انسان گردد  .اين فضايل هميشه در ذهنش
حاضر بوده و بر تمام كردار و گفتارش مسلط باشد و نسبت به آنها احساس حميت و غيرت كند
و ايمان و يقين كامل داشته باشد كه حيات انساني در صورت تفريط و كوتاهي در ارزشهاي
متعالي اسالم هيچگاهي به اصالح و تزكيه نايل نميگردد .
از همينجاست كه اسالم بر معاني و ارزشهاي اخالقي تأكيد فوق العاده مينمايد و نفس انسانها
را بسوي آن تشويق و ترغيب ميكند  ،آنرا هميشه تكرار و بازگويي مينمايد تا مسلمان هميشه آنها
را بياد داشته كامالً خود را به رنگ آن بياميزد باآلخره اثرات آن در تمام عملكردهايش به صورت
واضح تبارز يابد .
جايگاه اخالق در اسالم :
 118ـ اخالق جايگاه و مقام ارجمندي در اسالم دارد  .مقام و ارجمندي آن از جنبه هاي
مختلفي معلوم ميشود از جمله :
اول  :اهلل  علت ارسال پيامبر را تقويم اخالق و نشر و پخش فضايل اخالقي معرفي ميكند .
چنانچه رسول اهلل  درين مورد ميفرمايند :
ِ
األخَلق » ( املوطأ لإلمام مالك )
ثت ألتِايام ام اكا ِرام
« إاّنا بُِع ُ
” جز اين نيست كه مبعوث شده ام تا ارزشهاي اخالقي را به اتمام برسانم “.
دوم ” :دين“ را به حسن خلق تعريف مينمايد  .چنانچه در حديث مرسل ميخوانيم كه :
« مردي نزد رسول اهلل  آمده و سؤال كرد  :يا رسول اهلل دين چيست ؟ ايشان فرمودند  :دين
عبارت از اخالق نيكو است »
معناي سخن اينست كه حسن خلق بزرگترين ركن دين بوده و بدون آن برپايي دين ناممكن
ميباشد  .درست مانند ايستادن در عرفات حين مراسم حج كه بزرگترين ركن حج بوده و بدون آن
حج اصالً بوده نميتواند و در حديث شريف آمده است كه ( حج ايستادن در عرفات است “
سوم  :حسن خلق فضيلتي است كه نسبت به هر عمل ديگري ميزان حسنات را در روز قيامت
ثقيل تر ميسازد  .
ِ
صلاى ا
ال اما ِم إن اش إيٍء أإاث اق ُل ِِف ال ِإم ايز ِان ِم إن ُح إس ِن إ
اْلُلُ ِق »
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام قا ا
اب ا
« اع إن أِاِب الد إاراداء اع إن النِ ِي
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(سنن اِب داود ،كتاب األدب)
” از ابو درداء  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :هيچ چيزي در ميزان (حسنات در روز
قيامت) مؤمن ثقيل تر از اخالق نيكو وجود ندارد“
چهارم  :مؤمنان در بين خود به درجات متفاوت ايماني قرار دارند و بهترين شان آنست كه
بهترين اخالق را دارا باشد .
إت :وأ ُّ ِ
سُن ُه إم ُخلًُقا» (املعجم الكبري للطرباِن عن عمري )
ضلُ ُه إم إِميا ًاَن؟ قا ا
ْي أافإ ا
اي ال ُإم إؤمنِ ا
ال":أ إ
« قُل ُ ا
اح ا
” گفتم  :كداميك از مؤمنان بهتر در ايمان اند ؟ پيامبر  فرمودند  :آنكه بهترين اخالق را دارد“
پنجم  :مؤمنان در نيل به محبت و نزديكي با رسول اهلل  در آخرت با هم متفاوت اند و
بيشترين محبت و قرب با رسول اهلل  نصيب مؤمناني ميشود كه بهترين اخالق را دارند .
ِ
« عن جابِ ٍر أا ان رس ا ِ
ل وأاقإربِ ُكم ِمِّن اإَملِسا يوم الِإقيام ِة أاح ِ
اَّلل صلاى ا ِ
اسنا ُك إم
ول ا ا
احبِي ُك إم إِاا ا ا إ ي ً ا إ ا ا ا ا
اَّللُ اعلاإيه او اسلا ام قاا ال إِ ان م إن أ ا
اإ ا
اُ
أا إخ اَلقًا » (سنن الرتمذي ،كتاب الرب و الصلة)
از جابر  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :يقيناً از جملة محبوبترين افراد نزد من و
نزديك ترين تان در نشستن با من در قيامت آنهايي اند كه بهترين اخالق را دارند“
ششم  :داشتن اخالق حسنه شرط ضروري و الزمي نجات از آتش و رسيدن به جنت ميباشد
و كوتاهي و فروگذاشت درين شرط را حتي روزه و نماز هم جبيره كرده نميتواند .
للنب  :إن فَلنة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جرياهنا بلساهنا ،فقال:
« عن أِب هريرة رضي هللا عنه قال :قيل ي
َل اخإي ار فِيها ِه اي ِف النيا ِر» (املستدرك للحاكم ،كتاب الرب و الصلة) 
” از ابو هريره  روايت است كه به رسول اهلل  گفته شد كه فالن زن روز را روزه ميگيرد و
شب را نماز ميخواند ولي همسايه هاي خود را با زبان اذيت ميكند ؟ رسول اهلل  فرمودند  :هيچ
خيري در او نيست و او در آتش ميباشد“
هفتم  :رسول اهلل  در حاليكه نيكوترين اخالق را دارا بودند هميشه از اهلل  ميخواست كه
اخالق او را نيك ساخته و بسوي بهترين آن هدايتش كند .
ول اِ
ِ
سإن ا ِ
س إن ُخلُقي »
اَّلل ُ 
« عن ابن مسعود  ،قال :اكا ان ار ُس ُ
يقول اللا ُه ام اح ا
ت اخلإقي ،فا اح ي
(صحيح ابن حبان  ،ابب األدعية) 
” از عبداهلل بن مسعود  روايت است كه رسول اهلل  در دعاي خود ميفرمود  :الها ! آفرينشم
را(صورت ظاهرم را) نيكو كردي  ،پس اخالقم را نيز نيكو بگردان ! “
ِ ِ
ِ ِ
ت»
اص ِر إ
ص ِر ُ
ف اعِيّن اسيِيائ اها إِاَل أانإ ا
سنِ اها إِاَل أانإ ا
ف اعِيّن اسيِيائ اها إِناهُ اَل يا إ
ت او إ
س ِن إاألا إخ اَل ِق اَل يا إهدي أل إ
اح ا
« او إاهدِِن ألا إح ا
(سنن الرتمذي ،كتاب الدعوات عن علي ) 
” و هدايت كن مرا بسوي بهترين اخالق  ،هدايت نميكند بسوي احسن اخالق مگر تو  ،و دور
بگردان از من بدي هاي اخالق را و دور نميسازد از من اخالق بد را مگر تو “
و ميدانيم كه رسول اهلل  چيزي را ميخواهد كه اهلل  آنرا دوست دارد و سبب قربت به او
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تعالي ميگردد .
هشتم  :اهلل  پيامبرش را با صفت حسن خلق مورد ستايش قرار داده و ميفرمايد :
(       القلم)4/

” و يقيناً تو بر بلنداى سجاياى اخالقى عظيمي قرار دارى “
واضح است كه اهلل  پيامبرش را با منقبت خيلي بزرگي مدح ميكند و اين خود نمايانگر مقام
و منزلت اخالق ميباشد .
نهم  :كثرت آيات قرآني كه به موضوع اخالق ميپردازد  ،نشاندهندة اهميت اخالق ميباشد .
درين آيات به آراسته شدن به زيور اخالق نيك امر شده و كساني كه مزين به اخالق نيكو اند
مورد مدح قرار گرفته و ثواب نيكي براي شان وعده شده است  .از رذايل اخالقي نهي صورت
گرفته و كسانيكه ملوث به اخالق ناپسند ميباشند توبيخ و تنبيه گرديده و عقاب آن ناگوار خوانده
شده است  .بدون شك اين كثرت آيات نشاندهندة اهميت و مقام اخالق در اسالم ميباشد و آنچه
بر اهميت آن مي افزايد اينست كه شماري ازين آيات مكي بوده و قبل از هجرت نازل شده است
و تعدادي هم در مدينه و بعد از هجرت نازل گرديده است و اين خود ميرساند كه موضوع اخالق
اهميت بسزايي داشته و مسلمان در هيچ شرايطي از آن مستغني بوده نميتواند بلكه مراعات
ارزشهاي اخالقي در هرگونه شرايطي و در هر مقام و منصبي باالي مسلمان الزمي ميباشد  .و در
اينكه قرآن كريم در سوره هاي مكي و مدني به صورت يكسان به موضوع اخالق پرداخته است ،
مشابهت خيلي زيادي به مسايل عقيدتي پيدا ميكند .
ويژگیهاي نظام اخالقي در اسالم :
 11ـ نظام اخالقي اسالم شماري از خصايص و ويژگيهاي دارد كه آنرا از تمام نظامهاي
اخالقي متمايز ميسازد  .از جمله  ،شامل بودن آن  ،پابند بودن به آن در وسايل و اهداف  ،ارتباط
مفاهيم اخالقي با ايمان  ،موجوديت جزاي دنيوي و اخروي در برابر صفات اخالقي .
و اينك شرح مختصري ازين خصوصيات تقديم ميگردد :
اول ـ تعمیم و تفصیل ارزشهاي اخالقي :
 10ـ اسالم با دعوت عام و شامل مردم را بسوي اخالق حسنه فرا ميخواند  .چنانچه اهلل 
ميفرمايد :
               
(     األسراء )5/

” بگو بندگان مرا كه بگويند سخني را كه آن بهتر است  ،هر آئينه شيطان نزاع مي افگند ميان
ايشان  ،يقيناً شيطان دشمن آشكار انسان است “
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پس گفتن بهترين سخن يك دعوت عام بوده و مطلب از آن گفتن سخن نيك و پسنديده در
تمام مخاطبات و گفتگو ها ميباشد .
           ... 

(النحل )0/

” و نهي ميكند شما را از بيحيايي و كار هاي ناپسند و تعدي  ،پند ميدهد شما را تا باشد كه
پندپذير شويد “
اين آيت نيز يك دعوت عام بسوي دوري از رذايل اخالقي ميباشد .
در سنت نبوي  احاديث زيادي وجود دارد كه مردم را به صورت عام بسوي اخالق نيك فرا
ميخواند  .از جمله :
اَّلل علاي ِه وسلام اتاِق اِ
ول اِ
ت اوأاتإبِ إع ال ا ِ
اَّلل ا ا
سناةا تاإ ُح اها او اخالِ ِق
ال ِل ار ُس ُ
ال قا ا
« اع إن أِاِب اذ يٍر قا ا
اَّلل احإيثُ اما ُكإن ا
صلى اُ ا إ ا ا ا
سييئاةا ا إحلا ا
الن ِ
س ٍن » ( سنن الرتمذي ،كتاب الرب و الصلة)
ا
ااس ِبُلُ ٍق اح ا
” از ابو ذر  روايت است كه گفت :رسول اهلل  برايم گفت :هرجاييكه باشي از اهلل  بترس و
به دنبال بدي كار نيكي انجام بده تا آن بدي را محو كند و با مردم با اخالق نيك برخورد نما“
ول اِ
صلاى ا
شةا ارِْحااها ا
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام يا ُق ُ
ت ار ُس ا
ول إِ ان ال ُإم إؤِم ان لايُ إد ِر ُك ِِبُ إس ِن ُخلُِق ِه اد ار اجةا
« اع إن اعائِ ا
اَّللُ قاال إ
ات اِْس إع ُ
اَّلل ا
صائِِم الإاقائِِم » (سنن اِب داود ،كتاب األدب)
ال ا
” از عايشه رضي اهلل عنها روايت است كه گفت  :از رسول اهلل  شنيدم كه فرمود  :بدون شك
مؤمن بوسيله حسن اخالق خود درجة روزه دار روز و نماز گذار در شب را بدست مي آورد “
 11ـ اما اسالم به اين دعوت عامه بسوي آراسته شدن با اخالق حميده و پيراسته شدن از
رذايل اخالقي اكتفاء نكرده است بلكه هر دو جانب صفات اخالقي را به صوت مفصل بيان نموده
و انواع هر كدام را بر شمرده است  .حكمت در ارائة تفصيالت در مورد ارزشهاي اخالقي اينست
كه مردم در شناخت آن گرفتار توهم و اختالف نگرديده سليقه ها و تمايالت شخصي افراد در
تعين اين مفاهيم دخالت نكند .
از مظاهر رحمت الهي نسبت به بندگانش اينست كه آنچه را كه بايد از آن پرهيزكنند بيان كرده
و آن اعمالي را كه بايد انجام دهند نشاندهي نموده است  .اينك در تفصيالت بعدي مثالهايي از
قرآن و حديث ارائه ميكنيم :
 1ـ الف  :وفاء به عهد .
(         اإلسراء)4/

” و به عهد وفاء كنيد  ،هر آئينه عهد مورد سؤال قرار ميگيرد “ 
ب  :نهي از سخن گفتن بدون علم

                

94

اصول دعوت

www.eslahonline.net

(   اإلسراء)/

” و مرو به دنبال چيزي كه نيست ترا دانش آن  ،هر آئينه گوش و چشم و قلب هر يكي ازينها
مورد بازخواست و سؤال قرار ميگيرند “ 
ج  :نهي از رفتار غرور آميز و متكبرانه چنانچه مستكبرين به آن عادت دارند .
                

(اْلسراء)/

” و در زمين با تكبر و خرامان مرو  ،زيرا تو نخواهي شگافت زمين را و نرسي به كوهها در
درازي(بلندي قامت) “ 
د  :نهي از اسراف و تبذير و بخل و ممسكي
          1   
(          اْلسراء)2 26/

” و بده به صاحبان قرابت حق ايشان را و به مساكين و مسافر و اسراف مكن اسراف كردني ،
هر آئينه اسراف كنندگان برادر شياطين اند و هست شيطان به پروردگار خود ناسپاس “
            8   
(اْلسراء)2/

” و مگردان دست خود را بسته به گردن خود (بخل مكن) و مگشاي آنرا تمام گشادن (اسراف
مكن) كه بنشيني مالمت كرده شده و در مانده “ 
هـ :امر به عدل در تمام حاالت و در برابر همگان حتي در برابر كفار .
(   1       األنعام)15/

” و چون سخن گفتيد عدالت كنيد اگر چه بر صاحبان قرابت باشد “
            
                 
(  المائده)8/

” اى اهل ايمان ! همواره [ در همه امور ] قيام كننده براى اهلل و گواهان به عدل و داد باشيد .
و نبايد دشمنى با گروهى شما را بر آن دارد كه عدالت نورزيد ; عدالت كنيد كه آن به پرهيزكارى
نزديك تر است  .و از اهلل بترسيد ; زيرا اهلل به آنچه انجام مي دهيد آگاه است  “ .
و  :همكاري بر نيكي و تقوي و آنچه به مردم نفع ميرساند و نهي از سركشي و تجاوز .
(         9   المائده)/
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” و تعاون و همكاري كنيد در كار نيك و تقوا و تعاون نكنيد بر گناه و تجاوزگري “ 
ز  :ظلم سبب تاريكيهاي قيامت است و پيوند ظالم با اهلل قطع گرديده و مخذول است  ،به
همين علت اسالم از ظلم نهي كرده و ظالمين را به سخت ترين جزاء تهديد مينمايد .
(         الشعراء)/

” و كسانى كه ستم كردند  ،به زودى خواهند دانست كه به چه بازگشت گاهى باز خواهند
گشت “
                 
(األنعام)1/

” وكيست ستمكارتر از كسى كه بر اهلل دروغ بسته  ،يا آيات او را تكذيب كرده ؟ يقين ًا
ستمكاران  ،رستگار نميشوند “
               

(البقره)/

”  .اينها حدود اهلل است ; پس از آنها تجاوز نكنيد و كسانى كه از حدود اهلل تجاوز كنند  ،آنان
بى ترديد ستمكارند “ 
ح  :صبر براي ايمان حيثيت سر در جسد را دارد  ،پس مؤمن بايد در طاعات اهلل صبر كند  ،بر
قضاء و فيصلة اهلل صبور باشد تا از جملة محسنين بحساب آيد و رحمت اهلل قرين و قريب
محسنين است  .به همين خاطر اهلل  به صبر امر كرده است .
       9    

(آل عمران)00/

” اي مؤمنان صبر كنيد و ثابت قدم باشيد در مقابله و (براي جهاد) آماده باشيد و بترسيد از اهلل
تا رستگار شويد “
(         9 هود)115/

” صبر كن پس يقيناً اهلل اجر نيكوكاران را ضايع نميسازد “

(             9 الروم)0/

” پس صبر كن يقيناً وعدة اهلل راست است و نلغزاند ترا آنهاييكه يقين ندارند “ 
ط  :صدق از عاليم وجود و ثمرات ايمان است  .لذا اسالم به صدق امر ميكند .
(           التوبه)11/
” اي مؤمنان از اهلل بترسيد و همراه با راستگويان باشيد “

             
(   اإلسراء)80/
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” و بگو اي پروردگار من درآر مرا درآوردن پسنديده و بيرون آر مرا بيرون آوردن پسنديده و
بده براي من از نزد خود قوتي ياري دهنده “
ي  :كذب رذيلتي است كه مرتكب آن هدايت را نصيب نميشود  .و نفاق را در قلب رشد
ميدهد  .لذا اسالم از كذب نهي كرده است .
(           غافر)8/

” يقيناً اهلل هدايت نميكند كسي را كه اسراف كار و بسيار دروغگو باشد “

          5    
(   التوبه)/

” پس اهلل تعالي عاقبت حال ايشان ساخت نفاق را در دلهاي شان تا روزيكه مالقات كنند
باوي بسبب آنكه خالف كردند با اهلل آنچه وعده كرده بودند با او و بسبب آنكه دروغ ميگفتند 
ك  :تكبر  ،خود بزرگبيني  ،بخل  ،فخر فروشي  ،رياء و امثالهم رذايل و امراضي اند كه بر
قلب انسان طاري گرديده و نورانيت آنرا از بين ميبرند و انسان را از اهلل  دور ميسازند  .به همين
لحاظ از تمام آنها نهي صورت گرفته است .
              8   

(  لقمان)18/

” و مگردان رخسار خود را متكبرانه از طرف مردم و مرو در زمين با ناز وتكبر  ،يقيناً اهلل
دوست نميدارد هر متكبر خود ستارا “
             . . . 
            
             
(       النساء /ـ )8

” هر آئينه اهلل دوست نميدارد كسي را كه باشد متكبر خود ستا  ،كساني كه بخل ميورزند و امر
ميكنند مردم را به بخل و پنهان ميدارند آنچه داده ايشان را اهلل از فضل خود  ،و آماده كرده ايم به
كافران عذاب ذلت آور را  ،و كسانيكه خرج ميكنند مالهاي شانرا براي نشان دادن به مردم و ايمان
نمي آرند به اهلل و نه بروز آخرت و كسي كه باشد شيطان باو يار پس بد ياري است شيطان “ 
ل  :اعتدال در رفتار يعني اختيار حد ميانه در سرعت و آهسته رفتن  ،امر مطلوب است  ،پائين
نگهداشتن آواز و بلند نكردن آن بدون ضرورت نيز امر مطلوب از مسلمان ميباشد .
              
(لقمان)1/
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” و ميانه روي كن در رفتار خود و پست كن آواز خود را  ،هر آئينه بدترين آوازها آواز خران
است “ 
م  :ثابت قدمي بر مواقف برحق  ،استمرار و مداومت بر عبادات و طاعات امور مطلوب ميباشند .
زيرا اعتبار اعمال انسان نظر به خاتمة آنهاست و بدون ثبات و استقامت  ،مداومت بر حق  ،ثمره و
حاصل اعمال از دست ميرود و مسلمان از كاروان صالحين عقب مانده و از رسيدن به هدف
مطلوب محروم ميشود  .به همين علت بر مسلمان واجب است كه تا آخرين حد توان و تا آخرين
رمق حيات بر ارزشهاي ايماني استقامت و ثبات داشته باشد تا رضاي پروردگار را بدست آورده و
به پيروزي دست يابد .
              
(       فصلت)0/

” بى ترديد كسانى كه گفتند  :پروردگار ما اهلل است ; سپس [ در ميدان عمل بر اين حقيقت]
استقامت ورزيدند  ،فرشتگان بر آنان نازل مي شوند [و مي گويند]  :مترسيد و اندوهگين نباشيد و
شما را به بهشتى كه وعده مي دادند  ،بشارت باد “ 
ن  :جنت خانة پاكيزگان است  ،اهلل  جنت را براي آن متقياني آماده كرده است كه انفاق در
راه اهلل  ركن اساسي اخالق نيكوي شان ميباشد و در تمام حاالت اعم از سختيها و آسانيها به
اندازة توان خود انفاق ميكنند و هيچگاهي بخل نميورزند  .فروبردن خشم جزء اخالق شان است
در حاليكه توانايي انفاذ آنرا دارند ولي براي كسب رضاي اهلل و طلب اجر و ثواب از اهلل متعال از
عملي كردن خشم خود اجتناب ميكنند و آنرا فرو ميبرند  .كسانيكه حق خود را به صورت كامل
از مردم نميستانند بلكه يك مقدار آنرا از روي احسان ترك ميگويند .
            
             
(   آل عمران 1/ـ )14

” و بشتابيد بسوي آمرزشي از پروردگار تان و بهشتي كه به پهنايي آسمانها و زمين است و
آماده شده است براي پرهيزگاران  ،آنهاييكه خرج ميكنند در آسايش و سختي  ،و فرو خورند
خشم خو را و عفو كنندگان اند از مردم و اهلل دوست ميدارد نيكوكاران را “ 
س  :كينهتوزي  ،حقد و حسادت را ممنوع و حرام اعالن نموده است .
           
(              الحشر)10/

” و نيز كسانى كه بعد از آنان [انصار و مهاجرين] آمدند در حالى كه مي گويند :پروردگارا ! ما
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 خيانت و،  و در دل هاي ما نسبت به مؤمنان،و برادران ما را كه به ايمان بر ما پيشى گرفتند بيامرز
 “.  پروردگارا ! يقيناً تو رؤوف و مهربانى.كينه قرار مده
 عالج جاهل را درين ميداند كه از او اعراض گرديده و او را با خودش تنها بگذاريم و: ع
. اسالم هم همين گونه امر نموده است
)1/ (األعراف         

 “ .  و از جاهالن روى بگردان،  و به كار پسنديده فرمان ده، ” عفو و گذشت را پيشه كن
:  از وصيتهاي جامع اسالم به مؤمنان در باب اخالق اينست كه: ف
                 
               
               
               
 ـ11/ (الحجرات              
)1

” اي مؤمنان نبايد تمسخر كند گروهي بر گروهي شايد كه آن گروه بهتر از مسخره كنندگان
باشند و نه زنان (تمسخر كنند) بر زنان ديگر شايد كه آن زنان بهتر از تمسخر كنندگان باشند و
 بد نامي است فسق بعد از ايمان، عيب مكنيد يكديگر را و مخوانيد يكديگر را به لقب هاي بد
 اي مؤمنان اجتناب كنيد از بسياري، آوردن و هركه توبه نكرد پس آن جماعه ايشانند ستمگاران
 به تحقيق بعضي گمانها گناه است و تجسس مكنيد (امور پوشيدة مسلمانان را ) و غيبت، گمان
نبايد كند بعضي شما بعضي را آيا دوست ميداريد يكي از شما كه بخوريد گوشت برادر مردة
خود را ( نه دوست نميداريد) پس بد بدانيد آنرا (پس غيبت را همچنان بد شماريد) و بترسيد از
 “ اهلل به تحقيق اهلل بسيار توبه پذير و مهربان است
 آياتي اند كه شمار كثيري از صفات اخالقي را در خود جمع نموده و آنها را عالمة: ص
. ايمان شخص قرار داده است
              
             
              
            
)11 ـ1/(المؤمنون            
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 آنهاييكه ايشان در نماز خود فروتني كنندگان اند و، ” (هر آئينه) به مقصود رسيدند مؤمنان
آنهاييكه ايشان از سخن بيهوده روگردان اند و آنهاييكه ايشان زكات را اداء ميكنند و آنهاييكه
ايشان اعضاي شهوت خود را نگهميدارند مگر بر زنان خود يا بر كنيزاني كه مالك آنها اند پس هر
آئينه ايشان مورد سرزنش نيستند و هر كه خواهد غير از آن (راهي براي كامجويي) پس ايشان
 و آنهاييكه امانتهاي خود و عهد خود را رعايت ميكنند و آنهاييكه ايشان بر نماز، تجاوز كاران اند
 اين جماعت ايشان اند به ميراث گيرندگان آنهاييكه بميراث ميبرند، هاي خود محافظت كننده اند
“  ايشان در آن جاويدان اند، بهشت را
           
            
              
              
                
              
             
             
              
            
     9       
)  ـ/ (الفرقان       

” و بندگان رحمان آنهايي اند كه ميگردند بر زمين به آهستگي (به تواضع) و چون خطاب كند
 و آنهاييكه شب ميگذرانند براي رب خود سجده كنان و قيام،  گويند سالم، ايشان را جاهالن
 هر آئينه عذاب دوزخ، كنان و آنهاييكه ميگويند اي پروردگار ما باز دار از ما عذاب دوزخ را
 و آنهاييكه چون خرج ميكنند،  هر آئينه بد جاي و بد اقامتگاهي است، است پايدار و هميشگي
 و آنهاييكه نميپرستند، اسراف نميكنند و تنگي نميكنند (در خرج) باشند ميان اسراف وتنگي معتدل
با اهلل معبود ديگر و نميكشند آن نفسي را كه حرام گرانيده اهلل (قتل) آنرا مگر به حق و نميكنند زنا
 دو چند كرده شود او را عذاب در روز قيامت. و هركه بكند از آنچه ذكر شد ببيند جزاي گناه را
 پس ايشان را،  مگر آنكه توبه كرد و ايمان آورد و عمل نيكو كرد، وجاويد ماند در آن ذليل
تبديل ميكند به جاي بدي هاي ايشان نيكي ها و اهلل آمرزنده و مهر بان است و هر كه توبه كند و
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كار نيك كند هر آئينه وي رجوع ميكند به سوي اهلل به رجوع كردن (پسنديده) و آنهاييكه حاضر
نميشوند به كار باطل ( و شهادت دروغ نميدهند) و چون بگذرند بر چيز بيهوده  ،با متانت و
بزگواري از آن بگذرند و آنهاييكه چون پند داده شوند به آيات پروردگار ايشان نمي افتند بر آنها
به گونة كران و كوران و آنهاييكه ميگويند اي پروردگار ما ببخش ما را از زنان ما و از فرزندان ما
خنكي چشم و بگردان ما را براي پرهيزگاران پيشوا  ،آن گروه پاداش داده شود ايشان را باال خانه
به سبب صبري كه كردند و مالقات كرده شود ايشان را در آنجا به دعا و سالم هميشه باشند در
آن  ،نيكو جاي استقرار است و نيك جاي اقامت “
مثالهايي از سنت نبوي  در تفصیالت اخالق :
الف  :در نهي از غضب :
اَّلل عإنه أا ان رج ًَل قا ا ِ
اَّلل اعلاإي ِه وسلام أاو ِ
ِ
ال اَل
اد ِمار ًارا قا ا
صِّن قا ا
ال اَل تاغإ ا
ب اف ارد ا
اب ا
صلاى اُ ا ا ا إ
« اع إن أِاِب ُهارإي ارةا ارض اي اُ ا ُ ا ُ
ضإ
ال للنِ ِي
ب » (صحيح البخاري ،كتاب األدب)
تا إغ ا
ضإ
” از ابو هريره  روايت است كه مردي به رسول اهلل  گفت  :مرا وصيت كن ! رسول اهلل 
فرمود  :غضب مشو .آنمرد چند مرتبه سخنش را تكرار كرد و رسول اهلل  در هر مرتبه برايش
گفت  :غضب مشو ! “
ب  :در مورد حياء احاديث زيادي وارد شده است  ،از جمله :
« ا إحلايااءُ اَل اَيِإِت إِاَل ِِباإٍري » (صحيح مسلم ،كتاب اْلميان عن عمران بن حصْي )
” حياء جز خير چيز ديگري را در پي ندارد “
« ا إحلايااءُ اخإي ٌر ُكلُّهُ » (صحيح مسلم ،كتاب اْلميان عن عمران بن حصْي )
” حياء سراسر خير است “
ول اِ
اَّلل  إِ ان لِ ُك ِيل ِدي ٍن ُخلًُقا اوإِ ان ُخلُ اق إِ
« اع إن ابإ ِن اعبا ٍ
حلايااءُ » (سنن ابن ماجه ،كتاب الزهد)
اْل إس اَلِم ا إ
ال ار ُس ُ
ال قا ا
اس قا ا
” از ابن عباس  روايت است كه رسول اهلل  فرمود  :هر ديني اخالق برازندة و خاصي دارد
و اخالق برازندة اسالم حياء است “
اَّلل صلاى ا ِ ا ِ ِ
ال رس ُ ِ
« اعن أِاِب مسع ٍ
ُوَل إِذاا اَلإ تا إستا ِح
ود قا ا
ااس ِم إن اك اَلِم النُُّب اوِة إاأل ا
ول ا ا
إ ا إُ
ال قا ا ا ُ
اَّللُ اعلاإيه او اسل ام إ ان ِماا أا إد اراك الن ُ
ت » (سنن اِب داود ،كتاب األدب)
فا إاف اع إل اما ِشإئ ا
” از ابي مسعود  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :از جملة سخناني كه مردم از سخنان
نبوت نخست دريافته اند اينست كه ؛ چون حياء نداشتي پس هر چه ميخواهي بكن “
ج  :در مورد تعاون باهمي ميفرمايد :
« او ا
اَّللُ ِِف اع إو ِن ال اإعإب ِد اما اكا ان ال اإعإب ُد ِِف اع إو ِن أ ِاخي ِه » (سنن الرتمذي ،كتاب احلدود عن اِب هريرة )
” و اهلل در معاونت بندة خود است تا زمانيكه بنده در معاونت و كمك با برادر خود باشد “
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د  :در حقوق مسلمانان بر يكديگر و نهي از بعضي صفات اخالقي ميفرمايد :
ال رس ُ ِ
اَّلل صلاى ا ِ
ضوا اواَل تا ادابا ُروا اواَل يابِ إع
« اع إن أِاِب ُهارإي اراة قا ا
اج ُ
شوا اواَل تابااغا ُ
ول ا ا
اَّللُ اعلاإيه او اسلا ام اَل اَتاا اس ُدوا اواَل تانا ا
ال قا ا ا ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض وُكونُوا ِعبا ااد اِ ِ
با إع ُ
اَّلل إ إخاو ًاَن الإ ُم إسل ُم أا ُخو ال ُإم إسل ِم اَل ياظإل ُمهُ اواَل ايإ ُذلُهُ اواَل اإَيق ُرهُ االت إقاوى اه ُاهناا اويُشريُ
ض ُك إم اعلاى باإي ِع با إع ٍ ا
إِاَل ِ
ث مار ٍ
ات ِِبا إس ِ
ب إام ِر ٍئ ِم إن ال ا
شيِر أا إن اإَيِقار أا اخاهُ ال ُإم إسلِ ام ُك ُّل ال ُإم إسلِ ِم اعلاى الإ ُم إسلِ ِم احار ٌام اد ُمهُ اوامالُهُ او ِع إر ُ
ضهُ
ا
ص إد ِره ثااَل ا ا
» (صحيح مسلم ،كتاب الرب و الصلة)
” از ابو هريره  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :با هم حسد مكنيد  ،در خريد و فروش
يكديگر را فريب ندهيد  ،با هم بغض و كينه نداشته باشيد و يكي بر بيع ديگري بيع نكنيد و همه
بنده هاي اهلل و باهم برادر باشيد  .مسلمان برادر مسلمان است  ،بر او ظلم نميكند  ،او را در برابر
دشمن و حوادث تنها نميگذارد  ،او را تحقير نميكند  ،تقوا درينجاست و به سوي سينة خويش سه
مرتبه اشاره كرد  .باز گفت  :براي انسان همينقدر از بدي كافي است كه برادر خود را تحقير كند .
همه چيز مسلمان بر مسلمان ديگر حرام است  ،خون او مال او و آبروي او “
هـ  :از اخالق منافقين نهي نموده و ميفرمايد :
صلاى ا
ف اوإِ اذا
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام قا ا
ال آياةُ ال ُإمناافِ ِق ثااَل ٌ
ث إِ اذا احد ا
ب اوإِ اذا او اع اد أا إخلا ا
اب ا
اث اك اذ ا
« اع إن أِاِب ُهارإي ارةا اع إن النِ ِي
إاؤُتِ ان اخا ان » (متفق عليه)
” از ابو هريره  رواست است كه رسول اهلل  فرمود  :نشانة بارز منافق سه چيز است  ،چون
سخن گويد دروغ ميگويد  ،چون وعده كند خالف وعده مينمايد و چون به او امانتي سپرده شود
در آن خيانت ميكند “
« عن عب ِد اِ
ِ ِ
ِِ
صلاى ا
ت فِ ِيه
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام قا ا
صا اوام إن اكانا إ
اَّلل بإ ِن اع إم ٍرو أا ان النِ ا
ا إ اإ
ال أا إربا ٌع ام إن ُك ان فيه اكا ان ُمناافًقا اخال ً
اب ا
ِ
اخصلاةٌ ِمإنه ان اكانا إ ِ ِ
صلاةٌ من النِياف ِ
اص ام
اق اح اَّت يا اد اع اها إِ اذا إاؤُتِ ان اخا ان اوإِ اذا احد ا
إ ُ
ب اوإِ اذا اع ااه اد غا اد ار اوإِ اذا اخ ا
اث اك اذ ا
ت فيه اخ إ إ
فا اجار » (صحيح البخاري ،كتاب اْلميان)
” از عبداهلل بن عمرو  روايت است كه رسول اهلل  فرمود  :چهار خصلت است كه اگر در
كسي باشد او منافق خالص است و اگر يكي از آنها در كسي باشد  ،خصلتي از نفاق در او ميباشد
تا زمانكه آنرا ترك كند  ،چون به او امانتي سپرده شود خيانت ميكند و چون سخن گويد دروغ
ميگويد و چون عهدو پيماني كند غدر و خيانت ميكند و چون مخاصمه و دعوا كند دشنام ميدهد“
و  :در مورد حلم و تأني در امور خطاب به نمايندة قبيلة عبدالقيس فرمود :
صلاات إ ِ
ال ِألا اش ِيج اعإب ِد الإاقإي ِ
« اع إن ابإ ِن اعبا ٍ
ْي َُِيُّب ُه اما ا
اَّللُ ا إحلِل ُإم او إاأل ااَنةُ »
اب  قا ا
س إِ ان فِ ا
اس أا ان النِ ا
يك اخ إ
(سنن الرتمذي ،كتاب الرب و الصلة)
” از ابن عباس ٍ روايت است كه رسول اهلل  به اشج رئيس هيئت قبيلة عبدالقيس گفت  :در
وجود تو دو خصلتي است كه اهلل آنرا دوست دارد  ،بردباري و تأني و عدم عجله در امور “
ز  :در مورد رفق و نرمي ميفرمايد :
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ب يِ
« إِ ان ا
الرفإ اق ِِف إاألاإم ِر ُكلِيِه » (صحيح البخاري،كتاب استتابة املرتدين عن عايشة رضي هللا عنها)
اَّللا ارفِي ٌق َُِي ُّ
” يقيناً اهلل رفيق است و رفق و نرمي را در تمام امور دوست دارد “
ح  :در مورد اخالص و رياء و خود نمايي ميخوانيم كه :
ال الارجل ي اقاتِل اِ
ِ
ك ِِف اسبِ ِيل
وسى قا ا
اعةً اويُاقاتِ ُل ِراَّي ًء فاأ ُّ
اي اذلِ ا
ْحياةً اويُاقاتِ ُل اش اج ا
« اع إن أِاِب ُم ا
اب  اف اق ا ُ ُ ُ ُ
ال اج ااء ار ُج ٌل إ اَل النِ ِي
اَّلل ِهي الإعلإيا افهو ِِف سبِ ِيل اِ
ِ ِ
اِ
ِ
اَّلل » (صحيح البخاريكتاب التوحيد)
اَّلل قا ا
ال ام إن قااتا ال لتا ُكو ان اكل امةُ ا ا ُ ا ُ ا ا
” از ابو موسي اشعري  روايت است كه مردي نزد رسول اهلل  آمده و عرض كرد كه ،
مردي بخاطر حميت و قوم خود ميجنگد و يا بخاطر اظهار شجاعت ميجنگد و يا بخاطر رياء و
خود نمايي ميجنگد  ،پس كداميك در راه اهلل  ميباشد ؟
رسول اهلل  فرمود  :هر كسيكه مقاتله ميكند تا كلمة اهلل (دين اهلل) بلند باشد  ،پس همان
شخص جهادش در راه اهلل است “
« إِاّنا إاألا إعم ُ ِ ِ ِ ِا ِ
ت ِه إجرتُهُ إِاَل ُدإنيا ي ِ
ٍ
ص ُيب اها أ إاو إِاَل إامارأ ٍاة ياإن ِك ُح اها فاِه إجارتُهُ إِاَل
اُ
ا
ال ابلنيياات اوإّنا ل ُك ِيل إام ِرئ اما نا اوى فا ام إن اكانا إ ا
اجار إِلإاي ِه » (صحيح البخاري ،كتاب بدء الوحي  ،عن عمر )
اما اه ا
” جز اين نيست كه مدار اعمال بر نيتهاست و براي هر شخصي همانست كه نيت كرده است .
پس كسيكه هجرتش بسوي دنيا باشد كه به آن برسد و يا بخاطر زني باشد كه با او نكاح كند ،
پس هجرتش بسوي همانست كه بخاطر آن هجرت كرده است “
ط  :در نهي از جدال و مناقشه هاي بيمورد ميفرمايد :
ول اِ
ِ
« اعن أِاِب أُمامةا ر ِ
ِ
ض اي ا
ت
ال ار ُس ُ
ال :قا ا
اَّللُ اعإنهُ قا ا
ّن لاهُ باإي ٌ
إ اا ا
اَّلل صلى هللا عليه وسلم « :ام إن تا اراك الإمار ااء او ُهاو ُمإبط ٌل بُِ ا
ِ
ِِف رب ِ ِ
ِ
ّن لاهُ ِِف او اسط اها( » ،الرتغيب و الرتهيب  )/1 ،
اا
ض ا إْلاناة ،اوام إن تا اراكهُ او ُهاو ُمق بُِ ا
” از ابو امامه  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :كسيكه مراء را ترك كند در حاليكه در
سخن خود بر باطل باشد خانة در كنارة جنت برايش ساخته ميشود و كسيكه آنرا ترك كند در
حاليكه در سخن خود بر حق باشد در وسط جنت برايش خانة بناء ميشود “
ول اِ
صلاى ا
ض ال اق إوٌم با إع اد ُه ًدى اكانُوا اعلاإي ِه إِاَل أُوتُوا ا إْلااد ال »
ال ار ُس ُ
ال قا ا
« اع إن أِاِب أ اُم اامةا قا ا
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام اما ا
اَّلل ا
(سنن ابن ماجه  ،املقدمة )
” از ابو امامه  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :هيچ قومي گمراه نشده اند بعد از
هدايتي كه برآن استوار بودند مگر اينكه به جدل و مناظره پرداخته اند “
ي  :در نهي از بد زباني و زشتگويي ميفرمايد :
ش واَل الإب ِذ ِ
ِ
ِ
ول اِ
« عن عب ِد اِ
ِ
ِ
يء»
ال ار ُس ُ
ال قا ا
اَّلل قا ا
ا إ اإ
س ال ُإم إؤم ُن ِابلطااعان اواَل اللااعان اواَل الإافاح ِ ا ا
اَّلل  لإاي ا
(سنن الرتمذي ،كتاب الرب و الصلة)
” از عبداهلل بن مسعود  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :مؤمن طعنه گوي  ،لعنت گوي
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 ،فحش گوي و بد زبان نميباشد “
ك  :در ذم خود پسندي و بخل ميفرمايد :
سرِ
ض اي ا
اب
اَّللُ اعإنهُ ا
اب صلى هللا عليه وسلم ثاَلا ٌ
ث ُم إهلِ اك ٌ
قال النِ ُّ
ى ُمتابا ٌع ،اوإِ إع اج ُ
« او اع إن أانا ٍ ا
اتُ :شح ُمطااعٌ ،اواهاو ً
ال اإم إرِء بِارأإيِِه» (رواه البزار ) 
” از انس  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :سه چيز از مهلكات است  ،بخلي كه از آن
اطاعت شود  ،خواهشاتي كه از آن پيروي گردد و مغرور شدن انسان به رأي و نظر خودش “
ل  :در باب ترك سخن در امور غير مربوطه ميفرمايد :
ول اِ
اَّلل ِ م إن ُح إس ِن إِ إس اَلِم ال اإم إرِء تا إرُكهُ اما اَل يا إعنِ ِيه » (سنن ابن ماجهكتاب الفنت)
ال ار ُس ُ
ال قا ا
« اع إن أِاِب ُهارإي اراة قا ا
” از ابو هريره  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :از نيكويي اسالم هر شخصي اينست
كه امور غير مربوطه (بيفايده و بي معنا) را ترك نمايد“
م  :در ترك پرگويي ميفرمايد :
وٰب لِمن أإان اف اق الإاف إ ِ ِِ
ض ال ِم إن اق إولِِه » (جامع املراسيل  ،عن علي )
ك الإاف إ
سا
«طُ ى ا إ
ض ال م إن اماله اوأ إام ا
” خوشبختي و سعادت نصيب كسي است كه اضافة مال خود را در راه اهلل انفاق كند و
سخنان اضافي خود را بند سازد “
ن  :سنجيدن يك كلمه به ميزان اسالم قبل از بر زبان آوردن آن :
ِ ِِ
ضو ِان اِ
ب ا
ضاواناهُ إِاَل يا إوِم يا إلاقاهُ اوإِ ان
اَّللُ لاهُ ِِباا ِر إ
اَّلل اما ياظُ ُّن أا إن تاإبلُ اغ اما بالاغا إ
« إِ ان أ ا
ت افياكإتُ ُ
اح ادُك إم لاايتا اكلا ُم ِابلإ اكل امة م إن ِر إ ا
أاح ادُكم لايت اكلام ِابلإ اكلِم ِة ِمن س اخ ِط اِ
ب ا
اَّللُ اعلاإي ِه ِِباا اس اخطاهُ إِاَل يا إوِم يا إلاقاهُ » (سنن
اَّلل اما ياظُ ُّن أا إن تاإبلُ اغ اما بالاغا إ
ا إ ا
ت افياكإتُ ُ
ا إ اا ُ
الرتمذي ،كتاب الزهد عن بَلل بن احلارث)
” يقيناً يكي از شما سخني از رضاي اهلل را بر زبان مي آورد و گمان نميكند كه بخاطر آن به
مقامي برسد كه اكنون رسيده است  ،پس اهلل  بوسيلة همان يك كلمه رضايت خود را برايش
مينويسد تا روزيكه با اهلل مالقي ميشود و يكي از شما سخني را ميگويد كه موجب خشم اهلل است
و گمان نميكند كه بخاطر همين يك كلمه تا اين حد سقوط كند  ،ولي بخاطر همين يك كلمه
خشم اهلل بااليش الزم ميگردد تا روزيكه با اهلل مالقي شود “
س :در مورد امانت داري و وفاء به عهد :
ب اِ
ِ
ِ
س بإ ِن مالِ ٍ
صلاى ا
ين لِ ام إن اَل
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام إِاَل قا ا
ك قا ا
ال اما اخطاابناا ناِ ُّ
اَّلل ا
« اع إن أانا ِ ا
ال اَل إِمياا ان ل ام إن اَل أ ااماناةا لاهُ اواَل د ا
اع إه اد لاهُ » (مسند اْحد)
” انس بن مالك  ميگويد  :پيامبر  هيچگاهي بر ما خطبة ايراد نميكرد مگر اينكه ميگفت :
ايمان ندارد كسيكه امانتداري ندارد و دين ندارد كسيكه عهد و پيمان ندارد “
و در جواب مرد اعرابي كه از وقت برپاشدن قيامت سؤال كرد  ،فرمود :
اعةا »
اعُت اها قا ا
اعةا قا ا
ال إِ اذا ُو ِيس اد إاأل إام ُر إِاَل غا إِري أ إاهلِ ِه فا إانتا ِظ إر ال ا
ت إاأل ااماناةُ فا إانتا ِظ إر ال ا
ال اكإي ا
ضيِياع إ
ف إِ ا
« فاِإ اذا ُ
سا
ضا
سا
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(صحيح البخاري ،كتاب العلم)
” زمانيكه امانت ضايع گرديد منتظر قيامت باش ! آن مرد گفت  :ضايع شدن آن چگونه است؟
فرمودند  :چون كار به غير اهل آن سپرده شود پس منتظر قيامت باش “ “
ع  :در التزام به صدق و اجتناب از كذب فرموده است :
ول اِ
« عن عب ِد اِ
ِ
إرب يا إه ِدي إِاَل ا إْلان ِاة اواما
ال ار ُس ُ
ال قا ا
اَّلل قا ا
إرب اوإِ ان الِ ا
ا إ اإ
لص إد ِق فاِإ ان ِي
اَّلل  اعلاإي ُك إم ِاب ِي
الص إد اق يا إهدي إِاَل الِ ِي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب عإن اد ا
ب يا إهدي إِاَل الإُف ُجوِر اوإِ ان
يا از ُال الار ُج ُل يا إ
ص ُد ُق اوياتا احارى ي
ب فاِإ ان الإ اكذ ا
اَّلل ص يديًقا اوإِ اَّي ُك إم اوالإ اكذ ا
الص إد اق اح اَّت يُكإتا ا
إذب ويتحارى الإ اك ِذب ح اَّت يكإتب ِعإن اد اِ
ِ
الإُفج ِ
اَّلل اك اذ ًااب »
ور يا إهدي إِاَل الناا ِر اواما يا از ُال الار ُج ُل ياك ُ ااا ا
ُا
ا ا ُاا
(صحيح مسلمكتاب الرب و الصلة )
” از عبداهلل بن مسعود  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :صداقت و راستي را بر خود
الزم گيريد  ،زيرا صداقت انسان را بسوي نيكي هدايت ميكند و هدايت انسان را بسوي جنت
ميبرد  .و مردي هميشه در جستجوي صدق ميباشد تا آنكه نزد اهلل راستگو نوشته ميشود و از دروغ
اجتناب كنيد زيرا دروغ انسانرا بسوي بدكاري ميبرد و بدكاري انسان را به دوزخ ميكشاند و
شخصي كه هميشه در پي دروغ ميباشد تا آنكه نزد اهلل دروغگو نوشته ميشود “
ف  :در باب جديت و قوت ميفرمايد :
ِ
ول اِ
اَّلل ِمن الإم إؤِم ِن الض ِاع ِ
صلاى ا
يف
ال ار ُس ُ
ال قا ا
« اع إن أِاِب ُهارإي ارةا قا ا
اح ُّ
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام ال ُإم إؤِم ُن الإاق ِو ُّ
اَّلل ا
ي اخإي ٌر اوأ ا
ب إِاَل ا إ ُ
كو ِ ِ
إت اكا ان اك اذا اواك اذا
اصابا ا
اِن اف اعل ُ
ك اش إيءٌ فااَل تا ُق إل لاإو أِي
اوِِف ُك ٍيل اخإي ٌر إ
ص اعلاى اما ياإن افعُ ا ا إ
اح ِر إ
استاع إن ِاب اَّلل اواَل تا إع اج إز اوإِ إن أ ا
اكن قُل قا ادر اِ
ِ
شإيطا ِ
اَّلل اواما اش ااء اف اع ال فاِإ ان ل إاو تا إفتا ُح اع ام ال ال ا
ان » (صحيح مسلمكتاب القدر)
اول إ إ ُ
” از ابو هريره  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :مؤمن قوي نزد اهلل بهتر و محبوبتر از
مؤمن ضعيف است و در هر دو آنها (قوي و ضعيف) خير است  .بر آنچه به تو نفع ميرساند كوشا
باش و از اهلل مدد بخواه و احساس ضعف و ناتواني مكن  ،و اگر مصيبتي بتو رسيد آنگاه مگو كه
اگر چنين ميكردم چنان ميشد  ،بلكه بگو تقدير اهلل چنين بود و آنچه را ميخواست انجام داد زيرا
گفتن ” اگر “ راه عمل شيطان را باز ميكند “
ف  :در پيروي از خير و عدم متابعت از بديها ميفرمايد :
ول اِ
اَّلل  اَل تا ُكونُوا إِامعةً تا ُقولُو ان إِ إن أاحسن النااس أاحسناا وإِ إن ظالاموا ظالامناا ول ِ
اك إن او ِطينُوا
ال ار ُس ُ
ال قا ا
« اع إن ُح اذإي افةا قا ا
ا
ُ إ ا
إ اا ُ إ ا ا
ِ
اساءُوا فااَل تاظإلِ ُموا » (سنن الرتمذي ،كتاب الرب و الصلة)
س ُك إم إِ إن أ إ
ااس أا إن َُتإسنُوا اوإِ إن أ ا
س ان الن ُ
اح ا
أإان ُف ا
” از حذيفه  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :هيچيكي از شما دنباله رو مردم نباشيد كه
بگوييد اگر مردم نيكي كردند ما هم نيكي ميكنيم و اگر ظلم و بدي كردند ما هم ظلم و بدي
ميكنيم  ،بلكه نفس خود را مستحكم و ثابت سازيد كه اگر مردم نيكي كردند شما هم نيكي كنيد و
اگر بدي كردند شما ظلم و بدي نكنيد “
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ش  :در مورد هوشياري  ،قاطعيت و بيداري مي فرمايد :
« اعن أِاِب ُهرإيراة ر ِ
ال اَل يُ إل ادغُ ال ُإم إؤِم ُن ِم إن ُج إح ٍر او ِاح ٍد امارتا إ ِ
ض اي ا
ْي »
صلاى ا اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام أاناهُ قا ا
اب ا
إ اا ا
اَّللُ اعإنهُ اع إن النِ ِي
(صحيح البخاري ،كتاب األدب)
” از ابو هريره  روايت است كه پيامبر  فرمودند :مؤمن از يك سوراخ دو بار گزيده نميشود“
ض :از قبول ذلت نهي نموده و ميفرمايد :
ول اِ
اَّللُ اعلاإي ِه و اسلام اَل ياإنبا ِغي لِلإم إؤِم ِن أا إن يُ ِذ ال نا إفسهُ قاالُوا واكإي ا ِ ُّ
صلاى ا
ال
سهُ قا ا
ال ار ُس ُ
ال قا ا
« اع إن ُح اذإي افةا قا ا
اَّلل ا
ُ
ا ا
ف يُذل نا إف ا
ا
ا
ِ
يق »(سنن الرتمذيكتاب الفنت)
ض ِم إن الإبااَلء لِ اما اَل يُ ِط ُ
ياات اعار ُ
” از حديفه  روايت است كه براي مؤمن سزاوار و پسنديده نيست كه نفس خود را ذليل
سازد  .گفتند چگونه آنرا ذليل ميسازد ؟ فرمودند  :خود را در معرض ابتالءاتي قرار ميدهد كه توان
برداشت آنرا ندارد “
ط  :در عطوفت  ،دوستي و مهرباني بين مسلمانان ميفرمايد :
ِ
ول اِ
ِ
« اعن الن إُّعم ِ
ِِ
ْي ِِف تا اوا ِيد ِه إم اوتا ار ُِ ِ
ال ار ُس ُ
ال قا ا
ان بإ ِن با ِش ٍري قا ا
صلاى ا اَّللُ اعلاإيه او اسلا ام امثا ُل ال ُإم إؤمنِ ا
اَّلل ا
إ ا
اْحه إم اوتا اعاطُفه إم امثالُ
ِ
ِ
س اه ِر اوا إحلُامى » (صحيح مسلم ،كتاب الرب و الصلة)
س ِد ِابل ا
س ِد إِ اذا ا إشتا اكى مإنهُ عُ إ
ضٌو تا اد ا
اعى لاهُ اسائ ُر ا إْلا ا
ا إْلا ا
” از نعمان بن بشير  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :مثال مؤمنين در دوستي  ،مهرباني
و عطوفت شان بر يكديگر مانند يك جسد واحد است كه چون عضوي از آن بيمار شود  ،ساير
اعضاء با تب كردن و بيدار خوابي با او همكاري همدستي ميكنند“
دوم ـ شمول دائرۀ اخالق :
 14ـ از خصايص نظام اخالق اسالمي شموليت آن ميباشد  ،به اين معني كه دايرة اخالق
اسالمي دامنة وسيع داشته و تمام اعمال انسان را شامل ميشود  .چه اين اعمال در خصوص نفس
خود انسان باشد ويا با ديگران تعلق داشته باشد  ،در رابطه با فرد باشد و يا جامعه و دولت  ،هيچ
امري از دايرة اخالق بيرون نميباشد .
لزوم مراعات ارزشهاي اخالقي درين نظام به گونة است كه در هيچ يك از شرايع آسماني
ديگر و قوانين وضعي مثل و مانندي ندارد .
درينجا برسبيل مثال لزوم مراعات ارزشهاي اخالقي را ازطرف دولت اسالمي در روابطش باساير
دولتها بيان ميكنيم تا اندازة تمسك اسالم به ارزشهاي اخالقي براي ما روشن گردد  .اين روابط را به
اين دليل بعنوان مثال برگزيديم كه در عصر حاضر اين نظريه شايع ميباشد كه مراعات اخالق و
ارزشهاي آن اساس روابط بين كشورها را تشكيل نميدهد  ،بلكه منافع مادي است كه اين روابط را
رقم ميزند و واقعيتهاي موجود در جهان نيز اين شايعه را تصديق ميكند تا اندازة كه بعضي ازين
نظريه پردازان گفته است كه ” در روابط بين دولتها جايي براي ارزشهاي اخالقي وجود ندارد“
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لذا فريبكاري  ،گمراه سازي  ،غدر و دروغ از جملة مهارتهاي سياسي بحساب مي آيد !!
ولي اسالم اين ديدگاه بيمارگونه و غير انساني را مردود شمرده و آنچه را در روابط بين افراد
قبيح ميداند در روابط بين كشورها نيز قبيح ميداند و آنچه را در روابط بين افراد مطلوب و مقبول
ميداند در روابط بين دولتها نيز مطلوب و پسنديده ميخواند .
در شريعت اسالمي تصريح شده است كه بر دولت اسالم واجب است تا ارزشهاي اخالقي را
در روابط و برخوردهاي خود جداً مراعات نمايد  .اين تصريحات در قرآن مجيد  ،در سنت نبوي
و در اقوال فقهاء به كثرت موجود است .
اول  :اهلل  ميفرمايد :
                 

(األنفال )58/

” اگر بترسي از گروهي (كه با آنها پيمان داري) خيانت را پس باز گردان بسوي ايشان عهد
ايشان را بنوعي كه همه برابر شوند (در علم به نقض عهد) بيشك اهلل خائنان را دوست نميدارد “
يعني زمانيكه خيانت كسانيكه با شما عهد بسته اند ،ظاهر گرديده و با داليل قاطعي ثابت شد ،
آنها را به نقض عهد و پايان يافتن تعهد و پيمان آگاه سازيد تا آنها نيز مانند شما آگاهي كامل

داشته باشند  .زيرا اهلل  خيانت را دوست ندارد اگر چه با كافري صورت گيرد كه آغازگر پيمان
شكني ميباشد .

دوم  :از شروط صلح حديبيه بين رسول اهلل  و مشركين قريش اين بود كه  ” :اگر از جملة

قريش كسي مسلمان شده و نزد پيامبر  بيايد  ،او را در مدينه جاي نداده و دوباره به قريش
برميگرداند “
بعد از اتمام پيمان صلح  ،ابوجندل كه مسلمان شده بود در حاليكه دستهايش به زنجير ها بسته
بود نزد مسلمانان آمد و با داد و فرياد از مسلمانان ميخواست كه او را پناه داده و در برابر قريش از
او حمايت كنند  .اما رسول اهلل  فرمود  ” :ما با قريش پيمان صلح بسته و شرايط آنها را پذيرفتيم

و آنها شرايط ما را قبول كردند  ،اكنون با آنها پيمان شكني نميكنم “ و ابوجندل را دوباره به ايشان
باز گردانيد .
سوم  :فقهاي اسالمي ميگويند  :اگر مسلماني با اخذ امان از كفار داخل دار حرب ميشود  ،در
آنجا خيانت كردن به آنها برايش جايز نيست زيرا اين عمل غدر بحساب مي آيد و غدر كردن در
دين اسالم به هيچ صورت جايز نيست (المغني از ابن قدامه )458/8
چهارم  :فقهاي حنبلي مينويسند :
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” اگر كفار اسير مسلماني را رها كرده و او را سوگند دهند كه فدية خود را براي شان بفرستد ،

بر وي الزم است كه به وعدة خود وفاء كند زيرا اهلل  ميفرمايد ( :و أوفوا بعهد اهلل إذا عاهدتم ) و
رسول اهلل  ميفرمايند  ” :در دين ما غدر و خيانت گنجايشي ندارد “ (المغني )48/8

پنجم  :اگر در دار حرب از شخص مسلماني كه به غرض تجارت به آنجا رفته است ماليات
هنگفتي بگيرند به اندازة كه تمام اموال و دارايي اش صرف ماليات گمركي شود  ،و يا در برابر
مال اندك تكس و ماليات خيلي زياد بگيرند  ،در دار اسالم با تجار آنها نبايد معاملة بالمثل
صورت گيرد  .فقهاء علت اين مسئله را چنين بيان ميكنند كه عمل اهل دار حرب  ،غدر و ظلم
است و ما نبايد ظلم آنها را با ظلم مقابله كنيم  .زيرا ما از آلوده شدن به چنين اخالق نهي شده ايم.
1

اگر چه آنها به اينگونه اخالق عادت داشته باشند .
سوم ـ لزوم آن در وسايل و اهداف :
 15ـ سومين ويژگي نظام اخالقي اسالم اينست كه التزام و مراعات ارزشهاي اخالقي را
در اهداف و وسايل به صورت يكسان واجب ميداند .
بنابرين  ،رسيدن به اهداف شرافتمند با وسايل خسيس و ناپاك به هيچصورت مجاز نميباشد .
پس در مفاهيم اخالق اسالمي اين مبدأ خبيث كه ” اهداف توجيه كننده و برائت دهندة وسايل
است“ هيچ جايي ندارد .بلكه اين سخن  ،اصلي است كه از ديار كفر بسوي ما سرازير شده است.
ضرورت مشروع بودن وسايل و مراعات ارزشهاي اخالقي در آن  ،در آيات ذيل تذكر رفته
است :
               

(    األنفال )/

” اگر(مسلمانان مظلوم) از شما كمك طلب كنند در كار دين پس برشما الزم است ياري
كردن آنها مگر بر قومي كه ميان شما و آنها عهدي باشد ،واهلل به آنچه ميكنيد بيناست “
اين آيت كريمه بر مسلمانان واجب ميگرداند كه به نصرت برادران مظلوم ديني خود بشتابند و
حق اخوت ديني را اداء نمايند  .اما اگر نصرت و تعاون با آنها مستلزم عهد شكني با كفار ظالم
ميگردد  ،در آنصورت نصرت و معاونت آنها جايز نيست  ،زيرا خيانت و عهد شكني با ديگران
وسيلة آن قرار ميگيرد و اسالم خيانت و خائنين را منفور و مردود ميداند .
چهارم ـ پیوند اخالق با ايمان:
======================================================
 -1المبسوط  ، 200/12حاشية ابن عابدين 56/2
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 1ـ اخالق از ديدگاه اسالم پيوند محكم و ناگسستني با ايمان و تقوا دارد  .اهلل 
درين مورد ميفرمايد :
(             التوبه )4/

” پس تمام كنيد پيمانشان را تا مدت مقرر شان بيشك اهلل دوست دارد پرهيزگاران را “
پس وفاء بعهد از عناصر اساسي تقوا و محبت با اهلل  ميباشد و مبادرت ورزيدن به كار هايي
كه اهلل  آنرا دوست دارد از لوازم و مقتضيات ايمان است .
و در حديث شريف ميخوانيم كه :
ِ
ِ
ين لِ ام إن اَل اع إه اد لاهُ » (مسند اْحد عن انس )
« اَل إِمياا ان ل ام إن اَل أ ااماناةا لاهُ اواَل د ا
” ايمان ندارد آنكه امانت را مراعات نميكند و دين ندارد آنكه عهد و پيمان ندارد “
پس ايمان بايد ايجاد گر اخالق حسنه و در رأس آن امانت داري و حفظ عهد و پيمان باشد .
و كسيكه در امانت خيانت كرد و تعهد خود را شكست  ،اين امر نشاندهندة كمبود ايمان مطلوب
و كوتاهي در تقواي او ميباشد .
در حديث ديگري ميخوانيم :
ول اِ
اَّلل اَل ي إؤِمن و اِ
ال و اِ ِ ِ
« أا ان رس ا ِ
اَّلل صلاى ا ِ
ال
اَّلل قا ا
اَّلل اَل يُ إؤِم ُن قاالُوا اواما اذ ااك اَّي ار ُس ا
ول ا ا
اُ
اَّلل اَل يُ إؤم ُن او ا ُ ُ ا
اَّللُ اعلاإيه او اسلا ام قا ا ا
ِ
ا إْلا ُار اَل اَي اإم ُن اج ُارهُ با اوائاقهُ » (مسند اْحد عن أِب هريرة ) 
” رسول اهلل  فرمودند  :سوگند به اهلل كه ايمان ندارد  ،سوگند به اهلل كه ايمان ندارد  ،سوگند
به اهلل كه ايمان ندارد ! گفتند ؛ اين چه كسي است يا رسول اهلل ؟ فرمود  :همساية كه همسايه
هايش از شر و بديهاي او در امان نباشد “
اين حديث به صراحت نشان ميدهد كه اخالق بد منافي و متناقض با ايمان است و ايمان
صحيح با اخالق ناپسند هرگز يكجا نميشود .
پنجم ـ جزاء :
 18ـ خصوصيت ديگر نظام اخالقي اسالم اينست كه ارزشهاي اخالقي بدون پاداش و
جزاء بوده نميتواند  .زيرا ارزشهاي اخالقي در اسالم به صورت اوامر ونواهي صادر شده است و
طبعاً عصيان و سركشي از اوامر شرعي و ارتكاب نواهي آن مستوجب جزاء و سزاء ميباشد .
جزاي كسيكه موازين و حدود شرعي اخالق را زيرپا ميكند  .گاهي در دنيا داده ميشود .
چنانچه قاضي ميتواند كه شاهد دروغگو  ،شخص خاين  ،انسان بدزبان و امثال آنها را با جزا هاي
تعزيري مورد تنبيه و تعزير قرار دهد  .و حانث شدن در قسم يعني وفاء نكردن به تعهدي كه با
قسم توثيق گرديده است  ،سبب كفارة قسم ميگردد و چنانكه فقهاء ميگويند در پرداخت كفاره
يكنوع عقوبت دنيايي نيز شامل ميباشد  .و حتي جزاي دنيايي گاهي هم به شكل هالكت دستجمي
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امتهايي ميگردد كه اخالق ناپسند در بين آنها شايع گرديده است .
ك من اكا ان اقإبلا ُكم أانا ُهم اكانُوا يِقيمو ان ا إحل اد اعلاى الإو ِ
ضي ِع اوياإت ُرُكو ان ال ا
يف »
ش ِر ا
إ إ ُ ُ ا
« إِاّنا اهلا ا ا إ
ا
(صحيح البخاري ،كتاب احلدود)
” جز اين نيست كه امتهاي قبل از شما به اين سبب هالك شدند كه حدود را بر افراد ناتوان
تطبيق ميكردند و توانمندان و صاحبان قدرت را ترك ميكردند “
اكثراً رذايلي چون همهگير شدن بزدلي و جبن در بين امت  ،آزاد گذاشتن ستمكاران تا حقوق
مردم را ببازي بگيرند  ،ترس از آنها و برگزيدن حيات خست بار و مملوء از ذلت و اهانت  ،همة
اينها اخالق نكوهيده و پستي اند كه سبب هالكت امت اسالمي و نزول مصايب و بدبختي هاي
بزرگي بر آنها گرديده و گنهكار و بيگناه را در بر گرفته است .
                

(األنفال )5/

” بترسيد از فتنة كه نرسد خاص به كسانيكه ستم كرده اند از شما  ،و بدانيد كه هر آئينه اهلل
سخت عقوبت كننده است “
آيا كسب فضايل اخالقي و تقويم اخالق امر ممكن است ؟
 18ـ اكنون كه جايگاه اخالق در اسالم را شناختيم و عمق تأثير آنرا بر اعمال و ثواب و
عقابي را كه بدنبال دارد  ،بيان كرديم  ،اين سؤال مطرح ميگردد كه ؛ آيا ميتوان صفات نيك
اخالقي را كسب و از بديهاي آن خود را برهانيم ؟
و يا اينكه صفات اخالقي بد يا خوب از صفات الزمي انسان بوده و همراه با او خلق شده و
مطابق آن شكل گرفته است و هر نوع تغير و تبديل در آن ناممكن ميباشد ؟ چنانچه صفات
جسمي مانند بلندي و كوتاهي قد  ،رنگ جلد وغيره را نميتوان تغير داد ؟
جواب اين سؤال تا جاييكه براي ما معلوم است  ،در نكات ذيل خالصه ميشود :
اول  :تعديل و تقويم اخالق بصورت كل  ،امر ممكن است  .به تعبير ديگر  ،كسب نمودن
فضايل اخالقي و دور كردن رذايل اخالقي نيز امر ممكن ميباشد  .به اين دليل كه شريعت اسالمي
به آراسته شدن به اخالق حسنه امر و از ملوث شدن با اخالق رذيله نهي كرده است و اگر اين دو
كار از حيطة توان بشر بيرون ميبود  ،شريعت اسالمي هيچگاهي به آن امر نميكرد  .زيرا امر نمودن
به اموري كه در توان انسان نباشد كامالً بيهوده و عبث ميباشد  .و در فقه اسالمي قواعدي داريم
كه اين امر را به صورت واضح تذكر داده است  .مثالً در قواعد فقهي ميخوانيم كه :
” ال تكليف إال بمقدور“ ( مكلفيت راجع به انسان نميشود مگر آنچه از قدرت او ميباشد )
” ال تكليف بمستحيل “ (مكلف ساختن به امر ناممكن در شريعت نيست)
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پس هر شخصي توان و استعداد آراسته شدن به اخالق حميده و پاك شدن از اضداد آنرا دارد
و برعكس ميتواند كه اخالق رذيله را كسب و از فضايل اخالقي عاري گردد .
               

(    الشمس /ـ )10

” و به نفس و آنكه درست اندام ساخت او را  ،پس فهماند او را بدكاري و پرهيزگاريش را ،
هر آئينه رستگار شد كسيكه پاك ساخت نفس را و هرآئينه ناكام شد كسيكه آنرا در خاك آميخت
(باگناه آلوده ساخت)“ 
اما بايد بياد داشته باشيم كه استعداد و توانايي هاي انسانها در كسب صفات اخالقي اعم از
خوب و بد و تعديل آنها با هم متفاوت اند  .چنانچه كه اهليت  ،قدرت و استعداد هر فردي در
كسب علوم مختلفه و ادراك حقايق ژرف با هم متفاوت بوده و هركسي مطابق توانايي عقلي و
ذكاوت خود چيزهايي را درك مينمايد .
دوم  :بعضي اشخاص در جبلت و فطرت خود با صفات خاصي خلق شده اند  ،به شكلي كه
اين صفت خاص در تمام سلوك و عملكردهاي او نسبت به ساير جوانب شخصيتش تبارز
بيشتري دارد  .بهترين دليل اين سخن حديثي است كه ابو داود روايت كرده است  .رسول اهلل 
رئيس هيئت قبيلة عبدالقيس (عائذ بن منذر  ،معروف به اشج) را مخاطب قرار داده وگفت :
يك اخلاتا إ ِ
قال :با ِل هللا
رسول هللا أ ااَن أاتا اخلا ُق ِبِِ اما ِأم هللا اجابلانِي اعلاإي ِه اما ،ا
قالَّ :ي ا
ْي َُِيُّب ُه اما هللا :احلِإل ُم واأل ااَنةُ  ،ا
« إ ان ف ا
قال :احلم ُد اِ
َّلل الا ِذي اجابلاِّن على اخلاتا إ ِ
ْي َُِيُّب ُه اما هللا ورسولُه» (سنن البيهقي) 
ك اعلاإي ِه اما ،ا
اجابلا ا
” در وجود تو دو صفتي است كه اهلل آندو را دوست دارد  ،بردباري و تأني در امور است .
اشج گفت  :من اين دو صفت را در اخالق خود نشان ميدهم يا اهلل آنرا در فطرتم خلق كرده است
؟ فرمود  :اهلل ترا برآندو صفت خلق كرده است  .اشج گفت  :حمد و ثنا اهلل راست كه مرا به بر دو
صفتي خلق كرده است كه اهلل و رسولش آنرا دوست دارند “
واضح است كه مردم در صفات جبلي و آفرينشي متفاوت ميباشند چنانچه به صورت فطري
در موارد ديگري مانند قوت ادراك  ،ذكاوت و عقليت با هم تفاوت دارند  .حاصل سخن اين
ميشود كه كسيكه يك نوع معيني از صفات اخالقي را به صورت آفرينشي در شخصيت خود
دارد  ،استحكام بيشتر آن صفت و استمرار بر آن برايش سهل ميباشد زيرا فطرت و خلقت او
بهترين معاون درين راستا برايش ميباشد
.
تقويم اخالق و كسب فضايل اخالقي از كدام راهها ممكن است ؟

 1ـ تقويم و بدست آوردن فضايل اخالقي به يكي از اشكال ذيل ممكن است .
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اول  :كاستن از تأثيرات آن و عدم اجراي خواسته ها و مقتضيات آن  .اين شيوه را ميتوان در
برابر آن عده صفاتي بكار برد كه از جملة غرايز و در شخصيت همة انسانها وجود دارد  .مثالً
غضب كه از جملة آنها ميباشد  ،در حديثي كه امام بخاري از ابو هريره  روايت كرده است
ميخوانيم كه :
« أا ان رج ًَل قا ا ِ
اَّلل اعلاإي ِه وسلام أاو ِ
ب»
اد ِمار ًارا قا ا
ال اَل تا إغ ا
صِّن قاا ال اَل تا إغ ا
ب اف ارد ا
اب ا
صلاى اُ ا ا ا إ
اُ
ضإ
ضإ
ال للنِ ِي
(صحيح البخاري  ،ابب احلذر من الغضب عن ابی هريره )
” مردي به رسول اهلل  گفت  :مرا وصيتي كن ! رسول اهلل  برايش گفت  :غضب مشو ! آنمرد
سوالش را چند بار تكرار كرد و رسول اهلل  هربار برايش ميگفت  :غضب مشو “
علماء در شرح حديث فوق گفته اند :
نهي از غضب در حقيقت نهي از اجراي مقتضيات آن است  ،يعني بر ما الزم است كه آثار
غضب را زايل نموده و از اقدام به آنچه امر ميكند  ،خود داري كنيم  .نه اينكه اصل غضب را از
خود دور سازيم  .زيرا غضب يك غريزه بوده و بخشي از طبيعت و شخصيت هر انسان است و
ريشه كن كردن آن به هيچ صورتي ممكن نيست .
پس امر مطلوب  ،تقويم و به اعتدال در آوردن غريزة غضب است و چنانچه گفتيم نابود كردن
آن به صورت كامل كار ناممكن ميباشد  .ولي اين امر ممكن است كه غضب را تحت سيطره قرار
داده و از اجراي مقتضيات آن اجتناب كرد و به تعبير ديگر خشم را فروبرده و خواسته هاي آنرا
ناديده گرفت .
در قرآن كريم ميخوانيم كه :
(        آل عمران)14/

” و فروبرندگان خشم و غضب و عفو كنندگان از مردم “ 
درين آيت مالحظه ميكنيم كه اهلل  آنها را بخاطر سيطره بر غضب و فروبردن آن مورد ستايش
و تمجيد قرار داده است نه بخاطر ريشه كن كردن غضب .
در آيت ديگري ميخوانيم :
(        الشوري )/
” و چون به غضب آيند  ،آنها بخشش ميكنند “
درين آيت نيز عدة از مؤمنين بخاطر عدم اجراي خواسته هاي غضب مورد مدح و ستايش
قرار گرفته اند .
دوم  :با پيراستن  ،مهذب ساختن و دور كردن كدورتها و توجيه سالم آنعده صفات اخالقي
اي كه اصالً در شريعت اسالم نيكو و پسنديده خوانده شده اند ولي در اثر گذشت زمان و
تأثيرات محيطي به انحراف رفته اند .
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بر سبيل مثال شخصي صفت شجاعت را در تجاوز بر ديگران  ،قتل بيگناهان  ،رياء و خود
نمايي و غيره استعمال ميكند و يا سجية سخاء را در فخر فروشي  ،رياء و تذليل ديگران بكار ميبرد
 .اين سجاياي اخالقي در اصل خود محمود و پسنديده است  ،ولي باين علت مذموم خوانده
شده اند كه از مسير صحيح و پسنديدة شريعت اسالمي انحراف كرده اند  .پس تقويم آنها درين
است كه ؛ اغراض و اهداف پست و خسيس از برابر آنها دور گرديده و در جهتهاي پسنديده و
درست توجيه گردند  .يعني شجاعت را در جهت همكاري با ضعفاء  ،دفاع از مظلوم  ،سركوب
نمودن ظالم  ،جهاد در راه اهلل  ،نابودي باطل پرستي و كفر و طلب رضاي اهلل  بكار ببرد و از
بكار گيري آن بخاطر اهداف ناپسندي چون رياء و خودنمايي  ،كسب جاه ومقام دنيايي و امثال
آن اجتناب كند .
به همينگونه  ،صفت سخاوت در جهتي توجيه گردد كه مورد پسند اهلل متعال بوده وسيلة
كسب رضاي او تعالي قرار ميگيرد  .با اين هدف مسلمان بايد مال خود را در راههاي خير چون
اكرام مهمان و همسايه  ،سرپرستي يتيم  ،معاونت با محتاجان  ،دستگيري از بيوه ها و ساير وجوه
خير به مصرف برساند .
شرحي كه در فوق ارائه گرديد  ،در احاديث زيادي انعكاس يافته است  .از جمله ميتوان
احاديث ذيل را تقديم نماييم :
ك ِِف سبِ ِيل اِ
ول اِ
ْحياةً وي اقاتِل ِرَّيء أ ُّ ِ
اَّلل  اعن الارج ِل ي اقاتِل اشج ا ِ ِ
اَّلل
ال ُسئِ ال ار ُس ُ
وسى قا ا
إ ُ ُ ُ ا
اي اذل ا ا
« اع إن أِاِب ُم ا
اعةً اويُاقات ُل ا اُ ُ ا ً
اَّلل ِهي الإعلإيا افهو ِِف سبِ ِيل ا اِ
ِ ِ
ول اِ
ِ
َّلل » (صحيح مسلم ،كتاب اْلمارة)
ال ار ُس ُ
اف اق ا
اَّلل  ام إن قااتا ال لتا ُكو ان اكل امةُ ا ا ُ ا ُ ا ا
” از ابوموسي اشعري  روايت است كه از رسول اهلل  پرسيده شد كه مردي بخاطر اظهار
شجاعت ميجنگد و يا بخاطر تعصب قومي و خانوادگي ميجنگد و مردي بخاطر رياء و خود نمايي
ميجنگد  ،پس كداميك از اينها در راه اهلل است ؟ رسول اهلل  فرمود  :كسيكه بجنگد تا كلمة اهلل
(دين اهلل) بلند گردد  ،فقط همان شخص در راه اهلل است “
در قرآن كريم ميخوانم كه :
            
(       البقره)4/

” اى اهل ايمان ! صدقه هايتان را با منت گذاري و آزار باطل نسازيد  ،مانند كسى كه مالش را
به ريا به مردم انفاق مي كند و به اهلل و روز قيامت ايمان ندارد “
رسول اهلل  ميفرمايند :
ااس ام اع ِاد ان ِخيا ُارُه إم ِِف ا إْلا ِاهلِياِة ِخيا ُارُه إم ِِف اإِْل إس اَلِم إِ اذا فاِق ُهوا »
« الن ا
(صحيح البخاري ،كتاب املناقب عن أِب هريرة ) 
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” مردم طبيعتها و گونه هاي متفاوتي دارند و بهترين شان در جاهليت بهترين شان در اسالم
است زمانيكه فقاهت حاصل نمايند“
زيرا آنها با استفاده از فقاهتي كه حاصل كرده اند  ،اخالق و صفات حميدة را كه در نهاد خود
دارند به صورت درست استعمال كرده و توجيه درست مينمايند و به اين ترتيب بهترين مردم
ميشوند  .
سوم  :تبديل نمودن صفات مذموم اخالقي به سجاياي نيك اخالقي  ،مانند مبدل ساختن
دروغگويي به صداقت  ،غدر را به وفاء  ،ظلم و تجاوز را به عدل و انصاف و غيره .
اين تبديلي امر ممكن بوده و در اكثر حاالت ميتوان صفات مذموم اخالقي را دور كرده و در
جاي آن صفات زيبا و پسنديدة اخالقي را مستقر نمود  .اين صورت را در وجود كسانيكه
صادقانة توبه ميكنند به وضوح مشاهده كرده ميتوانيم .
وسايل تقويم اخالق :
 1ـ وسايل زيادي وجود دارد كه انسان ميتواند با استفاده از آنها اخالق خود درست
نموده و صفات پسنديدة اخالقي را در آن مستقر و صفات نكوهيده را از آن دور كند  .مهمترين
اين وسايل ميتواند امور ذيل باشد :
 1ـ علم است و مقصد ما از علم  ،شناخت فضايل اخالقي و سجاياي نيكويي است كه اسالم
به آنها امر نموده است و بالمقابل شناخت و درك آن رذايلي است كه اسالم از آن نهي نموده
است  .شناخت و درك فضايل و رذايل اخالقي براي هر فرد مسلمان خيلي ضروري و بنيادي
است  .چه  ،بدون آن ناممكن است بفهمد كه با كدام صفات خود را آراسته نموده و از كدام
صفات خود را پاك سازد .
خوشبختانه اسالم تكليف بحث و تحقيق درين مورد را از دوش مسلمانان برداشته است و
هردو نوع صفات اخالقي را به تفصيل بيان و معرفي نموده است  .و صرف اين امر را بدوش
مسلمانان گذاشته است كه نفس خود را در برابر اين صفات به نقد و بررسي بگيرند تا جايگاه
خود را درك كرده و به اصالح كم و كاستيهايي اقدام كنند كه در رابطة با اين صفات در نفس
خود مشاهده ميكنند تا بتوانند بعد از مجاهدت و تالش  ،خود را حقيقتاً با اخالق اسالمي مزين
سازند .
 ـ البته معرفت و شناخت مجرد انواع صفات اخالقي درين راستا كافي نميباشد  ،بلكه بر
مسلمان واجب است كه ضرورت و حاجت خود به اخالق حسنه را درك كند و بداند كه اخالق
حسنه پيوند ناگسستني با ايمان و تقوا داشته وسبب كسب رضاي اهلل متعال و داخل شدن به جنت
ميباشد .
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عالوه بر آن الزم است كه اضرار بيش از حد اخالق نكوهيده را بداند  ،زيرا سؤاخالق از
جملة عاليم نفاق و نشانه هاي ضعف ايمان و سبب خشم اهلل  و داخل شدن به جهنم است .
اينگونه معرفت است كه او را بسوي آراسته شدن به اخالق حميده بخاطر كسب رضاي اهلل
متعال رهنمون ميشود  .همچنان او را بخاطر ترس از خشم اهلل  از اخالق بد باز ميدارد  .زيرا
آشكار است كه انسان بسوي اموري كه رغبت دارد ميشتابد و از چيزهاييكه ميترسد فرار ميكند .
 ـ البته براي تقويم اخالق اينهم كفايت نميكند كه اخالق نكوهيده و نتايج آنرا بشناسد  ،بلكه
الزم است تا اين معرفت و شناخت براي هميشه در ذهنش حاضر باشد تا مبادا فراموشش شود .
زيرا چنانچه گفته اند ” فراموشي آفت علم است “ و همين فراموشي است كه منتج به اهمال و بي
توجهي در ارزشهاي اخالقي گرديده و اثر آنرا در نفس و سلوك انسان ضعيف ميگرداند  .در
چنين حالتي است كه افعال ناشايسته از انسان صادر ميگردد  .با درنظر داشت همين نكته است كه
قرآن كريم معاني و ارزشهاي اخالقي را باربار تكرار كرده و به شيوه هاي مختلفي آنرا بيان ميكند .
و تأكيد ميكند كه عملي كه از آدم عليه السالم صادر گرديد  ،به سبب نسيان بود .
(              طه )115/

”يقيناً ما تأكيد كرده بوديم به آدم پيش ازين  ،پس فراموش نمود و نيافتيم در او قصدي “
و زمانيكه سيدنا عمر  از شنيدن سخن مردي كه گفت ؛ اي امير المؤمنين تو بحق و عدل
فيصله نمينمايي  ،به خشم آمد  ،يكي از حاضرين گفت  :اي امير المؤمنين اهلل  ميفرمايد :
(          األعراف )1/

” عفو و گذشت را پيشه كن  ،و به كار پسنديده فرمان ده  ،و از نادانان روى بگردان “
و اين شخص از جملة جاهالن است  .عمر  گفت  :راست گفتي و آثار غضب از وي دور
گرديد .
پس تذكر و ياد دهاني هميشگي ارزشهاي اخالقي و ياد آوري اساس و بنياد اين ارزشها كه
ايمان به اهلل ميباشد و يادداشت اين امر كه التزام به ارزشهاي اخالقي از ثمرات و آثار ايمان است
 ،عملكرد مسلمان را هميشه در حدود اخالق اسالمي نگهميدارد .
 4ـ وسيلة مؤثر ديگري درين راستا اينست كه در جهت تقويت و تركيز معاني و مفاهيم
اعتقادي در نفس اهتمام و توجه كامل صورت گيرد كه در رأس آنها ايمان به اهلل  و ايمان به
آخرت و ايمان به رسالت محمد  قرار دارد .
بعد از آن  ،احساس غربت و بيگانگي در زندگي دنيا و درك اين حقيقت كه انسان عنقريب
ازين دنيا سفر ميكند و از تمام عملكردهاي خود مورد محاسبه و مجازات قرار ميگيرد و اخالق از
جملة اين اعمال است و اينكه اهلل  وعدة راستين ثواب به آراستگان اخالق اسالمي داده است و
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كساني را كه اخالق اسالمي را دور مي اندازند مورد عقاب و سزاء قرار ميدهد  ،همة اينها در
راستاي تقويم اخالق تأثير بسزايي دارند .
بدون شك بارور شدن عقايد اسالمي در نفس انسان سبب گشايش نفس گرديده و آنرا آمادة
پذيرش تمام سجاياي اخالقي ميگرداند  .زيرا چنانچه گفتيم  ،اخالق اسالمي پيوند ناگسستني با
ايمان و ارزشهاي تقوا دارد و به هر اندازة كه ايمان در قلب انسان قوت يابد و رسوخ پيدا كند ،به
همان اندازه اين رابطه قويتر ميگردد و استحكام اين رابطه  ،اخالق پاكيزه را در عملكردهاي فرد
مسلمان ثابت تر و راسختر ميسازد  .به گونة كه هيچگاهي ضعيف و زايل نميگردد  .زيرا چنين
انساني با ذات ” قوي و عزيز“ پيوند يافته و مادة استمرار  ،بقاء و صالح خود را از چشمة فياضي
بدست مي آورد كه هيچگاهي نميخشكد  .و آن  ،ايمان به اهلل و لوازم اين ايمان ميباشد .
بنابرين  ،مسلمان هيچگاهي تن به ذلت نميدهد زيرا رابطة او با ذات قوي و عزيزي استحكام
يافته است كه همة عزت در اختيار اوست ( .و هلل العزة جميعاً) و مؤمناني كه با چنين پروردگاري
در رابطه اند حتماً نصيبي ازين عزت ميبرند ( .و هلل العزة و لرسوله و للمؤمنين) .
مؤمن از هيچ مخلوقي بيم و هراس ندارد  ،لذا هيچگاهي در برابر مخلوقي مانند خودش به
تملق و كرنش نميپردازد  ،خود را ذليل نميسازد و به منافقت روي نمي آورد  .زيرا ميداند كه تمام
كارها از جمله  ،نفع و ضرر  ،مرگ و زندگي  ،رزق و روزي همه بدست اوست .
    2 8            
(يونس )10/

” اگر برساند اهلل به تو رنجي را  ،پس نيست بردارندة آنرا مگر او  ،و اگر خواهد در حق تو
نعمتي را  ،پس نيست هيچ دفع كنندة فضل او را  ،ميرساند فضل خويش را به هركه بخواهد از
بندگان خود و او آمرزنده و مهربان است “
درين احساس سربلندي و عزتمندي مؤمنانه به مقدار ذرة هم شائبة از تكبر  ،طغيان و جبروت
و خود پسندي وجود ندارد  ،زيرا عزت مؤمن برخاسته از ايمان به اهلل  ميباشد و شخص مؤمن
ميداند كه كبرياء و جبروت تنها و تنها سزاوار اهلل متعال و واحد است و آنچه غير اوست  ،همه
مخلوق  ،محتاج و مقهور فرمان اويند  ،پس چگونه شخص فقير و محتاج بر ديگران تكبر كند ؟!
با چنين درك و احساس است كه فرد مسلمان هميشه متواضع و بردبار ميباشد  .چه  ،بعد از
آنكه پروردگارش را شناخت  ،قدر و منزلت نفس خود را نيز ميشناسد و كسيكه خود را شناخت
به هيچصورت تكبر نميورزد .
چنين مؤمني در حاليكه احساس عزت و سربلندي مينمايد  ،سخت متواضع و حليم است .
صبر جميل و اعتماد كامل نيز توشة راهش ميباشد و از چنان اميدي برخوردار است كه يأس و
نااميدي در آن خلل وارد كرده نميتواند و اطمينان و سكوني در خود احساس ميكند كه هيچگونه
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اضطراب و تشويشي با آن خلط نميشود  ،زيرا ايمان است كه اينهمه فضايل خجسته را در وجود
وي به ثمر رسانده است .
              

(الرعد)8/

” آنهاييكه ايمان آوردند و آرام مييابد دلهاي شان بياد اهلل  ،آگاه باشيد كه خاص با ياد اهلل دلها
آرام مي يابد“ 
او ميداند كه آنچه اهلل مقدر كرده است  ،حتماً واقع ميشود پس هيچ جايي براي اضطراب و
تشويش وجود ندارد .
                
(التوبه)51/

” بگو هرگز بما نخواهد رسيد مگر آنچه را كه اهلل براي ما مقرر كرده است  ،او يار و ياور
ماست  ،و فقط بر اهلل بايد توكل كنند مؤمنان “ 
او يقين دارد كه كسيكه بر اهلل متعال توكل كند  ،او برايش كافي و بسنده است .
شجاعت  ،جرأت و پايداري برحق از اخالق راسخ در شخصيت مسلمان است و ماداميكه
قلبش با نور ايمان معمور باشد اين ارزشهاي با رونق بيشتري در عملكردهايش تبارز ميكند  .زيرا
ايمان به او تعليم ميدهد كه زندگي دنيا ارزش اين را ندارد كه مسلمان بخاطر آن تن به ذلت و
اهانت بدهد و ترس و جبن بر او غلبه كرده و در جاييكه اقدام به عملي الزم است  ،از ترس
مرگ از آن خود داري كند زيرا ميداند كه اجلها مقرر گرديده است و هر جسم زندة حتماً روزي
با مرگ روبرو ميگردد .
(       آل عمران)185/

” هر نفسي چشندة مرگ است “

(             آل عمران)145/

” و نيست هيچ نفسي را كه بميرد مگر به حكم اهلل  ،نوشته شدة يك وقت مقرر “ 
قناعت  ،عفت نفس و احساس استغناء از مخلوقات و آنچه در دسترس آنهاست  ،از ثمرات
پاكيزة ايمان است  ،زيرا انسان مسلمان به اين فرمودة الهي ايمان دارد كه :
(               آل عمران )/

” بگو برتري و فضل به دست اهلل است  ،ميدهد آنرا هر كسي را كه بخواهد و اهلل فراخ نعمت
و داناست“
و ميداند كه ارزاق مخلوقات همه بدست اهلل  است .
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(         الرعد)/

” اهلل ميگشايد روزي كسي را كه بخواهد و تنگ ميكند (از هركسي را كه بخواهد) “ 
به همينگونه ساير سجاياي اخالقي در نفس او راسخ گرديده تداوم و استمرار مييابد  .ماداميكه
بر چنان ايمان عميقي استوار گردد كه در تمام زواياي قلبش داخل شده و نفس او رنگ ايمان را
بخود گرفته باشد  .پس تعميق ايمان در قلب و تقويت معاني و ارزشهاي ايمان و اعتقاد وسيلة
مهمي در جهت آراسته شدن به اخالق نيكو و پيراسته شدن از اخالق رذيله ميباشد .
 5ـ انجام دادن و قيام به اعمال نيك است كه سبب تقويم اخالق ميگردد و نفس انسان را
آماده ميسازد كه اخالق پاكيزه را به آساني قبول كرده و اخالق خبيث را از خود طرد كند و علم
بدون عمل درين راستا كافي نميباشد .
اهلل  ميفرمايد :
(       الشمس )/
” يقيناً كامياب شد كسيكه نفسش را پاك ساخت “
و چنين نفرمود كه ” به كاميابي رسيد كسيكه شيوه و كيفيت تزكية نفس را آموخت“  .پس بايد
تزكية نفس عمالً صورت گيرد و انسان اعمالي را انجام دهد كه تزكية نفس را در پي داشته و
وسيلة رهايي از امراض و رذايل اخالقي گردد .
مثالً مريضي كه عالج برايش توصيف گرديده و دواي مناسب برايش تجويز ميگردد  .ولي او
عمالً از آن استفاده نميكند  ،چنين مريضي به هيچصورت از دواء مستفيد نميگردد اگر چه هميشه
بسوي آن نگريسته و تركيب و كيفيت تأثير آنرا هميشه با خود تكرار كند .
 ـ از جملة اعمال نيك و مفيد در جهت تقويم اخالق  ،اداي انواع عبادتهاي فرضي و
نفلي ميباشد .زيرا عبادات ،نفس را تزكيه نموده و نيل به اخالق پسنديده و ترك عادات و اخالق
ناپسند را برايش آسان ميسازد .بنابرين عبادات بهترين وسيلة پاكي ،تزكيه ،وقايه وقوت اخالق حسنه
ميباشد
قرآن كريم در بعضي موارد به اين مفهوم اشاره نموده است  .چنانچه در مورد نماز ميفرمايد :
(         العنكبوت )45/

” يقيناً نماز از بي حيايي ها و كارهاي زشت منع ميكند “
و در مورد زكات ميفرمايد :

(  5       التوبه )10/

” بگير از اموال شان زكات را تا پاك سازي ايشان را و با بركت كني ايشانرا به آن صدقه “
يعني آنها را از بخل و مال پرستي پاك و نفوس شانرا از مكدرات و اخالق ناپسند تصفيه
ميكند .
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روزه در نفس انسان فضايلي مانند صبر  ،قوت اراده  ،عزيمت و رهايي از رياء را رشد ميدهد
 ،حج تربيت عملي روح و رياضت مؤثر نفس و وسيلة فعالي است كه انسان را در كسب فضايل
اخالقي و رهايي از صفتهاي مذموم كمك مكند  .در حج تربيت عملي بر صبر  ،اخالص  ،غلبه بر
شهوتها  ،انفاق مال در امري كه مورد پسند اهلل متعال است  ،رهايي از تكبر  ،خودپسندي  ،غرور
و تجاوز از قدر نفس ميباشد كه تفصيالت آن در كتب فقه مذكور و معروف است .
هكذا  ،با مداومت بر ساير عبادات نفس انسان تزكيه ميگردد و در اثر آن ارزشهاي ايماني و
تقوا تقويت و استمرار ميبابد كه اخالق نيكو از جملة آنها ميباشد  .آشكار است كه تخم اخالق
پسنديده و نيكو جز در نفسهاي پاكيزه و تزكيه شده نميرويد و هيچ چيزي مانند عبادات نفس
انسان را تزكيه و آمادة پذيرش اخالق نيك و رهاي از اخالق رذيله نميسازد .
                 
             
(    المعارج 1/ـ  )5

” همانا انسان حريص و بيتاب آفريده شده است  ،چون آسيبى به او رسد  ،بيتاب است(جزع
و فزع و بيتابي ميكند) و هنگامي كه خير و خوشى [و مال و رفاه] به او رسد ،بسيار بخيل و
بازدارنده است  ،مگر نماز گزاران  ،آنان كه همواره بر نمازشان مداوم و پايدارند  ،و آنان كه در
اموالشان حقّى معلوم است براى درخواست كننده [تهيدست] و محروم [از معيشت و ثروت]
 ـ انجام دادن اعمال متضاد با اخالقي كه انسان خواستار رهايي از آن است و مقابله كردن
با مقتضيات آن نيز درين راستا مؤثر است و ميتوان اين روش را بنام ” روش ضديت و مقابله با
شيطان“ ناميد .
چنانچه ميدانيم كه شيطان از موجوديت هر نوع اخالق مكروه در نفس انسان خورسند شده و
در جهت بقاء و استمرار آن ميكوشد و با ارائه توجيهات و داليل باطل آنرا در نظر صاحبش مزين
ميسازد  .زماينكه انسان به عملي اقدام ميكند كه در ضديت با خواسته هاي شيطان و برخالف
اخالق ناپسند باشد  ،حتماً سبب غيظ و نااميدي شيطان ميگردد و اين حالت سبب ميگردد كه
شيطان در آينده از مزين كردن آن عمل در نظر انسان خود داري نموده و از القاي توجيهات باطل
دوري كند و چون شيطان از او دور گرديد  ،اين امكان برايش ميسر ميگردد كه كيان و اساس آن
اخالق ناپسند را ويران كرده و آنرا كامالً نابود سازد  .درست مانند دواي ضد ميكروب كه اسباب
و عوامل مرض را نابود ميسازد  .براي اثبات صحت اين شيوه ميتوان به حديث ذيل استناد نمود :
ِ
ِ
ِ
ا
ْي » (مسند اْحد)
اب  قا إساوةا اق إلبِِه اف اق ا
س الإياتِ ِيم اوأاطإع إم ال ِإم إسك ا
س إح ارأإ ا
ال إام ا
« اع إن أِاِب ُهارإي ارةا أان ار ُج ًَل اش اكا إ اَل النِ ِي
” از ابو هريره  روايت است كه مردي از قسوت و سنگدلي خود به رسول اهلل  شكايت كرد،
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آنحضرت  برايش توصيه كرد كه برسر يتيم با دست ترحم مسح كن ومساكين را طعام بده “
از مثالهايي مقابله با اعمال متضاد و نا اميد ساختن شيطان  ،عالج حسد است كه شخص حسد
كننده به استغفار و دعاي خير به شخص مورد حسد اقدام كند  .در اثر اين عمل خواهد ديد كه
اثرات حسد از قلبش زايل ميگردد  .و عالج تكبر و غرور را ميتوان با نشستن با فقراء و مساكين و
تهي دستان  ،نشستن در آخر مجلس و اقدام به كارهايي نمود كه نزد مردم حقير بحساب آمده و
شايستة متكبرين نميباشد مانند حمل نمودن پشتارة چوب و غيره .
از اعمالي كه ميتوان آنرا از همين شيوه ناميد  ،توصية است كه در حديث ذيل ذكر شده است.
ول اِ
ِ
ِ
ِ
صلاى ا
ب
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام قا ا
ال إِ ان ار ُس ا
« اع إن أِاِب اذ يٍر قا ا
اَّلل ا
بأا
س فاِإ إن اذ اه ا
ال لاناا إِ اذا غاض ا
اح ُدُك إم او ُهاو قاائ ٌم افلإيا إجل إ
ضطا ِج إع » (سنن اِب داود ،كتاب األدب)
ب اوإِاَل افلإيا إ
اعإنهُ الإغا ا
ضُ
” از ابو ذر  روايت است كه رسول اهلل  به ما گفت  :چون يكي از شما خشمگين شد و
ايستاده بود بايد بنشيند اگر خشم او دور شد خوب و در غير آن تكيه بزند“
در حديث ديگري ميخوانيم كه :
ِ
ِ ِ
شإيطا ِ
ِ
ان اوإِ ان ال ا
ب ِم إن ال ا
اح ُدُك إم افلاإيات او ا
ضأإ »
« إِ ان الإغا ا
بأا
شإيطاا ان ُخل اق م إن الناا ِر اوإِاّنا تُطإافأُ الن ُ
اار ِابل اإماء فاِإ اذا غاض ا
ضا
(سنن ابو داود ،كتاب األدب عن عطية )
” غضب از ناحية وسوسة شيطان است و شيطان از آتش خلق شده است  ،و آتش بوسيلة آب
خاموش ميشود  ،پس زمانيكه يكي از شما خشمگين شد بايد وضوء كند “
 8ـ راه ديگر براي كسب اخالق نيكو  ،شيوة تكلف است  .به اين شرح كه ؛ اخالقي را كه
انسان ميخواهد خود را به آن آراسته سازد  ،با تكلف در پيش ميگيرد و نفس خود را وادار به
اجراي آن ميگرداند  .چنانچه اگر ميخواهد كه صفت حلم و بردباري راكسب كند  ،اين عمل را
در ابتداء با تكلف انجام ميدهد و تا زماني به آن ادامه ميدهد كه نفسش به آن عادات كرده و به
طبيعت و سجيه در نفس او تبديل گردد .
اين شيوه به تكرار و مداومت ضرورت دارد تا تأثيرات آن در اعمال و اخالق انسان ظاهر
گردد و طبعاً مداومت بر آن صبر و استقامت ميخواهد  .پس انساني كه ميخواهد خود را از نوعي
اخالق ناپسند نجات دهد  ،الزم است كه صبر را پيشة خود بسازد  ،درست مانند مريضي كه
دواي تلخ و بدمزه را ميخورد و بر آن صبر ميكند  .زمانيكه صبر و استقامت ورزيد و بر آن اعمال
مداومت كرد  ،نفسش منقاد گرديده و با عمل نيك الفت ميگيرد  ،بعد از آنست كه انجام عمل
مذكور برايش لذيذ ميگردد  .چنانچه كسيكه ميخواهد خط خوب و زيبا داشته باشد  ،نوشتن خط
و كتابت را بايد تا مدتها تكرار و تمرين كند تا خطش زيبا گردد  ،بعد از آن است كه نوشتن خط
زيبا برايش آسان و خوش آيند ميگردد .
 ـ آميزش با مسلمانهاييكه داراي اخالق نيك و حسنه ميباشند  ،بدون شك همنشيني با آنها
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بهترين وسيلة در راستاي تزكيه و پاكسازي اخالق هر انساني ميباشد  .زيرا همه ميدانيم كه
همنشيني با انسانهاي صالح و داراي اخالق حسنه و همصحبت شدن با آنها در نفس انسان تأثير
فوق العاده دارد و او را حتماً بسوي اقتباس از فضايل ميكشاند  .چنانچه از قديم األيام گفته اند كه
1
” طبع از طبع ديگران رنگ ميگيرد“
و درحديثي كه امام ترمذي از ابو سعيد خدري  روايت كرده است ،رسول اهلل  ميفرمايند:
« اَل تُ ِ
ك إِاَل تاِقي »
ب إِاَل ُم إؤِمنًا اواَل اَيإ ُك إل طااع اام ا
ا
صاح إ
” همنشيني و مصاحبت مكن مگر با مؤمن و طعامت را نخورد مگر انسان متقي “
بخاطر اينكه انسان حتماً به همنشين و همصحبت خود در بعضي كارها اقتداء ميكند و از
صفات او متأثر ميگردد  .به همين علت سلف صالح ما هميشه از همنشيني و صحبت با اصحاب
بدعت و معاصي و انسانهاي بد اخالق منع ميكردند .
 10ـ انتخاب قدوة حسنه وسيلة مهم ديگري در جهت تقويم و تزكية اخالق ميباشد و بهترين
نمونه و قدوه براي ما رسول اهلل  ميباشد  .چنانچه اهلل  ميفرمايد :
                

(  األحزاب )1/

” هر آئينه است در تعليم رسول اهلل براي شما الگوي نيكي براي كسيكه همواره اميد دارد
(ثواب) اهلل و روز آخرت را و اهلل را بسيار ياد ميكند“

پس اگر مسلمانان امروز از ديدار رسول اهلل  بي بهره اند و نميتوانند او را با چشم سر مشاهده
كنند  ،ولي ميتوانند كه او را با بصيرت قلبي خود مشاهده كنند و با مطالعه و استحضار سيرت
معطر ايشان ميتوانند كه شمايل و اخالق ارجمند و كريمانة ايشان را مشاهده كنند  .لذا هر شخص
مسلمان را تأكيداً وصيت ميكنيم كه سيرت رسول اهلل  را بار بار بخوانند و شخصيت مبارك شان
را در ذهن خود مجسم نمودده و خود را در مجلس ايشان تصور كنند .
بعد از ايشان  ،سيرت اصحاب كرام كه مملوء از خير و خوبي و اعمال با عظمت و اخالق
نيكو و بهترين قدوه و سرمشق براي مسلمان ميباشد  .بخصوص سيرت خلفاي راشدين و ده نفري
كه مژدة بهشت براي شان داه شده است و اصحاب بدر  ،اصحاب بيعت رضوان و ساير مهاجرين
و انصار بهترين نمونه ها اند .
 11ـ ترك كردن و فرار از محيط فاسد درست مانند كسيكه از محيط آلوده با امراض فرار
ميكند و رفتن به سوي محيط و اجتماع سالمي كه افراد و گروههاي نيك و صالح را در خود جاي
داده است  ،نيز در جهت تقويم اخالق تأثير زيادي دارد  .زيرا محيط نيك و صالح سبب تقويت
======================================================
1ـ شيخ سعدي در همين معنا فرموده است  :با بدان كم نشين كه بد ماني خو پذير است نفس انساني
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ارزشهاي اخالقي در انسان گرديده و از ظهور و تبارز اخالق ناپسند جلوگيري و حفاظت مينمايد.
هيچ انساني نبايد خود را در معرض سيالب مفاسد جامعه و محيط فاسد قرار دهد به اين
حجت كه داراي اخالق متين و مستحكم بوده و از تأثير گذاري گذاري جامعه ترسي ندارد !!
اين غرور يك توهم محض و غلط فهمياي بيش نيست  ،درست مانند كسيكه به محيط آلوده
به مرض سل داخل ميشود و چنين استدالل ميكند كه جسم قوي و مقاوم داشته و از سرايت
مرض در امان ميباشد .
در استدالل به صحت اين سخن ميتوان به حديثي استناد كرد كه چنين وارد شده است :
ب اِ
اَّلل اعلاي ِه وسلام قا ا ِ
« اعن أِاِب س ِع ٍ
ِ
اَّلل ا ا
يد إ
سا
ي أا ان ناِ ا
ال اكا ان ف ايم إن اكا ان اقإبلا ُك إم ار ُج ٌل اقتا ال تِ إس اعةً اوتِ إسع ا
إ ا
اْلُ إد ِر ِي
صلى اُ إ ا ا ا
ْي نا إف ً
ِ
ِ
ِ
ض فا ُد ال اعلاى اراه ٍ
سأ اال اع إن أا إعلاِم أ إاه ِل إاأل إار ِ
سا اف اه إل لاهُ م إن تا إوباٍة اف اق ا
ب فاأ ااَتهُ اف اق ا
ال اَل اف اقاتلاهُ
ال إِناهُ اقتا ال تِ إس اعةً اوتِ إسع ا
ْي نا إف ً
فا ا
ال إِناهُ اقتا ال ِمائاةا نا إف ٍ
فا اك ام ال بِِه ِمائاةً ُثُا اسأ اال اع إن أا إعلاِم أ إاه ِل إاأل إار ِ
ال نا اع إم
س اف اه إل لاهُ ِم إن تا إوباٍة اف اق ا
ض فا ُد ال اعلاى ار ُج ٍل اع ٍِاَل اف اق ا
اَّلل مع ُهم واَل تارِجع إِاَل أار ِ
ْي الت إاوباِة انإطالِ إق إِاَل أ إار ِ
ض اك اذا اواك اذا فاِإ ان ِِباا أُاَن ًسا يا إعبُ ُدو ان ا
ك
اوام إن اَيُ ُ
ضا
ول باإيناهُ اوبا إا
اَّللا فاا إعبُ إد اا ا ا إ ا إ إ إ
ض اس إوٍء ....اخل » (صحيح مسلم ،كتاب التوبة)
فاِإنا اها أ إار ُ
” از ابو سعيد خدري  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :در بين امتهاييكه قبل از شما
بودند  ،مردي بود كه نود ونه نفر را به قتل رسانده بود  .پس در مورد داناترين اهل زمان از مردم
سؤال كرد  .مردم او را بسوي راهبي رهنمايي كردند  .او نزد راهب آمده و عرض كرد كه او نود
و نه نفر را به قتل رسانده است  ،آيا راهي بسوي توبه برايش باز است ؟ راهب گفت  :نه !
آنمرد راهب را به قتل رساند و با قتل او صد نفر را پوره نمود  .بعد از آن باز از داناترين انسان
آن زمان سؤال كرد  .او را بسوي مرد دانشمندي رهنمايي كردند  .او نزد آن عالم رفته و گفت كه
صد نفر را به قتل رسانده است  ،آيا راهي بسوي توبه برايش باز است ؟
راهب گفت  :بلي  ،چه كسي بين تو و توبه ات حايل واقع ميشود ؟ ولي به فالن سرزمين برو
زيرا در آنجا مردمي اند كه به عبادت اهلل مصروف اند و تو نيز با آنها به عبادت اهلل مصروف شو ،
و بسوي سرزمين خود برنگرد زيرا اينجا سرزمين بدي است “...
اين حديث به صراحت بيان ميكند كه بيرون شدن از محيط و جامعة آلوده به فساد و رفتن به
سوي جامعه ومحيط سالم و پاك و يكجا شدن با جماعتهاي مؤمن و عابد امر ضروري است .
زيرا زندگي كردن با آنها بهترين زمينه ساز كسب استقامت و دوري از بديها ميباشد .
محيط فاسد همانست كه انسان را در معرض معصيت و سؤ اخالق قرار ميدهد و محيط سالم
و صالح همان جوامعي اند كه انسان را در طاعت از اهلل متعال و نيل به تقوا و اخالق حسنه كمك
ميكند .
 1ـ ميل و رغبت داشتن به همة صفات نيكو ،به اين اعتبار كه اينها گوهرهاي گرانبهاي
انساني بوده وصيانت و حفاظت آنها بر هر انساني واجب بوده و در هيچ شرايطي تفريط و سهل
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انگاري نسبت به آنها مجاز نميباشد  .و حقير نشمردن تمام صفتهاي قبيح اگر چه خيلي بسيط
وكوچك بنظر برسد  .زيرا انسان مؤمن هيچ يك از صفات پسنديده را حقير و ناچيز نميداند و
نسبت به هيچ يك ازصفات نكوهيده و زشت بي تفاوت بوده نميتواند .
چه بسيار واقع شده است كه يك صفت نيكو انسان را به درجات بلند ميرساند و صفت قبيحي
او را به آتش جهنم داخل ميگرداند  .اهلل  پيامبر گرامي اش اسماعيل عليه السالم را به صفت
صداقت در وعده مورد ستايش قرار داده و ميفرمايد :
(               مريم)54/

” و در اين كتاب [ ،سرگذشتِ] اسماعيل را ياد كن  ،كه او وفا كننده به عهد و فرستاده شده
پيامبر بود “ .
ول اِ
« اعن اع ِدي بإن ح ٍِاِت ر ِ
صلاى ا
ض اي ا
اار اول إاو بِ ِش ِيق تاإارٍة »
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام يا ُق ُ
ت ار ُس ا
اَّللُ اعإنهُ قا ا
ال اِْس إع ُ
اَّلل ا
ول اتا ُقوا الن ا
إ ي ا ا
(صحيح البخاري ،كتاب الزكاة)
” از عدي بن حاتم  روايت است كه گفت  :از رسول اهلل  شنيدم كه فرمودند  :از آتش
جهنم خود را وقايه و حفاظت كنيد اگر چه با صدقه كردن نيم خرما هم باشد “
همچنان مداومت و هميشگي بر يك صفت سبب رسوخ آن در نفس انسان ميگردد و اگر صفت
خير بود  ،برايش خير و خوبي مي آورد و اگر صفت بد بود  ،بدي و شرارت را تحويلش ميدهد .
در حديث رسول اهلل  چنين آمده است :
ول اِ
« عن عب ِد اِ
ِ
إرب يا إه ِدي إِاَل ا إْلان ِاة اواما
ال ار ُس ُ
ال قا ا
اَّلل قا ا
إرب اوإِ ان الِ ا
ا إ اإ
لص إد ِق فاِإ ان ِي
اَّلل  اعلاإي ُك إم ِاب ِي
الص إد اق يا إهدي إِاَل الِ ِي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب عإن اد ا
ب يا إهدي إِاَل الإُف ُجوِر اوإِ ان
يا از ُال الار ُج ُل يا إ
ص ُد ُق اوياتا احارى ي
ب فاِإ ان الإ اكذ ا
اَّلل ص يديًقا اوإِ اَّي ُك إم اوالإ اكذ ا
الص إد اق اح اَّت يُكإتا ا
إذب ويتحارى الإ اك ِذب ح اَّت يكإتب ِعإن اد اِ
ِ
الإُفج ِ
اَّلل اك اذ ًااب »
ور يا إهدي إِاَل الناا ِر اواما يا از ُال الار ُج ُل ياك ُ ااا ا
ُا
ا ا ُاا
(صحيح مسلم ،كتاب الرب و الصلة)
” از عبداهلل بن مسعود  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :صدق و راستي را بر خود
الزم گردانيد  ،زيرا راستي بسوي نيكي هدايت ميكند و نيكي انسان را بسوي جنت ميبرد و مردي
هميشه راست ميگويد و در جستجوي راستي ميباشد تا آنكه نزد اهلل  راستگو نوشته ميشود  .و از
دروغ خود داري كنيد زيرا دروغ انسان را بسوي بدي ها ميكشاند و بديها انسان را بسوي آتش
ميبرد ومردي هميشه دروغ ميگويد و در پي دروغ ميباشد تا آنكه نزد اهلل دروغگو نوشته ميشود “
 1ـ برمسلمان الزم است كه نفس خود را بر قبول نصيحت انسانهاي متدين ،هوشيار و
راستكار عادت دهد .زيرا انسان مؤمن عيوب ديگران را بهتر از خود شخص مشاهده ميكند  .به
همين لحاظ است كه صحبت با نيكان ،عمل پسنديده و ضروري دانسته ميشود  .عمر  هميشه
ميفرمود :
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” اهلل  رحم كند انساني را كه عيوبم را بمن نشان ميدهد “
يقيناً نصيحت كنندة راستين كه عيوب انسان را بيان كرده وعادات بد را در عملكردهاي انسان
نشاندهي مينمايد  ،مستحق شكران و تقدير است .چنانچه اگر كسي گژدمي را بتو نشان دهد كه
باالي جسمت در حركت است و يا زير لباست داخل شده است  ،از او تشكر كرده و فوراً آنرا از
خود دور ميكني  ،به همينگونه با كسي كه عيوب انسان را نشان ميدهد بايد برخورد صورت گرفته
و بخاطر ازالة آن عيوب اقدام فوري و جدي انجام داد  .زيرا اخالق رذيله بدتر از گژدم ها اند و
قلب انسان را نيش زده و زهر كشندة خود را در آنجا ميريزند .
اين بود بعضي وسايل و ابزار هاي مهم براي تقويم اخالق و كسب عادات نيكو  ،البته وسايل
مهم ديگري نيز وجود دارد و ما درين بحث به همينقدر اكتفاء ميكنيم .
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بحث دوم :

نظام اجتماعي اسالم
زمینۀ سخن :
10ـ يكي از حقايق ثابتي كه عالمه ابن خلدون در كتابش ”مقدمه“ از آن ياد آور شده است
 ،اينست كه تشكيل اجتماع انساني براي امرار معيشت هر انساني امر ضروري و الزمي ميباشد .
اين حقيقتي است كه عدة از آن به اين تعبير ياد آور شده اند كه انسان طبيعتاً موجود مدني و
اجتماعي است  .معناي سخن اينست كه موجوديت جامعه براي استمرار حيات بشري امر
ضروري ميباشد و واقعيت زندگي نيز بر آن مهر تأييد ميگذارد زيرا انسان در جامعه تولد ميشود و
در همانجا زندگي ميكند و در همانجا ميميرد .
 131ـ از آنجاييكه موجوديت جامعه براي هر انساني ضروري وحتمي است موجوديت نظام
ـ به هر نحوي كه باشد ـ بالطبع براي تشكيل جامعه ضروري و حتمي ميباشد زيرا وجود جامعة
بدون قانون و نظام اصالً متصور نيست و افراد نميتوانند بدون نظام و با آزادي كامل و مطلق در
جامعه زندگي كنند لذا قوانيني بايد روابط شان را تنظيم نمايد در غير آن بسوي هالكت و نابودي
رفته و اضطراب همه گير ميشود و جامعه انساني به مجموعة از حيوانات مبدل ميگردد  ،چيزيكه
در جنگالت مشاهده مينماييم .
پس جامعه به نظامي ضرورت دارد كه مرزهاي آزادي و مسئوليتهاي هر فرد را تعين نموده
قواعد و ضوابط عامه اي را تضمين كند كه تمام انسانها در عملكردهاي خود به آنها پابند باشند تا
بتوانند زندگي باهمي شانرا در ساية امن و استقرار ادامه دهند .
 132ـ گفتيم ؛ هر جامعة به نظام ضرورت دارد  ،اكنون بايد بدانيم كه هر نظامي از خود
اساسات و اصول فكري و اعتقادي اي دارد كه مورد پسند و گزينش جامعه بوده و نظامي را كه
بموجب آن سير و حركت خود را تنظيم ميكنند  ،روي همين اساسات و اصول فكري و اعتقادي
ايجاد مينمايند  .واضح است كه صالح و فساد اين نظام در تبعيت از صالح و فاسد اصول
اعتقادي و بنيادهاي فكري آن ميباشد  .زيرا فرع هميشه تابع اصل خود است .
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 133ـ صالح و فساد نظام اجتماعي كه از اساسات فكري و اعتقادي آن الهام ميگيرد  ،در
شخصيت افراد آن جامعه انعكاس يافته و آنها در تمام بخشهاي زندگي خود از آن متأثر ميگردند
و پيآمدهاي آنرا متحمل شده يا به سعادت ميرسند و يا هم دچار بدبختي و شقاوت ميگردند .
بنابرين  ،هر كسيكه خير خود و جامعة خود را ميخواهد بايد در جستجوي اساسات و بنياد
هاي فكري و اعتقادي صالحي باشد كه الزم است نظام اجتماعي روي آن استوار گردد و براي
استحكام و تعميق اين اساسات در نظام جامعه بكوشد  .درينصورت است كه راههاي خير و
سعادت را در برابر افراد مانند خود ميگشايد و بيشترين قدر ممكن زمينه هاي زندگي پاكيزه  ،آرام
و پرسكون را براي افراد جامعه مهيا ميسازد .
134ـ واقعيت اينست كه دين اسالم تكليف بحث و پژوهش براي دريافت چنين اساساتي را
از ما كفايت كرده است كه بايد نظام صالح و جامعة پاكيزه روي آن استوار گردد  .همچنان مشكل
بحث و تحقيق پيرامون طبيعت و چگونگي و خصايص نظام صالح را حل نموده است و با تقديم
اين تسهيالت  ،ساختن جامعة صالح را سهل و آسان گردانيده است  .جامعة كه سعادت افراد
خود را تأمين و تضمين ميكند .
پس الزم است بدانيم كه تهداب و بنياد نظام صالح اجتماعي از ديدگاه اسالم كدامها اند
ويژگيهاي اين نظام چه چيزهايي اند ؟
اين دو سؤالي است كه ضمن دو مطلب ذيل به جواب آن پرداخته و تا اندازة كه بحث ما
درين مقام اجازه ميدهد به بسط وشرح آن ميپردازيم .

مطلب اول
اساس نظام اجتماعي اسالم
135ـ اساس و بنياد نظام اجتماعي در اسالم را عقيدة اسالمي تشكيل ميدهد  .زيرا هر انساني
مكلف است كه اين عقيده را داشته باشد تا جايگاه خود را در جريان زندگاني دنيا و رابطة خود با
كائنات بداند و هدفي را درك نمايد كه بخاطر آن خلق شده است .همين عقيده است كه افكار،
سلوك و ساير تصرفات انسان را توجيه ميكند و انسان نميتواند كه در هيچ امري از حدود آن
بيرون بماند .
چنانچه گفتيم  ،انسان موجود اجتماعي است  .لذا بديهي است كه عقيدة اسالم بايد جهت
دهندة او در ساختن جامعة اسالمي و نظامي باشد كه براي سير و حركت جامعه انتخاب ميكند .
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به تعبير ديگر ،الزم است كه عقيدة اسالمي اساس ساختار جامعه و نظام آن قرار گيرد تا آنكه
افراد جامعه عملكردهاي خود را بحيث فرد و عضو جامعه در روشنايي همين عقيده سازمان دهند و
جامعه بحيث يك كتلة منظم انساني در روشنايي عقيدة افراد خود ،به سير و حركت خود ادامه دهد .
قاعدة كه برين امر مرتب ميگردد اينست كه ؛ هر فردي كه اين عقيده را دارا ميباشد و خود را
تابع آن ميداند و به مقتضيات آن التزام دارد  ،اين اهليت را كسب ميكند كه خود را منسوب به
جامعة اسالم دانسته و عضويت اين جامعة مبارك را حاصل كند  .و در جهت بقاء و حفاظت آن
و تحقق بخشيدن اهداف آن سهم خود را اداء كرده و از مزاياي آن مستفيد و پيآمد هاي آنرا
متحمل گردد  .از هر نژادي كه باشد و هرگونه رنگ و زباني كه داشته باشد و در هر اقليم و
سرزميني كه زندگي داشته باشد .
حقيقت اينست كه اسالم با تقديم نمودن اين اساس براي اقامة جامعة بشري  ،انقالب عظيم و
بي مانندي را در تاريخ بشري براه انداخت و پديدة را ايجاد كرد كه بشريت هيچگونه معرفتي با
آن نداشته و حتي در ذهن شان هم خطور نميكرد .
ما در تاريخ بشري ميبينيم كه روم  ،يونان  ،فارس و عرب قبل از اسالم  ،جوامع خود را بر
اساس نژاد  ،قبيله  ،خانواده و اقليم ها ساخته بودند و نظامهاي باطلي را برين اساس غلط ايجاد
كرده بودندكه ظلم  ،تجاوز و پايمال شدن كرامت انساني را به ارمغان آورده بود  .ولي زمانيكه
اسالم آمد و عقيده را اساس و تهداب ساختار جامعه قرار داد  ،در حقيقت چرخش خيلي اساسي
و مهمي را در حيات بشري ايجاد كرد و كرامت انساني را تضمين و هر امري را در مكان مناسب
آن قرار داد  .زيرا براي انسان متمدن شايسته نيست كه جامعة خود را برسم جاهليت قبل از اسالم
بر اساس رنگ  ،نژاد و اقليم بنياد نهد  .چه  ،ميدانيم كه تمام بشريت اصل واحدي دارند و تنوع
نژاد و قبايل نميتواند اين حقيقت را بپوشاند  .اين نژاد هاي مختلف و قبايل در حقيقت مانند شاخه
هاي درختي اند كه از يك اصل روييده اند  .اهلل  ميفرمايد :
(           النساء)1/

” اي مردم ! بترسيد از پروردگارتان  ،آنكه آفريد شما را از يك نفس واحد “ 
آد ُم ُخلِ اق ِم إن تُر ٍ
اب » (سنن الرتمذي ،كتاب املناقب  ،عن اِب هريرة )
آد ام او ا
ااس ُكلُّ ُه إم بانُو ا
« الن ُ
ا
” مردم همه فرزندان آدم اند و آدم از خاك آفريده شده است “
همچنان قرار دادن اقليم و سرزمين به حيث تهداب و اساس جامعة بشري بي معني ميباشد زيرا
اهلل  زمين را براي تمام مردم آفريده است  .پس زمين خانه و وطن مشترك همة انسانها ميباشد .
(      الرحمن)10/

” و زمين را گسترد براي مخلوقات “ 
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به همينگونه قبيله  ،نژاد  ،خانواده و غيره هيچكدام اين صالحيت را ندارند كه بنياد و اساسي
براي تشكيل جامعه و ملت قرار گيرند  .زيرا با طبيعت و افق ضيقي كه دارند نميتوانند تمام
بشريت را در دامان خود جاي دهند  .از سوي ديگر  ،در مقدور هيچ كسي نيست كه خود را به
قبيله و نژاد ديگري قرار دهد بعد از آنكه اهلل  او را در قبيله و منطقة ديگري آفريده است .
اما هر كسي ميتواند كه عقيدة اسالمي را پذيرفته و عضو جامعة اسالمي گردد و حتي اگر
كسي از قبول عقيدة اسالمي اباء مي ورزد بازهم جامعة اسالمي او را از خود نمي راند بلكه چنين
شخصي ميتواند جايگاه مناسبي در جامعة اسالمي داشته باشد  ،بشرط اينكه والء خود را با جامعة
اسالمي اعالن كرده و تابعيت از نظام آنرا از طريق بستن پيمان ذمه اعالن كند  .درينصورت افراد
غير مسلمان نيز جايگاه مطمئني در چنين جامعة فكري داشته و از حقوق عامه و خصوصي و
حمايت كامل جاني  ،مالي و عرض و آبرو برخوردار ميگردند  .بنابرين سخن كساني كه ميگويند
برپايي جامعه بر اساس عقيدة اسالمي اقليت غير مسلمان را تحت فشار قرار داده و آنها را مجبور
به تغير دين شان ميگرداند  ،سخن باطل بوده تبليغات گمراه كني است كه بغرض ايجاد شكوك و
شبهات در بين جهال براه انداخته ميشود  .در حاليكه قرآن كريم بصراحت اعالن ميكند كه :
(             البقره)5/

” در دين اكراه و اجباري نيست  ،به تحقيق آشكار و جدا شده است راه هدايت از گمراهي “ 
و فقهاء اين قاعده را گذاشته اند كه (لهم ما لنا و عليهم ما علينا) (آنها از حقوقي برخوردار اند
كه ما داريم و بر آنها مسئوليتهايي است كه بر ما ميباشد) و واقعيتهاي تاريخي شاهد اند كه غير
مسلمين از عهد رسالت تا امروز در جوامع اسالمي زندگي مصوني داشته اند بدون اينكه اذيتي به
ايشان برسد و يا بخاطر دين شان تحت فشار قرار گيرند .
اين واقعيتها نشان ميدهد كه آنها از آنچنان حمايت و رعايتي در جامعة اسالمي برخوردار بوده
اند كه نظير آنرا در هيچ جامعة ديگري در رابطه با اقليتهاي ديني آنجا يافته نميتوانيم  .بعنوان مثال
كفايت ميكند كه درد و رنج مسلمانان اندلس را بعد از آنكه دولت و سلطنت شان در آنجا سقوط
كرد ياد آور شويم .
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نتايج تأسیس جامعه
بر بنیادهاي عقیدۀ اسالمي

اول  :پیوند ايماني بین افراد جامعه :
 136ـ اسالم تمام مؤمنين به عقيدة اسالمي را برادر ديني ميخواند .
(     الحجرات)10/

” جز اين نيست كه مؤمنان باهم برادرند “ 
رسول اهلل  ميفرمايند :
« ال ُإم إسلِ ُم أا ُخو ال ُإم إسلِ ِم » (متفق عليه عن عبدهللا بن عمر )
” مسلمان برادر مسلمان است “
رابطه و اخوت ايماني با عظمت ترين پيوند بين مسلمانان بحساب مي آيد و مواالت و دوستي
نيز بر اساس همين پيوند بوجود مي آيد  .شايد مسلمان با برادر مسلمان خود پيوند هاي ديگري
مانند برادري نسبي  ،وطني و غيره داشته باشد  .البته اين روابط نيز در اسالم مردود و ناپسند
نميباشد ولي بشرط اينكه امر باطلي در آن راه نداشته و بر رابطة ايمان و مستلزمات آن برتري و
ارجحيت داده نشود .
با تأكيد بايد گفت كه رابطة ايماني بين مسلمين به هيچصورتي به معناي ظلم و فشار آوردن بر
غير مسلمين نميباشد  .زيرا چنانچه گفتيم ؛ اسالم عضويت غير مسلمين را در جامعة اسالمي
پذيرفته و به حمايت كامل از آنها امر ميكند  .درينصورت اگر غير مسلمان اخوت ايماني و
اسالمي را با ساير افراد جامعه بدست آورده نميتواند  ،از حمايت جامعه و عدالت اسالمي و خير
جامعه محروم نميماند .
            
(           المائده)8/

” اي مؤمنان باشيد قيام كنندگان براي اهلل و گواهي دهندگان به انصاف و دشمني قومي شما را
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وادار نسازد به اينكه عدالت نكنيد  ،عدل كنيد  ،عدل نزديكتر به تقوي است “
9               
(         الممتحنه)8/

” منع نميكند اهلل شما را از آنهاييكه در امر دين با شما جنگ نكرده اند و نكشيده اند شما را از
خانه هاي تان از آن كه نيكوئي كنيد با ايشان و انصاف كنيد در حق ايشان  ،بيشك اهلل دوست
ميدارد انصاف كنندگان را “ 
ول اِ
ِ
« أ ان ر ُس ِ
صلاى ا
صهُ أ إاو اكلاافهُ اف إو اق طااقاتِِه أ إاو أا اخ اذ ِمإنهُ اشإيئًا بِغا إِري
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام قا ا
ال أااَل ام إن ظالا ام ُم اعاه ًدا أ إاو إانات اق ا
اَّلل ا
ا
س فاأ ااَن ح ِ
ِط ِ
يب نا إف ٍ
يجهُ يا إوام الِإقيا اام ِة » (سنن اِب داود ،كتاب الفيء و اْلمارة )
ج
ا ُ
” رسول اهلل  فرمودند  :آگاه باشيد  ،كسيكه بر معاهدي ظلم كرد يا از حق او كاست و يا او را
مكلف به امر باالتر از توانش كرد و يا چيزي را بدون رضايتش از وي گرفت  ،من در روز قيامت
با آن شخص دعوا و مقابله ميكنم “
دوم  :ازبین رفتن تمام تعصبات جاهلي :
مقصد از عصبيت  ،عبارت از همكاري و پشتيباني كسي در حق و باطل صرفاً بخاطر اشتراك
با آنها در سلسلة نسب  ،قبيله و خانواده ميباشد  .در ايام جاهليت افراد يك قبيله در حق و باطل به
نصرت و پشتيباني از يكديگر ميپرداختند فقط به اين لحاظ كه آنها منسوب به يك قبيله و نژاد اند .
اسالم اينگونه تعصبات جاهلي را مردود اعالن كرده و امر نمود تا آنرا دور بياندازند .
« عن جب ِري ب ِن مط ِإع ٍم أا ان رس ا ِ
ال لايس ِمناا من اد اعا إِاَل اع ِ ٍ
اَّلل صلاى ا ِ
س ِمناا ام إن قااتا ال اعلاى
ا
ول ا ا
اَّللُ اعلاإيه او اسلا ام قا ا إ ا ا إ
ا إ ُا إ إ ُ
اُ
صبياة اولإاي ا
اع ِ ٍ
صبِياٍة » (سنن اِب داود،كتاب األدب)
س ِمناا ام إن ام ا
ات اعلاى اع ا
ا
صبياة اولإاي ا
” از جبير بن مطعم  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :از جملة ما نيست كسيكه بسوي
تعصب دعوت ميكند و از ما نيست كسيكه بخاطر تعصب ميجنگد و از ما نيست كسيكه بخاطر
تعصب ميميرد “
و در وصف تعصب قومي و نژادي ميفرمايند :
وها فاِإنا اها ُمإنتِناةٌ » (متفق عليه عن جابر )
« ادعُ ا
” تعصب را ترك كنيد زيرا كه آن خيلي گنديده و بدبو است“
شعار جاهليت اين بود كه ” برادرت را اگر ظالم باشد يا مظلوم پشتيباني ونصرت كن “ يعني
در هردو حالت در كنار او قرار گرفته و از او به دفاع بپرداز  .اسالم مفهوم اين شعار را تبديل
نموده و فرمود  ” :اگر برادرت ظالم است او را از ظلم كردن باز دار و اگر مظلوم است از او
حمايت كن و در كنار او قرار گرفته و در برابر ظالم قيام كن “
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اين مردود شمردن تعصبات از سوي اسالم  ،تنها در حدود تعصبهاي ناشي از اشتراك در قبيله
و قوم خالصه نميشود  ،بلكه تمام انواع تعصبات را به هر سببي كه باشد  ،دربر ميگيرد ماداميكه
جوهر عصبيت كه عبارت از نصرت و پشتيباني در امر باطل است در آن موجود باشد .
بنابرين همكاري و نصرت باطل و بيمورد ساكنان سرزمين خاصي يكديگر را  ،اهل حرفه و
پيشة خاصي  ،پيروان مذهب خاصي نيز از جملة تعصبات مذموم و مردود بحساب مي آيد .
درين ترديدي نيست كه منزه بودن جامعة اسالمي از تمام انواع تعصبات زمينه هاي ظلم و
تجاوز را از بين برده و مردم را در تعاون و همكاري باهمي در موارد حق و عدل در كنار هم قرار
ميدهد كه اين خود سراسر خير و رحمت براي جامعه است .
سوم  :تقوا معیار برتري بین مردم قرار میگیرد :
 138ـ با زوال تعصبات  ،آثار و نتايج آن نيز نابود ميگردد كه از جملة آن فخر كردن به آبا و
اجداد و استخوانهاي پوسيدة پدران ميباشد  .زيرا منسوب بودن به قبيله و خانوادة معيني سبب فخر
و بزرگي نيست و نه به فضيلت و بلند مرتبتي آن قبيله ميتوان تفخر كرد  .چه  ،هيچ رابطة بين
منسوب بودن انسان به قوم معيني و فضيلت او وجود ندارد  .بلكه معقول اينست كه فضيلت و
برتري هركسي به تناسب فضايل و خوبيهايي تعين گردد كه در شخصيت خودش جابجا ساخته
است و به اندازة اعمال نيكويي مشخص شود كه به جامعه تقديم ميكند و تقوا و خشيت از اهلل 
است كه تمام اين فضايل را بارور ميسازد  .از همينجاست كه اسالم عزيز تقوا را اساس برتري و
فضيلت بين انسانها تعين كرده است  .اما منسوب بودن به قبيلة فقط براي شناخت است  ،مانند
منسوب بودن به شهر معيني  ،حرفة مشخصي  ،خانواده و تباري و داشتن اسم خاصي كه همه
براي شناخت مشخص شدن مكلفيتها ميباشد .
               
(         الحجرات )1/

” اى مردم ! ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و ملت ها و قبيله ها قرار داديم تا يكديگر را
بشناسيد  .بى ترديد گرامي ترين شما نزد اهلل پرهيزگارترين شماست  .يقيناً اهلل دانا وآگاه است“ .
و با اين ميزان دقيق و عادالنه در شناخت و تشخيص جايگاه و برتري بين مردم  ،افق وسيعي
براي تنافس در خير و رسيدن به منازل بلند معنوي در برابر همگان باز ميگردد  ،بدون اينكه
صفتهاي مانند فقر  ،رنگ خاص  ،مرد بودن  ،زن بودن  ،حقير بودن در نسب  ،شكل و صورت
نازيبا و ناتواني جسمي در برابر مردم موانعي ايجاد كند  .همچنان هيچ انساني كه تقوا را از دست
داده باشد  ،شرف نسب  ،كثرت مال  ،نفوذ و قدرت  ،كثرت اوالد  ،فصاحت زبان  ،كثرت پيروان
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 ،صورت زيبا وغيره او را به مقامهاي بلند قرار نميدهد .
رسول اهلل  با كلمات موجز و بليغي اين حقيقت را چنين بيان ميكنند :
« ومن أابطاأا بِِه اعملُهُ اَل يس ِر إ ِِ
سبُهُ » (سنن اِب داود ،كتاب العلم عن اِب هريرة )
اا إ إ
ا إُإ
ع به نا ا
” كسيكه عملش سبب سستي و عقب ماني او شده است  ،نسبش او را به پيش نميبرد “
درين حديث نسب بعنوان نمونه ذكر شده و اشاره به تمام اموري است كه هيچ رابطة در
ارزشمندي شخص و شناخت فضيلت او ندارد .

مطلب دوم
ويژگیهاي نظام اجتماعي
اسالم
 139ـ در سطوري كه گذشت اساس نظام اجتماعي در اسالم و اموريكه روي اين تهداب
بوجود مي آيد ذكر نموديم  .درين بحث ويژگيها و نشانه هاي بارز اين نظام را نشاندهي مي
نماييم .
در واقع خصايص آن نيز برگرفته از همان اساس و استوار بر همان بنيادها ميباشد و شاخه هاي
زيادي دارد كه از ديد ما  ،مهمترين آنها مراعات اصول اخالقي  ،التزام به معاني و مفاهيم عدالت ،
توجه به خانواده  ،تعين جايگاه زن  ،و قرار دادن مسئوليت اصالح جامعه كه بدوش فرد ميباشد .
اينك خصوصيتهاي فوق را مختصراً شرح ميكنيم .
اول  :رعايت اخالق :
 140ـ در درسهاي گذشته گفتيم كه اخالق جايگاه بلندي در اسالم دارد و اثرات آن در تمام
بخشهاي نظام اسالمي از جمله نظام اجتماعي آن كامالً مشهود و ملموس ميباشد .
برتري و امتيازي كه اين نظام دارد  ،اينست كه ميخواهد جامعة منزه و پاك از هر نوع رذايل و
قبايح ايجاد كند  .به همين مقصد زنا را جرم تلقي كرده و جزاي آنرا ”جلد“ همراه با يكسال تبعيد
و يا رجم تعين كرده است  .تهمت زدن به بيگناهان (قذف) درين جامعه جرم است و جزاي آن
”جلد“ است تا مبادا زبان مردم به آن سخنان زشتي عادت پيدا كند كه منتج به ملوث شدن جامعه
و فراهم ساختن زمينه هاي فساد و فحشاء ميشود  .به همين علت جزاي آن در حاليكه خيلي
شديد است  ،عادالنه و در توافق با رعايت اصول فاضلة اخالقي نيز ميباشد  .زشت گويي و
دشنام دادن در اسالم حرام است و عقوبتهاي تعزيري را به دنبال دارد  .قمار با تمام انواع آن حرام
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بوده و مورد قبول جامعة اسالمي نميباشد  .شهادت دروغ از گناهان كبيره است  ،تجسس  ،غيبت
و سخن چيني و تمام اقوال و افعالي كه سبب ايجاد دشمنيها و كدورتها بين افراد جامعه ميگردد،
مورد قبول جامعة اسالمي نميباشد .
معامالت بايد بر اساس پاكيزگي ،حسن نيت و امانتداري صورت گيرد  ،لذا هرنوع فريبكاري،
خيانت و دروغ در معامالت حرام ميباشد  .منكرات با تمام انواع آن نبايد در جامعة اسالمي وجود
داشته باشد زيرا آنها مانند جراثيمي اند كه اگر باقي بمانند  ،بزود ترين فرصت انتشار يافته و
همچون وباء سراسر جامعه را فرا ميگيرد  .لذا اسالم كساني راكه تحت تأثير وسوسه هاي شيطاني
قرار گرفته و اين منكرات را جهراً مرتكب ميشوند شديداً مورد تهديد و توبيخ قرار داده اعالن و
اظهار گناه را گناه ديگري بحساب آورده و چنين اشخاص را اصطالحاً فاسق مجاهر مينامد .
رسول اهلل  ميفرمايند :
ات اشيئًا افلإيستِرت بِ ِس إِرت اِ
ِ ِ
اَّلل من أاصاب ِمن اه ِذ ِه الإاقاذُ ِ
اَّلل فاِإناهُ ام إن
ور إ ا إ ا إ
ااس قا إد آ ان لا ُك إم أا إن تاإنات ُهوا اع إن ُح ُدود ا ا إ ا ا إ
ا
« أايُّ اها الن ُ
يب ِدي لانا ص إفحته نُِقم علاي ِهكِتاب اِ
اَّلل » (املوطأ عن زيد بن اسلم  ،مرسَلً)
ُإ ا ا ا ا ُ إ ا إ ا ا
” اي مردم اكنون وقت آن رسيده است كه از تجاوز به حدود اهلل دستبردار شويد  .و كسيكه
مرتكب يكي ازين اعمال ناشايسته و ناپاك شد  ،بايد به پردة كه اهلل  بر وي افگنده است خود
را بپوشاند (گناه خود را ظاهر نسازد) زيرا كسيكه گناه پوشيدة خود را نزد ما ظاهر ساخت كتاب
اهلل (حدود اهلل) را بروي جاري ميسازيم“
در نظام اجتماعي اسالم يك سلسله وسايل وقايوي وجود دارد كه جامعه را از منكرات و بدي
ها حفاظت كرده و خاليگاهها و راههاي نفوذ شيطان را مي بندد  .بكار گيري اين وسايل امر
ضروري بوده و به هيچ صورتي نبايد از آنها چشم پوشي و تغافل گردد  ،از جمله  ،براي زنان
جايز نيست كه با غير محارم خلوت كنند و چون از خانه بيرون ميشوند بايد لباس مطابق شريعت
بتن كنند كه تفصيالت آنرا در بحثهاي بعدي تقديم خواهيم كرد .
از مظاهر مراعات ارزشهاي اخالقي در نظام اجتماعي اسالم  ،دوستي باهمي  ،تراحم و
عطوفت بين افراد جامعه است و اسالم همگان را بسوي التزام به اين ارزشها فرا ميخواند  .رسول
اهلل  حالت مسلمانان در دوستي و تراحم با همي را چنين بيان نموده اند ::
ِِ
ِ
ِ
ِِ
ْي ِِف تار ُِ
س اه ِر
س ِد ِه ِابل ا
س ِد إِ اذا ا إشتا اكى عُ إ
ضًوا تا اد ا
« تا ارى ال ُإم إؤمن ا ا
اعى لاهُ اسائ ُر اج ا
اْح ِه إم اوتا اوا يده إم اوتا اعاطُف ِه إم اك امثا ِل ا إْلا ا
اوا إحلُامى» (صحيح البخاري ،كتاب األدب عن النعمان بن بشري )
” ميبيني مؤمنان را در مهرباني با يگديگر و دوستي و عطوفت با هم مانند جسد واحدي كه اگر
عضوي از آن مريض شود ساير جسد با وي با بيدار خوابي و تب كردن همراهي ميكند “
در حديث ديگري ميخوانيم :
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ول اِ
عن عب ِد اِ
صلاى ا اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام الار ِاْحُو ان يا إر اْحُُه إم الار إْحا ُن إار اْحُوا ام إن ِِف إاأل إار ِ
ض
ال ار ُس ُ
ال قا ا
اَّلل بإ ِن اع إم ٍرو قا ا
ا إ اإ
اَّلل ا
ِ
س اماء » (سنن الرتمذي ،كتاب الرب و الصلة)
يا إر اْحإ ُك إم ام إن ِِف ال ا
” از عبداهلل بن عمرو  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :بر رحم كنندگان اهلل رحمان
رحم ميكند  ،شما رحم كنيد بر كسانيكه در زمين است تا آنكه در آسمان است برشما رحم كند “
و در جاي ديگري ميفرمايند :
« ام إن اَل يا إر اح ُم اَل يُ إر اح ُم » (صحيح البخاري ،كتاب األدب عن جرير)
” كسيكه بر ديگران رحم نكند بر وي رحم كرده نميشود“
و عاري بودن قلب انسان از مفاهيمي چون رحمت و عطوفت را نشانة بدبختي و شقاوت
ميداند .
اَّلل علاي ِه وسلام ِ
ت أااب الإاق ِ
« اعن أِاِب ُهرإيراة قا ا ِ
ول اَل
ب اه ِذ ِه ا إحلُ إجارِة يا ُق ُ
اس ِم ال ا
ص ِاد اق الإ ام إ
صلاى اُ ا إ ا ا ا ا
ص ُدو اق ا
إ
ال اْس إع ُ ا
صاح ا
اا
ِ
تُإن ازعُ الار إْحاةُ إِاَل م إن اشِق ٍيي » (سنن اِب داودكتاب األدب)
” از ابو هريره  روايت است كه گفت از ابوالقاسم راستگو و راست گفته شده  صاحب اين
حجره شنيدم كه فرمود  :رحمت جز از قلب انسان شقي كشيده نميشود “
شفقت و دوستي با فرزندان خورد سال را نشانة معمور بودن قلب با ترحم و مهرباني ميداند .
ال اقبال رس ُ ِ
« أا ان أااب ُهرإيراة ر ِ
صلاى ا ِ ا
س ان بإ ان اعلِ ٍيي او ِعإن ادهُ إاألاق اإرعُ بإ ُن احابِ ٍ
ض اي ا
س
ول ا اَّلل ا
اَّللُ اعإنهُ قا ا ا ا ُ
ا اا ا
اَّللُ اعلاإيه او اسل ام ا إحلا ا
ِ
ِ
ول اِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا
ِ
صلاى ا
اَّلل
س
ر
ه
اي
ل
إ
ر
ظ
ن
ف
ا
د
اح
أ
م
ه
ن
م
إت
ل
ب
ق
ا
م
اد
ل
إو
ل
ا
ن
م
ة
ر
ش
ع
ل
ن
إ
ع
إر
اق
األ
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام ُثُا
ا ا ا ً إ ا ا اا ُ إ ُ إ ا ً اا اا إ ا ُ ُ
سا اف اق ا
ال إ ا ُ
ا
التاميم ُّي اجال ً
ال ام إن اَل يا إر اح ُم اَل يُ إر اح ُم » (صحيح البخاري،كتاب األدب)
قا ا
” ابو هريره  فرمود  :رسول اهلل  حسن پسر علي را بوسيد  .اقرع بن حابس تميمي كه در
آنجا نشسته بود گفت  :من ده پسر دارم ولي تا هنوز هيچ يك از آنها را نبوسيده ام ! رسول اهلل 
بسويش نگاه كرده و فرمود  :كسيكه رحم نكند رحم كرده نميشود “
اهلل  در توصيف اصحاب رسول اهلل  ميفرمايد :
(              الفتح)/

” محمد  ،فرستاده اهلل است و كسانيكه با او هستند باالي كافران سرسخت و در ميان خودشان
با يكديگر مهربانند “
پس مهرباني و دوستي بين مسلمانان از صفات اصلي شان ميباشد و همين صفت است كه
جامعة اسالمي را مانند يك خانوادة بزرگ ميسازد و ترديدي نيست كه جامعة كه دوستي ،
مرحمت و عطوفت بين افراد آن به اين حد برسد  ،جامعة سعادتمند و خوشبختي خواهد بود .
همراه با ترحم و مهرباني است كه تعاون منزه از هر شايبة در كارهاي خير بميان آمده و دستهاي
سخاوتمندي بسوي محتاجان دراز ميشود  .زيرا اسالم بسوي تعاون و سخاوت فرا ميخواند .
(          9    المائده )/
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” و يكديگر را بر انجام كارهاى خير و پرهيزگارى يارى نماييد  ،و يكديگر را بر گناه و تجاوز
يارى ندهيد“
تعاوني كه در اسالم مطلوب است  ،شامل تعاون با خانواده ،همسايه ،دوستان ،رفقاي سفر،
مسافرين بي كس  ،ايتام  ،مساكين و باآلخره تمام مستمندان جامعه ميگردد .
 1            
        1   
(   النساء)/

”و بپرستيد اهلل را و شريك مگردانيد با او چيزي را و به پدر و مادر نيكوكاري كنيد و به
خويشاوندان و به يتيمان و به نيازمندان و به همساية صاحب قرابت و به همسايه هاي بيگانه و
همنشين نزديك و مسافر و آنچه مالك شده است دستهاي شما يعني كنيز و غالم تان“
و در سنت نبوي  احاديث بيشماري در باب تعاون و همكاري بين مسلمين وجود دارد  .از
جمله :
ِ
ِ
ِ
ِ
اج ِة أ ِاخ ِيه اكا ان ا
اجتِِه اوام إن اف ار اج اع إن ُم إسلِ ٍم ُك إرباةً
اَّللُ ِِف اح ا
« ال ُإم إسل ُم أا ُخو ال ُإم إسل ِم اَل ياظإل ُمهُ اواَل يُ إسل ُمهُ اوام إن اكا ان ِِف اح ا
اَّلل اعإنهُ ُكربةً ِمن ُكراب ِ
ت يا إوِم الِإقيا اام ِة اوام إن اسات ار ُم إسلِ ًما اسات ارهُ ا
اَّللُ يا إوام الِإقياا ام ِة »
اف ار اج اُ إ ا إ ُ ا
(صحيح البخاري ،كتاب املظاَل و الغضب  ،عن عبدهللا بن عمر )
” مسلمان برادر مسلمان است  ،هيچگاه بر او ظلم نميكند  ،او را به دشمن تسليم نميكند و
كسيكه در پي برآوردن حاجت برادر خود باشد  ،اهلل حاجتهاي او را برآورده ميسازد و كسيكه
مشكلي را از برادر خود دور سازد  ،اهلل  مشكلي از مشكالت و سختيهاي قيامت را از او دور
ميسازد و كسيكه مسلماني را بپوشاند اهلل  او را در روز قيامت ميپوشاند“
در مورد همسايه و تعاون با وي چنين وصيت ميكند :
شةا ر ِ
ِ ِ
ِ
صلاى ا
ض اي ا
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام قا ا
يل ِاب إْلاا ِر اح اَّت ظاان إن ُ
ت أاناهُ
اب ا
« اع إن اعائ ا ا
ال اما از اال يُوص ِيّن ج إِرب ُ
اَّللُ اعإن اها اع إن النِ ِي
اسُي اويِرثُهُ» (صحيح البخاري ،كتاب األدب)
” از عايشه رضي اهلل عنها روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :جبرئيل عليه السالم آنقدر مرا
در مورد همسايه وصيت كرد كه گمان كردم او را در ميراث شريك ميسازد “
اين دستگيري و تعاون در همين حد توقف نميكند بلكه به آفاق وسيعتري گسترش مي يابد .
زيرا دائرة آن تمام اعمال خير را در بر ميگيرد  .پس تعاون در ساختن مساجد  ،گشودن مكتب و
مدرسه  ،ساختن شفاخانه  ،اعمار پلها  ،طبع كتابهاي مفيد و اسالمي  ...تعاون در از بين بردن
منكرات  ،محو ظلم و فساد  ،جلوگيري از تجاوز و زورگويي و مانند اينها تماماً در دايرة تعاون
مطلوب در اسالم شامل ميباشد .
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بدون شك همه گير شدن تعاون و همكاري بين افراد جامعه به انگيزه هايي مانند خودخواهي ،
جفاء ،كينه ،حقدو حسد ،قطع صلة رحم و امثال آن پايان ميدهد وقلوب انسانهارا با محبت  ،دوستي
و شفقت معمور ميسازد كه نتيجتاً زندگي در چنين جامعة پاك و منزه  ،گوارا و خوشآيند ميگردد .
دوم  :التزام به عدالت با تمام معناي كلمه :
 141ـ التزام به ارزشهاي عدالت نه تنها يكي از فضايل اخالقي ارجمند است  ،بلكه در بلند
ترين قلة فضايل اخالقي قرار دارد  .ما بخاطر اهميت  ،وسعت و مظاهر گوناگون و متعدد آن
بحث جداگانة را در شرح و توضيح آن اختصاص داده ايم .
اهميت و جايگاه عدالت در اسالم  ،از كثرت آيات و احاديثي معلوم ميشود كه در مورد آن
در قرآن كريم و سنت نبوي وارد شده است و به اشكال خصوصي و عمومي مردم را بسوي عدل
فرا ميخواند . .
بعضي ازين آيات به صورت عام به عدل امر ميكند .
    1         
(       النحل)0/

” هر آئينه اهلل امر ميكند به انصاف و نيكوكاري و عطاكردن به خويشاوندان و منع ميكند از
بيحيايي و كار ناپسند و تعدي  ،پند ميدهد شما را تا باشد كه شما پند پذير شويد “
(         النساء)15/
” اي مؤمنان باشيد قيام كنندگان به عدل “ 
بعضي ازين آيات در موارد خاص و معيني به مراعات عدل و انصاف امر ميكند .
در مورد مراعات عدل در سخن ميفرمايد :
(   1        األنعام)15/

” چون سخني ميگوييد عدالت كنيد اگرچه بر صاحب قرابت تان باشد “
رعايت عدالت در وقت نوشتن :
(        البقره)8/

” و بايد بنويسد كاتبي بين شما به عدالت “
عدالت در حكم كردن :
(         النساء)58/
” و زمانيكه بين مردم حكم ميكنيد به عدالت حكم كنيد “

             
(الحجرات)/
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” پس اگر برگشتند بسوي حق  ،پس صلح كنيد بين ايشان به عدل  ،و انصاف كنيد بيشك اهلل
انصاف كنندگان را دوست دارد “
در رعايت عدل در وزن و پيمانه كردن ميفرمايد :
(      األنعام)15/

” و تمام و پوره كنيد پيمانه و ترازو را به انصاف “

(         الرحمن)/

” و ترازو را به عدالت برپا داريد و از ترازو مكاهيد “
محاسبه در روز قيامت بر اساس عدل صورت ميگيرد و بر هيچ كسي ظلم صورت نميگيرد .

               
(يونس)4/

” و براى هر امتى پيامبرى است ; پس هنگامي كه پيامبرشان [ در قيامت ] به سويشان آيد  ،در
ميانشان به عدالت وانصاف داورى شود و مورد ستم قرار نخواهند گرفت “
             
(       5    األنبياء)4/

” و ترازوهاى عدالت را در روز قيامت مي نهيم و به هيچكس هيچ ستمي نميشود ; و اگر
[عمل خوب يا بد] هموزن دانة خردلى باشد آن را [براى وزن كردن] مي آوريم  ،و كافى است كه
ما حسابگر باشيم “
و چون آياتي كه از ظلم منع ميكند  ،با اين آيات يكجا كنيم  ،اهميت و مقام عدل در اسالم
بخوبي براي ما آشكار ميگردد و بعد از آنست كه بدون مبالغه گفته ميتوانيم كه ؛ اسالم دين عدالت
در هر مورد است .
تأكيدهايي كه اسالم در مورد برپايي عدالت و ضرورت التزام به آن و نهي از ظلم و ضرورت
اجتناب از آن ميكند  ،نتايج خيلي مهم وخطير را به دنبال دارد  .زيرا ميدانيم در جامعة كه در آن
عدالت گسترش يافته باشد  ،تمام افراد آن احساس امنيت و اطمينان ميكنند بخاطر اينكه قانون در
كنار صاحب حق مي ايستد اگرچه از نظر موقف اجتماعي ضعيف باشد  .و بر ضد باطل و
مدعيان باطل قرار دارد اگرچه قوي و صاحب مكنت و ثروت باشد .
برعكس آن  ،اگر ظلم بر جامعه چيره شد و نشانه هاي عدل و انصاف از بين رفت  ،افراد
جامعه هميشه در حالت اضطراب و عدم اطمينان بسر ميبرند و هر لحظه فكر ميكنند كه حقوق
شان ضايع گرديده و مورد ظلم قرار ميگيرند  .در نتيجه  ،اطمينان و استقرار از جامعه رخت ميبندد
و اين حالت آغاز ويران شدن جامعه بحساب مي آيد  .رسول اهلل  در مورد تأثير كوتاهي در
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تطبيق عدالت و چگونگي هالكت امتهاي قبلي ميفرمايند :
« أايُّها النااس إِاّنا أ إاهلا ا ا ِ
ين اقإبلا ُك إم أانا ُه إم اكانُوا إِ اذا اسار اق فِي ِه إم ال ا
يف أاقا ُاموا اعلاإي ِه
يف تا ارُكوهُ اوإِ اذا اسار اق فِي ِه إم الض ِاع ُ
ش ِر ُ
ك الذ ا
ا ُ
ا إحل اد و إاَي اِ
ِ
ٍ
ت يا اد اها »
ت ُما امد اسارقا إ
ت لااقطاإع ُ
اَّلل ل إاو أا ان فااط امةا بِإن ا
ا ا ُ
(صحيح مسلم ،كتاب احلدود  ،عن عايشة رضي هللا عنها)

” اي مردم امتهاي كه قبل از شما بودند به خاطري هالك شدند كه چون شخص اشرافي و
صاحب مقام در بين شان دزدي ميكرد او را ترك ميكردند واگر شخص ضعيفي در بين شان
دزدي ميكرد حد را بر او جاري ميكردند  ،سوگند به اهلل اگر فاطمه دختر محمد دزدي كند ،
دستش را قطع ميكنم “
رمز هالكت امتها به سبب ظلم چنين است كه ظلم مانند آتشي است كه سوزش و فشار آنرا
فقط مظلومان احساس ميكنند و زمانيكه ظلم در جامعه شايع گرديد و ارزشهاي عدالت و انصاف
پامال گرديد  ،طبقة مظلوم روز تا روز افزايش مي يابد و آنها احساس ميكنند كه درين جامعه از
هيچ حمايتي برخوردار نبوده و هميشه حقوق شان مورد دستبرد زورمندان قرار گرفته و پيهم بر
آنها تجاوز صورت ميگيرد  .اين احساس در آنها سبب ميشود كه نسبت به بقاي جامعه بي توجه
بوده و حتي در جهت نابودي و فناي آن بكوشند و با هر عامل بيروني كه بخاطر ويراني چنين
جامعة دست دراز كند  ،همدست شوند  .برعكس آن  ،در جامعة عادل تمام افراد در جهت حفظ
و بقاي آن ميكوشند و در برابر دشمنان و عوامل ويرانگر خارجي از آن دفاع ميكنند چون آنها
جامعه را مانند خانه و خانوادة خود و زندگي و بقاي خود را نيز مرهون همين جامعه ميدانند .
همين دفاع و سعي و تالش در جهت حمايت از جامعه  ،بقاي آنرا تضمين مينمايد  .از
همينجاست كه گفته اند  ” :دولت عادل اگرچه كافر هم باشد باقي ميماند اما دولت ظالم اگرچه
مسلمان هم باشد نابود ميشود “
بنابر همين ملحوظات بود كه جامعة اسالمي در صدر اسالم التزام كامل به تمام مفاهيم و
ارزشهاي عدالت داشت  .در آن جامعه هيچگونه ظلم  ،حق تلفي و اجحاف به نظر نمي خورد .
در آنجا عدالت قاطعانه حكم فرما بوده قوي و ضعيف در برابر آن مساوي بودند و ماداميكه انسان
ضعيف برحق ميبود جامعه با تمام قوت خود در حمايت از او قرار داشت و ضعف كسي به هيچ
صورت سبب ضايع شدن حق او نميگرديد  .زيرا در آن جامعه قانون در كنار او ايستاده بود  .در
آن جامعه قدرتمندي و زور و زر كسي مدافع عمل و فكر باطل او شده نميتوانست  ،زيرا قوت
جامعه و قانون برضد او قرار داشت .
ابوبكر  در اولين خطابه اش فرمود :
” اي مردم ! قوي شما نزدم ضعيف است تا آنكه حق ديگران را از او بستانم و ضعيف تان
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نزدم قوي است تا آنكه حقش را برايش برسانم “
عدالت در جامعة نخست اسالمي تا سرحد التزام به مساوات در مجلس قضاء و ديدن بسوي
طرفهاي دعوا و حتي لهجه و آواز قاضي ميرسيد .چنانچه عمر  به قاضي خود ابوموسي اشعري
 نوشت :
” بين طرفين دعوا در مجلس خود و در اشارات و توجه كردن خود بسوي هردو جانب قضيه
مساوات را مراعات كن“
از آنجاييكه عدالت و التزام به آن از اركان اساسي نظام اجتماعي در اسالم بشمار ميرود  ،لذا
هر نوع سفارش  ،شفاعت و كوششي كه سبب تعطيل عدالت گرديده و آنرا از مجراي اصلي اش
منحرف سازد  ،در شريعت اسالمي عمل نامشروع بحساب مي آيد  .چنانچه زمانيكه زني از بني
مخزوم سرقت كرد  ،قومش از اقامة حد بر او به تشويش گرديده و از اسامه بن زيد  در
خواست كردند كه كه نزد رسول اهلل  رفته و از وي شفاعت كند  .چون زيد اين كار را كرد ،
رسول اهلل  خشمگين گرديده و فرمودند :
” آيا در حدي از حدود اهلل شفاعت ميكني ؟! بعد از آن خطبة ايراد كرده و فرمودند  ” :چه
شده است اقوامي را كه در حدود اهلل شفاعت ميكنند  ،امتهاي قبلي بخاطري هالك شدند كه “ ...
تا آخر حديثي كه قبالً تقديم گرديد .
سوم  :توجه به خانواده :
 142ـ خانواده در حقيقت بمثابة خشتهايي اند كه از مجموعة آنها بناي شامخ جامعه تشكيل
ميگردد  .درست مانند حجراتي كه از مجموعة آنها جسم انسان ساخته ميشود  .پس اگر خانواده به
صالح رسيده و تربيت درست داشت  ،جامعه خودبخود صالح و نيك ميگردد  .از همينجاست كه
نظام اجتماعي اسالم توجة خيلي جدي به تشكيل و تربيت خانواده نموده است و اين توجه را
ميتوان در آئينة احكام و دساتيري مشاهده نمود كه در شريعت اسالمي وارد گرديده است .
اكثر اين احكام در آيات قرآن كريم وارد شده است كه مسلمانان هميشه آنرا در نماز هاي
پنجگانه و خارج از نماز تالوت ميكنند  .بر عالوة آن  ،احاديث زيادي در موضوع خانواده روايت
شده است  .درين بحث نميخواهيم احكام مربوط به خانواده را با تمام تفصيالتش ذكر نماييم .
زيرا دامنة اين احكام خيلي وسيع بوده و از حوصلة بحث كنوني ما بيرون است و درينجا ارائة
تفصيالت آن نيز مطلوب نميباشد  .بلكه درين بحث كافي ميدانيم كه به عناوين اين مطالب و
نشانه هاي تنظيم اسالمي در مورد خانواده اشاره كنيم كه از صميم نظام اجتماعي در اسالم ميباشد

الف  :ازدواج :
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 143ـ ازدواج يگانه راه طبيعي تشكيل خانواده و بقاي جنس بشري ميباشد  .لذا اسالم نه تنها
آنرا جايز گردانيده است بلكه تشويق و ترغيب نموده و آنرا از سنن اسالمي قرار داده است .
رسول اهلل  ميفرمايند :
شبا ِ
شار ال ا
ص إوِم فاِإناهُ لاهُ ِو اجاءٌ »
اع ِمإن ُك إم الإبا ااءةا افلاإيات ازاو إج اوام إن اَلإ يا إستا ِط إع اف اعلاإي ِه ِابل ا
« اَّي ام إع ا
استاطا ا
اب ام إن إ
(صحيح البخاري ،كتاب النكاح  ،عن عبدهللا بن مسعود ) 
” اي جوانان كساني از شما اگر توانايي مالي و زناشوهري را دارد بايد ازدواج كند و اگر
استطاعت ندارد ،بايد روزه بگيرد  .زيرا روزه گرفتن بهترين وقايه و مانع از لغزشها در گناه ميباشد“
مقصد از ازدواج استمرار و بقاي نسل انساني از طريق تشكيل خانواده ميباشد  .چنانچه پيامبر 
ميفرمايد :
ب إِاَل اِ
اَل ِم ِن إامارأ ٍاة اح إسناا اء َلا تالِ ُد ،إِِن ُم اكاثٌِر بِ ُك ُم األ اُم ام يا إوام الِإقيا اام ِة»
اح ُّ
اَّلل تا اع ا ى
« إامارأاةٌ اولُوٌد أ ا
(جامع األحاديث و املراسيل ج  2ص )148
” زني كه طفل بدنيا مي آورد نزد اهلل محبوبتر از زن صاحب حسن و جمالي است كه والدت
نميكند  .زيرا من به كثرت شما بر امتها در روز قيامت فخر ميكنم“

ب  :چگونگي اجراي ازدواج :

 144ـ شريعت اسالم بخاطر تشريف و تكريم پيوند ازدواج اجراءات معيني را مقرر نموده
است  .در مرحلة اول اين مقررات  ،خطبه (خواستگاري) قرار دارد كه از طرف مرد و به شيوة
جايز در شريعت اسالمي و معروف نزد هر منطقه صورت ميگيرد  .هدف از آن  ،اينست كه مرد و
زن يكديگر را بشناسند و تا اندازة نسبت به يكديگر معرفت حاصل نمايند تا در روشنايي آن
بتوانند كه تصميم انعقاد نكاح و يا انصراف از آنرا اخذ نمايند  .به همين سبب است كه اسالم
جايز دانسته است كه شخص خواستگار  ،زن مورد نظرش را ببيند  .البته خلوت و تنها نشستن با
او را به هيچ صورت جايز نميداند  .زيرا زن مورد نظر هنوز نسبت به مرد بيگانه است و خلوت با
زن بيگانه به صورت كلي حرام است و خواستگاري در حقيقت وعدة ازدواج است نه عقد نكاح
و زوجيتي كه سبب حالل شدن ميگردد .
شريعت اسالمي مرد را تشويق و ترغيب ميكند كه براي خود همسر نيك و با فضيلت انتخاب
نمايد  .همچنان زن را ترغيب كرده است كه مرد صالح و نيك سيرتي را به همسري خود برگزيند.
زيرا صالح بودن شخص  ،تقوا و اخالق نيك او در ميزان شرع مهمتر و با ارزش تر از كثرت مال
مقام ومنصب دنيوي ميباشد .
ِ ِ ِ ِ
« اعن أِاِب ُهرإيراة ر ِ
ض اي ا
سبِ اها او اَجا ِاِلاا اولِ ِدينِ اها
صلاى ا اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام قا ا
اب ا
إ اا ا
ال تُإن اك ُح ال اإم إرأاةُ ألا إربا ٍع ل اماِلاا اوحلا ا
اَّللُ اعإنهُ اع إن النِ ِي
فااظإافر بِ اذ ِ
ت يا اد ااك » (صحيح البخاري ،كتاب النكاح)
ات ال يِدي ِن تا ِربا إ
إ
” از ابو هريره  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :زن بخاطر چهار چيز به نكاح گرفته
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ميشود  ،بخاطر مال او  ،بخاطر حسب و خاندان او  ،بخاطر جمال او و بخاطر دين او  ،پس تو
همسر صاحب دين را بدست آر  ،در غير آن دستهايت خاك آلود ميشود “
زن ديندار و متقي تأثير بزرگي در اصالح خانواده و تربيت فرزندان و عادت دادن آنها بر
مفاهيم اسالمي و اخالق حسنه دارد  .به همين سبب است كه دشمنان اسالم به هدف ويراني
جامعة اسالمي حمالت خيلي شديدي را براه انداخته اند تا مفاهيم خير و صالح ديني را از نفس
زنان مسلمان ريشه كن نمايند .
بعد از آنكه زن و مرد با هم توافق نمودند  ،عقد شرعي صورت ميگيرد كه ايجاب و قبول با
رضايت طرفين نكاح و حضور شاهدان عادل از اركان آن مي باشد تا اين پيوند مقدس از ساير
ارتباطات غير شرعي تميز يابد  .همچنان مستحب است كه مهر مناسبي تعين گردد و اين مهر
قيمت و ارزش زوجه نميباشد بلكه تكريمي است كه در عقد نكاح تقديم زن ميگردد  .درين
مورد احاديث زيادي وارد شده است و عدم مبالغه در مهر را امر مستحب ميداند .
« اخإير ي ِ
س ُرهُ » (املستدرك للحاكم  ،عن عقبة بن عامر)
ُ
الصداق أايإ ا
” بهترين مهر ها كمترين و آسان ترين آن در اداء كردن است“
«عن عائشة قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسليم  :أاخ ُّ ِ ِ
صداقاً أا إعظا ُم ُه ان با اراكةً »
ا
ف النيساء ُ
(.الطرباِن ِف األوسط  ،و احلديث ضعيف)
” از عايشه رضي اهلل عنها روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :زنانيكه خفيف ترين مهر را
دارند  ،بزرگترين زنان در بركت ميباشند“
واقعيتها نشان ميدهد كه مبالغه كردن در مهر و بلند بردن مقدار آن سبب ميگرد تا افراد كمتري
به ازدواج رغبت نشان دهند كه در اثر آن تعداد زيادي بخاطر عدم توانايي پرداخت مهر و
مصارف گزاف عروسي از ازدواج محروم ميمانند و مجرد بودن بيشتر افراد جامعه سبب مفاسدي
ميگردد كه بر هيچكسي پوشيده نيست .
مراسم اجراي نكاح در شريعت اسالمي خيلي ساده و بسيط بوده و هر كسي ميتواند به آساني
با دختر مورد نظرش ازدواج نمايد  .در مراسم نكاح اجراءات شكلي معين  ،خواندن ترتيل هاي
ديني معيني  ،زبان و مكان خاصي و ساير مراسم پيچيده شرط نميباشد  .بلكه با ايجاب و قبول
صورت ميگيرد  .البته موافقت اولياء زن نيز در جملة شروط آن داخل ميباشد  .زيرا عقد نكاح تنها
براي زن مهم نيست بلكه براي ولي و خانوادة او نيز اهميت دارد و حتماً از ضررهايي احتمالي كه
به سبب سوء انتخاب به زن ميرسد  ،خانوادة او نيز متضرر ميشوند كه در رأس آنها ولي او مانند
پدر و برادر قرار دارد  .لذا عدالت ايجاب ميكند كه رأي و نظر ولي دختر نيز در عقد نكاح در نظر
گرفته شود  .همچنان حضور دو شاهد نيز در اثناي عقد نكاح ضروري ميباشد تا عقد نكاح در
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بين مردم معروف و شايع گرديده و حقوق زن محفوظ و حيثيت قانوني او بحيث زوجه تثبيت و
حقوق و واجبات بر آن مرتب گردد  .همچنان شرط ديگر صحت نكاح اينست كه زن از جملة
محرمات مرد  ،مانند خاله  ،خواهر و ساير محرمات نباشد .

ج  :حقوق زوجه :

 145ـ عقد نكاح حقوق معيني را براي زن ثابت ميسازد .از جملة آن مهر است كه حق خالص
زن بوده خانوادة او حق هيچگونه تصرف در آنرا ندارند .زن مكلف نيست كه از مهر خود جهزية
خود را خريداري كند مگر اينكه خودش بخواهد .زيرا تجهيز خانه كه شامل اثاث البيت ،فرش و
ظرف و ساير ضروريات آن ميگردد ،از واجبات شوهر است و زوجه هيچگونه مكلفيتي در تهية آن
ندارد .
همچنان عقد نكاح حق نفقه براي زوجه را بر شوهر واجب ميگرداند  .زيرا زن بايد براي تنظيم
خانه و تربيت فرزندان فارغ باشد  ،پس عدالت حكم ميكند كه شوهر بايد ضروتهاي هاي او را
تكافو نمايد و ثابت است كه در مقابل هر وجيبة يك حق قرار دارد  .رسول اهلل  ضمن خطبة
طويلي كه در مراسم حج ايراد كردند  ،فرمودند :
« واِل ان علاي ُكم ِرإزقُه ان وكِسوتُه ان ِابلإمعر ِ
وف » (صحيح مسلم ،كتاب احلج  ،عن جابر ) 
ا ُ ا إ إ ُ ا إ ا ُ ا إُ
” و حق آنها بر شما اينست كه نفقه و لباس آنها را به طريقة نيك تهيه كنيد “
حق نفقه تازماني بدوش مرد واجب است كه زن مسئوليتهاي شرعي خود را در برابر مرد اداء
نمايد  .و اگر از اطاعت او سرباز زده و بدون اذن او از خانه بيرون شد  ،در آنصورت ناشزه
(نافرمان) بحساب آمده و حق نفقه از عهدة مرد در مدت زمان نافرماني زن ساقط ميگردد و چون
به اطاعت برگردد  ،حق او نيز بر ميگردد .
همچنان زوجه حق دارد كه شوهر با او معاملة نيك و برخورد خوب داشته باشد .
رسول اهلل  ميفرمايند :
ول اِ
صلاى ا
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام اخإي ُرُك إم اخإي ُرُك إم ِأل إاهلِ ِه اوأ ااَن اخإي ُرُك إم ِأل إاهلِي »
ال ار ُس ُ
ات قا ا
« اع إن اعائِ ا
شةا قاال إ
اَّلل ا
(سنن الرتمذي ،كتاب املناقب)
” از عايشه رضي اهلل عنها روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :بهترين تان همانست كه با
اهل خود بهترين اخالق را دارد  ،و من بهترين شما با اهل خود ميباشم “
اسالم به مردان توصيه ميكند كه اگر از همسر خود صفت ناپسندي را ديدند  ،صبر نموده و از
عجله كار نگيرند .
             

(   النساء)1/

” و رفتار و برخورد كنيد با زنان به وجه پسنديده  ،پس اگر پسند شما نيايند شايد پسند نكنيد
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شما چيزي را و بگرداند اهلل در آن خير زيادي را “

د  :حقوق شوهر :

 146ـ همچنانكه زن بر شوهر حقوقي دارد  ،شوهر نيز باالي زن حقوقي دارد  .زيرا حقوق و
مسئوليتها هميشه متقابل ميباشد  .نخستين حق شوهر اينست كه زن از وي در امور معروف و
شرعي اطاعت كند  .زيرا سرپرستي خانواده بدوش مرد است .
             

(  النساء)4/

” مردان كارگزار و سرپرست زنان است به سبب آنكه برتري داده است اهلل بعضي شانرا بر
بعضي و به سبب آنكه خرج ميكنند از مالهاي خويش “
سرپرستي و قيموميت مرد بر زوجه امر كامال طبيعي و معقول بوده و خيلي ضروري ميباشد .
بخاطر اينكه حيات زناشوهري در حقيقت امر يك شركت خيلي مهمي در زندگي ميباشد و هر
شركتي بايد يك رئيس داشته باشد  .پس چگونه ممكن است كه رابطة همسري كه مهمترين رابطة
انساني را تشكيل ميدهد  ،بدون سرپرستي و رئيس باقي بماند ؟
اين شركت مهم و رابطة ارجمند بايد سرپرستي قابل اطاعت داشته باشد تا استقرار يافته و به
جدايي و فرقت نيانجامد .
با در نظر داشت خصوصيات هر دو جانب  ،مرد سزاوار تر به اين سرپرستي و قيموميت
ميباشد و اين امريست كه اسالم آنرا مقرر نموده و واقعيت زندگي آنرا تأييد و بشريت عمالً آنرا
تطبيق ميكنند  .اگر چه بعضيها بنابر اهداف خاصي كه دارند  ،با لجاجت در مورد آن به مجادله و
مخالفت ميپردازند .
عالوه بر آن درين سرپرستي و قيموميت مرد هيچگونه تنقيص و تذليلي متوجة زن نميباشد
زيرا هيچ نوع احساس استعالء  ،تسلط جويي  ،ظلم و شرپسندي در آن نميباشد  .چون شوهر كه
جز خير و خوبي همسرش نميخواهد  ،درين رياست هيچنوع ارادة تسلط جويي و تكبر بر
همسرش را ندارد  ،مزيد بر تمام اينها ،رابطة همسري بين آنها بر اساس محبت و رحمت برقرار
ميباشد  ،آن محبتي كه اهلل متعال بين شان ايجاد كرده است .
             
(          الروم)1/

” و از نشانه هاى [قدرت و ربوبيت]او اين است كه براى شما از جنس خودتان همسرانى
آفريد تا در كنارشان آرامش يابيد و در ميان شما دوستى و مهربانى قرار داد ; يقين ًا در اين [كار
شگفت انگيز] نشانه هايى است براى مردمي كه مي انديشند “
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پس قيموميت مرد بر زن بر اساس همان محبت و دوستي اي استوار است كه اهلل متعال در
قلب آنها غرس كرده است  .بنابرين  ،تصور اينكه زن احساس دلتنگي نموده و كرامت او مجروح
گردد اصالً وجود ندارد  .هر انساني با كمال خوشي از دوست مخلص و محبوب خود اطاعت
ميكند و حتي ازينكه بحيث رئيس او در يكي از داوير دولتي مقرر گردد  ،احساس سرور و
خوشي ميكند  .پس زن نسبت به رياست شوهرش چه احساسي ميتواند داشته باشد در حاليكه
بين آنها چنان محبت  ،مهرباني  ،اخالص وجود داشته و هر كدام در جهت خير و صالح ديگري
كوشا ميباشند كه يقيناً هيچگونه تناسبي بين رابطة اين دو با رابطة دو دوست وجود ندارد .
عدة افراد مغرض در پي انكار قيموميت شوهر برآمده و زنان را به تمرد از اطاعت شوهر
تحريك مينمايند و اطاعت از شوهر را يكنوع عبوديت و بندگي مينامند  .زنان بايد بدانند كه اين
نوع جهت گيريها در تصادم با نصوص شريعت اسالمي بوده و اصرار ورزيدن به آن انسان را به
كفر ميكشاند .
اين طرز تفكر از يك طرف جهل گوينده را به نمايش ميگذارد و از جانب ديگر سوء نيت و
بدانديشي او را نسبت به زنان نشان ميدهد  .آنها ميخواهند كه با تحريك زنان در برابر شوهرانشان
شيرازة خانواده را شكسته و جامعه را با هرج و مرج و بينظمي مواجه سازند  .زيرا نتيجة الزمي
عدم اطاعت زن از شوهر از بين رفتن خانواده است كه بزرگترين فاجعه را براي جامعه ببار مي
آورد  .پس خيلي ضروري است كه زنان چهرة اصلي اين مناديان فساد را شناخته و حقيقت
سخنان گمراه كن و زهرآگين آنها را درك نمايند و مانند ساير تبليغات خصمانة شان اين اغواگري
را نيز يكي از برنامه هاي خطرناك شان بدانند .
به همين مناسبت مفيد ميدانيم كه سخن ملكة بريتانيا را براي اين انسانهاي گمراه نقل نماييم .
او زمانيكه ازدواج ميكرد  ،كشيشي كه وظيفة اجراي مراسم نكاح را بعهده داشت قبل از
اجراي نكاح سؤال كرد كه آيا او از شوهرش اطاعت ميكند ؟
ملكه با تمام صراحت گفت  :بلي از شوهرم اطاعت ميكنم .
پس براي هر انسان منصفي معلوم ميشود كه قيموميت شوهر بر همسرش امريست كه شريعيت
اسالمي تعين نموده و عقل سليم آنرا تأييد و انسانهاي سليم الفطرت در زندگي خود تطبيق مينمايند .
بنابرين زن مسلمان كه مصلحت خود را بخوبي درك كرده است بايد در امور معروف و شرعي
از شوهرش اطاعت كند  .ولي اگر احياناً به كار غير شرعي امر كرد كه در آن معصيت اهلل متعال
متصور است نبايد از او اطاعت نمايد زيرا در معصيت اهلل  از هيچ كسي اطاعت كرده نميشود .
حق ديگر شوهر اينست كه زن با او در هيچ امري خيانت نكند و هميشه در تعاون و همكاري با
شوهرش باشد  .زيرا او شريك زندگي شوهرش است  .همچنان يابد به تربيت اوالدها به صورت
احسن قيام بورزد زيرا زن قدرت بيشتري برين كار داشته و نسبت به هر كس ديگري در تربيت
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اوالد مؤثر ميباشد و حتي ميتوان گفت كه هيچ كس ديگري نميتواند جاي او را پر نمايد  .زيرا آن
مهرباني و عاطفة كه نسبت به اوالد خود دارد از هيچ كس ديگري متصور نمي باشد  .چون زن اين
وظيفة خود را به درستي انجام داده و در تربيت و ايجاد نسل سالم و تربيت شده سهم خود را اداء
نمايد  ،در حقيقت  ،كار بهتر از هر عملي را انجام داده است كه در بيرون خانه انجام ميدهد .

تعدد زوجات :

 147ـ حق ديگر شوهر اينست كه اگر بخواهد ميتواند كه با بيشتر از يك همسر تا چهار زن
ازدواج نمايد  .اين امريست كه قرآن كريم تصريح نموده و در سنت نبوي ثابت ميباشد و تمام
فقهاي امت بر آن اتفاق داشته و هيچ مسلماني مخالف آن نميباشد .
قرآن كريم ميفرمايد :
               

(       النسا )/

” و اگر ترسيديد كه عدل نتوانيد در حق دختران يتيم پس نكاح كنيد كسي را كه خوش تان
آيد از زنان ،دو دو ،سه سه و چهار چهار و اگر ترسيديد كه عدل كرده نميتوانيد (ميان زنان) پس
نكاح كنيد با يك زن “
مقصد از عدالتي كه در آيت ذكر شده است  ،مراعات كردن عدالت بين همسران ميباشد كه
در تهية نفقه و ساير اموري است كه در اختيار انسان بوده و عدالت در آن متصور ميباشد .
قابل تذكر است كه تعدد زوجات در اسالم امر واجبي و حتي مستحب هم نميباشد و فقط
مباح است  ،و ميدانيم كه مباح امري را گويند كه انجام دادن و ترك كردن آن بطور يكسان جايز
ميباشد  .پس حكم آن مربوط و تابع شرايط شخص و مصلحت او است .يعني اگر مصلحت خود
را در انجام دادن آن ديد  ،به آن عمل مينمايد  .در غير آن به ترك آن اقدام مينمايد و در هر دو
صورت مورد مالمت و بازپرس واقع نميگردد و هيچ ضرورتي به مداخلة قاضي و يا شخص
ديگري در تعين مصلحت و اندازة ضرورت او نميباشد  .زيرا مسئله كامالً شخصي و مربوط به
فرد است و در مسايل شخصي اصل اينست كه هر انسان عاقلي در تعين و تشخيص مصالح خود
بيشتر از ديگران صاحبنظر ميباشد و در جلب آن بيشتر از ديگران ميكوشد  ،بخصوص در مسئلة
ازدواج كه پيآمدهاي مالي و غير مالي خيلي سنگين و مهمي دارد  .درينصورت  ،هر انساني فقط
زماني اقدام به ازدواج دوم و سوم مينمايد كه مصلحت و ضرورت خودرا در آن مشاهده كند .
البته داليل و انگيزه هاي موجهي را كه مرد را بسوي ازدواج متعدد ميكشاند  ،نميتوان منحصر و
مشخص نمود ،اما برسبيل مثال ميتوان گفت كه عقيم بودن زن و اشتياق شوهر به داشتن فرزندان ،
مريض بودن زوجه و نداشتن صالحيت برآوردن خواسته هاي زوجيت ،جوانمردي و كرم شخصي
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كه ميخواهد با يتيمي  ،بيوه اي و يا زني ازدواج كند كه تمام فرصتهاي ازدواج را از دست داده
است و ساير انگيزه هاي سالم و ارجمند ديگري ميتواند از داليل اقدام به تعدد زوجات باشد .
جواز تعدد ازواج بهترين و قاطع ترين عالج يكي از مشكالت خطير اجتماعي ميباشد كه در
اكثر اوقات بخصوص به دنبال جنگها دامنگير جوامع بشري ميگردد و حتي در اوقات عادي هم
اين مشكل وجود داشته است و آن عبارت از كثرت تعداد زنها و قلت مردان ميباشد  .اين مشكل
جز از طريق جواز تعدد زوجات به صورت شرعي ازهيچ طريقة شرافتمند ديگري ممكن نميباشد
 .در غير آن جامعه به حل آن از طريق غير مشروع اقدام ميكند  .كه بدون شك هر زن عاقل و با
شرفي اينرا بهتر ميداند كه همسر دوم كسي باشد نه رفيقه و معشوقة مرد بيگانه و هوسبازي !
بنابرين  ،اعتراضاتي كه از جانب عدة افراد مغرض بر مبدأ جواز تعدد همسر صورت ميگيرد ،
سخن بيهوده و استوار بر داليل غير معقول و مخالف با شريعت الهي ميباشد .
قابل تذكر است كه  ،بعضي فقهاء برين نظرند كه زن حق دارد كه حين عقد نكاح اين شرط
را بگذارد كه شوهر نبايد همسر دومي به نكاح بگيرد  .در آنصورت اگر شوهر ارادة همسر دومي
را ميكرد  ،زن حق دارد كه طالق خود را مطالبه كند .در شرايط كنوني ميتوان اين نظر اجتهادي را
مورد اعتبار قرار داد  .زيرا مسلمانان بر شرايط شان پابند ميباشند .

و  :مسألۀ طالق :

148ـ شوهر حق دارد كه همسرش را بخاطر داليل موجهي طالق بدهد  .اما بايد بدانيم كه ،
طالق در اصل از ديدگاه شريعت اسالمي امر غير مرغوب و ناپسند ميباشد  .چنانچه رسول اهلل 
ميفرمايند :
ال أابغاض ا إحل اَل ِل إِاَل ا اِ
َّلل تا اع ااَل الطااَل ُق » (سنن اِب داود ،كتاب الطَلق)
اب  قا ا إ ُ ا
« اع إن ابإ ِن عُ امار اع إن النِ ِي
” از ابن عمر  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :ناپسند ترين امر حالل نزد اهلل طالق
است“
بنابرين مرد مسلمان بدون داشتن عذر معقول و داليل مقنع نبايد اقدام به طالق نمايد .
عدة از اشخاص جاهل بر جواز طالق اعتراض نموده و چنانچه اكثراً اين لغويات را ميشنويم و
در كتابها و جرايد ميخوانيم  ،خواستار الغاي آن ميباشند .اين سخنان در حقيقت از ذهن كساني
بيرون مي آيد كه يا نسبت به دين و شريعت الهي جاهل اند ويا اصالً با اسالم دشمني وعناد
دارند .زيرا طالق يكي از محاسن اسالم و نمايانگر واقعيت بيني شريعت اسالمي مي باشد .
طالق در حقيقت امر  ،عالجي است كه شريعت اسالمي در حاالتي اقدام به آنرا درست
ميداند كه راه هاي ديگر معالجه مفيد واقع نشود  .پس هيچ عيبي درين نيست كه عالج قاطعي
بخاطر حاالت اضطراري و غير پيش بيني شده در دسترس داشته باشيم .
خالصة سخن در مورد طالق وحكمتهاي آن در اسالم اينست كه ؛ اسالم در اصل خواستار
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ابقاي رابطة زوجيت و دوام آن بر اساس مودت  ،محبت و دوستي ميباشد تا اهداف و مقاصد
تعين شدة آن برآورده گردد  .در همين راستا است كه چنانچه ديديم  ،اسالم اجراءات نكاح را
خيلي آسان نموده و خواستگاري قبل از نكاح را مشروع گردانيده است تا هردو طرف باخاطر
آرام در بارة آن فكر كنند و بخاطر تضمين بقاء و دوام اين رابطة مقدس  ،مجاز دانسته است كه
مرد  ،زن مورد نظرش را ببيند  .همچنان شوهر را ترغيب نموده است كه اگر از جانب همسرش
حركت و يا خصلت ناپسندي را مشاهده نمايد از عجله كار نگرفته و صبر كند و بيان نموده است
كه شوهر بايد با همسرش با حسن خلق رفتار نمايد .
با وجود تمام اين سخنها  ،اسالم از مشاهدة واقعيتها غافل نمانده است  .زيرا در بعضي حاالت
اختالف بين زن وشوهر بحدي ميرسد كه منجر به طالق ميگردد .
اسالم بخاطر عالج و بيرون رفت از چنين حالت ناگوار برداشتن قدمهاي ذيل را الزم ميداند :
اول  :در قدم اول شوهر را نسبت به آنچه در وجدان خود احساس ميكند  ،به شك متهم نموده
و برايش گوشزد ميكند كه شايد در فيصلة خود بخطا رفته باشد  .لذا بايد يكبار ديگر بايد زمينه
فكر كردن برايش ميسر گردد .
              ... 

(   النساء )1/

” و برخورد و گذران كنيد با زنان به وجه پسنديده پس اگر ايشان را (به علتي) نمي پسنديد ،
شايد شما چيزي را نپسنديد و اهلل  در آن خير كثيري بگرداند “
دوم  :اگر زن به مخالفت و سركشي خود ادامه ميدهد  ،شوهر ميتواند كه او را از طريق وعظ ،
نصيحت  ،دوري كردن از بستر خواب  ،و زدن غير شديد تأديب نمايد .
          
(             النساء )4/

” و زنيكه ميترسيد از بدخويي شان پس پند دهيد ايشان را (و اگر سودي نبخشيد) در خوابگاه از
آنها دوري كنيد (و اگر بازهم اصالح نشد) آنها را (بگونة تأديب ) بزنيد  .و اگر از شما اطاعت كنند
پس (براي آزار و اذيت آنها ) راههاي را جستجو مكنيد  ،يقين ًا اهلل  بلند مرتبت و بزرگ است “
سوم  :اگر اختالف بازهم دومدار شد و دامنة بيشتري پيدا كرد  ،واجب است كه مسأله به
تحكيم ارجاع گردد  .به شكلي كه شوهر فردي از اقارب خود و زن كسي از خانواده و اقارب
خود را بحيث ميانجي تعين نمايند  .اين دو شخص در مشورت با هم اساس و عوامل اختالف
بين زن و شوهر را پيگيري نموده و در ازالة آن بكوشند  .اين روش در دور كردن اختالف مؤفق
تر و مفيدتر از شيوه هاي ديگر ميباشد  ،زيرا هردوي آنها ميخواهد كه اختالف را از بين ببرند و
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طبعاً برداشتن اختالف بيشتر به مصلحت زن ميباشد  .همچنان آنها بخاطر ارتباط خانوادگي با زن و
شوهر اسباب و عوامل اختالف را بخوبي درك ميكنند و شكي نيست كه شناخت اسباب حقيقي
اختالف  ،عالج آنرا آسانتر ميسازد  .اهلل  ميفرمايد :
              

(           النساء )5/

” و اگر از خالف و جدايي بين زوجين بيم داشتيد پس داوري از اهل مرد و داوري از اهل زن
بفرستيد (تا باهم غرض رفع اختالف مشورت كنند) اگر اين دو داور اصالح بخواهند  ،اهلل  بين
زوجين توفيق و موافقت ايجاد ميكند  .هر آئينه اهلل دانا و با خبر است “
چهارم  :اگر روش تحكيم و ميانجيگري نيز مفيد واقع نگرديد و اختالف دوام يافت و شوهر
تصميم گرفت كه در هر صورتي بايد همسرش را طالق بدهد  ،بر او الزم است كه شيوة را
برگزيند كه او را از شر عجله و غضب نگهدارد  .لذا اسالم واجب گردانيده است كه طالق را به
كيفيت ذيل عملي نمايد :
الف  :طالق را در حالتي واقع كند كه زن از حيض پاك بوده و شوهر با او درين طهر همبستر
نشده باشد .
حكمت درين طريقه اينست كه ،اگر شوهر زنش را در حالت طهر طالق ميدهد  ،باين معناست
كه هيچگونه رغبتي نسبت به او در نفس خود نميبيند و انگيزه و علل خيلي قوي وجود دارد كه او را
مجبور به طالق مينمايد  ،به اندازة كه حتي از همبستري با او قبل از طالق خود داري ميكند .
ب  :با وجود آن  ،شريعت اسالمي اقدام احتياطي ديگري را نيز الزم گردانيده است ،به اين گمان
كه شايد شوهر خطير بودن امر را بخوبي درك نكرده و در تصميمش از عجله كار گرفته است  ،لذا
واجب گردانيده است كه فقط يك طالق دهد كه در اصطالح شرعي بنام طالق رجعي ياد ميگردد .
در طالق رجعي مرد حق دارد كه به همسرش در خالل ايام عدت كه حدود سه ماه طول
ميكشد رجوع كند  .او ميتواند كه درين فرصت با خاطر آرام فكر كند  ،شايد درك نمايد كه در
اقدام به طالق عجله كرده است و شايد اين فكر كردن  ،او را وادار كند كه باقي ماندن رابطة
زوجيت را بر قطع آن ترجيح دهد اگر چه داليل موجهي براي قطع اين رابطه داشته باشد  ،بازهم
بخاطر مصلحت فرزندان خورد سال و يا مصالح ديگري از آن بگذرد  .به همين خاطر شريعت
اسالمي حق باز گرداندن همسر را درين مدت برايش داده است و شايد اين طالق انذاري براي
زن بوده و او را از اعمالي كه منجر به طالق او شده است مانع گردد .
ج  :چون ايام عدت به پايان رسيد و شوهر به همسرش مراجعت نكرد  ،بعد از آن شوهر از
دادن طالق پشيمان شده و خواستار تداوم زندگي زوجيت شد  ،درين حالت رضايت زن شرط
بوده و اين امر با نكاح جديد و مهر جديد صورت ميگيرد .
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د  :چون شوهر طالق را دوبار با كيفيتي كه بيان شد تكرار نمود و براي بار سوم طالق داد ،
درينصورت برگشت آنها به يكديگر ممكن نيست مگر بعد از طي مراحل و شروط خيلي سنگيني
كه شريعت تعين كرده است  .يعني بعد از آنكه عدت زن به پايان رسيد و او با مرد ديگري ازدواج
حقيقي 1نمود و بعد از آن از شوهر دومي با طالق و يا مرگ شوهر جدا گرديد و عدت او ازين
جدايي به پايان رسيد  ،شوهر اولي ميتواند با او بعد از رضايت كامل زن و با مهر جديد نكاح نمايد .
 149ـ اين اجراءات در شريعت اسالمي بخاطر ممانعت از وقوع عجوالنة طالق و جلوگيري
از سوء استفاده از آن بدون تأمل و دقت ميباشد  .پس اگر تمام اين اجراءات در دور كردن اسباب
طالق مفيد واقع نگرديد در آنصورت طالق يگانه راه حلي است كه نزاع را به پايان برده و رابطة
را كه بجاي راحت و استقرار سبب دشمني و شقاوت شده است ختم مي نمايد  .تا اين زمينه را
براي هركدام از زوجين مهياء گرداند كه نصيب خود را در ازدواج ديگري بيازمايند .
شايد اين سؤال مطرح گردد كه چر اين حق براي مرد داده شده است و در اعطاي حق طالق
به مردان چه حكمتي نهفته است ؟
در جواب بايد گفت كه مردان بر عواطف و احساسات خود سيطره و تسلط بيشتري نسبت به
زنان دارند  .همچنان واقع كردن طالق بار بزرگ مالي مانند پرداخت مهر مؤجل  ،نفقة دوران
عدت زن  ،نفقة فرزندان و غيره را بدوش مرد ميگذارد  .اين امر سبب ميگردد كه مرد تأمل
بيشتري در دادن طالق نمايد .
با وجود اين حق ،زن ميتواند كه درهنگام نكاح حق طالق را براي خود شرط بگذارد و بموجب
آن ميتواند كه طالق خود را بگيرد  .همچنان در صورتي كه از جانب مرد ضرري متوجه زن باشد ،
او ميتواند كه به قاضي مراجعه كرده و از او بخواهد كه رابطة زوجيت بين آنها را به پايان برساند .
اين بود نگرش سريع و موجزي در بيان نظام طالق كه براي هر انسان منصف و حق بين ثابت
ميگرداند كه نظام طالق در اسالم يك نظام كامل بوده و از محاسن شريعت اسالمي بحساب ميرود .
اين نه منطقي است و نه قرين مصلحت كه زوجيتي ادامه يابد كه در بقاي آن هيچ فائدة
متصور نبوه بلكه ثابت گردد كه بقاي آن به ضرر هر دو جانب ميباشد  .به همين علت ميبينيم كه
دولتهاي غربي طالق را در قوانين مدني خود مجاز دانسته اند  ،در حاليكه كليسا آنرا جايز نميداند.
حتي ايتاليا كه تا سالهاي خيلي نزديك جدايي جسمي را در هنگام لزوم مجاز كرده بود .يعني زن
و مرد رسماً با هم زن و شوهر بودند اما تنها و جدا از يكديگر زندگي كرده و حق ازدواج ديگري
را نداشتند زيرا رابطة زوجيت بين شان از نگاه قانون هنوز باقي ميبود .تا اينكه باآلخره با تصويب
قانوني طالق به صورت رسمي جايز قرار دادند .
======================================================
 1ـ مراد از ازدواج حقيقي اينست كه ؛ نکاح صحيح و شرعي صورت گرفته و حتماً مجامعت صورت گيرد .
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شايد بگويند كه براي صحت طالق چرا اجازة قاضي شرط نشده است ؟
جواب اينست كه ؛ درين كار هيچ فائده و مصلحتي وجود ندارد  .زيرا بعض اسراري بين
زوجين وجود دارد كه آشكار كردن آن در برابر قاضي خالف صواب است  .پس بيشتر خير و
مصلحت زن درين است كه اسرار آنها پنهان مانده و به رسوايي كشانده نشود  .لذا هيچيك از
فقهاء اجازة قاضي را در صحت طالق شرط ندانسته اند كه نظر كامالً صواب ميباشد .

ز  :حقوق خوردساالن در خانواده :

 150ـ بدنيا آمدن فرزندان و ايجاد نسل هدف و ثمرة نكاح است  .آنها نيز حقوقي بر والدين
خود دارند  .از جمله  ،ثابت شدن نسب آنها و حقوقي كه بر ثبوت نسب مرتب ميگردد  ،پرداخت
مصارف شان از جانب پدر تا سن بلوغ  ،وجوب شير دادن شان از جانب مادر و غيره ميباشد .
              

(البقره )/

” و مادران شير دهند فرزندان شانرا دو سال كامل  ،اين حكم براي كسي است كه ميخواهد
مدت رضاعت را كامل نمايد “
و اگر بين زن و شوهر جدايي صورت ميگيرد  ،حق حضانت و حفاظت طفل خورد سال به
مادر داده ميشود و زمانيكه از حضانت مادر مستغني شد  ،به پدر تسليم داده ميشود تا تربيت و
تعليم شانرا به پاية اكمال برساند  .سن حضانت براي پسران هفت سال و براي دختران تا نه سال
تعين شده است .

ح  :حقوق والدين بر فرزندان :

 151ـ والدين سبب بوجود آمدن فرزندان بوده و در تربيت آنها مشكالت زيادي را متقبل
ميشوند ،پس حسن وفاء داري ومروت حكم ميكند كه فرزندان بايد حقوق والدين خو را اداء نمايند
و هيچگونه كوتاهي در اجراي خواسته هاي آنها ننمايند .به همين علت است كه اهلل  وصيت
خيلي عظيمي نسبت به آنها نموده و حقوق آنها را در كنار توحيد خود قرار ميدهد و ميفرمايد :
9 8             
              
(             اإلسراء /ـ
 )4

” وحكم كرده است پروردگار تو كه عبادت مكنيد مگر تنها خودش را و با پدر و مادر
نيكوكاري كنيد  .اگر برسد نزد تو به كالن سالي يكي از ايشان و يا هردوي شان پس به آنها اف
مگو و بر ايشان بانگ مزن و با ايشان سخن نيكو و بزرگوارانه بگو  .و پست بگردان براي ايشان
بازو هاي تواضع را از جهت مهرباني و بگو اي پروردگار من ببخشا بر ايشان چنانچه مرا پرورش
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كردند در خوردسالي “

ط  :همبستگي و تضامن بين افراد خانواده :

 152ـ بين افراد خانواده يك نوع محبت  ،دوستي و شفقت فطري وجود دارد  .اسالم با وضع
قوانين و شرايع به استحكام و تقويت آن پرداخته و تضامن  ،تكافل و تعاون بين افرا خانواده را هر
چه بيشتر تحقق ميبخشد .
شماري ازين احكام و تشريعات در حاليكه الزمي است  ،تابع حكم قضايي نيز ميگردد و
تعداد ديگري اگر چه الزمي است  ،اما تابع حكم قضايي شده نميتواند  .از جملة نوع اول ،
وجوب نفقه براي مستحقين آن است كه باالي افراد توانمند خانواده الزمي ميباشد  .مثالً نفقة زن
بر شوهرش  ،نفقة فرزندان صغير بر پدر شان  ،نفقة پدر نادار بر فرزندان بالغ و توانمند واجب
است و به همينگونه نفقات ساير اعضاي خانواده كه به مرحلة وجوب ميرسد  .تمام اين حقوق
تابع قدرت قضايي بوده ميتواند و در صورت موجوديت شرايط آن حكم قضايي مبني بر الزام آن
صادر گرديده ميتواند .
از جملة مسايلي كه الزمي است ولي تحت سيطرة حكم قضايي داخل شده نميتواند  ،حسن
معامله و معاشرت نيك بين افراد خانواده ميباشد كه بر تمام اعضاي خانواده واجب ميباشد ولي
تحت حكم الزامي قضاء داخل شده نميتواند  ،بلكه به ديانت و تقواي افراد خانواده مربوط ميباشد.
در مقابل وجوب انفاق بين اعضاي خانواده  ،حق ميراث قرار دارد  .زيرا قاعدة چنين است كه
” الغنم بالغرم“ (منفعت احتمالي در برابر ضرر هاي احتمالي بدست مي آيد )
اسباب واجب كنندة ميراث دو چيز است  ،يكي قرابت و ديگري زوجيت  ،و اسالم حق هر
وارث را بر اساس عدل و انصاف و موازين خيلي دقيق تعين نموده است  .اگرچه كمتر كساني
متوجه آن ميگردند  .مانند اينكه براي پسر دو چند حق دختر را داده است .
            

” وصيت ميكند اهلل شما را در مورد فرزندان تان  ،براي پسر دوچند نصيب دختر بدهيد “
زيرا تكاليف مالي زندگي زن در هر حالتي بدوش كس ديگريست  ،او در صورتي كه مال
نداشته باشد ،نفقة اش قبل از ازدواج بدوش پدرش ميباشد و مكلف به كسب و كار نميباشد و
چون ازدواج نمود  ،تهية مصارف او وجيبة مرد است و مكلف به پرداخت مهر و انفاق بر
فرزندانش نميباشد  .اما پسران زمانيكه بالغ و قادر به كسب و كار ميشوند  ،نفقة شان بدوش خود
شان قرار ميگيرد و چون ازدواج ميكنند بايد مهر زن را بپردازند و مصارف عروسي و نفقة همسر و
فرزندان را متقبل شوند  .پس مكلفيتهاي مالي مرد بمراتب بيشتر از مكلفيتهاي مالي زن ميباشد  ،لذا
عدالت امر ميكند كه حصة بيشتري از ميراث به مرد داده شود .
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مسئلة ميراث بر اساس فطرت و خواسته هاي فطري انسان استوار ميباشد  .زيرا هر شخصي
فقط بخاطر پوره كردن خواسته ها و ضرورتهاي خود به كسب مال نميپردازد بلكه ميخواهد كه
ضرورتهاي افراد ديگر خانواده را نيز تكافو نمايد  .پس رسيدن حاصل زحمات او به فرزندانش او
را به كوشش بيشتر تشويق مينمايد  .بخاطر اينكه سعي و تالش او با رغبت و خواسته هاي فطري
اش در توافق ميباشد  .عالوه بر آن  ،در ميراث حكمتهاي زياد ديگري نيز وجود دارد  ،از جمله
اينست كه براي ورثه يك اندازه مال ميرسد و آنها ميتوانند كه براي ادامة حيات آبرومندانه از آن
استفاده نمايند و از سؤال كردن و تگدي از ديگران بينياز گردند  .همچنان ميراث سبب تقسيم و
توزيع سرمايه در بين تعداد زيادي از افراد خانواده ميگردد و از تمركز آن در نزد اشخاص معدود
جلوگيري ميكند .
يكي ديگر از صورتهاي تضامن و همبستگي در داخل خانواده ” واليت بر نفس“ و ” واليت
بر مال“ است .
در جملة واليت بر نفس  ،حضانت و سرپرستي مادر بر طفل صغير نيز شامل است كه تا
رسيدن به سن معيني نزد مادر باقي ميماند و بعد از آن كسيكه حق واليت بر نفس را دارد مانند
پدر و پدركالن  ،واليت او را بعهده ميگيرد تا به سن بلوغ برسد  .شخص مجنون و سفيه نيز مانند
طفل تابع واليت شخص ديگري ميگردند  .زمانيكه طفل بالغ و عاقل شد  ،مجنون صحتياب شد و
سفيه و معتوه از حالت سفاهت بيرون آمد  ،واليت بر نفس آنها نيز به پايان ميرسد و بعد از آن
خود آنها مسئول هر نوع تصرفات خود بوده و به هرجايي كه ميخواهند ميتوانند بروند  .اما دختر
صغير بعد از رسيدن به سن بلوغ نيز تحت واليت ولي خود باقي ميماند تا آنكه ازدواج نمايد .
از آنجاييكه ” واليت برنفس“ متضمن حفاظت  ،تربيت  ،توجيه و رهنمايي پسر يا دختر صغير
ميباشد  ،لذا فقهاء شروطي را مشخص كرده اند كه موجوديت آنها در شخص ولي الزم ميباشد .
از جمله اينكه ولي بايد شخص بالغ  ،عاقل و امين بوده توانايي اداء كردن مسئولتيهاي واليت را
داشته باشد و دينش با دين كسيكه تحت واليتش قرار ميگيرد موافق باشد .
اما ” واليت برمال“ عبارت از سرپرستي از مال صغير و كسانيكه در حكم صغير اند مانند
مجنون ومعتوه  ،ميباشد .
اين چنين واليت براي پدر  ،پدركالن و سايرين مطابق شرايط و تفصيالت ذكر شده در كتب
فقه مجاز ميباشد  .چون اين واليت بخاطر حفظ و نگهداشت مال صغير و بكار انداختن آن
مشروع شده است  ،لذا فقهاء شرط كرده اند كه ولي بر مال ،بايد شخص امين بوده و توانايي
حفظ مال صغير و بكار انداختن آنرا داشته باشد  .اين واليت تا زماني باقي ميماند كه سبب آن
باقي بماند  .و هر زمانيكه سبب آن از بين رفت  ،واليت نيز زايل ميگردد  .چنانچه زمانيكه صغير
به سن رشد و بلوغ رسيد و ميتوانست كه در مال خود تصرف صحيح نموده در حفاظت و بكار
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انداختن آن قادر باشد  ،واليت ولي از آن سلب ميشود .

              
(النساء)/

” و يتيمان را [نسبت به امور زندگى] بيازماييد تا زمانى كه به حد ازدواج برسند  ،پس اگر در
آنان رشد الزم را يافتيد اموالشان را به خودشان بدهيد “
همچنان زمانيكه مجنون و معتوه به عقل و رشد خود دست يافت ،واليت بر مالشان رفع ميگردد.
بر اولياء واجب است كه در اموال تحت افراد واليت شان به گونة تصرف نمايند كه مصلحت
آنها را تضمين كند  .بنابرين براي ولي جايز نيست كه از آن مال به كسي هبه كند و يا در آن
اسراف نمايد .
چهارم  :جايگاه زن در جامعه :
 153ـ ويژگي چهارم نظام اجتماعي اسالم  ،تحديد و تعين جايگاه زن در جامعه بصورت
خيلي دقيق  ،واضح  ،صريح و مفصل ميباشد  ،تا مبادا خواهشات و تمايالت شخصي كسي
درين مسئلة خيلي مهم دخالت كند و از جانب ديگر پاكي  ،عفت و استقامت جامعه را حفظ
نمايد تا نسلهاي قوي و امانتكاري در دامان آن پرورش يابد .
قرآن كريم در آيات متعددي مسايل مربوط به زنان و تعين مقام و جايگاه او را در جامعه مورد
بحث قرار داده است  .همچنان سنت نبوي در احاديث بيشماري به شرح اين موضوع پرداخته و
حقوق و وجايب زن را بيان نموده است  .واضح است كه كثرت آياتي كه به موضوع زن
رسيدگي كرده و احاديث زيادي كه به شرح و تفصيل آن پرداخته است  ،نشاندهندة اهميت
موضوع و توجه عميقي است كه اسالم درين مورد دارد  .واقعيت اينست كه موقف زن در جامعه
و وسعت و دامنة حقوق و وجايب او و چگونگي قانونمندي سلوك و رفتار او در تمام عصر هاي
زندگي بشر از بزركترين عوامل مؤثر در سير جامعه بسوي صالح و يا فساد بوده است  .به همين
علت است كه اسالم توجه خيلي جدي به مسئلة زنان و توضيح مواقف و مسئوليتهاي او داشته
است تا مسئله كامالً توضيح و روشن گرديده و مردم در تعامل با اين موضوع مهم راه درستي را
در پيش گيرند .
البته در بحثي كه پيش رو داريم  ،نميخواهيم كه موضوع را با تمام جزئيات آن تحت بحث و
بررسي قرار دهيم  ،بلكه ميخواهيم كه نقاط بارز آنرا تذكر دهيم تا تصوير درستي از جايگاه زن در
جامعه از ديدگاه اسالم ارائه گردد .
موقعیت زن در جوامع قبل از اسالم :
 154ـ در آغاز بحث مفيد ميدانيم كه واقعيتهايي را در مورد زن و جايگاه او در جامعة جاهلي
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عربي قبل از اسالم تذكر دهيم تا وسعت و عظمت اصالحاتي را كه اسالم به ارمغان آورده است
آشكار گردد  .عالوه برآن  ،معايب و اباطيلي را بشناسيم كه قبل از اسالم بر مردم حكم ميراند تا
جامعة اسالمي بار ديگر در آن ناپسنديها سقوط نكند .
به همين مناسبت از عمر  روايت شده است كه فرمود :
” آنكه در اسالم تولد و بزرگ شده است و جاهليت را نميشناسد  ،حلقات بهم پيوست اسالم
را يكي بعد ديگر ميشكند “
زيرا اگر قبايح و ناپسنديهاي جاهليت را ندانيم  ،نميتوانيم كه خود را در برابر آن وقايه نماييم و
حتي بسيار ممكن است كه به صورت ناخواسته و نادانسته با آن مخالطت كرده و در آن قبايح
واقع شويم .
همچنان جوامع غير عربي قبل از اسالم و آن جوامعي كه بعد از طلوع اسالم از قبول هدايت
آن خود داري كردند  ،حالت بهتر از جامعة جاهلي عربي نداشتند .
در شرح ذيل شمة از وضعيت زن را در جامعة جاهلي عربي بازگويي ميكنيم .
اول  :در جامعة عربي قبل از اسالم زن را بديدة حقارت و اهانت مينگريستند و از تولد شدن
دختر سخت احساس حزن و شرمساري ميكردند  .قرآن كريم حالت رواني آنها را حين شنيدن
خبر والدت دختر چنين بيان ميكند :
              
                  
(النحل 58/ـ  )5

” چون مژده داده شود به يكي از ايشان به تولد شدن دختر چهره اش از شدت غصه سياه
گردد و درونش از غم و غصه آگنده و لبريز باشد  .از بدي اين مژدة كه برايش داده اند از قوم
خود پنهان ميشود (و به اين فكر ميشود كه ) آيا آن مولود را به خواري نگهدارد و يا در زير
خاكش كند  ،آگاه شويد كه خيلي بد است آنچه حكم ميكنند “
حتي بعضي از ايشان از شدت غم و شرمساري دختران خود را زنده بگور ميكردند .
(          التكوير 8/ـ )

” و هنگامي كه از [دختر]زنده به گورشده پرسيده شود  ،به كدام گناه كشته شده؟ “
دوم  :زنان در جامعة جاهلي عربي از حق ميراث محروم بودند  ،زيرا ميراث در آن جامعه حق
مخصوص مردان بحساب مي رفت .
سوم  :در بيشتر اوقات زنان مورد ظلم و خشونت قرار ميگرفتند و اگر مردي ميمرد و فرزنداني
از همسر قبلي خود ميداشت  ،پسر بزرگش حق داشت كه زن پدرش را به ميراث برده و با او
نكاح كند اگر چه زن رضايتي به آن نميداشت  .همچنان ميتوانست كه او را از ازدواج كردن تا دم
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مرگ ممانعت نمايد .
شوهر حق داشت كه همسرش را هرقدر كه بخواهد طالق داده و دوباره رجوع نمايد و به اين
ترتيب زن را به شكل معلق قرار ميداد يعني زن نه طالق شده بحساب مي آمد تا بتواند با شخص
ديگري ازدواج كند ونه از حقوق همسري برخوردار ميبود .
چهارم  :اقوام جاهلي ديگري حالت بهتر از عربها نداشتند  .در اروپا روي اين امر اختالف بود
كه آيا زن ميتواند در مساوات با مردان به آموزش ديني پرداخته و مطابق آن عبادت كند و به جنت
داخل شود؟!
حتي بعضي مجالس كليسايي در روم فيصله نمودند كه زن حيوان نجس بوده از روح هميشه
جاويد محروم ميباشد .
پنجم  :در قانون روم قديم آمده بود كه شوهر حق شوهري و سيادت بر زن را دارا بوده و
ميتواند همسرش را بفروشد و اموالي كه زن در اختيار دارد اخذ نمايد .
ششم  :قيود و آداب عامة وجود نداشت كه زنان به آن پابندي داشته باشند  ،بلكه سقوط اخالقي
درجوامع عربي و غير عربي شايع وهمه گير بود  .قرآن كريم با اشاره به اين سقوط اخالقي ميفرمايد:
(    9 9     األحزاب)/

” و قرار بگيريد در خانه هاي خود و ظاهر نكنيد (زينت خود را) مانند ظاهر كردن عادت
جاهليت پيشينه “
معناي ” تبرج جاهليت“ چنانچه علماء در تفسير آيت فوق ميفرمايند  ،اينست كه زن با سر
وسينة برهنه از خانه بيرون شده و با مردان خلط شود و در چنين حالتي با ناز و كرشمه راه رفته و
توجه مردان را بخود جلب نمايد .
جايگاه ومقام زن در جامعۀ اسالمي :
155ـ موقعيت زن در جامعة اسالمي از خالل حقوقي كه برخوردار است و مسئوليتهايي كه
در جامعة اسالمي بدوش او گذاشته شده است  ،بخوبي آشكار ميگردد .
همچنان وظيفة ويژة كه بدوش دارد و آدابي كه بايد به آن التزام داشته باشند  ،نشاندهندة
موقعيت ممتاز او در جامعه ميباشد  .بنابرين الزم است كه اين عناصر چهارگانه را كه در تعين و
تشخيص جايگاه او نقش اساسي دارد  ،شرح و توضيح نماييم .

الف  :حقوق زن در جامعه :

 156ـ قاعدة كلي در تعين حقوق زنان اينست كه آنها مانند مردان اند بجز مواردي كه در
استعداد  ،كفايت و توانايي و موقعيت اجتماعي با هم اختالف دارند و حقوق نيز منوط به همين
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نكات ميباشد بشرطيكه اين حقوق با مسئوليتها و وجايبي كه دارد ،در تضاد و تناقض نباشد .
بنابرين قاعده  ،زنان از حقوق ذيل برخوردار اند :
الف  :حق زندگي با عزت را دارد  ،زيرا او نيز مانند مردان از عصمت نفس برخوردار ميباشند
 ،لذا اسالم زنده بگور كردن دختران را حرام قرار داده و در صورت قتل عمدي وي  ،جاني مورد
قصاص قرار ميگيرد  ،چنانچه در مورد مردان نيز همين حكم قابل تطبيق ميباشد .
ب  :اهليت تكريم و تعظيم را دارا ميباشد  .زيرا او نيز انسان مكرم است  .اهلل  ميفرمايد .
(       اإلسراء )0/
” يقيناً ما انسان را كرامت داده ايم “
د  :حق كسب مال از راههاي مشروع را دارد  .زيرا داراي ذمة صالح براي بدست آوردن
حقوق مالي و غير مالي ميباشد  .پس او درين مورد مساوي با مردان است و يكي از راههاي جايز
كسب مال  ،بدست آوردن ميراث است كه شريعت اسالمي اين حق را برايش ثابت نموده است
در حاليكه نظامهاي جاهلي او را ازين حق محروم ساخته بود .
 8      8    
(           النساء )/

” براى مردان از آنچه پدر و مادر و نزديكان [پس از مرگ خود] به جاى مي گذارند سهمي
است ; و براى زنان هم آنچه پدر و مادر و نزديكان به جاى مي گذارند سهمي است ،اندك باشد
يا بسيار ،سهمي است الزم و واجب “
او حق دارد كه در اموال خود به هر شكلي كه ميخواهد تصرف نمايد بدون اينكه ضرورتي به
اجازة كسي داشته باشد  .البته به شرط اينكه عاقل و هوشيار باشد .
د  :در عقد نكاح حق اخذ مهر را دارد .
(       النساء )4/

” و بدهيد به زنان مهر هاي شان را به خوشي “
و بعد از نكاح حق نفقه بر شوهر را دارد .

         البقره)/
” و بر پدر طفل مصارف خوراك و لباس مادران (مقرر) است به طريقة نيك و پسنديده“ 
عالوه برآن بر اوالد خود به اين اعتبار كه مادر آنها است  ،حق نفقه را دارا ميباشد .
هـ  :در صورت بوجود آمدن تفرقه بين زن و شوهر حق حضانت و سرپرستي اطفال صغير
خود را دارد  .و شوهر بايد مصارف او و طفلش را بپردازد .
و  :حق دارد كه به آموزش علوم نافع اقدام نمايد  ،البته با در نظر داشت شرايط و ظروف به
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كيفيت مناسب با طبيعت زنان و با التزام كامل آداب اسالمي كه الزمة آنست .
مفيد ترين علمي كه بايد بياموزد  ،علوم شريعت و معرفت حالل و حرام ميباشد  .اما ساير
علوم دنيوي مباح بوده و اگر زن خواسته باشد ميتواند آنرا بياموزد  .ولي تحت شرايطي كه قبالً
عرض نموديم و با مراعات آداب تعين شده و با كيفيت مناسب با طبيعت او و همراه با حفظ
عفت و وقار خودش .
همچنان الزم استكه علومي را بياموزد كه موافق و مناسب با فطرتش بوده و سبب تقويت
اختصاص هاي فطري او در تربية فرزندان و تنظيم خانه گردد مانند فنون خياطي ،پخت و پز  ،اصول
تربيت و امثال آنها
اگر ميخواست كه چيزهايي مزيد بر آنها را بياموزد  ،ممانعتي وجود ندارد  ،بشرطي كه تأثير
منفي بر وجايب و مسؤليتهاي اصلي او بحيث مادر و همسر نداشته باشد و آموزش به گونة
مشروع صورت گيرد .
پس برايش جايز نيست كه به حجت آموزش علوم با پسران جوان آميزش داشته و حجاب
خود را در برابر مردان دور نمايد و يا لباس غير شرعي بتن كرده و در برابر غير محارم ظاهر گردد
 .تمام اين كار ها حرام بوده هيچگونه جوازي ندارد  ،اگر چه به حجت طلب علم صورت گيرد .
ز  :حقوق سياسي  ،كه شامل اشتغال در امور عامه و اشتراك در انتخابات ميگردد  .اين امور به
تفصيل بيشتري ضرورت دارد .
اما اهتمام به امور مسلمين واشتغال در امور عامة آنها از حقوق زن و حتي از مسئولتيهاي او
ميباشد .
رسول اهلل  ميفرمايند :
« من َل يهت ام ام ِر املسلمْي فلايس ِمإنهم ،ومن َل يصبِح وميُإ ِسي َنصحاً هلل ولِرسولِِه ولكتابِه ِو ِ
َلمام ِه ولعا ام ِة املسلمْي
إ
اإ ُ إ إ
اإ
ا إ ا
س ِمإنهم» (رواه الطرباِن ِف أاَلوسط عن حذيفه بن اليمان )
فلاإي ا
” كسيكه به امور مسلمانان توجه و اهتمام ندارد و كسيكه صبح و شام در فكر خير خواهي و
نصيحت به اهلل  ،رسول و كتاب او و امام مسلمين و عامة مسلمانان نباشد پس او از جملة ايشان
نيست“ و سهم گيري در امورعامة مسلمين بخشي از اهتمام به شئون مسلمانان ميباشد .
از مظاهر اهتمام به امور مسلمين  ،فكر كردن در جهت مصالح آنها و پخش و نشر ارزشهاي
اسالمي در بين كسانيكه در اطراف او قرار دارند مانند همسر  ،فرزندان  ،همسايه ها  ،اقارب و
غيره ميباشد  .همچنان ميتواند كه نظرخود را در امور عامة مسلمانان اظهار كرده و از طريقه هاي
مناسب با طبيعت خود مانند نوشتن كتاب  ،مقاالت  ،خطابه ها در اجتماعات زنان به نصيحت و
ارشاد زنان بپردازد و آنها راتعليم داده و فضايل اخالقي را بين شان نشر نمايد  .و آنها را در جهت
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انجام وجايب و مسئوليتهاي شان ترغيب نموده و از منكرات نهي كند .
          
          
(        التوبه )1/

” مردان و زنان با ايمان دوست و كارساز يكديگرند ; همواره به كارهاى نيك و شايسته فرمان
ميدهند و از كارهاى زشت و ناپسند باز ميدارند  ،و نماز را برپا ميكنند  ،و زكات را ميپردازند  ،و
از اهلل و پيامبرش اطاعت مي نمايند ; يقيناً اهلل آنان را مورد رحمت قرار ميدهد ; زيرا اهلل غالب و
حكيم است “
اما اشتراك او در انتخابات به شكل متعارف و معمول امروزي براي انتخاب رئيس دولت و يا
اعضاي شورا  ،تاجاييكه به من معلوم است  ،جايز نميباشد زيرا سابقة در فقه اسالمي درين مجال
وجود نداشته و در انتخاب خلفاي راشدين و بيعت مردم با آنها روايتي در دسترس نيست كه
اشتراك زنان را در عمليه انتخابات نشان دهد .

با  :مسئولتيهاي زن :

 157ـ قاعدة عام در تعين مسئوليتهاي زن  ،مانند قاعدة عام در حقوق او ميباشد  .يعني زن در
مسئولتيها نيز مانند مرد ميباشد  ،بجز مواردي كه در اسباب و موجبات مكلفيتها با هم اختالف
دارند  .اساس اين قاعده چنين است كه زن مانند مرد انسان است و اهليت و صالحيت كسب
حقوق و برداشتن مسئوليتها را دارد  .اهلل  ميفرمايد :
              
(     النساء )1/

” اي مردم بترسيد از پروردگار تان  ،آنكه آفريد شما را از يك نفس واحد و بيافريد از آن نفس
جفت او را و از آن دو منتشر ساخت مردان و زنان زيادي را “
پس زنان نيز مانند مردان مكلف به اطاعت از اوامر الهي و اجتناب از نواهي او و مراعات تقوا
ميباشند و بر قاعدة فوق الذكر مسايل ذيل مرتب ميگردد :
الف  :زن مانند مرد مخاطب و مكلف با تكاليف شرعي درباب عقايد ،عبادت و معامالت ميباشد
 .البته بجز مواردي در عبادات و معامالت كه با طبيعت او سازگاري ندارد و اين موارد معروف و
مشخص ميباشد كه يا به خاطر عدم قدرت و توانايي بر اداي آن از آن معاف ميباشند مانند جهاد كه
بر مردان واجب است اما زنان در حاالت عادي مكلف به جهاد نميباشند مگر اينكه خودشان
بخواهند كه با مجاهدين بروند كه درين صورت ممانعتي نبايد صورت گيرد و در جريان جهاد به
كارهايي ميپردازد كه توان آنرا دارد  ،مانند تداوي مجروحين  ،تهية طعام براي مجاهدين و امثال آن .
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در قرآن كريم وارد شده است كه زنان نيز مانند مردان با رسول اهلل  بيعت نموده اند .

          8    

            
(               الممتحنه )1/

” اي پيامبر چون نزد تو بيايند زنان مؤمن براي بيعت كردن بر اينكه شريك نسازند به اهلل چيزي
را و نه دزدي كنند ونه زنا كنند و نه اوالد خود را بكشند و نياورند سخن دروغ را كه افتراء كرده
باشند آنرا در بين دستها و پاهاي خود و نافرماني نكنند ترا در كارهاي نيك پس بيعت كن با ايشان
و آمرزش بخواه برايشان از اهلل  ،به تحقيق اهلل آمرزگار مهربان است “
اين آيت دال برين است كه زنان نيز مكلف به اجراي اموري اند كه مردان مكلف به اجراي آن
ميگردند .
ب  :مخاطب بودن زن به مكلفيتهاي شرعي اين پيامد را به دنبال دارد كه آنها نيز در برابر
اعمالي كه انجام ميدهند و به مكلفيتهاي شرعي شان رسيدگي ميكنند  ،اجر و پاداش خود را
بدست مي آورند.
             

(     النساء )14/

” و كسيكه كار شايسته كند  ،مرد باشد يازن حال آنكه او مسلمان باشد پس آنگروه در بهشت
داخل ميشوند و به اندازة پوست دانة خرما بر آنها ظلم نميشود “
              

(       النحل)/

” از مرد و زن  ،هر كس كار شايسته انجام دهد در حاليكه مؤمن است  ،مسلماً او را به زندگى
پاك و پاكيزهاى زنده مي داريم و پاداششان را بر پاية بهترين عملى كه همواره انجام مي داده اند ،
مي دهيم “ .
ج  :خطابهاييكه در قرآن مجيد به مردان صورت گرفته است  ،شامل زنان نيز ميشوند  .بجز
موارديكه خاص مردان بوده و دليل تخصيص آن در نصوص موجود باشد  .چنانچه اهلل  ميفرمايد:
                

(       النساء )1/

” [كيفر و پاداش] نه بر وفق آرزوهاىِ [واهىِ] برخى از شما [مسلمانان] است  ،و نه بر وفق
آرزوهاىِ [پوچِ] اهل كتاب .هر كس مرتكب كار زشتى شود  ،به آن كيفر داده مي شود ; و جز
اهلل كارساز و ياورى براى خود نخواهد يافت“ .
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درين آيت مردان و زنان به صورت يكسان شامل ميباشند .
احياناً قرآن مجيد زنان را همراه با مردان يكجا ذكر نموده و مكلفيت شرعي را متوجة آنها
ميگرداند  .چنانچه ميفرمايد :
       
   9 9  
      
(           األحزاب)5/

” مسلماً مردان و زنان مسلمان  ،مردان و زنان مؤمن و مردان و زنان بندگي كننده و مردان و
زنان راستگوي و مردان و زنان شكيبا و صبر كننده مردان و زنان صدقه دهنده مردان و زنان روزه
دار و مردان و زنانيكه شرمگاه هاي خود را حفاظت ميكنند و مردان و زناني كه بسيار ياد اهلل
ميكنند  ،اهلل براي اينها آماده كرد است آمرزش و ثواب بزرگ را “ 
د  :عالوه بر اين مسئوليتها  ،بر زن واجب است كه در امور معروف و جايز از شوهر خود
اطاعت كند وحقي را كه بااليش دارد بصورت نيك اداء كند .
ال لاو ُكإن ُ ِ
اب صلاى ا ِ
ت ال اإم إرأااة أا إن تا إس ُج اد
اح ًدا أا إن يا إس ُج اد ِألا اح ٍد األ اام إر ُ
« اع إن أِاِب ُهارإي اراة اع إن النِ ِي ا
ت آمًرا أ ا
اَّللُ اعلاإيه او اسلا ام قا ا إ
لِازإوِج اها »(سنن الرتمذي ،كتاب الرضاع)
” از ابو هريره  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :اگر كسي را به سجده كردن به غير اهلل
امر ميكردم (اگر سجده كردن به غير اهلل جايز ميبود و من كسي را به آن امر ميكردم ) حتماً زن را
امر ميكردم كه شوهران خود را سجده كنند “
زمانيكه از شوهر اطاعت نمود و حق او را بجا آورد  ،از جملة آن بهترين زناني مي گردد كه
در حديث شريف ذكر شده است .
ال قِيل لِرس ِ ِ
اَّلل صلاى ا ِ
اي النِيس ِاء اخإير قا ا ا
سُّرهُ إِ اذا ناظاار اوتُ ِطيعُهُ إِ اذا أ اامار
ول ا ا
« اع إن أِاِب ُهارإي ارةا قا ا ا ا ُ
اَّللُ اعلاإيه او اسلا ام أ ُّ ا ٌ
ال الِِت تا ُ
اواَل َُتاالُِفهُ ِِف نا إف ِس اها اوام ِاِلاا ِِباا ياكاإرهُ » (سنن النسائي ،كتاب النكاح)
” از ابوهريره  روايت است كه به رسول اهلل  گفته شد كه كدام يك از زنان بهتر است ؟
گفت  :آنكه چون شوهر بسويش نظر كند او را مسرور سازد و چون امرش كند از او اطاعت كند
و از اوامر او در مورد نفس خود و مال شوهر مخالفت نكرده و مرتكب آنچه نميپسندد  ،نشود“
هـ  :زن مسئول و امانت دار خانة شوهر است پس بايد اين امانت را حفاظت نموده و
مسئوليت خود را درين رابطه نيز اداء كند  .رسول اهلل  درين مورد ميفرمايند :
ول اع إن ارِعياتِِه فا إِ
ول اع إن ارِعياتِِه اوالار ُج ُل ِِف أ إاهلِ ِه ار ٍاع او ُهاو ام إسئُ ٌ
اْل ام ُام ار ٍاع اوام إسئُ ٌ
« ُكلُّ ُك إم ار ٍاع اوام إسئُ ٌ
ول اع إن ارِعياتِِه اوال اإم إرأاةُ
ِِف ب إي ِ
ت ازإوِج اها ار ِاعياةٌ اوِه اي ام إسئُولاةٌ اع إن ارِعياتِ اها » (صحيح البخاري ،كتاب العتق)
ا
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” همة تان شبان (سرپرست) واز رعيت خود مسئول هستيد  ،امام سرپرست است و او از
رعيت خود مسئول است و مرد در خانوادة خود سرپرست است و او از رعيت خود مسئول است
و زن در خانة شوهر خود سرپرست است و از رعيت خود مسئول است “

ج  :وظيفة ويژة زن :
 158ـ اهلل سبحانه و تعالي هر مخلوقي را به نحوي آفريده است كه در اداي هدف و غرضي
كه بخاطر آن خلق شده است  ،قادر و تحقق بخشيدن اين اهداف برايش ممكن باشد .
در همين سلسله زن را به گونة آفريده است كه همسر بودن و مادر شدن برايش ممكن بوده و
ميالن و خواهش آنرا در فطرش نهاده است  .اهلل  استعداد و توانايي تربيت فرزند و صبر نمودن
بر مشكالت آنرا برايش عطاء كرده است و او ميتواندكه در فضاي مملوء از عطوفت و لطف
مادري طفلش را به آغوش بگيرد .
پس وظيفة اصلي و خصوصي زن وظيفة همسر بودن ،مادر بودن  ،تربيت اوالد وبزرگ نمودن
آنها به شكل سالم و صالح ميباشد .
بر همگان معلوم است كه تربيت طفل در كوچه و بازار صورت نميگيرد  ،بلكه در داخل خانه
انجام مييابد و زن براي اداي اين وظيفة مهم وخطير بايد كامالً فارغ بوده و وقت كافي داشته باشد.
اسالم تمام اين سهولتها را برايش مهيا كرده است  .يعني تكاليف زندگي مانند كسب نفقه را از
دوشش برداشته و بر شوهر واجب گردانيده است كه مصارف او و فرزندانش را تهيه كند  .لذا او
ضرورتي به كار كردن بيرون خانه ندارد  .زيرا مقصد از كار ،بدست آوردن پول و تهية مصارف
زندگي ميباشد و زن در ازاي وظيفة مهمي كه دارد و آن تربيت فرزندان در داخل خانه است  ،از
كسب معاش و تهية مصارف زندگي فارغ ميباشد .
اسالم همچنان فرضيت بعضي اموري را كه بر مردان فرض است از وي بخاطر اهداف معيني
برداشته است تا فرصت كافي براي زنان بخاطر اداي وظيفه و مسئوليت اصلي شان مهيا گردد .
مثالً جهاد مسلحانة عملي در راه اهلل  بر مردان واجب است در حاليكه بر زنها واجب نميباشد ،
نماز جمعه بر مردان فرض است اما بر زنان فرض نيست  ،مردان بايد نماز شان را در مسجد و با
جماعت اداء نمايند در حاليكه اين امر بر زنان الزم نميباشد  .اين مسايل و امثال آن نشان ميدهد
كه اسالم ميكوشد كه زن در خانة خود باقي مانده و بدون ضرورت و سبب معقول بيرون نشود و
مصروف وظيفة خيلي مهم و خطير خود باشد كه عبارت از تربيت فرزندان و تهية مسكن مملوء از
سكون و راحت براي شوهر ميباشد كه او بعد از زحمت وخستگي بيرون خانه در آنجا بياسايد .
(     9 9     األحزاب)/

”و در خانه هاي خود قرار بگيريد و زينت خود را ظاهر نسازيد مانند جلوه نمايي و ظاهر
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كردن جاهليت پيشين“ 
البته مقصد از قرار گرفتن در خانه به معناي عدم خروج به صورت مطلق نيست  ،زيرا زنان
ميتوانند براي اغراض شرعي مانند اداي حج  ،اداي نماز در مسجد  ،زيارت اهل و خانواده ،
معالجه و امثال آن از خانه بيرون شوند  .بنابرين ميتوان گفت كه مقصد از آيت فوق اينست كه زن
در خانة خود قرار گرفته و بدون غرض مشروع و سبب معقول خارج نشود زيرا از نظر شرع
مرغوب و درست همين است .

د  :آدابي كه بايد به آنها التزام
داشته باشد :

اسالم شماري از اداب و اخالقي را تعين نموه است كه زن بايد به آن ها پابند باشد تا در
حفظ طهارت جامعه از اعمال ناپسند سهيم بوده و خودش را نيز از لغزشگاههاي شيطاني و
سؤظنها در امان دارد . .
اول  :براي زن جايز نيست كه با هيچ مردي كه نكاحش با وي جايز است  ،در خلوت قرار گيرد
 ،اگرچه از اقرباي نزديك او مانند پسركاكا  ،پسر ماما و غيره اقرباي او باشند  .اين ممانعت همچنان
كه براي زنان وضع شده است  ،به مردان نيز متوجه ميباشد و براي آنها نيز جايز نيست كه با زن
نامحرم در خلوت واقع گردد كه ميتواند با وي نكاح كند  .علت اين ممانعت همانا بستن راههاي
نفوذ شيطان ميباشد  .زيرا چنانچه در حديث شريف تذكر رفته است  ،شيطان مانند خون در رگهاي
انسان نفوذ ميكند  .و با تحريك و به هيجان آوردن شهوات ،گناه را براي انسان مزين ميسازد .
« اع إن ابإ ِن اعبا ٍ
ال اَل ايإلُاو ان ار ُج ٌل ِاب إمارأ ٍاة إِاَل ام اع ِذي امإارٍم » (صحيح البخاري ،كتاب النكاح)
اب  قا ا
اس اع إن النِ ِي
” از ابن عباس  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :هيچ مردي با زن نامحرمي در خلوت
نشود مگر آنكه محرم او همراهش باشد“
عدة گرفتار اين پندار خطاء شده اند كه علم و ثقافت از انحراف و ارتكاب خطاها جلوگيري
ميكند  ،بنابرين خلوت با اجنبي ضرري را متوجة انسان با فهم و دانش نميسازد !
بايد بدانيم كه اين مسئله مربوط به ضعف نفس انساني و موجوديت شهوات در آن و قابليت
پذيرش گمراهي و فريب شيطان در نهاد انسان ميباشد و زن و مرد تعليم يافته درين مورد با كسانيكه
تعليم ندارند هيچ تفاوتي ندارند و واقعيتهاي زندگي بهترين شاهد بر صحت اين مدعاست .
از سوي ديگر  ،فهم و ثقافت سبب ريشه كن شدن شهوات از قلب انسان نميگردد  ،بلكه
يگانه عاملي كه ميتواند شهوات انسان را مهار و كنترول نمايد (البته نه نابودي كامل آن كه مطلوب
شريعت نميباشد) عبارت از تقوا و ترس از اهلل متعال و معمور بودن قلب به نور ايمان ميباشد .
حديث فوق الذكر در قدم اول اصحاب رسول اهلل  را مخاطب قرار ميدهد در حاليكه آنها
بهترين انسانها بعد از انيباء ميباشند  .پس كسانيكه امروز در قيد حيات اند و شيطان در قلب شان
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آشيانه و تخم گذاري نموده است  ،چگونه ازين خطاب بيرون ميمانند ؟! با اين حجت كه آنها
چيزهايي را بنام علم و ثقافت در اذهان خود جا داده اند .
سفر كردن زن به تنهايي و بدون موجوديت شوهر و يا يكي از محارمش نيز ممنوع ميباشد .
زيرا تنهايي در ديار سفر منافذ شيطان را گشوده و زمينة ارتكاب گناه را ميسر ميسازد .
دوم  :برزنان الزم است كه از هر نوع اختالط بيمورد با مردان خود داري نمايند  .بهترين دليلي
كه ميتوان درين مورد ارائه كرد اينست كه بر زنان نماز جمعه و نماز جماعت الزم نشده است و
رفتن به دنبال جنازه نيز برايشان مستحب نميباشد  .و اگر به نماز جماعت حاضر ميشوند  ،بايد در
صف زنان و در عقب مردان بيايستند  .پس زمانيكه در مساجد كه براي عبادت اهلل  اعمار شده
است  ،حالت چنين است  ،در اماكن ديگري چگونه اختالط جايز خواهد بود ؟!
با وجود اين مسايل  ،اگر بازهم ضرورت و حاجتي به چنين اختالط احساس ميشد  ،بايد در
حدود آداب و وقار شرعي صورت گيرد  .مثالً اگر ضرورت احساس ميشد كه زنان همراه با
مجاهدين برآمده و در تداوي مجروحين و تهية طعام سهيم شوند باكي ندارد  ،چنانچه رسول اهلل 
در بعضي سفرهاي جهادي همسران خود را نيز همراه با خود ميبردند و آنها به تداوي زخميها و
سيراب نمودن مجاهدين ميپرداختند  .حتي در بعضي مواقع ،مجبور به قتال در كنار مجاهدين شده
اند  .چنانچه در واقعة احد چنين حالتي پيش آمد .
همچنان زنان مجبورند كه بخاطر بعضي امور ضروري از خانه بيرون شده و در سرويسهاي
عمومي و قطار آهن از يكجا به جاي ديگري بروند  .در تمام اين حاالت با نوعي اختالط با مردان
مواجه ميشوند  .اين نوع اختالط جايز است ولي بشرط آنكه آداب و مقررات اسالمي را در
پوشيدن لباس  ،رفتار و سخن زدن مراعات نمايند .
سوم  :پوشانيدن زينتهايي است كه به صورت طبيعي آشكار نميباشد  .اهلل  ميفرمايد :
            

(    النور )1/

” بگو به زنان مؤمن كه بعضي از نظرهاي خود را پائين بياندازند و شرمگاههاي خود را
حفاظت كنند و زينت خود را آشكار نسازند مگر آنچه به صورت طبيعي آشكار است “
پس جايز نيست كه عمداً چيزي از زينت خو را ظاهر سازد  ،بجز آن زينتي كه بدون قصد و
به صورت طبيعي ظاهر بوده و پوشانيدن آن ممكن نميباشد  .عبداهلل بن مسعود  ظاهر حجاب و
لباس را زينت ظاهري دانسته است و عبداهلل بن عباس  سرمه و انگشتر را زينت ظاهري معرفي
كرده است كه بر اساس اين نظر و همچنان رأي عدة از فقهاء  ،روي و هردو دست تا بندها
عبارت از زينت ظاهر بوده و پوشاندن آن واجب نميباشد  .البته بعضي فقهاء آشكار كردن آنرا
بشرطي جايز دانسته اند كه زينتي در آنها نباشد  .اما ساير بخشهاي جسم به اتفاق همة اهل اسالم
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در امر حجاب شامل بوده و به هيچ صورت نبايد آشكار گردد .
چهارم  :لباس زنان بايد بر وفق اوامر شرعي باشد  .اهلل  ميفرمايد :
(   5  2  النور)1/

” چادر هاى خود را به روى گريبان هايشان بيندازند “
” خمار“ عبارت از چادر بزرگي است كه بر سر گذاشته ميشود و قرآن كريم امر مينمايد كه زنان
بايد چادر خود را بر گردن و سينة خود به شكلي بياويزند كه سينه و گردن آنها را كامالً بپوشاند .
            
(             األحزاب)5/

” اي پيامبر بگو به زنان خود و دختران خود و زنان مسلمانان كه فروگذارند بر خود چيزي از
چادر هاي خود را  .اين نزديكتر است به آنكه شناخته شوند پس اذيت كرده نشوند  .و هست اهلل
آمرزنده و مهربان “ 
” جلباب“ چادر بزرگي بود كه زنان به سر كرده و ظاهر لباس خود را با آن ميپوشانيدند و شبيه
حجابي است كه امروز بيشتر زنان از آن استفاده ميكنند .
از شروط الزمي براي لباس زنان اينست كه نازك  ،شفاف و چسپ نباشد تا برجستگي هاي
بدنش را نمايش ندهد .
ول اِ
صإن اف ِ
اَّلل اعلاإي ِه وسلام ِ
اَّلل ا ا
ط اكأا إذ اَن ِ
ب
ان ِم إن أ إاه ِل الناا ِر اَلإ أاار ُُهاا اق إوٌم ام اع ُه إم ِسياا ٌ
ال ار ُس ُ
ال قا ا
« اع إن أِاِب ُهارإي اراة قا ا
صلى اُ ا ا ا
ِ ِِ
ت رءوسه ان اكأ ِ ِ
ض ِربو ان ِِبا النااس ونِساء اك ِ
إن ا إْلاناةا اواَل
ت ُِمِ ايَل ٌ
ات اعا ِراَّي ٌ
اسيا ٌ
ت امائِاَل ٌ ُ ُ ُ ُ إ
الاإب اق ِر يا إ ُ ا ا ا ا ٌ
اسن امة الإبُ إخت ال اإمائلاة اَل يا إد ُخل ا
اَِي إد ان ِرَيها وإِ ان ِرَيها لاي ِ ِ
ريِة اك اذا اواك اذا» (صحيح مسلم ،كتاب اللباس و الزينة)
اا ا اا ُ ا
وج ُد م إن امس ا
” از ابو هريره  روايت است كه رسول اهلل  فرموده اند  :دو گروه از امتم از اهل آتش است
كه من آنها را تا هنوز نديده ام  .يكي گروهي است كه بدست شان شالقهاي مانند دم گاو است و
مردم را با آن ميزنند و ديگر زناني اند كه لباس پوشيده اند ولي برهنه اند (چون لباس شان خيلي
چسپ و نازك است) موهاي سرشان مانند كوهان شتر بختي به يكطرف مايل است  .آنها به جنت
داخل نميشوند و نه بوي آن بمشام شان ميرسد در حاليكه بوي جنت از مسير خيلي دور به مشام
ميرسد“
اين زنان كه در ظاهر امر لباس بتن كرده اند  ،اما در حقيقت امر به علت نازكي  ،شفافيت و
چسپ بودن آن برهنه ميباشند  .اين حديث يكي از عاليم و دليل نبوت رسول اهلل ميباشد  .زيرا
امروز چنين حالتي را در اكثر كشور هاي اسالمي مشاهده مينماييم .
در روايت ديگري تصريح شده است كه لباس زنان نبايد به گونة تنگ باشد كه برجستگي
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هاي بدن شان نمايان باشد.
شرطهاي ديگر لباس زنان اينست كه چون از خانه بيرون مي آيند  ،عطر آلود نباشد  .همچنان
با لباس مردان و لباس مخصوص مشركين مشابهت نداشته باشد .
« لاي ِ
شباها ِاب ِلرج ِال ِمن النِيس ِاء واَل من تا ا ِ ِ
س ِاء ِم إن يِ
الر اج ِال » (مسند اْحد  ،عن عبدهللا بن عمرو)
س مناا ام إن تا ا ي ا إ ا ا ا إ
شباها ابلني ا
إ ا
” از ما نيست مردانيكه خود را مشابه با زنان ميسازند و نه آن زنانيكه خود را به مردان مشابه
ميسازند “
خالصة سخن در مورد لباس زنان اينست كه آداب و دساتير شرعي در آن مراعات شده باشد ،
يعني تمام بدنش را بپوشاند  ،ظاهر لباسش مزين و آراسته نباشد  ،شفاف و تنگ نباشد به گونة كه
تمام بدنش را نمايش بدهد ،در بيرون خانه معطر نباشد ،مشابه با لباس مردان و لباس مخصوص
2
كفار نباشد .
پنجم  :يك سلسله آدابي است كه زنان بايد در رفتار و سخن زدن خود مراعات نمايند  .قرآن
كريم درين مورد ميفرمايد :
(           النور)1/

” و نزنند پاهاي خود را به زمين تا دانسته شون آنچه پنهان دارند از زينت خود “ 
يعني نبايد پاهاي خود را چنان به زمين بكوبند كه آواز پايزيب شان بلند شده و به گوش
ديگران برسد  .و اگر چنين كاري را بخاطر تبرج و جلب توجة مردان كردند  ،مرتكب عمل حرام
3
شده اند .
در واقع  ،اين حكم تحت قاعدة ” سد ذرايع فساد “ شامل ميباشد  .بنابرين قصد و نيت عمل
كننده معتبر دانسته نميشود  ،بلكه نتيجه و آخر كار مورد اعتبار قرار ميگيرد  .بر اساس اين قاعده ،
زنان نبايد مرتكب عملي شوند كه سبب جلب توجة مردان و فتنه انگيزي گرديده و خود را در
معرض سوء ظنها قرار دهد  .به همين قياس زنان بايد در رفتار خود متوجه بوده با وقار و سنگيني
خاصي بروند و از حركتها و رفتاري كه سبب فتنه انگيزي و جلب توجة انسانهاي بدكار و
======================================================
اك َل ِ
تلبس
فقال ُ
رسول هللا ُقإب ِطياةً كثيفةً أهداها له ِد إحياةُ الكلب ُّي ،فكسوتُ اها امرأتِي ا
1ـ عن بن أسامةا بن زيد قال :اك اسانِي ُ
رسول هللا« :ما ل ا
خاف أ إن تا ِ
ظام اها» (المعجم الکبير للطبراني)
قلت:كسوُتُا امرأتِي ،فقالُ« :مإراها فلتا إج اع إل تا إحات اها ِغَلالةً ،فإناي أ ُ
صا
الُقإب ِطياةا»ُ ،
فع ا
« از اسامه بن زيد روايت است كه رسول اهلل  لباسي قبطي كه دهيه الکلبي برايش هديه كرده بود بمن پوشاند  .من آن لباس را به
همسرم دادم  .رسول اهلل  پرسيدند  :چرا آن لباس قبطي را نميپوشي ؟ گفتم  :آنرا به همسرم دادم  .فرمودند  :پس او را امر كن كه زير آن
لباس ديگري بپوشد زيرا ميترسم كه بدن استخوانهاي بدن او را نشان دهد .
1ـ ( حجاب المرأة في الکتاب و السنة  ،از استاذ ناصر الدين األلباني)
2ـ احکام القرآن از ابن العربي ص 136
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ضعيف األخالق ميگردد  ،خود داري كنند .
             
(         األحزاب)/

” اي زنان پيامبر شما نيستيد مانند يكي از ساير زنان اگر بترسيد (تقوا پيشه كنيد) پس ماليمت
نكنيد در سخن گفتن تان تا طمع نكند كسيكه در دل او مرضي است و بگوييد سخن نيك “ 
امام ابن العربي در تفسير اين آيت مينويسد :
” اهلل  زنان را امر نموده است كه با مردان سخن خيلي كوتاه و قاطع بگويند و نبايد سخن
گفتن شان به گونة باشد كه سبب ايجاد انگيزه هاي شيطاني در قلب شنونده گردد و ظاهر آرام و
نرم آن سخنها سبب طمع در شنونده گردد  .همچنان الزم است كه كالم شان نيك و معروف باشد
 .بعضيها گفته اند كه مراد از معروف  ،آهسته سخن گفتن است  ،زيرا زنان مكلف اندكه به
1
آهستگي سخن بگويند “
پس بر زنان الزم است كه اين حدود و آداب را در سخن زدن مراعات نمايند .
پنجم  :مسئولیت اصالح جامعه را بدوش فرد گذاشته است :
 160ـ ويژگي ديگر نظام اجتماعي اسالم اينست كه مسئوليت اصالح جامعه را بدوش افراد
ميگذارد  .يعني هر فرد جامعه مكلف است كه در جهت اصالح جامعه به اندازة توان و موقف
اجتماعي خود بكوشد و در ازالة فساد و منكرات سهيم گرديده و بخاطر ايجاد يك جامعة سالم و
صالح با ديگران همكاري و تعاون نمايد .
(         9   المائده)/

” و همكار و باهم تعاون كنيد در نيكي و تقوا و معاونت و همكاري نكنيد در گناه و تجاوز “ 
و بزرگترين تعاون با ديگران  ،همانا تعاون و همكاري در اصالح جامعه ميباشد .
و از آنجاييكه فرد مكلف به اصالح جامعه ميباشد  ،بديهي است كه خودش بايد سبب فاسد
شدن جامعه نشود و از هر عملي كه سبب اشاعة منكرات در جامعه ميگردد  ،جداً خود داري كند.
(            األعراف)5/
” و در زمين پس از اصالح آن [به وسيلة رسالت پيامبران] فساد مكنيد  ،و اهلل را از روى بيم و
اميد بخوانيد “
يكي از قواعد مهم فقهي اينست كه ” آنچه اخذ آن براي فرد حرام است  ،دادن آن به ديگران
نيز حرام ميباشد“
======================================================
 3ـ ابن العربي  ،أحکام القرآن ص 123
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علت حرمت اينست كه دادن چيز حرام به ديگران به معناي اشاعة فساد در جامعه ميباشد و
فرد مسلمان اگر از اصالح كردن ديگران عاجز است  ،اقالً از اشاعة فساد و فاسد ساختن جامعه
اجتناب نمايد  .بنابرين  ،همچنانكه گرفتن رشوت حرام است  ،دادن رشوت نيز حرام است  ،به
همانگونه كه گرفتن سود حرام است دادن سود نيز حرام ميباشد  .چنانچه در حديث شريف
ميخوانيم كه :
ول اِ
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام آكِ ال يِ
صلاى ا
ال ُه إم اساواءٌ »
الرااب اوُمؤإكِلاهُ اواكاتِباهُ او اش ِاه اديإِه اوقا ا
ال ل ااع ان ار ُس ُ
« اع إن اجابِ ٍر قا ا
اَّلل ا
(صحيح مسلم ،كتاب املساقاة )
” از جابر  روايت است كه گفت  :رسول اهلل  لعنت كرده است اخذ كنندة سود را و دهندة
سود را و نويسندة سندآن و دو شاهد آنرا و فرمود همة آنها باهم در گناه برابرند“

داليل گذاشتن اصالح جامعه بدوش فرد :
 162ـ از قرآن كريم :

          

(  التوبه)1/

” مردان مؤمن و زنان مؤمن بعضي دوستان و همكاران ديگري اند كه به نيكي امر و از بدي
منع ميكنند “ 
” معروف“ اسم جامعي است كه تمام امور مطلوب در شريعت را شامل ميگردد و منكر كلمة
جامعي است كه شامل تمام منهيات شرعي ميگرد  .پس تمام مواردي كه سبب اصالح جامعه
ميگردد  ،شامل اين حكم ميگردد  .چنانچه در وصيتي كه بندة صالح پروردگار لقمان  به پسرش
مينمود ميگفت :
      9         

(     لقمان)1/

” اي پسرك من برپا دار نماز را و امر كن به نيكي و منع كن از بدي و صبر كن بر
آنچه(مصائبي) كه به تو (درين كار) ميرسد  .يقيناً اين كار از كارهاي مهم و ارزشمند است “ 
قرآن كريم با ذكر وقايعي از امتهاي قبلي مسئوليت فرد در برابر جامعه را مورد تأكيد قرار داده
و بيان ميكند كه چون افراد اين جوامع در امر اصالح سازي جامعة خود كوتاهي كردند  ،مورد
عذاب الهي قرار گرفته و به هالكت و نابودي مواجه شدند  .مقصد از بيان اين واقعات اينست كه
مسلمانان عبرت گرفته و در اداي مسئوليت شان در برابر جامعه كوتاهي نكنند .
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(              هود)11/

” پس چرا در ميان امتهايى كه پيش از شما بودند  ،مصلحانى دلسوز نبودند كه [مردم را] از
فساد در زمين بازدارند ؟ مگر اندكى كه [به سبب بازداشتن مردم از فساد]نجاتشان داديم  .و آنان
كه ستم كردند  ،دنباله رو [و دل بسته]چيزى از نعمت و ثروت شدند [كه در آن به سركشى و
طغيان افتادند] و آنان مجرم بودند  “ .
اين آيت نشان ميدهد كه فقط كساني نجات يافتند كه از منكرات نهي ميكردند  .پس آيت
فوق واضح ترين دليل بر وجوب نهي از منكرات و مفاسد ميباشد .
162ـ دوم  :احاديث نبوي :
احاديث بيشماري وجود دارد كه مسئول بودن فرد در برابر جامعه را ثابت ميسازد.
رسول هللا  من َل يهت ام ام ِر املسلمْي فلاي ِ
« عن حذيفةا ب ِن ِ
صبِ إح
قال ُ
قال :ا
اليمان رضي هللا عنه ا
وم إن َل يُ إ
إ
س مإنهم ،ا
اإ
ا إ ا
ِِ ِ
ِ
ِ ِِ ِ
س ِمإنهم» (الطرباِن ِف أاَلوسط والصغري)
وميُإسي َنصحاً هلل ولرسوله ولكتابه ِوَلمامه ولعا امة املسلمْي فلاإي ا
” از حذيفه پسر يمان  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :كسيكه به امور مسلمانان
اهتمام و توجه ندارد از جملة مسلمانان نميباشد و كسيكه صبح و شام در فكر نصيحت و
خيرخواهي به اهلل  ،پيامبرش  ،كتابش  ،امام و عامة مسلمانان نميباشد  ،او از جملة ايشان نيست “
و ميدانيم كه اصالح جامعه از بين بردن فساد  ،فكر كردن بخاطر اصالح و بهبود مسلمانان
شامل پروسة اهتمام به امور مسلمانان ميباشد .
ِ
ِ ِِ
اْلميا ِ
ِ ِ ِِ ِ
ف إِ
ان »
ض اع ُ
ك أا إ
سانِِه فاِإ إن اَلإ يا إستا ِط إع فابِاق إلبِِه او اذلِ ا
« ام إن ارأاى مإن ُك إم ُمإن اكًرا افلُإيغايإريهُ بياده فاإ إن اَلإ يا إستاط إع فابل ا
(صحيح مسلم ،كتاب اْلميان  ،عن اِب سعيد ) 
اين حديث شريف با صراحت بيشتر مسئوليت فرد در برابر جامعه را تذكر داده و او را مسئول
از بين بردن منكرات ميداند  .همچنان نشان ميدهد كه مسلمان بايد هميشه در حالت آماده باش
كامل و استعداد الزم براي ازالة فساد باشد و اين مفهوم از عبارت ”فإن لم يستطع فبقلبه “بدست
مي آيد  .زيرا تغير با قلب به معناي احساس كراهيت نسبت به منكر ميباشد  .امام نووي ميفرمايد :
” تغير منكر با قلب چنين است كه منكر را در قلب خود بد ببيند  .اين عمل اگرچه به معناي
1
ازالة منكر به شكل عملي نميباشد  ،اما در توان و قدرت او همينقدر ممكن ميباشد“
پس تغير منكر با قلب عبارت از احساس كراهيت نسبت به منكر ميباشد و اين احساس اگرچه
عمالً منكرات را نابود نميسازد  ،اما مقدمة براي تغير منكر و آغاز آمادگي براي تغير عملي آن ميباشد
 .زيرا معموالً انسان امري را كه دوست دارد  ،در پي از بين بردن آن نميباشد  .بلكه در نابود ساختن
چيزي اقدام ميكند كه از آن كراهيت دارد  .بنابرين  ،احساس بد بيني نسبت به منكر نخستين قدم در
======================================================
 1ـ شرح مسلم  ،ج  2ص 182
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راه از بين بردن منكرات ميباشد  .لذا ميتوان كراهيت قلبي را نوعي تغيير منكر بناميم .
عالوه بر آن  ،احساس كراهيت نسبت به منكر قلب انسان را زنده نگهداشته و با نور ايمان
معمور ميگرداند و حساسيت خيلي قوي در برابر منكرات و مفاسد را در قلب انسان جابجا ميسازد
 .اين امريست كه مسلمان به هيچصورت نميتواند آنرا ترك كند  .زيرا فقدان چنين حساسيتي نشانة
مرض قلبي ميباشد و فرد مسلمان بايد در عالج آن عجله نمايد  ،قبل ازينكه فرصت را از دست
داده و سرماية ايمانش مورد دستبرد منكرات قرار گيرد  .حتي امام ابن تيميه  عدم انكار قلبي
منكرات را نوعي ارتداد ميخواند و ميفرمايد :
” مرتد كسي است كه به اهلل  شريك آورده و با پيامبر  و احكامي كه با خود آورده است ،
1
بدبيني و بغض داشته باشد و انكار قلبي منكرات را ترك نمايد “
ِ
« و اِ
ِ
ص ُرناهُ اعلاى
اَّلل لاتاأ ُإم ُر ان ِابل اإم إع ُروف اولااتإن اه ُو ان اع إن ال ُإمإن اك ِر اولاتاأإ ُخ ُذ ان اعلاى يا اد إي الظااَل اولاتاأإطُُرناهُ اعلاى ا إحلاِيق أاطًإرا اولاات إق ُ
ا
ِ
اَّللُ بُِقلُ ِ
وب با إعض ُك إم اعلاى با إع ٍ
ض ِربا ان ا
ض ُثُا لاايل اإعاننا ُك إم اك اما ل ااعان ُه إم »
صًرا أ إاو لايا إ
ا إحلاِيق قا إ
(سنن اِب داود ،كتاب املَلحم  ،عن عبدهللا بن مسعود )
” سوگند به اهلل كه خواه مخواه به معروف امر ميكنيد و حتماً از منكرات نهي ميكنيد و حتماً از
دست ظالم گرفته او را با تمام قوت بسوي حق ميكشانيد و پابند حق ميسازيد و يا اينكه اهلل قلوب
شما را يكي با ديگري ميزند (اختالف بين دلهاي تان ايجاد ميكند ) بعد از آن شما را مورد لعنت
قرار ميدهد چنانچه بني اسرائيل را لعنت نمود “
اين حديث پيامبر  مسئوليت فرد در برابر جامعه را با صراحت تمام بيان نموده و او را مسئول
از بين بردن مفاسد و منكرات از جامعه ميداند  .و تأكيد ميكند كه ظالم بايد از ظلم منع شود  .زيرا
ظلم بدترين نوع فساد در زمين است .

چرا فرد مسئول اصالح جامعه است ؟

 163ـ گفتيم كه فرد مسئوليت اصالح سازي جامعه را بدوش دارد  .اما بايد بدانيم كه ؛ علت
اين فرضيت و قرار دادن مسئوليت بدوش فرد چه ميباشد ؟
چرا فرد ؟ در حاليكه فرد مسئول اصالح نفس خود ميباشد  ،مسئول اصالح جامعه نيز شناخته
شده است ؟
از نظر ما علتهاييكه اين مسئوليت را بدوش فرد ميگذارد  ،چنين خالصه ميگردد :
فرد از جامعه اثر ميپذيرد :
 164ـ مسلماً انسان موجود اجتماعي است و از جامعة كه در آن زندگي دارد شديداً متأثر
گرديده و به همان امراض و ضعفهايي گرفتار ميشود كه جامعه به آن گرفتار شده است و برعكس
======================================================
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 ،اگر جامعة صالح و پاكيزه بود  ،او نيز از صحت و قوت معنوي برخوردار ميگردد  .رسول اهلل 
با اشاره به اين حقيقت ميفرمايد :
« ما ِمن مول ٍ
ُود إِاَل يولا ُد اعلاى الِإفطإرِة فاأابواهُ ي اه ِوادانِِه وينا ِي ِِ ِ
سانِِه »
ا ا ا ُ ي اُ
ُ
ا إ اإ
صارانه أ إاو ميُا يج ا
(صحيح البخاري ،كتاب تفسري القدر  ،عن اِب هريره)
” هيچ مولودي نيست مگر اينكه بر فطرت سالم تولد ميشود  ،پس پدر و مادرش او را يهودي
يا نصراني و يا مجوسي ميسازد“
پدر و مادر و خانواده بمثابة جامعة كوچكي براي طفل بوده و با اثر گذاري در تربيت طفل او
را به فساد يا صالح ميكشانند  .اگر پدر ومادر گمراه بود  ،طفل را بسوي گمراهي سوق ميدهند و
از مقتضاي فطرت سالمي كه اهلل  او را آفريده است  ،بيرونش مي آورند و اگر صالح بودند ،
طفل خود را مطابق فطرت سليم الهي تربيت نموده و جوانب خير و صالح را در شخصيت او
رشد ميدهند  .به همينگونه جامعة بزرگتر بر ساير افراد تأثير مثبت و يا منفي ميگذارد .
دوم :ساختن جامعة صالح ضرورت همگاني است :
 165ـ ايجاد جامعة پاكيزه و نيك براي هر فرديكه بخواهد زندگي نيك و پاكيزه داشته باشد ،
امر ضروري و حياتي ميباشد  .چه  ،هر فرد مسلمان مكلف ايت كه هدف خلقت و فلسفة
وجودي خود را در دنيا و آخرت تحقق ببخشد و آن هدف عبارت از عبادت اهلل واحد ميباشد .
اهلل  ميفرمايد :
(         الذاريات)5/
” و نيافريده ام جن و انس را مگر براي اينكه مرا عبادت كنند“ 
1
عبادت كلمة جامعي است كه تمام اقول ،افعال و احوال ظاهري و باطني انسان را شامل ميگرد .
اين وسعت كلمة عبادت از ما ميخواهد كه تمام اقول  ،افعال و برخوردهاي خود با مردم بر
وفق شريعت اسالمي عيار نماييم  .ولي مسلم است كه فرد مسلمان تنها در صورتي ميتواند زندگي
خود را به شكل كامل اسالمي درآورد كه جامعة كه در آن زندگي ميكند در توافق كامل با او
بوده واين شكل دهي را برايش آسان سازد  .يعني اوالً جامعه بايد كامالً اسالمي گردد تا فرد
مسلمان بتواند زندگي خود را مطابق خواسته هاي اسالم منظم سازد  .ولي اگر چنين نبود و جامعه
يا كامالً يك جامعة جاهلي بود و يا مخلوطي از روابط جاهلي و اسالمي بر آن حاكم بود  ،در
آنصورت براي مسلمان ناممكن است كه بتواند زندگي مطلوب اسالمي داشته باشد  .به همين
علت است كه اگر كسي از ايجاد تغيير در جامعة جاهلي و اعمار جامعة اسالمي ناتوان شد  ،بايد
آنجا را ترك كرده و بسوي جامعة هجرت كند كه در آنجا ميتواند زندگي خود را با رنگ اسالمي
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زينت ببخشد .
              
               
(   النساء)/

” يقيناً كسانى كه [با ترك هجرت از ديار كفر ،و ماندن زير سلطة كافران و مشركان] بر خويش
ستم كردند [هنگامي كه]فرشتگان آنان را قبض روح مي كنند  ،به آنان مي گويند [ :از نظر ديندارى
و زندگى]در چه حالى بوديد؟ مي گويند :ما در زمين  ،مستضعف بوديم  .فرشتگان مي گويند  :آيا
زمين اهلل وسيع و پهناور نبود تا در آن [از محيط شرك به ديار ايمان] مهاجرت كنيد؟! پس
جايگاهشان دوزخ است و آن بد بازگشت گاهى است “
در تفسير اين آيت آمده است كه :
” اين آيت در مورد كساني نازل شده است كه در بين مشركين زندگي ميكنند و در آنجا
نميتوانند كه شعاير ديني خود را اقامه نمايند و در حاليكه توان هجرت از آن ديار را دارند اما در
آنجا باقي ميمانند  ،چنين اشخاصي بر نفس خود ظلم نموده و به اجماع علماء مرتكب عمل حرام
1
شده اند “
لذا توجه به جامعه و دور كردن منكرات و مفاسد از آن  ،وجيبه و مكلفيت هر فرد مسلمان
است و نبايد در صورت وقوع منكرات آنرا ناچيز شمرده و اهميتي به آن ندهد  .زيرا منكرات
مانند ميكروبهايي اند كه حتماً بر جسم تأثير سوء ميگذارند  .واگر بعضيها را دفعتاً بيمار نسازد ،
حتماً مقاومت جسم شانرا ضعيف ميگرداند و در مراحل بعدي حتماً بر آنها غالب ميگردد .
بنابرين از اولويات خيلي مهم و اساسي دولت اسالمي  ،اعمار جامعة اسالمي و مملوء از
فضايل اخالقي و ازالة منكرات از آن ميباشد .
            

(        الحج)41/

” آنهاييكه اگر آنان را در زمين قدرت و تمكن دهيم  ،نماز را برپا مي دارند ،و زكات مي
پردازند ،و مردم را به كارهاى پسنديده امر ميكنند و از كارهاى زشت بازمي دارند ; و عاقبت همه
كارها فقط در اختيار اهلل است“
سوم  :بخاطر نجات يافتن از هالكت دستجمعي :
 167ـ قيام نمودن افراد به اصالح جامعه  ،هم خود آنها را و هم جامعه را از گرفتار شدن به
======================================================
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عذاب الهي و عقوبت اخروي و هالكتهاي اجتماعي وهمهگير  ،مشكالت و اضطرابات و صدها
بدبختي ديگر نجات ميدهد .
شرح اين موضوع بخاطر اهميت و حساسيتي كه دارد  ،به كمي تفصيل ضرورت دارد .
سنت الهي چنين است كه جامعة كه در آن منكرات شايع گرديده و حدود و حرمات الهي
پايمال و فساد در آن ريشه دوانيده و افراد جامعه به حيث تماشاچي به آن نظاره نموده و اقدام به
مقابله و تغير آن نميكنند  ،اهلل متعال چنين جامعه را به سخت ترين عذابها گرفتار نموده و صالحان
و غير صالحان آنرا مورد عذاب قرار ميدهد  .اين سنت الهي در حقيقت شالق تنبيه و قانون خيلي
خوفناكي است كه هر فرد بخصوص علماء و صاحبان قدرت را وادار مينمايد كه با تمام توان در
جهت اصالح جامعه و ايجاد تغيرات مثبت در آن بكوشند تا عذاب الهي را از خود و جامعه دفع
سازند  .در قرآن و سنت داليل و مثالهاي زياد وجود دارد كه حقانيت اين گفته ها را ثابت ميسازد
الف  :در قرآن كريم :
 167ـ اهلل  ميفرمايد :
              

(  األنفال)5/

” و بپرهيزيد از عذابي كه تنها به ظالمان شما نميرسد (بلكه همة شما را در بر ميگيرد) و بدانيد
كه بدون شك اهلل سخت عقوبت كننده است“ 
ابن عباس  ميفرمايد  ” :اهلل  مؤمنان را امر نموده است كه منكرات را در بين خود باقي
1
نگذارند  ،در غير آن مورد عذاب همهگير قرار ميگيرند “
امام قرطبي ميگويد  ” :بترسيد از عذابي كه از ظالم گذشته و صالحان و غير صالحان را در بر
2
ميگيرد “
ابن كثير در شرح اين آيت ميگويد ” :اهلل  بندگان مؤمنش را از فتنه و عذابي برحذر ميدارد كه
به گنهكاران منحصر نميماند بلكه عام گرديده و تمام مردم را در بر ميگيرد .
ب  :از سنت پاكيزة پيامبر : 
امام بخاري چنين روايت كرده است :
ٍ
ِ ٍ
ود اِ ِ ِ
« مثال الإاقائِِم اعلاى ح ُد ِ
اسافلا اها
ض ُه إم أا إع اَل اها اوبا إع ُ
اب با إع ُ
ض ُه إم أ إ
اَّلل اوالاإواق ِع ف ايها اك امثا ِل اق إوم إ
اسات اه ُموا اعلاى اسفيناة فاأ ا
اص ا
ُ
ا ُ
ِ
ِ
ِ
فا اكا ان الا ِذين ِِف أاسافل اها إِ اذا اسات اقوا من الإماء مُّروا اعلاى من افواق ُهم اف اقالُوا لاو أ ااَن اخرقإناا ِِف نا ِ
صيبِناا اخ إرقًا اواَلإ نُ إؤِذ ام إن اف إواقناا
ا إ
إ إ إ ا ا
إ
اإ إ إ
ا
َج ًيعا وإِ إن أا اخ ُذوا اعلاى أايإ ِدي ِهم اَناوا واَناوا اِ
ِ
َج ًيعا »
فاِإ إن ياإت ُرُك ُ
إ إ ا إ
وه إم اواما أ اار ُادوا اهلا ُكوا ا ا
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(صحيح البخاري ،كتاب الشركة عن النعمان بن بشري )
”مثال كسيكه حدود اهلل را مراعات ميكند و كسيكه از آن تجاوز مينمايد مانند كساني اند كه در
يك كشتي سوار بوده و بين خود قرعه مي اندازند  .پس يك تعداد آنها به طبقة پايين قرار ميگيرند
و براي تعداد ديگري طبقة بااليي ميرسد  .كسانيكه در قسمت تحتاني كشتي اند وقتي ميخواهند
كه آب بگيرند بر كسانيكه در طبقة بااليي اند گذشته و آب ميگيرند (باعث تكليف آنها ميگردند )
آنها با خود ميگويند اگر سوراخي در پائين كشتي ايجاد كرده و از آن آب ضرورت خود را گرفته
و باعث اذيت ديگران نشويم ! حاال اگر كسانيكه در طبقة بااليي كشتي اند  ،آنها را با فكر شان
آزاد بگذارند تمام شان هالك ميشوند ولي اگر دست آنها را گرفته و مانع كار شان شوند هردو
گروه نجات مييابند “
درين حديث شريف چنانچه قرطبي  ميگويد  ،دليل اين امر اينست كه عامة مردم به سبب
گناه عدة خاصي مورد عذاب قرار ميگيرند  .همچنان نشان ميدهد كه جامعه زماني مستحق عذاب
عمومي ميگردد كه معاصي و منكرات در آن ظاهر گرديده و انتشار يابد  .بدون اينكه كسي در پي
تغير آن باشد  .اگر تغير منكرات و برگرداندن امور مطابق شرع ممكن نبود  ،بركسانيكه قلباً با
منكرات بد بيني دارند  ،واجب است كه از آن شهر هجرت كنند  .همچنان ميتوان گفت كه
حديث فوق دال بر اينست كه انحراف از منهج صحيح و مسلك سالم منتج به هالكت عامه
ميگردد و حسن نيت و قصد نيك منحرفين مانع نزول عذاب و هالكت جامعه نميگردد  .زيرا
كسانيكه ميخواستند پائين كشتي را سوراخ كنند  ،هدف شان اين بود كه افراد مستقر در طبقة
بااليي را اذيت نرسانند و اين حسن نيت سبب نجات شان نگرديد  .زيرا عمل شان درحقيقت
خروج از منهج سالم در امري بود كه مربوط تمام مردم ميشد .
ِِ
اِ
ضُّرُك إم
الص يِد ِيق أاناهُ قا ا
س ُك إم اَل يا ُ
« اع إن أِاِب با إك ٍر ِي
ين ا
ااس إِنا ُك إم تا إقارءُو ان اهذه إالياةا ” اَّي أايُّ اها الذ ا
ال أايُّ اها الن ُ
آمنُوا اعلاإي ُك إم أإان ُف ا
ول اِ
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلام يا ُق ُ ِ
صلاى ا
ااس إِ اذا ارأ إاوا الظا ِاَلا افلا إم اَيإ ُخ ُذوا اعلاى يا اديإِه
ت ار ُس ا
ام إن ا
ض ال إِ اذا إاهتا ادإيتُ إم “ اوإِِيِن اِْس إع ُ
اَّلل ا
ول إ ان الن ا
ا
اَّللُ بِِعاق ٍ
ك أا إن ياعُ ام ُه إم ا
اب ِمإنهُ » (سنن الرتمذي ،كتاب الفنت)
أ إاو اش ا
” از ابوبكر صديق  روايت است كه فرمودند  :اي مردم شما اين آيت را ميخوانيد كه ” اي
كسانيكه ايمان آورده ايد بر خود الزم گيريد اصالح نفس خود را  ،ضرر نميرساند به شما
كسانيكه گمراه شدند در صورتيكه شما رهياب باشيد “ و من از رسول اهلل  شنيدم كه فرمودند :
چون مردم ظالم را در ظلمش مشاهده نموده و او را از ظلم منع نكنند نزديك است كه اهلل  همة
شانرا به عذاب همه گير گرفتار سازد “

ميزان شناخت صالح و فساد جامعه :

 169ـ چنانچه گفتيم  ،فرد مسئول اصالح جامعه و ازالة فساد از آن ميباشد  ،اما ميزان و
معياري كه صالح و فساد جامعه بر اساس آن تعين ميگردد  ،چيست ؟
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در جواب اين سئوال به صورت خالصه ميتوان گفت كه  ،جامعة صالح همان است كه بر
اساس عقيدة اسالمي اعمار گرديده و نظام اجتماعي و ساير قوانين آن از همين عقيده نشئت كرده
باشد  ،چنانچه بعضي خصوصيت هاي آن را در بحثهاي گذشته شرح نموديم .
جامعة فاسد همانست كه بر اساس عقيدة غير اسالمي ايجاد گرديده و نظام اسالمي در
بخشهاي مختلف آن حاكم نبوده و منكرات در آن عموميت يافته باشد  .اسالم چنين جامعه را
جامعة جاهلي ميخواند اگرچه اهل آن ظاهراً مسلمان باشند
به تعبير ديگر  ،جامعة صالح همانست كه بر اساس معاني و ارزشهاي اسالمي استوار باشد و
احكام اسالمي در تمام بخشهاي آن مرعي اإلجراء باشد و جامعة فاسد  ،برخالف آن ميباشد .
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بحث سوم :

نظـام افتـاء

1

زمینۀ سخن :
 170ـ هر فرد مسلمان مكلف است كه تمام عملكردهايش بر وفق احكام اسالم بوده و
فيصلة شريعت را كه در نتيجة افعالش صادر ميگردد بپذيرد و روابط خود را با ديگران به نحو
مشروع برقرار سازد  .اگر درين موارد چيزي نميدانست و يا در بعضي حاالت حكم شرع برايش
واضح نبود  ،واجب است كه نسبت به آن معرفت كامل پيدا كند  .تا اعمال و سلوك خود را
مطابق حدود تعين شده در شريعت انجام دهد .
يكي از راههاي كسب معرفت و معلومات ديني اينست كه علماء به تعليم و آموزش مردم
اقدام نموده و احكام ديني را به مردم برسانند  .و يا اينكه مردم با مراجعه به علماء سؤالهاي خود
را با آنها مطرح نموده و از احكام شرعي معلومات حاصل كنند .
171ـ تعليم دادن مردم و تبليغ احكام ديني به آنها از فرايضي است كه اسالم بدوش اهل علم
گذاشته است  .آنها شرعاً مكلفيت دارند كه مردم را در امور ديني تعليم داده و به اندازة كه اسالم
آموزش آنرا الزم ميداند  ،به آنها آگاهي دهند  .فرضيت اين امر زماني قوت ميگيرد كه جهل در
بين مردم افزايش يافته و معالم و نشانه هاي شريعت كمرنگ شده و بدعتها در بين مردم رايج
======================================================
 1ـ اين مبحث و بحث نظام حسبه  ،موضوعات اختصاصيتري را احتواء ميکند لذا فهم آن دقت بيشتر ميخواهد  .همچنان با در نظر
داشت دو ملحوظ بهتر دانستيم كه اصطالحات فقهي اين مباحث را بشکل اصلي آن و بدون ترجمه تقديم نماييم  .يکي اينکه زيبايي و
جزالتي كه درين اصطالحات وجود دارد  ،در ترجمة آن به زبان ديگري موجود نخواهد بود  .ديگر اينکه اصطالحات مذكور جزء فرهنگ
ديني ما بوده و ضرورت است كه جوانان ما به آن آشنا شوند  .مترجم
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شود  .اگر علماء در اداي اين فريضه كوتاهي كنند  ،گنهكار بوده و با سخت ترين محاسبه مواجه
ميشوند  .زيرا هرنوع تقصير در مسئوليت مرادف با كتمان علومي ميباشد كه نزد آنها امانت بوده و
مأمور به نشر و تبليغ آن ميباشند .
اما وقتيكه علماء به تبليغ دين مي پردازند  ،بر مردم واجب است كه به سخنان آنها گوش داده
از گفته هايشان بياموزند و به آن عمل نمايند  .اگر چنين نكردند گناه آن بدوش خود آنها بوده و
در آخرت مورد محاسبه قرار ميگيرند  .زيرا با تبليغ علماء و بيان احكام ديني حجت بر ايشان قايم
ميگردد .

 172ـ اما با وجود تبليغ احكام ديني از سوي علماء  ،بازهم ممكن است كه عدة نسبت به

احكام ديني جاهل بمانند و يا شايد علماء در انجام مسئوليت شان تقصير نموده و در اثر آن
يكتعداد افراد از علوم ديني محروم مانده و روزتا روز تعداد اينگونه افراد افزايش يابد و باآلخره
جهل بر جامعه حكمفرما گردد  .در چنين حالتي بر كسانيكه نسبت به احكام شرعي بيخبر مانده
اند واجب است كه مسايل مهم ديني را بياموزند  .قرآن كريم دستور ميدهد كه :
(          النحل)4/

” اگر مسئلة را نميدانستيد از اهل علم سئوال كنيد “ 
تقصير علماء در تبليغ و دعوت به سوي دين  ،مسئوليت جاهل را مرفوع نميسازد بلكه او در
هر صورتي بايد با مراجعه به علماء و سؤال از آنها علم ضروري براي تعميل احكام شرعي را
بدست آرد .

 173ـ اين سؤال كردن و جواب دادن آنها و مواردي كه به اين سؤال و جواب تعلق ميگيرد ،

حالت سؤال كننده  ،جواب ارائه شده و موقف عالم هنگام جواب  ،حكم مسئلة مورد سؤال مانند
وجوب  ،ندب  ،اباحت و غيره اموري اند كه مجموعة آنها در نظام اسالمي بنام ” نظام افتاء“ ياد
مي شود .
معناي لغوي افتاء :
 174ـ در لغتنامة «لسان العرب» از ابن منظور چنين آمده است :
أفتاه في األمر  :يعني موضوع را برايش بيان كرد .
أفتاه في المسئله  :يعني  :جواب سؤال او را ارائه كرد.
اسم مصدر آن « فتوي» است و « فتوي» اسم مصدر است كه در موضع إفتاء بكار برده ميشود

و الفتيا و الفتوي حكمي است كه فقيه صادر مينمايد .
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از شرح لغوي كلمة افتاء ميفهميم كه استفتاء در لغت به معناي سؤال كردن از حكم شرعي
مسألة ميباشد  .شخص سؤال كننده را ” مستفتي“ و شخص جواب دهند را ” مفتي“ مينامند و
جوابي را كه ارائه ميكند ” فتوا“ و عمل جواب دادن را ” افتاء“ ميخوانند .
پس در نظام افتاء ،مستفتي  ،مفتي  ،افتاء و فتوا اركان چهارگانة اين نظام را تشكيل ميدهد .
افتاء در اصطالح :
 175ـ معناي اصطالحي افتاء  ،همان معناي لغوي آن ميباشد كه متضمن وجود مفتي ،
مستفتي  ،افتاء و فتوا است  .ولي با اضافة اين قيد كه مسئلة مورد سؤال بايد از امور شرعي بوده و
حكم آن نيز بر اساس مفاهيم شرعي ارائه گردد .
در نظام افتاء كه ميخواهيم ازآن سخن بگوييم  ،مستفتي شخصي است كه حكم شرعي مسايل
را مورد سؤال قرار ميدهد و شخصي كه جواب ميدهد  ،مفتي ناميده ميشود و عملي را كه انجام
ميدهد افتاء و نص و متن جواب او را فتوا ميگويند .
منهج بحث :
 176ـ با توجه به شرح فوق  ،بحث حاضر به چهار مطلب اساسي ميپردازد .
اول  :مستفتي
دوم  :مفتي
سوم  :افتاء
چهارم فتوا
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مطلب اول :

مستـفتي
مستفتي كیست ؟
 177ـ مستفتي كسي را گويند كه حكم شريعت را در مورد مسئلة ميپرسد  .معناي سخن
اينست كه  ،شخص مذكور نسبت به آن حكم جاهل ميباشد  ،لذا از مفتي سؤال ميكند تا حكم
شرع را دانسته و مطابق آن عمل نموده و از فتواي مفتي تقليد نمايد .
ولي آيا بر هر كسيكه از حكم شرعي جاهل باشد واجب است كه در مورد آن سئوال نموده و
كسب معرفت نمايد يا نه ؟
اگر حكم شرعي را ميدانست و يا ميتوانست كه خودش حكم آنرا از نصوص دريافت نمايد ،
آيا بازهم برايش جايز است كه از ديگري سؤال كند ؟
جواب اين سؤال نسبت به افراد فرق نموده و با در نظرداشت حالت هر شخصي حكم آن تغير
مييابد .بنابرين  ،در بعضي حاالت طلب فتوا حرام است و در بعضي حاالت واجب و در بعضي
موارد مباح است  .پس بايد اصناف و اقشار مردم درين رابطه بيان گردد .
اول  :كسانیكه استفتاء براي شان حرام است :
كسيكه اهليت اجتهاد را دارد و شروط اجتهاد به گونة كه در كتب اصول فقه ذكر شده است در
وجودش متحقق بود  ،چنين شخصي مجتهد بوده و از شخصي ديگري برايش حرام مي باشد .زيرا ،
در حاليكه به رتبة اجتهاد رسيده است  ،بااليش واجب است كه اجتهاد نموده و در فهم مساله
تحقيق نمايد تا حكم آنرا به وجه تعين و يا گمان غالب دريابد  .لذا بر او حرام است كه از حكم
مسئلة مورد نظر از كس ديگري طلب فتوي نمايد  .البته حكم تحريم به همان استفتاء و سوالي راجع
ميباشد كه به خاطر تقليد از فتوا صورت گيرد  .اما اگر مجتهدي بخاطر كسب معلومات بيشتر و فهم
درست مسئلة از شخص ديگري سئوال ميكند برايش جايز بوده و ممانعتي وجود ندارد .
اگر مجتهد بعد از مناقشه و مذاكره با ديگري دانست كه حق با اوست  ،واجب است كه نظر
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خود را ترك نموده و از نظر جانب مقابل پيروي كند  .زيرا اين حكم نيز در جملة احكامي ميباشد
كه بعد از اجتهاد به فهم آن دست يافته است .
179ـ زمانيكه گفتيم اجتهاد قابل تجزيه مي باشد  ،و اين قولي است كه ما آنرا ترجيح ميدهيم
 .معناي سخن اينست كه اگر فرد مسلماني در بعضي موارد و مسايل مجتهد بوده و در موارد
ديگري به درجة اجتهاد نرسيده است  ،او در مواردي كه قدرت اجتهاد و استخراج مسايل و
احكام آنرا دارد  ،در همان موارد به منزلة مجتهد مطلق بوده و برايش جايز نيست كه از كس ديگر
فتوي طلب و از فتوايش تقليد كند  .اما در مسايل و احكاميكه از فهم آن عاجز است  ،به منزلة غير
مجتهد بوده و بر او الزم ويا اقال جايز است كه از ديگري فتوا بخواهد .
دوم  :كسانیكه استفتاء بااليشان واجب است :
180ـ استفتاء (طلب فتوي) بر تمام كساني واجب است كه به درجة مجتهد نرسيده باشند و
شناخت حكم شرعي بااليشان واجب شده باشد  .پس جواز استفتاء دو شرط اساسي دارد .
اول  :مستفتي (كسيكه فتوا طلب مي كند )بايد غير مجتهد باشد برابر است كه سبب آن ،عجز
در اجتهاد به علت عدم استعداد توانائي بر اجتهاد باشد و يا نبودن ذوق و فهم فقهي و يا نداشتن
فراغت كافي براي طلب علم  ،تا به درجة اجتهاد برسد و يا هر سبب ديگري .
دوم  :واجب بودن معرفت حكم شرعي  ،كه اين شرط نظر به اختالف احوال مردم  ،متفاوت
مي باشد  .مثالً  :كسيكه به سن بلوغ رسيد  ،بر او واجب است احكام نماز و چگونگي اداي آنرا
بداند  .و چون ماه رمضان فرارسيد  ،بايد احكام مربوط روزه را بياموزد و چون مالش به حد
نصاب برسد  ،زكات بر وي واجب ميگردد و بايد احكام آنرا بداند و زمانيكه استطاعت حج را
پيدا كرد واجب است كه احكام حج را بداند بر هر كسيكه واقعة پيش آمد  ،واجب است كه
حكم شرعي آنرا بداند  ,كسيكه به كار تجارت مي پردازد بايد احكام مربوط به خريد و فروش و
معامالت مالي را بياموزد .
اصل و قاعدة جامع اين شرط چنين است كه «باالي هر كسيكه شناخت حكم شرعي معيني
الزم گرديد  ،واجب است كه از اهل علم در آن مورد سؤال كند» و اما معرفت مسايل و احكام
زايد بر آن در حق فرد مستحب و در حق امت از جملة فرضهاي كفايي است  ،زيرا حتماً بايد در
بين امت كساني باشند كه مسايل شرعي را باتمام تفصيالت آن بدانند و حتي به درجة مجتهد
رسيده و در امور ديني مورد احتياج مردم ،فتوا بدهند .

181ـ خالصة سخن اينست كه باالي شخص عامي واجب است كه در مورد مكلفيت هاي
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شرعي خود از علماء فتوا بخواهند تا اين مكلفيتهاي خود را بوجه احسن و شرعي آن اداء نمايند .
صنف سوم  :كسانیكه استفتاء برايشان جايز است :
182ـ استفتاء براي شخص غير مجتهد در مواردي جايز است كه معرفت آن بااليش واجب
نمي باشد  .مانند شخص عامي كه هنوز حج بااليش فرض نشده است  ،لذا معرفت احكام حج
بااليش الزم نبوده و سؤال كردن درين مورد بااليش واجب نمي باشد  .اما سؤال كردن در آن
مورد و مسايل ديگر برايش جايز مي باشد  .زيرا معرفت احكام شرعي و افزودن بر معلومات
شرعي از امور مستحب در حق هر فرد مسلمان مي باشد .پس جواز آن اولي تر است .
183ـ اما آيا براي غير مجتهد جايز است كه در مواردي سؤال كند كه هنوز واقع نشده است
؟ و از وقايعي فتوا بخواهند كه هنوز بااليش نيامده و معرفت حكم آن بااليش واجب و الزم
نگرديده است ؟
علماء درين مورد دو قول دارند :
اول  :عدة آنرا مكروه ميداند چنانچه از امام مالك  نقل شده است كه ايشان سؤال كردن از
حكم مسايل قبل الوقوع را نمي پسنديدند  .به همين سبب  ،وقتي بعضي شاگردانش ميخواستند
كه حكم مسئالة را بدانند كه هنوز واقع نشده است  ،كسي را مأمور مي ساختند كه در آن مورد به
گونة سؤال كند كه گويا واقع شده است .
علت كراهيت نزد اين دسته علماء اينست كه فتوا دادن در مسايل ديني موضوع خطير و
مسئوليت بزرگي مي باشد .زيرا فتوا دادن در مسايل شرعي در حقيقت خبر دادن از شريعت الهي و
حكم اهلل ميباشد و اين كار زماني جايز و ممكن است كه مجتهد تمام استطاعت و كوشش خود را
بكار ببرد و اگر احيان ًا مجتهدي درين امر كوتاهي كرده و تعمق الزم را بكار نبرد با مسئوليت بزرگي
مواجه خواهد بود  .پس تا زمانيكه واقعة رخ نداده است حاجت و ضرورتي به طلب فتوا نبوده نبايد
كسي در معرض اين مسئوليت بزرگ واقع گردد  .بلكه سالمت و احتياط در امور ديني  ،خود داري
ازين نوع فتوا را الزم ميگرداند  .همچنان ممكن است كه اجتهاد و فتواي مجتهد نظر به شرايط و
اوضاع تغيير كند  .يعني در حاليكه حادثه هنوز پيش نشده است مفتي فتوايش را صادر نمايد  .ولي
زمانيكه آن واقعه عمالً واقع ميشود  ،شرايط به گونة ديگري بوده و اجتهاد و فتواي مجتهد با واقعيت
تطابق نداشته باشد و مجتهد نمي تواند كه به مستفتي از اجتهاد جديدش خبر دهد .
بنابرين داليل  ،بهتر آنست كه مفتي از اصدار فتوا در مواردي كه هنوز واقع نشده است
خودداري كند  .همچنان بر شخص عامي بهترست كه در مواردي فتوا بخواهد كه به آن احتياج
داشته و عمالً با آن درگير است و مسايلي كه هنوز واقع نشده است ترك كند .
184ـ قول دوم  :مبني بر عدم كراهيت سؤال ار مسايلي است كه هنوز واقع نشده باشد  .البته
در صورتيكه مقصد سؤال كننده دانستن حكم شرعي مسئالة باشد كه احتمال وقوع آن مي رود .
اين نظريست كه آنرا ترجيح مي دهيم  ،زيرا هيچ ضرري در آن وجود ندارد بلكه در آن احتياط در
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مسايلي است كه احتمال وقوع آن مي رود  .چه  ،بسيار ممكن است كه همان حادثه پيش آيد
ولي براي شخص مذكور زمينة سؤال و رسيدن نزد مفتي ميسر نگردد  .پس حرصي كه در زمينة
دريافت احكام شرعي دارد كامالً بجا بوده و بر مفتي واجب است كه جواب و فتواي الزم را
برايش بدهد  .درين صورت هر دو كار نيك نموده و راه خطاء در پيش نگرفته اند  ،سؤال كننده
بخاطر اشتياق و حرصي كه در معرفت حكم شرعي دارد و مفتي بخاطر آموختن مستفتي مسايلي
را كه اشتياق آنرا دارد .
بنابر همين نظر است كه عدة از علماء مسايلي را بصورت فرضي تصور نموده و جوابهايي
براي آنها تدارك و در كتابها تدوين كرده اند تا كسيكه ميخواهد حكم شرعي را بداند  ،به آن
كتابها مراجعه نمايد .
مستفتي از كسي فتوا بخواهد كه صالحیت آنرا دارد :
185ـ چناچه ديديم ،در مواردي واجب و در مسايلي جايز است كه مسلمان فتوا بخواهد  .اما
بايد از كساني فتوا بخواهد كه صالحيت و اهليت فتوا را داشته باشند  .زيرا ميدانيم كه استفتاء در
مسايل متعلق به دين و احكام شرعي صورت ميگيرد پس بايد درين موارد احتياط نموده و از
كساني فتوا بخواهد كه اهل فتوا باشند .
اما سؤال اينست كه شخص عادي چگونه مفتي با كفايت و صالح را بشناسد تا از او فتوا بخواهد ؟
در جواب گفته اند كه مستفتي بايد در مورد او از اشخاص قابل اعتماد سؤال كند و يا از
شهرتش در بين مردم او را بشناسد و اينكار در توان شخص عامي ميباشد .
186ـ اگر شخص عامي در شهر و قرية خود كسي را بخاطر طلب فتوا نيافت بااليش الزم
است كه سفر نموده و بجائي برود كه به مفتي دسترسي پيدا كند  .چنانچه سلف صالح ما زمانيكه
ضرورت به معرفت حكم شرعي درمسألة پيدا ميكردند و كسي را بخاطر فتوا نمي يافتند به جائي
سفر ميكردند كه عالم و مفتي با كفايتي را در آنجا سراغ كرده وسؤال خود را مطرح مي نمودند .
فتوا خواستن از با صالحیت ترين شخص :
18ـ چون بر مستفتي الزم است كه از مفتي با صالحيت طالب فتوي شود  ،آيا بااليش
واجب است كه در صورت كثرت مفتي ها در يك منطقه در جستجوي صالح ترين مفتي گردد ؟
علماء در ين مورد دو قول ارائه كرده اند :
اول  :جستجو و طلب كردن صالح ترين مفتي بااليش واجب نيست و ميتواند كه از هر
شخصي كه اهليت و صالحيت فتوا را دارد سؤال كرده فتوا بخواهد  .زيرا شخص عامي توان
شناخت بهترين مفتي و ميزان علماء و شناخت مقام و مراتب علمي شانرا ندارد  ,پس مكلف
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ساختن او به اين كار ،يك نوع از تكليف باالتر از توان او مي باشد .
دوم  :بر او واجب است كه صالح ترين مفتيان را جستجو نموده و از وي فتوا بخواهد و اين
كار  ,مكلف ساختن او به عمل فوق طاقتش نمي باشد  .زيرا فرد اصلح را ميتواند كه با سؤال
كردن  ,خبر شخص ثقه و يا شهرتش در بين مردم بشناسد و كار برايش ممكن بوده و براي
معرفت اصلح كافي ميباشد  .و اگر بعد از تحقيق و جستجو به شناخت صالح ترين مفتي مؤفق
نشد  ,آنگاه ميتواند كه با نزديك ترين مفتي سؤالش را مطرح نمايد .
188ـ قول راجح و قرين صواب نزد ما  ,قول اول مي باشد  .زيرا صحابه كرام و تابعين و
ساير سلف صالح باالي مستفتي بحث و جستجوي مفتي اصلح را واجب نمي دانستند  .و اين
خود دال بر جواز ترك افضل و استفتاء از فاضل مي باشد  .اما باز هم بهتر است كه در صورت
امكان  ,با كفايت ترين مفتي را پيدا كرده و از او فتوا بخواهد .
صالح ترين مفتي چه كسي است ؟
189ـ چون بنابر قول دوم  ,جستجو و پيدا كردن صالح ترين مفتي را واجب دانستيم و يا بنابر
قول اول و ترجيحي كه قايل شده و آنرا مستحب گفتيم  ,سؤال اينست كه صالح ترين شخص
براي فتوا دادن چه كسي است ؟
از سخنان علماء بر مي آيد كه بهترين مفتي همانست كه داناترين و متقي ترين شخص زمان
خود باشد  .اما اگر در يك محله يكي داناترين مفتي و ديگر متقي ترين آنها باشد  ,مستفتي بايد از
كدام آنها سؤال كند ؟
از علماء درين مورد دو قول نقل شده است :
اول  :اينست كه از داناترين آنها بايد سؤال كند  ,زيرا داناترين آنها بهترين مفتي مي باشد  .به
اين خاطر كه مدار فتوا بر علم است و ماداميكه او داناتر است  ,اولي تر بر فتوا و بهتر از ديگران
مي باشد .
دوم  :نظر دوم اينست كه بهترين آنها  ,متقي ترين آنهاست  .پس بايد مستفتي از متقي ترين
آنها فتوا بخواهد  .ارائه كنندگان اين نظر استدالل مي كنند كه اهلل  مي فرمايد :
()      

«از اهلل بترسيد و اهلل به شما تعليم ميدهد »
همچنان از سلف صالح روايت شده است كه فرموده اند ”.اين علم دين است پس متوجه
باشيد كه از چه كسي دين خود را اخذ مي كنيد “
190ـ قول قابل ترجيح نزد ما اينست كه از متقي ترين آنها استفتاء صورت گيرد زيرا شخص
متقي همان مقدار علمي كه دارد براي اصدار فتوا كفايت ميكند اما تقوايي كه دارد او را از جرئت
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بي مورد بر فتوا و تساهل درآن مانع گرديده واز لغزشگاه هاي مخفي خواهشات نفساني
نگهميدارد همچنان تقوا و پرهيزگاري سبب ميشود كه به خاطر دريافت حكم صحيح مسأله ،
تحقيق و كاوش بيشتر نمايد و اين بحث و تدقيق زياد و اخالص نيتي كه دارد فتواي او را قرين
حق ميگرداند .وحتي ميتوان گفت كه در عصر حاضر كه جوهر تقوا در عامة مردم و در اكثر
علماء به پائين ترين درجة خود تنزيل نموده است  ،يگانه مفتي با صالحيت وكفايت همانا متقي
ترين آنها مي باشد  .لذا احتياط در امور ديني الزم ميگرداند كه مستفتي در جستجوي متقي ترين
مفتيان برآمده و از ايشان فتوا بخواهد و شخص داناتر را كه تقواي الزم براي فتوا را ندارد ترك
نمايد  .البته بشرطي كه به اندازة كافي علم داشته باشد .
سوال كردن مستفتي از چند مرجع فتوا :
191ـ اگر در جوابي كه مفتي ارائه كرد اطمينان ذهني و نفسي براي مستفتي حاصل نشد،
درآنصورت چه كند ؟
گفته اند كه حق دارد از مفتي ديگري سؤال كند .
اما اگر فتوا هاي مختلفي برايش داده شد در آنصورت چگونه عمل نمايد ؟
درين مورد نيز اقوال مختلفي وجود دارد .
اول :مستفتي همان فتوائي را بپذيرد كه ممنوعيت مسئلة مورد سؤال را نشان ميدهد و فتواي
مبني بر اباحت را ترك كند زيرا احتياط بيشتر در همان فتوا مي باشد .
دوم:آسانترين و خفيف ترين فتوا را قبول كند .چنانچه اهلل متعال ميفرمايد :
(          البقره)185/

” اهلل  بر شما آساني را ميخواهد و ارادة سختي را بشما ندارد“
و رسول اهلل  ميفرمايد :
« عن اب ِن عُمر عن ِ
اَّلل  قال إ ان ا
رسول ا
ب أا إن تُ إؤتاى اعازائِ ُمهُ »
صهُكما َُِي ُّ
اَّللا َُِي ُّ
ب أ إن تُ إؤتاى ُر اخ ُ
اا
(صحيح ابن حبان) 
” از ابن عمر  روايت است كه رسول اهلل  فرمود  :اهلل  دوست دارد كه به رخصتهايش هم
عمل كرده شود چنانچه دوست دارد كه به اوامر و عزيمتهايش بايد عمل كرده شود“
سوم :بر مستفتي الزم است در قدم نخست دانا ترين و متقي ترين مفتي را پيدا كرده و از او
سئوال كند  .اگر به دريافت چنين عالم و دانشمندي كه حايز هردو صفت باشد مؤفق نگرديد ،
بلكه با دو عالمي مواجه شد كه يكي داناترين وديگر آن متقي ترين آنها بود  ،درينصورت از متقي
ترين آنها سؤال كرده و مطابق فتواي او عمل كند .
اما بعضيها گفته اند كه از آنكسي كه مرتبة بلند علمي دارد ،فتوا خواسته و مطابق آن عمل نمايد .
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چهارم  :به قول همان عالمي عمل كند كه فتواي او با فتواي ديگران موافق باشد .زيرا قرار
گرفتن يك فتوا در كنار فتاواي ديگر سبب تقويت آن ميگردد  .همچنان تعدد ادله و غلبة گمان نيز
سبب ترجيح اقوال شده ميتواند .
پنجم  :از بين فتاواي ارائه شده يكي را انتخاب كرده و مطابق آن عمل نمايد  .زيرا كسانيكه
فتوا داده اند همه اهليت افتاء را دارا بوده و سخن همة آنها قابل عمل ميباشد .
 192ـ از نظرما بهتر آنست كه اين مسئله با تفصيل بيشتري بررسي گردد تا جواب درست در
دسترس ما قرار گيرد  .بدين معنا كه مستفتي بايد دقت كند كه داناترين و متقي ترين مفتي را دريافته
و از او فتوا بخواهد و بايد مطابق آن عمل نمايد  .درين حالت عدم اطمينان و سكون نفسي او هيچ
اعتبار ندارد و نبايد تحت تأثير وسوسه هاي رواني قرار گرفته و در پي خواستن فتوا از شخص
ديگر برايد  .ولي اگر مفتي از مواصفات فوق برخوردار نبود  ،بايد در قدم اول در جستجوي چنين
مفتي گرديده و از او فتوا بخواهد  .اما اگر دسترسي به چنين عالمي برايش ميسر نگرديد  ،در
آنصورت بايد متقي ترين مفتي را پيدا نموده و مطابق فتوايي كه برايش ميدهد  ،عمل نمايد  .و اگر
تمام آنها در مواصفات فوق در يك مستوي قرار داشت و خاطرش از فتواي يكي از آنها مطمئن
نشد  ،ميتواند كه همان سؤال را از مفتي ديگري نمايد  .اگر قول هردوي شان موافق بود اطمينان او
حاصل گرديده و مطابق آن بايد عمل نمايد  .اما اگر فتوا هاي شان با هم اختالف داشت به همان
فتوايي عمل نمايد كه اطمينان بيشتر او را فراهم ميسازد بدون اينكه به كثرت اقوال موافق و يا قلت
آن توجه نمايد  .زيرا قرار داشتن چند مفتي در يك جانب سبب ترجيح فتوا نميباشد بلكه قوت دليل
است كه سبب ترجيح قرار ميگيرد .بنابرين هر سخني كه مستند بر دليل قوي تر بود  ،همان قول قابل
عمل ميباشد و اگر دليلي براي ترجيح يكي از فتاوا وجود نداشت  ،در آنصورت فتواي داناترين و
متقي ترين مفتيان مورد قبول ميباشد  .بعد از آن فتواي متقي ترين آنها قابل ترجيح است .
اما اگر اين اسباب ترجيح در هيچكدام از فتاوا وجود نداشت  ،در آنصورت به همان فتوايي
عمل صورت ميگيرد كه بيشترين سكون و اطمينان را براي انسان ببار مي آورد  .چنانچه در
حديث شريف ميخوانيم :
ِ
ك َّي وابِصةُ ثااَل ًَث الِإربُّ ما اطإمأانا إ ِ ِ
اسات إف ِ
« إ ِ
إب او إِ
اك ِِف
اْل إُثُ اما اح ا
سا
ك إ
ت اقلإبا ا ا ا ا
ا ا
س اواط اإمأا ان إِلاإيه الإاقل ُ
اسات إفت نا إف ا
ت إلإايه االن إف ُ
االن إف ِ
ااس اوأ إافات إو اك » (رواه اْحد  ،عن وابصة )
ص إد ِر اوإِ إن أ إافتا ا
اد ِِف ال ا
س اوتا ارد ا
اك الن ُ
« از نفست و از قلبت فتوا بخواه اي وابصه ! (سه مرتبه تكرار نمود ).نيكي آنست نفس و قلب
بسوي آن ميالن و سكون مي يابد و گناه آنست كه در نفس انسان ميخلد و در نفس تردد ايجاد
ميكند ! اگرچه مردم به تو فتوا دهند »
ك » (سنن النسائي ،كتاب األشربه عن حسن بن علي )
« اد إ
ك إِاَل اما اَل ياِريبُ ا
ع اما ياِريبُ ا
” بگذار آنچه ترا به شك مي اندازد و برگزين كاري را كه تر به شك نمي اندازد“
تكرار استفتاء :
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 193ـ صورت مسئله اينست كه اگر شخص عامي در مورد حادثة خواستار فتوا گرديده و
فتواي مطابق سؤال خود دريافت نمود  ،بعد از چندي باز همان حادثه بارديگر واقع گرديد ،درين
صورت آيا بااليش الزم است كه جديداً فتوا بخواهد ويا مطابق همان فتواي اول عمل نمايد؟
درين مورد علماء به دو دسته تقسيم شده اند  ،عدة ميگويند كه اعادة استفتاء ضروري ميباشد
زيرا ممكن است كه نظر و اجتهاد مفتي راجع به مسألة مطرح شده تغير نموده باشد  .شمار
ديگري تكرار استفتاء را واجب نميدانند زيرا مستفتي حكم مسئله را در استفتاي اول خود دانسته و
ميتواند كه مطابق آن عمل كند  ،پس ضرورتي به فتواي جديد ندارد .
 194ـ از نظر من ،فهم درست اين مسئله به تفصيل بيشتري ضرورت دارد  .يعني اگر كسي
كه بار اول فتوا داده بود  ،بيشترين علم را داشته و بيشتر از همه متقي بود  ،ضرورتي به اعادة
استفتاء وجود ندارد و اگر چنين نبود و حادثه بار دوم واقع گرديد و او مفتي داناتري را سراغ
داشت واجب است كه خواستار فتواي جديد گردد  .زيرا اجتهاد مفتي جديد بيشتر از ديگران
قرين صواب ميباشد  .اما اگر شخص داناتر و متقي تر را نيافت بازهم بهتر آنست كه سؤالش را
تكرار كند زيرا در اجتهاد هر مجتهدي در صورت دست يافتن به داليلي كه قبالً برايش ظاهر
نشده بود  ،احتمال تغير و تبديل وجود دارد  .پس اگر فتواي دومي وي موافق با فتواي اولي او
بود  ،مستفتي بايد مطابق آن عمل نمايد  .اما اگر به نحو ديگري بود بايد استفتاء خود را از عالم
ديگري تكرار نموده و مطابق شرحي كه قبالً ذكر شد عمل نمايد .
كیفیت و الفاظ استفتاء :
 195ـ زمانيكه مستفتي از حكم مسألة و يا واقعة سؤال ميكند  ،در حقيقت حكم شريعت را
در آن مورد سؤال ميكند  .بنابرين الزم است كه الفاظي را بكار ببرد كه در آن مفهوم استفتاء تبارز
بيابد  .مثالً بگويد  ” :حكم شريعت در مورد اين مسئله چگونه است ؟“
و يا ” حكم اهلل متعال درين مورد چگونه ميباشد ؟“
و يا جمالتي به همين گونه كه مفهوم استفتاء را نشان دهد .
استفتاء به موجب مذهب معین :
 196ـ يكتعداد زيادي از علماء اين سؤال را مطرح كرده اند كه :
آيا باالي مستفتي الزم است كه مطابق مذهب معيني فتوا بخواهد ؟
و يا ميتواند كه بر اساس هر مذهبي كه خواسته باشد  ،استفتاء كند ؟
براي دريافت جواب درست اين سؤال بايد قبالً سؤال ديگري را جواب داد و آن اينكه؛ آيا بر
شخص عامي واجب است كه به مذهب معيني پابند بوده و در عزيمتها و رخصتها مطابق همان
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مذهب عمل و بر اساس آن استفتاء نمايد و يا پيروي از مذهب معيني بااليش واجب نميباشد ؟
اگر شخصي خود را منسوب به يك مذهب معيني دانسته و به آن التزام داشت و مطابق آن
فتوا خواست  ،پس التزام و انتساب او در كيفيت استفتاء كه انجام ميدهد چه ارزشي دارد ؟
 197ـ امام احمد بن حمدان حراني حنبلي در صدد جواب اين سؤال برآمده و ميگويد :
شخصي عامي از دوحالت بيرون نيست  ،يا اينكه پيرو مذهب معيني ميباشد و يا اينكه از
مذهب خاصي پيروي نميكند كه هر كدام ازين دو حالت  ،حكم خاص خود را دارد .
حالت اول  :آنست كه شخص مذكور پيرو مذهب معيني باشد  .در ين حالت علماء دو نظر را
ارائه نموده اند .
يكي اينكه منسوب بودن شخصي به مذهب معين او را مقيد به همان مذهب نميسازد  .زيرا
التزام به مذهب خاص باالي كسي الزم است كه داليل آنرا بداند و شخص عامي چنين معرفتي
ندارد  .بنابرين ميتواند كه از هر مفتي كه خواسته باشد سؤال كند و مطابق هر مذهبي كه برايش
فتوا داد بايد به آن عمل نمايد .
دوم اينكه  ،انتساب شخص عامي به مذهب معين يك انتساب قابل اعتبار بوده و پابند بودن به
آن مذهب را باالي او الزمي ميگرداند  .زيرا او به اين عقيده از مذهب معيني پيروي ميكند كه آن
مذهب  ،برحق ميباشد  .پس به آنچه معتقد به حقانيت آن است  ،التزام داشته و به خواسته هاي آن
بايد وفاء كند  .بنابرين بايد از كسي فتوا بخواهد كه مطابق مذهبش فتوا ميدهد .
حالت دوم  :عبارت از عدم التزام و انتساب شخص عامي به مذهب معين ميباشد  .درين
حالت نيز دو نظريه از جانب فقهاء ارائه شده است .
اول  :قول اول اينست كه اختيار و پيروي از يك مذهب بااليش واجب نميباشد كه
درينصورت وجوب استفتاء مطابق مذهب معيني خودبخود منتفي بوده و او ميتواند كه از هر
دانشمندي كه در دسترسش قرار دارد فتوا خواسته و مطابق آن عمل نمايد و چنين استدالل ميكنند
كه سلف صالح ما شخص عامي را ملزم به تقليد از مذهب معيني نگردانيده و استفتاء او را مقيد به
همان مذهب متبوع وي ندانسته اند بلكه استفتاء از هر دانشمندي را برايش جايز قرار داده اند .
دوم  :قول دوم اينستكه بر شخص عامي الزم است كه مذهب معيني اختيار كرده و به احكام
الزمي (عزيمتها) و رخصتهاي آن عمل و مطابق آن فتوا بخواهد  .طرفداران اين نظريه چنين
استدالل ميكنند كه اگر براي شخص عامي پيروي از مذاهب مختلف و مطابق خواسته هاي خودش
جايز باشد  ،در آنصورت در پي دريافت رخصتها در مذاهب مختلف ميگردد و اينكار چيزي جز
پيروي از خواهشات نبوده و منجر به گريز از مكلفيتهاي شرعي ميگردد و احكام شرعي به بازيچة
دست هوسبازان مبدل ميشود  .بنابرين بخاطر جلوگيري ازين تشتت و سردرگمي فقط يك راه
وجود دارد  ،و آن اينكه شخص عامي پابند مذهب معيني بوده و مطابق آن فتوا بخواهد و بر اساس
آن عمل نمايد  .آنها در جواب استدالل ارائه كنندگان قول اول ميگويند كه در عهد سلف صالح ما
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مذاهب هنوز به صورت منظم تحرير و تدوين نيافته بود و نه آنقدر معروف و مشخص بود  .لذا آنها
به جواز عدم التزام به مذهب معين فتوا داده اند  .همچنان ميگويند كه انتساب و انتخاب مذهب معين
بايد بعد از تحقيق و كاوش صورت گرفته و بعد از آنكه در مورد راجح ترين آنها معرفت كامل پيدا
نمود  ،آنرا انتخاب و به آن التزام ميورزد ومطابق آن فتوا ميخواهد .
قول راجح درين مسئله :
 198ـ براي اينكه قول راجح و قرين بصواب درين مسئله را دريابيم  ،به تفصيالت و
مقدمات ذيل ضرورت احساس ميگردد .
الف  :وجيبة هر مسلمان است كه حكم اهلل  را در مواردي كه بااليش واجب است مطابق
كتاب اهلل و سنت رسول اهلل  و استنباط درست ازين دو مصدر اصلي بياموزد و در صورت عدم
موجوديت نص صريح در آن مورد ،به مصادري مراجعه نمايد كه قران و سنت بسوي آن
رهنمايي كرده است .
ب  :اصل اينست كه فرد مسلمان در صورتيكه به مقام اجتهاد رسيده باشد  ،حكم اهلل متعال را
از طريق بحث و تحقيق در نصوص قرآن كريم و سنت نبوي و گونة داللت اين نصوص بر
مفاهيم بدست آورد .به اين ترتيب معرفتي كه از احكام شرعي بدست مي آورد مبتني بر دليل و
برهان ميباشد و اين همان معرفتي است كه شريعت اسالمي به كسب آن امر نموده است .
ج  :مسلماني كه توانايي بحث و اجتهاد را دارد ميتواند كه شيوة بحث و تحقيق و اصول
استنباط يكي از مجتهدين بزرگ را اساس كار خود قرار دهد البته تا زمانيكه اين اصول و مناهج
بحث به موجب دليل قابل قبول و سزاوار اتباع و پيروي باشد  .اگر چه اين شيوه هاي استنباط در
مذاهب مختلف يكي بر ديگري نظر به قوت دليل و ساير مرجحات برتري و اولويت داشته باشند.
د  :اگر فرد مسلمان از آنچه بيان شد  ،عاجز است  ،پس بااليش الزم است كه درين مسير از
اهل علم كمك و رهنمايي بخواهد و از آنچه كه ميگويند به اين اعتبار تقليد كند كه حكم شريعت
اسالمي چنين ميباشد و اهلل  كساني را كه نميدانند امر نموده است كه از كسانيكه ميدانند سؤال
كنند  .فائدة سؤال كردن زماني ظاهر ميگردد كه سخن اهل علم را قبول نموده و مطابق آن عمل
نمايد  .در غير آن سؤال كردن يك امر بيفائده و عمل بيهوده ميباشد و اهلل  از امر كردن به عمل
بيهود منزه است .
هـ  :مسلماني كه بدرجة اجتهاد نرسيده است اما ميتواند كه از كتابهاي علماء استفاده كند ،
ميتواند كه از نوشته هاي علماي كه قابل اعتماد بوده و امامت شان در دين مورد قبول اهل علم
قرار گرفته باشد  .مانند ائمة مذاهب مشهور و امثال ايشان استفاده نمايد.
چنين فردي ميتواند كه درين كتابها تفقه حاصل كرده و مسايل را از آن استخراج نمايد و به
اين حيثيت از آنها پيروي كند كه مسايل و احكام شرح شده درين كتابها  ،احكام شرعي بوده و
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علماء و اهل فقه و اهل معرفت اين احكام را استنباط كرده اند .
و  :زمانيكه فرد مسلمان آگاهي و علميت بر اساس يكي از مذاهب فقهي حاصل نموده و خود
را به يكي از آنها منسوب نمود  ،در آنصورت است كه به طور مثال شافعي  ،حنفي و يا مالكي
خواند ميشود و معناي اين انتساب اينست كه شخص مذكور در يكي ازين مذاهب تفقه حاصل
كرده و آنرا دليل و رهنماي خود در راه دستيابي به احكام شرعي قرار داده است  .پس مذهب در
حق او توضيح كننده و ظاهر كنندة احكام شرعي ميباشد نه در تصادم و تناقض با شريعت
اسالمي و بر همين اساس شخص مسلمان خود را تابع و مقيد به يكي از مذاهب دانسته است .
ز  :بنابرين اصل  ،اگر برايش معلوم شد كه مذهب او در يكي از مسايل موافق با دليل و قرين
صواب نيست  ،بلكه حق و صواب در مذهب ديگري است  ،بايد در آن مسئله مذهب خود را
ترك نموده و مطابق قول حق و صواب عمل نمايد  .او درين حالت راه درست و صحيح را در
پيش گرفته و مرتكب خطاء و گناهي نشده است  .به همين علت است كه بنيان گذاران و ائمة
مذاهب هر يكي با صراحت گفته اند كه ؛ چون حديث صحيح در دسترس تان قرار گرفت ،
همان حديث مذهب من است و قول مرا در صورت تعارض با حديث صحيح به ديوار بكوبيد .
زيرا حديث صحيح سخن حق بوده و حكم اهلل  يقيناً همانست كه در حديث ذكر شده است .
پس پيروي از آن واجب ميباشد  .بر همين قياس گفته ميتوانيم كه هر سخن و فتوايي كه با دليل و
برهان ثابت گردد  ،پيروي از آن واجب بوده و بايد رأي مخالف آن ترك كرده شود .
ح  :بنابر توضيحاتي كه ارائه شد براي مسلمان جايز است كه خود را منسوب به مذهب معيني
دانسته آنرا بياموزد ،در جزئيات آن تفقه حاصل نمايد و به اين اعتبار كه صواب در همين اقوال
است ،مطابق آن عمل و فتوا بخواهد  .همچنان براي شخص عامي جايز است كه خود را منسوب
به مذهب معيني ندانسته و احكام شرعي را قبل از وجوب آن ويا بعد از وقوع آن با سؤال كردن
از علماي عصر خود بياموزد  .او ميتواند كه بدون مقيد بودن به يك مذهب فتوا بخواهد و اگر
احياناً مطابق مذهب معيني سؤال ميكند  ،ميتوان آنرا چنين توجيه كرد كه او معتقد به صحت و
صواب مذهب معين در مسئلة مورد استفتاء بوده و آنرا بيشتر از ديگران قابل اتباع ميداند  .همچنان
كه براي شخص غيرمنتسب به مذهب معين جايز است كه بدون پابندي به مذهب معين طالب
فتوا گردد ،شخص منتسب نيز ميتواند كه بدون پابندي به مذهب معين فتوا بخواهد  .با اين توجيه
كه او در پي معرفت احكام شرعي ميباشد و شخص مفتي در هرحالت داناتر از اوست لذا نزد او
آمده و از حكم شرع از وي فتوا ميخواهد .
ط  :خالصة سخن اينست كه ؛براي شخص عامي كه به در جة اجتهاد نرسيده است اين
وسعت وجود دارد كه ميتواند بدون پابندي به مذهب مشخصي طالب فتوا گردد  .او درين استفتاء
از حكم شرع ميپرسد و هيچ تفاوتي ندارد كه او خود را منسوب به مذهب معيني ميداند و يا
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نميداند و اشكالي ندارد كه در مذهب معيني تفقه حاصل كرده است و يا نكرده است  .او نزد
مفتي آمده و ميگويد  :حكم شريعت در اين مسأله چگونه است ؟
اين شكل سؤال كردن كامالً صحيح ميباشد  .اما سؤال كردن مطابق مذهب معين  ،نهايتاً يك
كار جائز و قابل توجيه ميباشد .
طلب كردن دلیل از سوي مستفتي :
 199ـ آيا مستفتي حق دارد كه از مفتي دليل فتوايي را كه داده است بخواهد ؟
اگر چه بعضيها گفته اند كه او اين حق را ندارد بلكه ميتواند در مجلس ديگري دليل را از او
بخواهد  .ولي به نظر ما هيچ دليل موجهي بخاطر موكول كردن اين مطالبه به مجلس ديگر وجود
ندارد بلكه اينرا بهتر ميدانيم كه مستفتي در همان مجلس از مفتي دليل مسئله را بخواهد زيرا فتوايي
كه برايش ميدهد  ،دين است و او مطابق آن عمل نموده و اهلل  او را بر همان اساس مورد
محاسبه قرار ميدهد  .لذا حق دارد كه اطمينان كامل خود را حاصل نمايد و كمترين درجة
حصول اطمينان  ،خواستن دليل از مفتي ميباشد  .زمانيكه مفتي ميگويد  :دليل مسئله حديثي است
كه نص آن چنين است  ،درين صورت است كه مستفتي مطمئن شده و از وسوسه ها رهايي مي
يابد زيرا مطمئن ميگردد كه مفتي صحت حديث را دانسته و مطابق آن فتوا داده است  .اما اگر
گفت كه دليل مسئله رأي و اجتهاد من است ! و مستفتي به اين جواب او قانع و مطمئن نشد ،
ميتواند كه از مفتي ديگري فتوا بخواهد  .چنانچه حق دارد كه سخن مفتي را بدون اينكه دليل آنرا
بخواهد  ،قبول نموده و مطابق آن عمل نمايد به اين اعتبار كه مفتي از جملة اهل فتوا بوده و
اجتهاد او درست و قرين صواب است وبه ظاهر حال مفتي اكتفاء كرده و بداند كه او بدون علم
هيچگاهي فتوا نميدهد .
آداب مستفتي :
 200ـ علماء و فقهاي اسالم شماري از آداب و نزاكتهايي را معين ومشخص نموده اند كه
مستفتي بايد هنگام استفتاء آنرا مراعات نمايد .
واقعيت اينست كه  ،آداب سخن زدن  ،آداب شاگرد در برابر استاد و آداب مسلمان در برابر
اهل علم  ،اينها آدابي اند كه مستفتي بايد آنرا در نظر داشته باشد  .زيرا او مسلمان است  ،پس بايد
آداب اسالمي را در سخن زدن و مخاطب قرار دادن ديگران مراعات نمايد  .او به منزلة شاگرد در
برابر استاد است  ،پس بايد آداب اسالمي مطلوب درين رابطه را مراعات كند  .او از اهل علم
سؤال ميكند  ،پس بايد آدابي را كه در برابر علماء الزم است در نظر داشته باشد  .بنابرين الزم
است كه در برابر مفتي تواضع نموده و احترام او را بجا آورد  ،آواز خود را در برابرش بلند نكند ،
با دست به طرف او اشاره ننمايد و با لهجة بيرون از حدود ادب با او سخن نگويد  ،بخاطر
نشستن و سؤال كردن اجازه بخواهد  ،وقت مناسب را براي سؤال كردن انتخاب نمايد  ،چون با
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شخص ديگري مصروف سخن باشد  ،سؤال نكند  ،هنگام قيلوله (خواب نيم روزي) و وقت
استراحت شبانه دروازه اش را نكوبد و باآلخره ساير آداب و نزاكتها را جداً مراعات نمايد  .البته
واضح است كه شكل و مظاهر اين آداب نظر به عرف وعادات هر منطقه و مردم آن فرق ميكند و
مستفتي بايد اين آداب و اخالق را تا زمانيكه با شريعت اسالمي در تصادم نباشد  ،مراعات نمايد .
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مطلب دوم :

مفـتـي
شروط الزم براي مفتي :
 201ـ مفتي كسي است كه در برابر سؤالهاي مردم فتوا صادر مينمايد و از آنجاييكه افتاء در
حقيقت بيان و خبر دادن از حكم اهلل متعال است  ،پس الزم است كه مفتي اهليت و صالحيت
اصدار فتوا را داشته باشد  .اين اهليت را زماني كسب كرده ميتواند كه يك سلسله شرطهاي الزم
براي افتاء را در شخصيت خود تكميل نمايد  .البته به صورت مختصر گفته ميتوانيم كه شرطهاي
الزم براي كسب اهليت افتاء اينست كه مفتي بايد مسلمان  ،بالغ  ،عاقل  ،فقيه  ،مجتهد و از صفت
عدل برخودار باشد  .مرد بودن  ،آزاد بودن و قدرت تكلم داشتن از شرطهاي الزمي براي افتاء
بحساب نمي آيد لذا فتواي زنان  ،غالمان و افرادي كه سخن زده نميتوانند (گنگ) نيز معتبر ميباشد .
بعد ازين اجمال ميخواهيم شرح و توضيحي در مورد اين شرايط ارائه نماييم .

اول  :اسالم :

 202ـ لزوم اين شرط كامالً واضح و براي هر كسي قابل فهم است  .زيرا مفتي از حكم اهلل
 خبر داده و شريعت الهي را براي مردم توضيح و تبليغ مينمايد و احكام صادر شده از سوي او
بر افراد و حوادث تطبيق ميگرد  .لذا ضروري است كه مفتي به اهلل و رسول او ايمان داشه و به
شريعت الهي كه محمد  آورده است يقين و ايمان كامل داشته باشد .
اينكه اسالم چه است و انسان چگونه داخل اسالم ميگردد و نواقض ايمان كدامها اند و در
فقدان كدام مواردي انسان از دايرة اسالم خارج گرديده و مرتد خوانده ميشود  ،تمام اينها مسايلي
الً مورد بحث ما نميباشد  .لذا از
اند كه در كتب عقايد به صورت تفصيلي ذكر گرديده است و فع ً
ذكر آن صرفنظر مينماييم .
اما درين بحث به اين مختصر اكتفاء ميكنيم كه ؛ شناخت ظاهري مسلمان اينست كه به كلمة
شهادت اقرار نموده و به مفهوم و معناي آن اعتقاد جازم داشته باشد ،با زبان بگويد كه ” ال إله إال
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اهلل محمد رسول اهلل“ و خواسته ها و مطالبات قولي و عملي اين كلمه را بجا آرد  .يعني عبادتهاي
ظاهري چون نماز و روزه را اداء نمايد  ،اگر مالي داشته باشد كه به اندازة نصاب زكات رسيده
باشد  ،بايد زكات آنرا بپردازد و در صورت توانايي و استطاعت ،فريضة حج را بجا آرد  ،قلبش
مملوء از انقياد و تسليمي كامل در برابر اهلل متعال بوده و از احساس معارضه و كراهيت نسبت به
احكام شرعي كه رسول اهلل  آورده است كامالً مبراء باشد  .در مقابل خبري كه داده است و امر
و نهي اي كه صادر نموده است احساس دلتنگي نكند .
البته بر هر مسلمان الزم است كه مرتكب اقوال و اعمالي نگردد كه در تناقض با حقيقت
اسالم و كلمة شهادت قرار دارد  .در غير آن در عصيان  ،بدعتكاري و حتي ارتداد واقع گرديده و
از دايرة اسالم خارج ميشود و شخص مرتد واضح است كه صالحيت دادن فتوا را ندارد  .اما
بدعت و عصيان اگرچه به درجة ارتداد نميرسد  ،مگر در اهليت و صالحيت مسلمان جرح و
قدح وارد كرده و در اغلب حاالت سبب سلب صالحيت و اهليت فتوا از شخص ميگردد .

دوم  :بلوغ و عقلمندي :

 203ـ مفتي بايد از چنان عقل منور و تيزبيني برخوردار باشد كه بوسيلة آن احكام شرعي و
شرايط محيطي خود را به خوبي درك و تحليل نموده بتواند  .كمترين درجة عقل همانست كه
همراه با بلوغ ظاهر ميگردد  .به همين علت است كه از شروط مواجه شدن با مكلفيتهاي شرعي
اينست كه فرد بايد عاقل و بالغ باشد و بلوغ بدون عقل و عقل به تنهايي و بدون بلوغ كافي
نميباشد  .زيرا رسيدن به سن بلوغ نشانة پختگي و مرحلة عقل است  .با درنظر داشت همين
امرست كه مكلفيتهاي شرعي مربوط به بلوغ دانسته شده است و تكاليف شرعي بر پاية قابليت
فهم خطاب شرعي متوجة اشخاص ميگردد  .و فهم احكام شرعي و فتوا دادن در آن به فهم بيشتر
ضرورت دارد لذا موجوديت قدرت تعقل در افتاء ضروري تر نسبت به هر امر ديگري ميباشد  .با
درنظر داشت همين شرط است كه در هيچ يك از مراحل تاريخ فقه اسالمي كسي را سراغ
نداريم كه قبل از رسيدن به سن بلوغ متصدي امور افتاء شده باشد .
البته بايد تذكر داد كه سخن فوق الذكر به هيچ صورت در تضاد و تناقض با درست بودن
شنيدن و حفظ حديث قبل از سن بلوغ نميباشد و حتي بعضي علماء روايت كردن را قبل از بلوغ
نيز درست دانسته اند  .زيرا آموختن و حفظ حديث اتكاء بيشتر بر قدرت حافظه و ضبط دارد و
روايت حديث بر بنياد توانايي بر اداي آنچه شنيده و حفظ كرده است ميباشد و اين توانايي در
افراد پائين تر از سن بلوغ نيز متصور و ممكن است  .اما فتوا دادن بر اساس درك مفاهيم و
مقاصد شرعي و فهم دقيق احكام و شرايط محيطي صورت ميگيرد و در غالب احوال اين فهم و
درك در افراد پائين تر از سن بلوغ وجود نمي داشته باشد .
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سوم  :عدالت :

 204ـ عدالت شرط ديگري است كه موجوديت آن در شخصيت مفتي الزمي ميباشد .
مقصد ما از عدالت درين بحث همان هيئت و ملكة ايست كه شخص مسلمان به آن مزين بوده و
از متقضيات و لوازم آن اينست كه پابند اوامر و دساتير شرعي بوده آنچه را شرعاً مطلوب است
انجام دهد و آنچه را شريعت ممنوع قرار داده است ترك نمايد و از اعمال و اقوالي كه سبب
جريحه دار شدن وقار  ،مروت و حيثيت انسان ميگردد خود داري و از قرار گرفتن در مواقعي و
حاالتي كه مورد تهمت و سوء ظن ديگران قرار ميگيرد اجتناب كند  .اخالق و روش او به نحوي
باشد كه سزاوار علماي اسالم است .
البته آنچه گفتيم  ،به معناي موجوديت عصمت كامل و پاك بودن از هرگونه گناه نميباشد .
بلكه مقصد ما اينست كه ظاهراً با زيور نيكي آراسته و مطيع شريعت باشد  ،به گناهان كبيره دست
نزند و در مواردي كه در اثر خطاء و غلبة نفس ،گناهان صغيره از او سر ميزند اصرار نورزد و به
تعبير ديگر  ،هميشه درين كوشش باشد كه اقوال و افعال او همگام و موافق با شريعت اسالم بوده
و از آن خارج نگردد  .اگرچه احياناً انحرافات جزئي اي از وي صادر گردد .
پس شخص عادل كسي است كه حالت نيك بااليش غالب بوده اقوال و افعالي كه سبب
مجروح شدن حيثيت و شخصيت اسالمي اش ميگردد از او صادر نگردد  .البته صورتهاي نادري
كه در اثر غفلت و غلبة نفس صادر ميگردد  ،سبب قدح در عدالت او نميگردد بشرط آنكه بر آن
معصيتها اصرار نورزد .
بايد دانست كه اقوال و افعال متناقض با عدالت در قباحت و زشتي و جرحي كه بر شخصيت
انسان وارد ميسازد در يك درجه قرار ندارد  .لذا بعضي ازين اعمال سبب از بين رفتن عدالت
ميگردد و شمار ديگري از آنها اگرچه قبيح است اما سبب سقوط عدالت نميشود .
در جمله مواردي كه سبب سقوط و از بين رفتن عدالت ميگردد  ،كارهايي چون نسبت دادن
سخني به اهلل و رسول او بدون علم از طريق ايجاد بدعتها و تأويالت فاسد كه بطالن آن آشكار
باشد  ،همكناري و دوستي با ستمگران و صادر كردن فتوا مطابق خواست و ميل آنها  ،اخذ
رشوت و ميالن به تعصبات و غيره شامل مي باشد و چيزهاييكه سبب سقوط عدالت نميگردد ،
1
ارتكاب بعضي صغاير بشرط عدم اصرار و مداومت بر آن و امثال آن است .

چهارم  :اجتهاد :

 205ـ شرط اساسي و مهمي كه علماء موجوديت آنرا در مفتي ضروري ميدانند اينست كه

======================================================
1ـ چنين تعريفي از عدالت در مورد مفتي بوده و هدف ما عدالتي نيست كه در روايت حديث علماي جرح و تعديل موجوديت آنرا در
راوي شرط اساسي قبول حديث ميدانند  .مترجم
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مفتي بايد فقيه و مجتهد باشد  .مجتهد كسي است كه اهليت و توانايي شناخت و استخراج احكام
تفصيلي شرعي را از داليل معتبر آن از طريق بحث و تحقيق و مقارنة ادله داشته باشد و بر اموري
كه براي اجتهاد ضروري است احاطة الزم داشته باشد .
البته براي ثبوت چنين اهليتي  ،كثرت اجتهاد و استخراج مسايل زياد از نصوص الزم نيست
بلكه موجوديت اين توانايي و استعدادكفايت ميكند و كثرت عمل و فعاليت درين بخش  ،شرط
الزمي بحساب نمي آيد  .زيرا در چنين اهليتي موجوديت مقومات و اساسات آن الزم است كه
عبارت از توانايي بحث و استخراج احكام و شناخت آن از طريق تحقيق و استدالل در مصادر
معتبر شرعي ميباشد  .مثال آن مانند شاعري است كه استعداد كامل در سرودن شعر دارد  ،اگر اين
شخص اشعار زيادي سروده باشد و يا كم در هردو حالت شاعر بحساب مي آيد .

اقـسام مجـتهد :

 206ـ علمايي كه اجتهاد را شرط اساسي در افتاء ميدانند  ،مجتهد را به اقسام مختلف تقسيم
كرده و نشان داده اند كه كداميك آنها صالحيت افتاء را دارد  .آنها ميگويند  :بعضيها مجتهد مطلق
اند و عدة مجتهد در داخل مذهب اند و تعدادي هم در نوع خاص علم به درجة اجتهاد رسيده
اند و بعضيها در مسايل خاصي مجتهد اند  .پس بخاطر اينكه بدانيم كداميك اينها صالحيت و
اهليت فتوا را دارند  ،بايد هر يك آنها را با كمي تفصيل بشناسيم .

اول  :مجتهد مطلق :

 207ـ در تعريف مجتهد مطلق گفته اند كه :
كسي است كه اكثر مسايل فقهي و اصول فقه و ادلة آنرا حفظ و درك كامل نموده و از چنان
اهليت كاملي برخوردار باشد كه معرفت احكام شرعي همراه با دليل و ساير مالبسات آن برايش
ممكن باشد  .درينصورت اگر در اكثر مسايلي كه استنباط كرده است به حق رسيده بود  ،ميتواند
كه فتوا بدهد  .البته در موجوديت ساير شروطي كه براي افتاء ضروري ميباشد  .در غير آن
صالحيت افتاء و قضاء را ندارد .
گفته اند كه براي بدست آوردن اجتهاد مطلق بايد معرفت درست و شامل از كتاب و سنت
داشته نصوصي كه در مورد احكام وارد شده است بخوبي بداند  .او بايد امر و نهي  ،مجمل و مفسر
 ،محكم و متشابه  ،ناسخ و منسوخ  ،عام وخاص  ،مقيد و مطلق  ،مستثني و مستثني منه را در قرآن
كريم بفهمد  .معرفت و دانش او در حديث نبوي در حدي باشد كه حديث صحيح و غير صحيح
را از هم تميز نموده و مراتب رواي ها را بداند و وجه استدالل از حديث را درك كند .
همچنان گفته اند كه مجتهد مطلق بايد مواردي را كه فقهاء با هم اختالف دارند بداند و نكاتي را
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كه باهم موافق اند بياد داشته باشد و به قياس و شرطهاي الزم آن از معرفت كامل برخوردار باشد .
زبان عربي را به قدر كافي دانسته  ،اسلوب خطاب عربي و قواعد زبان مانند صرف و نحو را بداند .
چنين مجتهدي به اتفاق همة علماء اهليت افتاء را داشته و ميتواند كه به مقام مفتي قرار گيرد .

دوم  :مجتهد در مذهب معين :

 208ـ اين نوع مجتهد چهار حالت داشته و هر حالت او حكم خاص خود را دارد .
حالت اول  :آنست كه در اصول و قواعد بحث و استدالل و استنباط احكام از امام مذهب
خود پيروي ميكند اما در احكام تفصيلي كه امامش به آن دست يافته است  ،از او تقليد نميكند .
اين گونه مجتهد نيز حق دارد كه در منصب افتاء قرار گرفته و فتوا بدهد  .امثال اين نوع مجتهدين
امام ابويوسف و محمد در مذهب حنفي  ،قاضي ابويعلي در مذهب حنبلي  ،مزني و ابن سريج در
مذهب شافعي ميباشند .
حالت دوم  :آنست كه در مذهب امام خود مجتهد باشد و در تأييد مسايل آن به صورت
مستقل استدالل كرده بتواند  .و درحاليكه از اصول و قواعد مذهب و امام خود خارج نگردد ،
توانايي استخراج و استنباط مسايل را داشته و فروعات را تحت اصولي كه امامش تعين و
تشخيص داده است داخل نموده بتواند  .چنين شخصي نيز مفتي بوده ميتواند  .در چنين حالتي
مستفتي مقلد امام مفتي بوده و مقلد خودش (مفتي) بحساب نمي آيد زيرا او از استقالل كامل در
استخراج برخودار نبوده و فتوايي را كه ميدهد نميتواند به صورت مستقيم و مستقل به شريعت
نسبت دهد بلكه بواسطة امامش آنرا به شريعت منسوب مينمايد  .اما در بعضي حاالت از نوعي
استقالل در فتوا برخوردار ميباشد  .چنانچه در مسايلي كه حكم آن از امامش نقل نشده است با
استفاده از اصول مذهب و طريق تخريج امام خود فتوا داده و آنرا شامل فروعات مشابهي
ميگرداند كه قبالً از سوي امام مذهب حكم آن استخراج شده است  .درين صورت اين سؤال
پيش مي آيد كه آيا اين چنين حكم و فتواي او منسوب به شخص خودش برميگردد و يا به امام
مذهب او نسبت داده ميشود ؟
ظاهراً ميتوان آنرا از دو جهت اعتبار داد  .يعني از يك جهت فتواي او منسوب به امام ميگردد
زيرا مطابق اصول مذهب و تفريع بر مسايل مشابهي است كه قبالً در مذهب وجود داشته است .
و از جهت ديگر منسوب به خود مفتي بوده ميتواند  .زيرا او اجتهاد نموده و فتوايش را صادر
كرده است اگرچه از طريق تخريج بر اصول وضع شده از سوي امامش اين كار را انجام داده
است  .درينصورت شخص مستفتي مقلد همين مجتهد بحساب مي آيد نه از امام او .
حالت سوم  :آنست كه مجتهد به درجة دومي نرسيده باشد بلكه در مرتبة اصحاب ترجيح
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وتخريج مسايل از اصول مذهب قرار داشته باشد و فقه امام خود را حفظ و داليل آنرا آموخته
باشد و اين توان را داشته باشد كه اقوال و فتاواي امامش را تأييد و بخاطر حقانيت آن استدالل
نمايد  .همچنان قادر به ترجيح بين اقوالي باشد كه از سوي امامش ارائه شده است .
كسانيكه به اين درجه قرار دارند نيز حق افتاء را داشته و فتواي شان قابل پذيرش ميباشد اگر
چه فتواي شان به درجة فتواي مجتهدين درجة دوم رسيده نميتواند .
حالت چهارم  :آنست كه قادر به فهم و درك فقه مذهب بوده و بيشترين حصة آنرا حفظ
كرده باشد  ،اصول و ضوابط مذهب و تخريجات علماي مذهب را آموخته و توانايي رجوع به
مصادر اصلي مذهب را داشته باشد .
چنين شخصي فقط در مسايلي فتوا داده ميتواند كه احكام آنرا مجتهدين مذهبش قبالً بيان
كرده اند  .همچنان در مواردي حق فتوا دادن را دارد كه تحت ضابطة واضح و آشكار ضوابط
مذهب داخل باشد .

سوم  :مجتهد در يك نوع خاص علم :

 209ـ در تعين اين نوع علم گفته اند  :كسيكه در قياس ماهر بوده و شروط و مستلزمات آنرا
بخوبي ميدانست  ،ميتواند كه در مسايل قياسي فتوا بدهد  .كسيكه در علم ميراث فقاهت دارد
ميتواند كه در مسايل ميراث فتوا بدهد  .علي الظاهر چنين معلوم ميشود كه چنين شخصي نبايد
بحيث مفتي عام تعين گردد زيرا مفتي فقط در يك نوع خاص علم فتوا نميدهد  .اما ميتواند در
همان بخشي كه ميداند فتوا بدهد بدون اينكه رسماً به وظيفة افتاء تعين گردد .

چهارم  :مجتهد در مسايل خاص :

 210ـ آنست كه در مسايل معيني در فقه  ،به درجة اجتهاد رسيده باشد  .اين شخص ميتواند
كه در همان مسايلي كه ميداند فتوا دهد و از نظر ما چنين شخصي نبايد بحث مفتي عام مقرر
گردد اگر چه جايز است كه در مسايل خاصي مطابق فهم خود فتوا دهد .

خالصه و نتيجۀ بحث :

 211ـ خالصة سخن اينست كه مدار اهليت افتاء بر علم است  .علمي كه مورد قبول بوده و
مبتني بر بحث  ،استدالل و اجتهاد باشد  .پس هر كسيكه از چنين علمي در يكي از مسايل
برخوردار بود  ،حق دارد فتوا بدهد  .البته اين سخن متوجه كساني است كه به تجزيه پذيرفتن
اجتهاد قايل اند و اين رأي مورد تأييد ما هم قرار دارد  .و كسيكه حكم مسألة را نميداند  ،نبايد در
آن مورد فتوا دهد اگر چه در بخشهاي ديگري اهليت افتاء را داشته باشد .
 212ـ علماء شرطهاي ديگري را نيز الزمي دانسته اند تا بتواند كه وظيفة خود را به نحو بهتر
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و درست تر انجام دهد  .گفته اند كه مفتي بايد هوشيار  ،آگاه و ذهين باشد و نسبت به مردم و
مكر و فريبي كه در بين شان است معرفت كامل داشته باشد تا فريب مكر و نيرنگ شانرا نخورده
و در خطاء واقع نشود  .همچنان بايد در دينداري خود محكم و استوار بوده و در بيان حق از
مالمت كسي هراس نداشته باشد و از وعده ها و تهديدات كسي متأثر نشود و زاهد و متقي بوده
و ترس اهلل متعال قلبش را فرا گرفته باشد .
شكي نيست كه موجوديت اين شرطها در مفتي خيلي مهم بوده و علميت و عدالت ظاهري
ايكه دارد فقدان آنها را جبيره كرده نميتواند  .اما اين صفاتي است كه شناخت آن در ابتداء
ناممكن ميباشد و فقط زماني آشكار ميگردد كه عمالً در مقام افتاء قرار گرفته و به اصدار فتوا
بپردازد  .لذا بر امير مسلمانان الزم است كه در وقت انتخاب مفتي دقت زياد نموده و شخصي را
كه ميخواهد بحيث مفتي تعين نمايد بايد بخوبي شناخته و در مورد سلوك و تقوايش تحقيق
نموده و قبل از تعين او بحيث مفتي از اشخاص قابل اعتماد در موردش سؤال كند .
موجوديت مفتي واجب است :
 213ـ موجوديت مفتي با كفايت و داراي شروط افتاء از فرضهاي كفايي باالي امت اسالمي
ميباشد  .بنابرين واجب است كه در هر شهر و قرية حد اقل يك مفتي وجود داشته باشد تا در
مسايلي كه براي مردم پيش مي آيد و سؤالهايي كه مطرح ميگردد فتواي مناسب دهد و حتي قبل
از سؤال كردن به تعليم آنها اقدام نمايد .
شماري از علماء موجوديت تعداد زياد مفتيان را الزم دانسته و ميگويند كه بايد حد اقل در
مسافة كه نماز قصر ميگردد بايد يك مفتي وجود داشته باشد و حتي بخاطر بيان اهميت
موجوديت مفتي گفته اند كه در مكاني كه مفتي نباشد  ،سكونت كردن در آنجا حرام است و
مسلمانان بايد از آنجا هجرت نموده و به مكاني بروند كه مفتي زندگي ميكند تا احكام ديني خود
را فرا گرفته و حكم شرعي را در مورد حوادثي كه برايشان اتفاق مي افتد بدانند .
فراهم آوري زمینۀ آموزش و تربیت مفتي :
 214ـ چون موجوديت مفتي در جامعة اسالمي فرض كفايي ميباشد  ،پس اقدام به تربيت و
تهية اسباب و لوازم تعليم آنها نيز واجب است .
امام ابن حزم ميگويد  ” :بر هر جامعة كه در قريه  ،شهر و يا قلعة زندگي ميكنند فرض است
كه تعدادي از آنها به طلب علوم ديني برآمده و آنرا بياموزند  .قرآن و حديث و مخصوصاً
احاديث احكام را به صورت درست فرا گيرند و به تعليم و تربيت اجتماع خود بپردازند  .اگر در
محله و منطقة بود و باش شان كسي وجود نداشت كه آنها را تعليم دهد باالي شان فرض است
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كه از آنجا هجرت كرده و به جايي بروند كه مجتهديني در تمام بخشهاي علوم اسالمي وجود
داشته باشد اگر چه خيلي دور هم باشد “
پس جامعه مكلف است كه شرايطي را آماده سازد تا يك تعداد افراد بتوانند احكام دين را
آموخته و بقدر كافي تفقه حاصل نمايند بعد از آن به آموزش مردم اقدام كرده و در حوادثي كه
براي مردم پيش مي آيد فتواي الزم و مطابق شرع بدهند .
 215ـ از آنجاييكه امير مسلمانان ممثل جامعة اسالمي ميباشد و اوست كه مكلفيت برآوردن
مصالح شان را بدوش دارد  ،لذا او بايد به نيابت از جامعه به تربيت مفتي هاي با كفايت و اهليت
اقدام نموده وسايل ضروري و الزم براي آموزش آنها را مهيا سازد  .مدارسي را بخاطر آموزش
علوم ديني تأسيس كند  ،شاگردان ممتاز را براي آن انتخاب نمايد و بودجة خاصي را براي شان
تخصيص دهد تا آنها بتوانند تحصيالت خود را به وجه احسن به اتمام برسانند  .بعد از فراغت ،
آنها را به منصب افتاء تعين نموده و معاش كافي براي شان مقرر نمايد تا ضرورت به كسب و كار
ديگري نداشته و فقط براي افتاء فارغ باشند .
منع كردن مفتیان جاهل از اصدار فتوا :
 216ـ امير مسلمانان بايد مفتيان جاهل را كه علميت و اهليت الزم براي افتاء را ندارند از
دادن فتوا منع كند  .چه آن مفتياني كه از طرف بعضي دستگاههاي دولتي تعين گرديده اند و چه
آنهايي كه بدون تعين شدن ،فتوا ميدهند  .اگر از طرف دولت مقرر شده است بايد فوراً عزل
گرديده و شخص با كفايتي را بعوض او تعين نمايد و اگر خودش فتوا ميدهد بايد از طرف
مسؤلين امور منع گرديده و مورد تهديد قرار گيرد .
همچنان مفتي ماجن 1بايد از اصدار فتوا منع گردد  .مفتي ماجن همان مفتي جاهلي را ميگويند
كه مطابق خواهشات مردم فتوا داده و با شبهات باطل و تأويالت فاسد در نصوص ،حرام را
حالل و حالل را حرام قرار ميدهد تا مردم را راضي نگهداشته و خواهشات شان را برآورده سازد
و از اين طريق به كسب منافع مادي بپردازد .
اين دو (مفتي جاهل و مفتي ماجن) اهليت و صالحيت فتوا را ندارند و كسانيكه اهليت فتوا را
ندارند بايد از دادن فتوا منع شوند .
ابن نجيم فقيه حنفي ميگويد  ” :بر امام الزم است كه از علماء مشهور عصر خود در مورد
كسانيكه اهليت فتوا را دارند بپرسد تا كساني را كه اهليت فتوا را ندارند  ،تشخيص داده و آنها را
ازين كار شان منع نمايد و در صورت مخالفت  ،آنها را به مجازات تهديد كند “
======================================================
 1ـ ماجن در لغت انسان ال ابالي و بي پروايي را ميگويند كه نسبت به آنجه ميکند و آنچه ميگويد هيچ اهميتي نداده و نسبت به حرام و
حالل بودن آن هيچ پروايي ندارد .
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فقهاي شافعي و حنبلي گفته اند كه باالي امام مسلمان الزم است كه احوال مفتيان را پيگيري
نموده و كساني را كه اهليت فتوا را دارند مورد تأييد و تفقد قرار دهد و آنهايي را كه اهليت فتوا
را ندارند منع و مورد توبيخ قرار دهد و اگر باز هم به دادن فتوا ادامه دادند مورد تهديد و مجازات
قرار دهد .
البته اين حكم در مورد كساني قابل تطبيق است كه بدون تعين شدن از سوي مراجع مسؤل ،
اقدام به فتوا ميكنند  .چون امير مسلمانان صالحيت دارد كه اينگونه مفتيان را از دادن فتوا منع كند،
مفتياني را كه خود تعين نموده است در صورتي كه جهل و مجون شان آشكار گرديد ،حتماً بايد
به عزلش اقدام و بعوض آنها افراد با كفايت و اهليت را تعين نمايد .
پرداخت مصارف مفتي از بیت المال :
 217ـ براي مفتي جايز است كه از بيت المال مسلمين به قدر كفايت معاش اخذ نمايد  .زيرا
او مصروف فتوا بوده و در پي تحقق بخشيدن بخشي از مصالح عامه ميباشد  .لذا امير مسلمانان
بايد معاش مناسب ماهوار برايش تعين كند كه ضروريات زندگي او را كفايت نموده و مجبور به
كسب و كار ديگر نشود .
آيا مفتي ضامن است ؟
 218ـ زمانيكه مفتي در جواب سؤال شخصي فتواي معيني صادر نموده و مستفتي مطابق آن
عمل كرد  ،و منتج به تلف شدن نفس و يا مال كسي شد و مستفتي از سوي محكمه محكوم به
اداي تاوان گرديد  ،آيا ميتواند كه به مفتي مراجعه نموده و تاوان مذكور را از او مطالبه كند ؟
علماء در جواب اين سؤال چنين توضيح داده اند كه اگر فتواي مفتي باطل و در مخالفت
صريح با نصوص و اجماع آشكار بود  ،درينصورت مستفتي حق دارد كه تاوان خود را از مفتي
بخواهد  .زيرا مفتي سبب اصلي وقوع جنايت ميباشد  .اما اگر فتوايش درست و مطابق نصوص و
اصول فتوا بود  ،ضمانتي در پي نداشته و مستفتي نميتواند كه از مفتي تاوان بخواهد  .اما اگر مفتي
اهليت و صالحيت فتوا را نداشت  ،در هرصورتي ضامن بوده و بايد تاوان جنايت را بپردازد ،
زيرا او يگانه سبب فريفتن مستفتي و وقوع جنايت گرديده است .
شماري از فقهاء به اين نظرند كه مستفتي در هيچ صورتي حق مطالبة تاوان را از مفتي ندارد ،
زيرا مقصر اصلي شخص مستفتي است به اين علت كه از كسي سؤال كرده است كه اهليت فتوا
را ندارد .
آداب و وجايب مفتي :
 219ـ مفتي بايد بداند كه آنچه ميگويد و فتوا ميدهد  ،دين شمرده شده و مردم با همين ديد
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از او متابعت ميكنند  .و او از فتوايي كه داده است مورد محاسبة الهي قرار ميگيرد  .لذا واجب
است كه در اصدار فتوا عجله نكند بلكه از تأني و تفكر كار گرفته و بعد از غور و دقت كامل
جواب بدهد  .و اگر جواب را نميدانست با صراحت و بدون اينكه احساس كمتري كند بايد
بگويد كه ” نميدانم“ زيرا چنانچه علماء گفته اند ” نميدانم“ نصف علم است  .امام مالك  در
برابر اكثر سؤالهايي كه بوي راجع ميگرديد ميگفت نميدانم .
هيثم بن جميل روايت ميكند كه نزد امام مالك  نشسته بودم  ،چهل و هشت سؤال به ايشان
راجع گرديد  ،امام  در برابر سي و دو سؤال آن گفت  :نميدانم !
عبداهلل بن مسعود و عبداهلل بن عباس  ميفرمايند  :كسيكه در برابر تمام سؤالها جواب و فتوا
ميدهد  ،مجنون است.
 220ـ الزم است كه مفتي عرف و عادات مردم و منطقه را بخوبي دانسته و به آن توجه داشته
باشد تا مقصد مستفتي را بخوبي درك كرده و مطابق واقعيت فتوا بدهد  .و اگر سؤال مستفتي را به
درستي نفهميده بود بايد از مقصد ومرام مستفتي بپرسد و اگر زبان مستفتي را نمي فهميد ،بايد
شخص قابل اعتمادي را تعين نمايد تا برايش ترجمه كند همچنان الزم است كه با فقهاي حاضر
مجلس در مورد موضوع استفتاء مشاورت نموده ودر صورت ضرورت رأي و نظر آنها را نيز اخذ
نمايد .
الزم است كه در اصدار فتوا تمايالت شخصي با مستفتي را كنار بگذارد و اگر دعوايي ميان
دو شخص بود  ،نبايد به يك جانب تمايل نشان داده و حقوق او را بيان كند بدون اينكه از
مكلفيتها و وجايبش چيزي بگويد .
 221ـ مفتي بايد اوراق استفتاء را به صورت منظم گذاشته نوبت را مراعات كند  .البته اگر
مريض و مسافري فتوا ميخواست و در صورت تأخير جواب به مشكل مواجه ميشد  ،برايش جايز
است كه او را بر ديگران مقدم سازد .
 222ـ مفتي بايد از اعمال و اماكني كه سبب ايجاد شكوك و شبهات ميگردد اجتناب نمايد تا
سخنش نزد مستفتي و سايرين از مقبوليت برخوردار باشد  .و هيچگاهي هدية مستفتي را نپذيرد تا
مبادا بصورت غير شعوري بسوي او ميالن پيدا كرده و در اصدار فتوا تأثير بگذارد .
 223ـ مستفتي بايد متواضع  ،نرمخوي بوده از بدزباني  ،و درشتخويي جداً پرهيز كند  .با
مهرباني و گشاده رويي از مستفتي استقبال نموده و با رفق و نرمي به جواب او بپردازد و اگر
مستفتي شخص كند ذهن و جاهل بود  ،بايد فتوايش را باربار تكرار نموده و به اسلوبهاي مختلفي
ارائه كند تا مستفتي به مقصد او كامالً بفهمد .
و اخيراً  ،مفتي از زمرة حاملين علوم نبوي است  ،پس واجب است كه از وقار  ،عزت نفس و
شخصيتي برخوردار باشد كه سزاوار علماء ميباشد .
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مطلب سوم :

افـتاء
تعريف افتاء :
 224ـ افتاء عبارت از جوابي است كه مفتي در برابر سؤال مستفتي ارائه ميكند و در حقيقت
امر  ،عبارت از تبليغ و رساندن احكامي است كه اهلل متعال براي بهبود بندگانش وضع و تشريع
كرده است .
اولین مفتي :
 225ـ اولين شخصي كه به اصدار فتوا پرداخته است  ،جناب محمد رسول اهلل  است كه
فتواي شان را با كلمات جامع و با خطاب قاطع صادر مينمودند .
افتاء بعد از پیامبر : 
 226ـ بعد از وفات پيامبر گرامي اسالم  ، صحابة كرام در منصب افتاء قرار گرفتند و
يكتعداد شان فتاواي خيلي زياد و شمار ديگرشان كمتر و شماري هم به ندرت فتوا داده اند .
شمار كسانيكه فتوا هايي از آنها نقل شده است به يكصدو سي تن ميرسد كه شامل زنان و مردان
ميشوند  .اما بيشترين فتوا از هفت تن شان نقل شده است كه عبارت از عمر بن الخطاب  ،علي
بن ابيطالب  ،ام المؤمنين عايشه  ،زيد بن ثابت  ،عبداهلل بن عباس وعبداهلل بن عمر  ميباشند .
افتاء حق چه كساني است :
 227ـ اول  :تمام كسانيكه اهليت و صالحيت اينرا دارند كه بحيث مفتي تعين گردند ،
ميتوانند كه فتوا صادر نمايد  ،فرقي نميكند كه بحيث مفتي رسمي تعين شده باشند و يانشده باشند
 .و در بحثهايي كه گذشت شروط الزم براي مفتي را بيان كرديم و به همان اندازه كفايت ميكنيم .
دوم  :كسانيكه در يك نوع خاص علم و بخش خاصي از فقه به درجة اجتهاد رسيده اند حق
دارند كه در همان نوع و بخش اختصاصي خود فتوا بدهند .
سوم  :مقلدين مذاهب ،يعني كسانيكه از مذهب خاصي پيروي مينمايند و اصول مذهب را به
درستي درك نموده و مسايل و احكامي را كه بنيان گذاران مذهب بيان كرده اند حفظ نموده اند
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ميتوانند كه مطابق اقوال آنها فتوا بدهند  ،به شرطي كه در ارائة جواب الفاظي را بكار ببرند كه
نشان دهد كه قول او مطابق مذهب معيني ميباشد  .مثالً بگويند كه؛ مذهب ابوحنيفه درين مسئله
چنين است .
شخص عامي كه احكامي را میآموزد :
 228ـ اگر شخص عامي حكم مسايلي را همراه با دليل آن آموخت آيا ميتواند كه به جواب
سؤال كننده از همان مسايل بپردازد؟
علماء درين مورد به دو دسته تقسيم شده اند  ،عدة ميگوند كه چنين كاري برايش جايز است
و تعداد ديگري برين نظرند كه اگر دليل مسأله  ،نص صريحي از كتاب اهلل و يا سنت رسول اهلل 
باشد ميتواند كه مطابق آن فتوا بدهد و شماري ديگري از علماء برين اند كه براي شخص عامي به
صورت مطلق جايز نيست كه فتوا بدهد اگرچه همان مسايل را همراه با دليل آن بداند  .زيرا
ممكن است كه دليل مذكور درتعارض با ادلة ديگر قرار داشته و يا تأويلي در آن صورت گرفته
1
باشد و او ازين امر بيخبر باشد .
اما اگر عالمي برايش فتوا داده بود  ،ميتواند كه در صورت پيش آمدن همان سؤال به ديگران
نيز همان جواب را ارائه نموده وحكم مسأله را مطابق فتواي صادر شده بيان نمايد كه درين
صورت شخص مذكور فقط نقل كنندة خبر بوده و از جانب خود فتوا نميدهد  .زيرا اصدار فتوا
بعد از اجتهاد و تفكر صورت ميگيرد نه بر سبيل حكايت و نقل قول ديگران .
اينها اقوالي بود كه از فقهاي امت نقل شده است  .از ديد ما زمانيكه شخص عامي حكم مسألة
را از طريق قابل اعتماد در شريعت آموخت  ،ميتواند كه مطابق آن به ديگران فتوا بدهد  ،اگرچه
بهتر آنست كه نص ومتن فتواي مفتي را نقل كند .
آيا شخص عامي میتواند كه از كتب حديث فتوا بدهد :
 229ـ كسيكه به درجة اجتهاد نرسيده است ولي تعدادي از كتب حديث و اقوال صحابه و
شروح آنرا در اختيار دارد  ،آيا ميتواند كه با مطالعه كتب مذكور فتوا دهد ؟
عبداهلل بن احمد بن حنبل ميگويد  :از پدرم (امام احمد بن حنبل) در مورد كسي سؤال كردم
كه كتابهاي حديث نبوي و اقوال مختلف صحابه و تابعين را نزد خود دارد اما در شناخت حديث
آگاهي نداشته و ضعيف و متروك را نميداند و اسناد قوي را از ضيعف تميز نميتواند  .آيا چنين
شخصي ميتواند كه بعضي احاديث و اقوال موجود درين كتابها را اختيار نموده و مطابق آن عمل
======================================================
1ـ و يا شرايطي كه مستفتي در همان مقطع زماني فتوا گرفته بود با شرايط و ظروف مسئلة بعدي فرق داشته باشد كه درينصورت
طبيعي است كه حکم مسئله نيز فرق ميکند .
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نمايد وبه ديگران فتوا بدهد ؟
امام فرمودند  :نه  ،نبايد چنين عمل نمايند  .بلكه بايد از اهل بصيرت و فهم در حديث  ،سؤال
كند تا بداند كه به كداميك ازين روايات عمل ميشود تا عملش به صورت صحيح انجام يابد .
آيا اجازۀ امام در فتوا دادن شرط است ؟
 230ـ شخصيكه اهليت و كفايت فتوا را داشه و از سوي دولت اسالمي بحيث مفتي تعين
گرديده است  ،هيچ اختالفي در جواز افتاء برايش وجود ندارد بلكه فتوا دادن بااليش واجب
ميباشد  .زيرا بخاطر پيشبرد همين وظيفه مقرر شده است  .اما كسيكه اهليت فتوا را دارد ولي
رسماً بحيث مفتي تعين نشده است او نيز حق دارد كه فتوا بدهد و ضرورتي به اجازة امام ندارد .
زيرا فتوا در اصل عبارت از خبر دادن از شريعت الهي و تبليغ احكام اسالم ميباشد  .بنابرين فتوا
دادن از وجايب شرعي كساني است كه توان و اهليت آنرا دارند و پرداختن به وجايب شرعي
ضرورتي به اجازة كسي ندارد  .اگرچه اولياي امور مسلمين اين حق را دارند كه مفتي ها را تحت
مراقبت داشته باشد  ،اما اين حق مراقبت نبايد به گونة اعمال گردد كه منتج به وجوب اجازه
خواستن براي فتوا دادن شود و در تاريخ فقه اسالمي هيچ كسي را سراغ نداريم كه قبل از فتوا
دادن از امير مسلمانان اجازه گرفته باشد و هيچ عالمي نگفته است كه دادن فتوا منحصر و مختص
به كساني است كه از جانب دولت بحيث مفتي تعين ميگردند .
عهده دار شدن مقام افتاء :
 231ـ اگرچه گفتيم كه اذن و اجازة امام مسلمانان شرط ثبوت حق افتاء نميباشد  ،اما
كسانيكه متصدي امور فتوا ميگردند بايد از اهليت و كفايت خود در دادن فتوا متأكد و مطمئن
باشند  .و نبايد در اعتماد بر اهليت خود عجله كند  .يكي از راههاي مطمئن شدن بر اهليت خود
اينست كه اهل علم از اهليت او تأييد نمايند و عالوه بر شناختي كه از خود دارد  ،تأييد و
شهادت اهل علم را نيز بدست آورند  .امام مالك  ميفرمايد :
” براي عالم و دانشمندي سزاوار نيست كه فتوا بدهد مگر زماني كه مردم او را اهل فتوا دانسته
و خودش نيز بر علميت و اهليت خود مطمئن گردد “
سخن امام مالك به اين معناست كه علماء از اهليت او تصديق نموده و شهادت ايشان در
اهليت او بين مردم شايع گردد .
اخالص نیت در افتاء :
 232ـ بعد ازآن كه فرد مسلمان از اهليت خود مطمئن گرديده و شهادت اهل علم و تأييد
آنها را كسب نموده  ،بايد متوجة نيت خود گرديده و به اصالح آن بپردازد  .او بايد رضاي اهلل

204

اصول دعوت

www.eslahonline.net

متعال را مقصد اصلي خود قرار داده و در فتوا دادن هدفش اين باشد كه دين اهلل متعال به بندگان
او رسيده و مسلمانان آموزش ديني يابند  .بايد در همه احوال كسب رضاي اهلل واحد را نصب
العين خود قرار دهد و نبايد در پي فخر فروشي و مباهات بر علماء و بدست آوردن مقام و منزلت
نزد مردم باشد  .با اين هدف نيك و نيت مخلصانه است كه اهلل متعال در سعي و تالشش بركت
گذاشته و ابواب علم را در برابرش ميگشايد و فتوايش را قرين ثواب ميگرداند .
افتاء بر چه كساني واجب است ؟
 233ـ فتوا دادن در دو حالت بركسانيكه اهليت آنرا دارند واجب ميگردد :
اول  :كسيكه از سوي دولت اسالمي بحيث مفتي مقرر ميگردد و او اين تعين شدن را ميپذيرد .
درينصورت فتوا دادن بااليش واجب ميگردد  .اما بايد تذكر داد كه وجوب فتوا به اين معنا نيست
كه او مجبور است كه در هر مسألة كه نزدش مي آورند فتوا بدهد  .بلكه به اين معناست كه مفتي
مكلف است كه تمام سؤالهايي مطرح شده را تحت غور و تدقيق قرار دهد و به ارادة فتوا دادن به
مطالعه و تحقيق بپردازد  .اگر مسأله را دانست بايد مطابق فهم خود جواب بدهد اما اگر از فهم آن
عاجز ماند به صراحت بگويد كه نميدانم ! و جايز نيست كه او را مكلف به دادن فتوا در امري
مجبور سازيم كه نميداند .
دوم  :كسيكه اهليت فتوا را دارد اما از سوي امام بحيث مفتي تعين نشده است  ،در صورتيكه
در همان ماحول و منطقه مفتي ديگري غير از او وجود نداشته باشد و سؤالي به او راجع ميگردد ،
بااليش واجب است كه مطابق فهم خود به جواب آن پرداخته و فتواي الزم را صادر نمايد .
افتاء برچه كساني حرام است :
 234ـ دادن فتوا براي شخص جاهل به صورت مطلق حرام است  .زيرا دادن فتوا در حقيقت
امر اخبار و بيان شريعت اهلل متعال ميباشد و اين كار بدون علم جايز نيست  .اهلل متعال ميفرمايد :
               
(                األعراف)/

” بگو  :پروردگارم فقط كارهاى زشت را چه آشكارش باشد و چه پنهانش  ،و گناه و ستم
ناحق را  ،و اينكه چيزى را كه تااخ بر حقانيت آن دليلى نازل نكرده شريك او قرار دهيد  ،و اينكه
امورى را از روى نادانى و جهالت به اهلل نسبت دهيد  ،حرام كرده است “ .
پس فتوا دادن بدون علم گمراهي و سبب گمراهي ديگران است و هردوي آن در شريعت اهلل
حرام ميباشد  .همچنانكه فتوا دادن شخص جاهل حرام است  ،شخص بي پروا و (ماجن) فاسق
نيز حق فتوا دادن را ندارد  .و (ماجن) كسي است كه بر اساس خواسته هاي نفساني خود و
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مطابق پسند و رضايت مستفتي فتوا داده در اصدار فتوا بيباك است  .
افتاء براي چه كساني مكروه است :
 235ـ علماء در مورد حكم افتاء براي قاضي با هم اختالف دارند  ،عدة گفته اند كه دادن
فتوا از سوي قاضي مكروه است  .بخصوص در مورد قضاياييكه جهت فيصله بوي راجع ميگردد .
علت آنرا چنين بيان كرده اند كه ممكن است در اثناي محكمه خالف آنچه فتوا داده است برايش
ثابت گردد و در آنصورت از رجعت از فتواي خود احساس ترس و شرم نموده و از حكم عادالنه
دوري نمايد  .چنانچه قاضي شريح ميگفت ” :من در قضيايايي شما فيصله ميكنم  ،فتوا نميدهم “
اما قاضي ميتواند كه در مسايل مربوط به عبادات مانند روزه  ،نماز و غيره فتوا بدهد .
علماي مذهب حنيفي برين نظرند كه قاضي ميتواند در مورد قضاياي فتوا دهد كه دعوايي در
آن موارد نزدش داير نشده باشد  .اما اگر دعوايي غرض فيصله به او راجع گرديد  ،حق ندارد كه
در آن مورد به يكي از طرفين دعوا فتوا بدهد .
شماري از فقهاء برين نظرند كه اگر قاضي اهليت و استعداد فتوا را داشت ميتواند كه فتوا
بدهد و هيچ نوع قيود و ممانعتي در باره وضع نكرده اند .
 236ـ از نظرما  ،قول اول قابل ترجيح ميباشد  .اما به شرطي كه فتوا بااليش الزم گردد  .به
اين معنا كه قاضي در شرايطي قرار گيرد كه دادن فتوا بااليش واجب گردد  .درين حالت الزم
است كه فتواي الزم را صادر نموده و به جواب مستفتي بپردازد اگرچه مسألة مورد استفتاء مربوط
به همان قضيه اي باشد كه براي فيصله به او راجع گرديده است و حتي در صورتيكه مستفتي
يكي از جانبين دعوا باشد  .زيرا ممكن است كه مستفتي بعد از آنكه بداند كه حق به جانب مقابل
است  ،از دعوايش منصرف گرديده و حق او را تسليم نمايد .
اما قاضي همان فيصلة را صادر مينمايد كه با داليل شرعي نزدش ثابت گرديده است  ،و
لزومي ندارد كه مطابق فتواييكه داده است عمل نمايد  .و اگر صاحب حق از اثبات حق خود
عاجز آمده و داليل معتبر براي ثبوت آن آورده نتوانست  ،قضاء به نفع وي فيصله نخواهد كرد
اگرچه بر سبيل فتوا او را حق به جانب بداند و به نفع او فتوا صادر نمايد .
احساس ترس و هیبت از افتاء :
 237ـ فتوا دادن اگرچه به معناي تبليغ دين و ارشاد مردم به سوي شريعت اهلل متعال بوده و
يك فريضة ديني ميباشد  ،اما مفتي در معرض خطاء و لغزش قرار دارد  ،به همين علت است كه
تعدادي از علماي سلف با وجود اينكه اهليت و صالحيت فتوا دادن را داشتند از دادن فتوا
احساس ترس نموده و هركدام شان ميخواستند كه شخص ديگري اين مسئوليت را بعهده بگيرد و
حتي سؤالهاي راجع شده به خود را به ديگران محول ميكردند  .عبدالرحمن بن ابي ليلي ميگويد :
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” من يكصدوبيست تن انصاري از اصحاب رسول اهلل  را ديدم كه چون يكي از ايشان مورد
سؤالي قرار ميگرفت آنرا به ديگري محول ميكرد و او به شخص ديگري  ،تا آنكه دوباره به نفر
اولي برميگشت “
در جاي ديگري ميگويد  ” :هركدام شان كه حديثي را بيان ميكرد  ،اينرا دوست داشت كه
برادرش اين كار را از وي كفايت كند  ،و چون سؤالي به آنها راجع ميگرديد دوست داشتند كه
مسئوليت فتوا را برادرش بعهده بگيرد “
امام ابوحنيفه ميگويد  ” :اگر ترس از اهلل متعالي نميبود كه علم ضايع ميگردد  ،در هيچ موردي
فتوا نميدادم  ،زيرا سهولت براي آنهاست و گناه آن بدوش من است “
جرئت بر فتوا دادن :
 238ـ همچنانكه ترس از افتاء بعنوان شيوة نيكويي در بين سلف صالح ما بكثرت ديده ميشد
 ،جرئت به فتوا دادن نيز در بين سلف امت به مشاهده رسيده است و مي بينيم كه تعدادي از آنها
به كثرت فتوا داده اند و طبعاً كثرت فتوا در صورت ترس از آن ممكن نميباشد  .پس چگونه
ميتوانيم بين ترس از فتوا دادن كه شيوة ستوده در دين است و جرئت بر فتوا كه از بعضي صحابه
و تابعين نقل شده است توافق بياوريم ؟
بحث و تحقيق درين مسأله ما را به اين نتيجه ميرساند كه ترس از دادن فتوا احياناً به اين خاطر
است كه تعداد مفتي ها زياد بوده و كسي بحيث مفتي رسمي تعين نشده است و اين صورت
اكثراً در بين سلف صالح و جود داشت ..
اما جرئت بر فتواء ممكن كه به سبب قلت علم و عدم شناخت سنگيني آن باشد و يا اينكه
شخصي از وسعت علم برخوردار بوده و هم با كثرت سؤال كنندگان مواجه باشد .
جرئت بر فتوا به سبب قلت علم درين است كه انسانهاي كم علم بخاطر اينكه متهم به جهل
نگردند در مقابل هر سؤالي به پاخاسته و جواب و فتوايي ارائه ميكنند  .الحمد هلل كه اين صورت
دربين سلف صالح ما وجود نداشته است .
اما سبب دوم كه عبارت از وسعت علم و كثرت سؤال كنندگان است  ،در بين سلف صالح
وجود داشته است  .چنانچه مشاهده ميكنيم  ،عدة ازآنها فتاواي خيلي زيادي صادر نموده و به
جرئت در فتوا معروف بودند كه اين شيوه نيز قابل ستايش ميباشد  .در بين صحابه كرام بيشترين
فتوا از عبداهلل بن عباس روايت شده است كه فتاواي ايشان در بيست جلد ضخيم جمع آوري
شده است  .و در جملة تابعين سعيد بن مسيب بيشترين فتوا را داده است و حتي كه در بين
اقرانش به سعيد بن مسيب جرئتمند معروف شده بود .
خود داري از افتاء:
 -239احياناً شخصي كه اهليت فتوا را دارد و از فتوا دادن احساس خوف هم نميكند .اما
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عوامل و حاالتي پيش ميآيد كه از فتوا خود داري مينمايد  .اين امتناع ورزيدن در شرايط و احوال
خاصي جايز است و ميتوان حاالت ذيل را بعنوان مثال ياد آورشد .
الف -گاهي مستفتي ظاهراً از يك امر شرعي ميپرسد و مفتي بيدار و با بصيرت ميداند كه در
وراء اين سؤال اغراض فاسدي وجود دارد و او ميخواهد با استفاده ازين فتوا به مقاصد سوء خود
برسد .در چنين حالتي مفتي ميتواند كه از فتوي خودداري كند.
ب -در بعضي حاالت شخص عامي راجع به مسألة خيلي پيچيدة سؤال ميكند كه توان درك
و فهم آنرا ندارد و از مسايلي نيست كه معرفت حكم آن بااليش الزمي باشد .درينصورت مفتي از
ارائة جواب خود داري ميكند تا مبادا او را در حيرت و سوء فهم بياندازد.
ج -اگر موضوع مورد استفتاء حادثة است كه هنوز واقع نشده است .پس مفتي با پيروي از
شيوة بعضي فقهاي سلف كه جواب دادن به مسايل واقع نشده را ممنوع ميدانند ,از ارائة جواب
امتناع ميكند به اين خاطر كه شايد در هنگام وقوع حادثه اجتهادش تبديل گردد.
د -اگر مفتي در حالتي قرار داشته باشد كه در چنين حالتي اكثر تأني و تأمل در موضوع و ارائة
جواب صحيح ممكن نميباشد .مانند غضب ,گرسنگي ,تشنگي ,پريشاني ,خوف ,ترس ,مرض,
گرمي شديد ,مصروف بودن به كار ديگري ,تقاضاي ضروري انساني و ساير حاالت اضطراري.
گرفتن اجوره بر افتاء:
240ـ براي كسيكه متصدي افتاء ميگردد جايز است كه از بيت المال مسلمين اجورة مناسبي
اخذ نمايد .زيرا افتاء از مصالح عامة بوده و امام ميتواند كه براي مفتي مقدار معيني معاش
تخصيص دهد ,اين معاش هم براي كساني بوده ميتواند كه از طرف امام بحيث مفتي تعين شده
اند و هم براي كساني است كه تعين نشده اند اما فتوا ميدهند .همچنان معاش تعين شده ميتواند
كه در هر ماه و بصورت منظم باشد و يا غير منظم و متقاطع.
اگر براي مفتي معاش معيني از سوي بيت المال پرداخته نميشود ,بهتر است كه از مستفتي در
فتواي خود اجوره اخذ ننمايد اما اگر مصروف شدن به افتاء مانع كسب و كار او ميشود ,در
آنصورت ميتواند كه اجوره بگيرد.
اما اگر حاالتي پيش آمد كه اصدار فتوا بااليش واجب شد ,در آنصورت اخذ اجوره از
مستفتي برايش جايز نيست .زيرا اين عمل عبارت از اخذ عوض در برابر واجب است كه به هيچ
صورت جايز نميباشد حتي اگر هيچ چيزي نداشته باشد.
الزم به تذكر است كه اگر اهل قريه و شهري براي مفتي خود كه از طرف امام تعين نشده است,
اجر و معاش معيني از اموال خود تعين نمايند ,بهتر بوده و براي مفتي گرفتن آن جايز ميباشد.
افتاء براي كسيكه شهادت او به نفع مفتي پذيرفته نميشود:
 -241فتوا دادن بر كسيكه در محكمه به نفع مفتي شهادت داده نميتواند ,جايز ميباشد ,مانند
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اينكه مفتي براي پدر ,مادر ,همسر و يا شريك خود فتوا دهد .زيرا مقصد از افتاء بيان حكم شرعي
ميباشد و مانند قضاء حكم الزامي ندارد.
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مطلب چهارم :

فتـوا

تعريف فتوا :
 -242فتوا عبارت از متن و نص جواب مفتي ميباشد .و به عبارت ديگر :حكم شرعي اي
است كه مفتي با اصدار فتوا از آن خبر ميدهد.
اساس فتوا :
 -243از آنجاييكه فتوا متضمن حكم شرعي ميباشد پس واجب است كه اساس و تهداب آنرا
كتاب اهلل و سنت رسول اهلل و اجماع كه برگرفته از كتاب و سنت است ,تشكيل دهد.
 -244اما رأي و اجتهاد اگر صالح بود ميتواند كه اساس فتوا قرار گيرد ,و اگر فاسد بود اين
صالحيت را نخواهد داشت .رأي و نظر فاسد آنست كه مخالف كتاب اهلل سنت رسول اهلل باشد.
اما اجتهاد و رأي مقبول انواع ذيل را در بر دارد.
 -1رأي صحابة كرام است .زيرا رأي آنها بر نظر محكم ,فقه عميق و استنباط خيلي دقيق
ميباشد .چه آنها شاهد نزول قرآنكريم و در صحبت با پيامبر گرامي اسالم بودند .عالوه بر
آن از ذهن خيلي رسا برخوردار بوده و به مقاصد و معاني احكام شرعي بخوبي احاطة
كامل داشتند.
 -2رأي و نظريكه نصوص كتاب و سنت راشرح نموده و داللت آنرا روشن ميسازد و راه
استنباط از آن را آسان ميگرداند .مانند رأي صحابه در مسألة عول در ميراث.
 -3آراء و نظرياتي كه مورد قبول امت قرار گرفته و قياس هاي صحيح كه تمام شرايط قياس
در آن موجود است و با نصوص مخالفت ندارد شامل اين نوع آراء ميگردد.
 -245چنانچه گفتم كه فتوا متضمن حكم شرعي بوده و بايد بر اساس كتاب و سنت و قواعد
استنباط شده ازين دو اصل باشد ,پس بديهي است كه فتوا نبايد بر اساس حيله هايي كه شرعاً
حرام است ,و بر شبهات ظاهر البطالني كه بخاطر حالل كردن محرمات و حرام ساختن اشياي
حالل صادر ميگردد ،استوار باشد .
رسول اهلل  فرموده اند :
ول اِ
ت اعلاإي ِه إم ُّ
ال ل ااع ان ا
صلاى ا
وها »
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام قا ا
«أا ان ار ُس ا
ود ُحيِرام إ
اَّللُ الإاي ُه ا
وها افبااعُ ا
وم فا اج املُ ا
الش ُح ُ
اَّلل ا
(صحيح مسلم ،كتاب املساقاة عن عمر بن اْلطاب )
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” رسول اهلل  فرمودند  :اهلل يهود را لعنت كند  ،چربوي حيوانات بر آنها حرام شده بود ولي
آنها چربو را ذوب كرده و روغن آنرا فروختند “
اما فتوا ميتواند كه بر اساس رخصت هاي مباح كه عمل كردن بر آن براي مستفتي جايز است
و مفتي ميتواند مطابق آن فتوا دهد ,صادر گردد .دليل اين سخن را درين آيت كريمه مي يابيم
(       8  ص)44/

” بسته اى شاخچة خشك برگير و همسرت را با آن بزن  ،و سوگندت را مشكن “ .
در حديث شريف ميخوانيم كه  :
« عن عائشة  ،قالت  :قال النبي صلى اهلل عليه وسلم  « :إن اهلل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب
أن تؤتى عزائمه » (المعجم األوسط للطبراني ـ ج  / 17ص )341
” از عايشه رضي اهلل عنها روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :يقيناً اهلل دوست دارد كه به
رخصتهاي او عمل كرده شود آنچنانكه دوست دارد كه به اوامر او عمل كرده شود “
رابطۀ فتوي با موضوع استفتاء :
246ـ اصل اينست كه فتواي صادر شده مربوط با موضوع استفتاء بوده و مطابق آن باشد .تا
مستفتي هدفي را كه از استفتاء دارد بدست آورده و از موضوع خارج نشود.
247ـ اما جايز است كه فتواي صادر شده وسعت بيشتري نسبت به استفتاء داشته باشد .به اين
معني كه مورد استفتاء را هم در بر داشته باشد و مزيد بر آن اگر مفتي ديد كه فايدة براي مستفتي
دارد ميتواند كه معلومات بيشتري ارائه كند.
چنانچه زمانيكه صحابة كرام از رسول اهلل در مورد جواز وضوء كردن با آب بحر سؤال
كردند ,پيامبر عليه السالم در جواب شان گفت:
ول اِ
ول اِ
صلاى ا
ب الإبا إحار اواإَن ِم ُل ام اعناا
ال اَّي ار ُس ا
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام اف اق ا
ول اسأ اال ار ُج ٌل ار ُس ا
« أن أ اااب ُهارإي ارةا يا ُق ُ
اَّلل ا
اَّلل إِ اَن نا إراك ُ
ضأإَن بِِه ع ِط إشنا أ اافنتو ا ِ ِ
ِ
الإاقلِ ِ
ال رس ُ ِ
اَّلل صلاى ا ِ
ور اما ُؤهُ
ول ا ا
ضأُ م إن اماء الإبا إح ِر اف اق ا ا ُ
اَّللُ اعلاإيه او اسلا ام ُهاو الطاُه ُ
يل م إن ال اإماء فاِإ إن تا او ا ا ا ا اا ا
ا
ا إحلِ ُّل امإياتتُهُ» (سنن النسائيكتاب البحر )
”ابو هريره  فرمودند :مردي از رسول اهلل  سؤال كرد كه ما در بحر سوار كشتي شده و به
سفرميرويم و باخود يكمقدار كمي آب آشاميدني بر ميداريم  ،اگر با آن آب وضوء كنيم  ،تشنه
ميمانيم  ،آيا ميتوانيم كه با آب بحر وضؤ كنيم ؟ ايشان فرمودند آب بحر پاك و پاك كننده است و
خود مردة آن حالل است “
پيامبر عليه السالم در مورد ماهي خود مرده نيز معلومات داد ,در حاليكه در مورد آن سؤال
نكرده بودند .زيرا ميدانست كه بيان اين حكم نيز براي شان مفيد است.
 -248همچنان جايز است كه جواب و فتوا كامال به موضوع ديگري غير از مسألة مورد
استفتاء باشد و اين در صورتيكه جواب موضوع استفتاء فايدة براي مستفتي نمي رساند و يا توان
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فهم و ادراك آنرا ندارد ,پس ميتواند كه از جواب سؤال اصلي طفره رفته و موضوعي را بيان كند
كه مستفتي به آن ضرورت دارد .چنانچه در قرآن كريم ميخوانيم كه:
   9             

           9   
(   البقره)18/

” از تو درباره هالل هاى ماه مي پرسند  ،بگو  :آنها وسيله تعيين اوقات [ براى امور دنيايى
و نظام زندگى ] مردم و [ تعيين زمان مراسم ] حج است  .و نيكى آن نيست كه به خانه ها از پشت
آنها وارد شويد  [ ،چنان كه اعراب جاهلى در حال احرام حج از پشت ديوار خانه خود وارد مي
ش ] كسى است كه [ از هر گناه و معصيتى ]مي
شدند نه از در ورودى ] بلكه نيكى [ روش و من ِ
پرهيزد  .و به خانه ها از درهاى آنها وارد شويد ; و از اهلل پروا كنيد تا رستگار شويد “
درين آيت موضوع خورد شدن وبزرگ شدن مهتاب را بنابر حكمت بگونة ديگري جواب ميدهد.
واضح بودن فتوا:
 -249از آنجاييكه فتوا متضمن بيان حكم شرعي و تبليغ اين احكام است ,لذا الزم است كه با
الفاظ واضح و قابل فهم ارائه شود .زيرا تبليغ بايد با اسلوب واضح و روشن صورت گيرد.
چنانچه اهلل در شرح تبليغ و قيام پيامبران به تبليغ ميفرمايد :
(        النور)54/

” و بر عهده اين پيامبر جز رساندن آشكار [ پيام وحى ] نيست “
وضاحت فتوا زماني تحقق ميبايد كه براي مستفتي به زبان ساده و اسلوب قابل فهم بيان شده
و دور از اصطالحات فقهي و اصولي و غير قابل فهم براي مستفتي اداء گردد.
همچنان بايد بدون تردد و با الفاظ قاطع باشد و مفتي نبايد دو قول و سه قول در يك مسأله
بدهد .زيرا مستفتي سخن واضح و فتواي قاطع ميخواهد تا به آن عمل نموده و از مفتي تقليد كند.
از لوازم وضاحت فتوا اينست كه اگر در حكم مورد سؤال پيچيدگي و امر قابل تعجب وجود
داشته باشد ,مفتي بايد قبل از ارائة فتوا شرح ابتدايي تقديم نمايد تا تعجب و استغراب مستفتي
دور گرديده ذهنا آمادة قبول فتوا گردد.
ايجاز و طوالني كردن فتوا:
 -250واضح بودن فتوا حتما مستلزم جواب و فتواي طويل نميباشد .بنابرين ،اصل در فتوا
اينست كه بايد ايجاز و اختصار ارائه شود و مانند نص و متن قانون مختصر باشد.
زيرا هدف و مقصد از فتوا بيان حكم شرعي مسأله براي مستفتي ميباشد .نه مناقشة آراء و
نظريات مختلف و بيان ادلة مختلف .پس براي مفتي جايز و ممكن است كه در جواب مستفتي به
صورت مختصر بگويد كه مثال  :جايز است و يا جايز نيست و يا بلي و يا خير!
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بحث چهارم :

نظـام حسـبه
زمینۀ سخن :

 -261دربحث گذشته گفتيم كه ؛ بر شخص مسلمان الزم است كه افعال و اقوالش مطابق
شريعت و منهج اسالم باشد .به همين لحاظ اهلل اهل علم را امر نموده است كه احكام اسالم را به
مردم تبليغ نموده و حدود شريعت نازل شده از سوي اهلل را به ايشان تعليم دهد .همچنان كساني
را كه نميدانند امر نموده است تا علوم ضروري را بياموزند .يكي از راههاي آموختن اينست كه از
اهل علم سؤال كنند و نظام افتاء به همين منظور در اسالم وجود دارد .باوجود اين ,ممكن است
كه عدة از مسلمانان نسبت به احكام دين شان جاهل بمانند ,كه شايد سبب آن نرسيدن تبليغ علماء
باشد و يا اينكه خودش در آموختن علوم ضروري تقصير نموده و از اهل علم در مسايل و
احكامي كه برايش ضروري است فتوا نخواسته است.
اين جهالت سبب ميشود كه عدة در معصيت و مخالفت با شريعت واقع گردد .عالوه برين
ممكن است كه مسلماني درحاليكه حدود شريعت نازل شده از سوي اهلل را ميداند ,اما باز هم در
پيروي از هواي نفس خود از شريعت الهي عصيان ميورزد .معصيت در هر دو حالت به اين معناست
كه كاري منكري را مرتكب شده و يا از اداء كردن كار معروفي دوري نموده است .اگر منكري
صورت ميگيرد بايد از آن جلوگيري شود ,و اگر معروفي ترك شده است ,بايد به اداي آن امر شود.
ازالة منكر درصورت ظاهر شدن فعل آن و امر به معروف درصورت ترك آن ,اساس و مالك
نظامي است كه در شريعت اسالمي بنام ”نظام حسبه“ ياد ميشود .وموضوع اين بحث را تشكيل ميدهد.
منهج بحث :
 -262بخاطر اينكه بحث ما آسان صورت گيرد و در عين حال احاطة كامل بر موضوع داشته
باشد ,آنرا به پنج مطلب ذيل تقسيم ميكنيم:
مطلب اول :تعريف حسبه ,مشروعيت و مقام آن در اسالم
مطلب دوم :سخناني در بارة محتسب (احتساب كننده)
مطلب سوم :سخناني در مورد محتسب عليه (شخصي كه مورد احتساب قرار ميگيرد)
مطلب چهارم :در مورد موضوعاتي در آن احتساب صورت ميگيرد
مطلب پنجم :شرحي در بارة عمل احتساب و گونه هاي آن
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مطلب اول :
تعريف  ،مشروعیت و
جايگاه حسبه در اسالم
معناي حسبه در لغت:
 -263حسبه در لغت بر مفاهيمي چون حساب و شمارش داللت دارد.
همچنان به معاني ذيل استعمال شده است :
اكتفاء كردن  :چنانچه ميگويند ” أحتسبت بكذا“ به چنين مقداري اكتفاء كردم .
انكار كردن و نپسنديدن كاري چنانچه ميگويند  ”:احتسب علي فالن األمر“ كار فالن شخص
را مورد انكار و ترديد قرار داد .
ذخيره نمودن اجر و ثواب  .چنانچه ميگويند ” احتسب األجر علي اهلل “ اجر و ثواب را نزد اهلل
متعال ذخيره نمود
معناي اصطالحي حسبه :
حسبه در اصطالح فقهاء ”امر به معروف است زمانيكه آشكارا ترك گردد و نهي از منكر است
زماني كه فعل آن جهراً صورت گيرد “ .
پس حسبه نيز بخشي از ”امر بالمعروف و نهي عن المنكر“ است 1كه در حاالت خاص و تحت
شرايط خاصي صورت ميگيرد  .و حتي بعضي فقهاء امر به معروف و نهي از منكر را ما داميكه
بخاطر كسب رضاي اهلل و اميد اجر و ثواب صورت گيرد ,بنام حسبه و احتساب ناميده اند.
دلیل مشروعیت آن :
 -265داليل مشروعيت حسبه در قرآنكريم و احاديث نبوي خيلي زياد است زيرا هر آيتي كه
در مورد امر به معروف و نهي از منكر وارد شده است ,دال بر مشروعيت حسبه و طلب شارع
======================================================
1ـ به تعبير ديگر  ،حسبه صورت عملي و بر جسته ترين شيوة فعال و زندة امر به معروف و نهي از منکر است .
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ميباشد .در واقعيتامر ،قرآنكريم به اساليب و شيوه هاي مختلفي قيام به احتساب را خواسته است.
در بعضي جا ها امر نموده است و در بعضي آيات آنرا از صفات الزمي مؤمنين و سبب خيريت
امت قرار داده است ,و احيانا هدف از حصول قدرت و سلطه بر زمين و بدست گرفتن حكومت را
امر به معروف و نهي از منكر قرار داده است و ترك آنرا يكي از اسباب لعنت شدن دانسته است.

              

(   آل عمران)104/

” و بايد از شما گروهى باشند كه [ همه مردم را ] به سوى خير دعوت نمايند  ،و به كار
شايسته و پسنديده امر نمايد  ،و از كار ناپسند و زشت بازدارند ; و اينها كه يقيناً رستگارند “
          

(  التوبه)1/

” مردان و زنان با ايمان دوست و يار يكديگرند ; همواره به كارهاى نيك و شايسته فرمان مي
دهند و از كارهاى زشت و ناپسند بازمي دارند “
           

(آل عمران)110/

” شما بهترين امتى هستيد كه [ براى اصالح جوامع انسانى ] پديدار شده ايد  ،به كار شايسته
و پسنديده فرمان مي دهيد و از كار ناپسند و زشت بازمي داريد “ ،
               
            
(    المائده 8/ـ )

” از بنى اسرائيل آنان كه كافر شدند به زبان داود و عيسى بن مريم لعنت شدند  .لعنت
شدنشان براى اين بود كه [ نسبت به فرمان هاى اهلل] سرپيچى داشتند و همواره [ از حدود الهى ]

تجاوز مي كردند  )78(.آنان يكديگر را ازكارهاى زشتى كه مرتكب مي شدند بازنمي داشتند .
مسلماً بد بود آنچه را انجام مي دادند “ )79(.

 -266در سنت نبوي احاديث زيادي دال بر وجوب و مشروعيت حسبه وجود دارد.

 266ـ همچنان احاديث زيادي وجود دارد كه مشروعيت حسبه را ثابت نموده و تصريح
ميكند كه شريعت اسالمي اجراي حسبه را خواستار ميباشد  .از جمله به اين احاديث توجه نماييد.
ول اِ
ِ ِِ
ال أابو س ِع ٍ
ِ ِ ِِ ِ
صلاى ا
سانِِه فاِإ إن
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام قا ا
ت ار ُس ا
يد اِْس إع ُ
اَّلل ا
« قا ا ُ ا
ال ام إن ارأاى ُمإن اكًرا افلُإيغايإريهُ بياده فاإ إن اَلإ يا إستاط إع فابل ا
اْلميا ِ
ف إِ
ان» (سنن النسائي ،كتاب اْلميان و شرائعه)
ض اع ُ
ك أا إ
اَلإ يا إستا ِط إع فابِاق إلبِِه او اذلِ ا
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” از ابو سعيد خدري  روايت است كه گفت  :از رسول اهلل  شنيدم كه فرمودند  :كسي از
شما كه منكري را ديد بايد آنرا با دست تغير دهد (منع كند) و اگر نميتوانست با زبان منع كند و
اگر نميتوانست با قلب خود آنرا منع كند (در قلب نسبت به آن كراهيت داشته و نيت تغير دادن
آنرا داشته باشد ) و اين ضعيف ترين مرحلة ايمانست“
ول اِ
ِ
صلاى ا ِ ا
ِ
سلِيطا ان ا
ال ار ُس ُ
ال :قا ا
اع إن أِاِب ُهارإي ارةا ،قا ا
اَّلل ا
اَّللُ
اَّللُ اعلاإيه او اسل ام":لاتاأإ ُم ُر ان ابل اإم إع ُروف ،اولااتإن اه ُو ان اع ِن ال ُإمإن اك ِر ،أ إاو لايُ ا
ِ
ِ
اب لا ُك إم"» (املعجم الكبري للطرباِن-ج/19ص)161
اعلاإي ُك إم شار اارُك إمُ ،ثُا يا إدعُو خيا ُارُك إم فاَل يُ إستا اج ُ
” از ابو هريره  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند :حتماً به نيكي امر ميكنيد و از بديها نهي
ميكنيد و يا اينكه اهلل متعال بدترين تانرا بر شما مسلط ميسازد باز انسانهاي نيك و خوب تا دعا
ميكند و استجابت نميگردد “

شه ِ
قام إَِل إِ ِ
داء اْحإازةُ بإ ُن اعإب ِد الإمطيلِ ِ
مام جائٍِر فاأ اامارهُ
«عن جابر رضي هللا عنه ،عن النب قال « :اسيي ُد ال ي ُ
ب اوار ُج ٌل ا
اوهنااهُ اف اقاتلاهُ» (املستدرك للحاكم ،كتاب معرفة الصحابة)
” از جابر  روايت است كه پيامبر  فرمودند  :سيد و سردار شهداء حمزه بن عبدالمطلب
است و ديگر مردي است كه در مقابل امام ظالم قيام نموده و او را به نيكي امر و از ظلم منع ميكند
و آن پادشاه او را به قتل ميرساند “
حدود مشروعیت آن :
 -267حسبه (امر به معروف و نهي از منكر) از دو ناحيه مورد بحث قرار گرفته و حكم
خاصي را دارا ميباشد ,يكي ازين ناحيه كه چه كساني مكلف به اداي آن ميباشند .ناحية ديگر
اينكه ,حسبه همان امر به معروف و نهي از منكر است.
از ناحيه اول :حسبه فرض كفايي ميباشد كه چون عدة به آن اقدام كردند از عهدة ديگران
ساقط ميگردد .و اگر هيچ كسي به آن اقدام نكرد ,تمام كساني كه توان آنرا دارند گنهگار محسوب
ميشوند .و در بعضي حاالت بر شخصي كه براي اجراي آن تعين گرديد ,فرض عيني ميشود .و در
بعضي اوقات باالي عدة مستحب ميباشد.
و حتي در شرايط و ظروف خاصي غير جايز و حرام ميگردد .چنانچه بعداً شرح خواهد شد
از ناحية دوم :كه عبارت از محتوا و مفهوم آن است ,از نظر بعضي از فقهاء واجب و گاهي
مندوب است .يعني اگر موضوع آن امر به واجب و نهي از فعل حرام بود ,در آنصورت حكم آن
وجوب ميباشد .چه واجب عيني باشد و يا كفايي .و اگر موضوع آن متعلق به امر مندوب بود,
حكم آن نيز مندوب ميباشد .اما بعضي فقهاء ميگويند حسبه در ذات خود واجب است ,بدون در
نظر داشت موضوع مرتبط به آن.
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جايگاه حسبه در اسالم:
 -268حسبه در اسالم از جايگاه و مقام خيلي مهم و بزرگي برخوردار ميباشد .زيرا محتواي
آن ,امر به معروف و نهي از منكر است و اين صفت يكي از خصوصي ترين صفات پيامبر عليه
السالم ميباشد .چنانچه اهلل در بيان اين حقيقت مي فرمايد:
(       األعراف)157/

” ايشان را به كارهاي نيك امر و از زشتيها و كار هاي بد منع ميكند “
همچنان اهلل امت اسالمي را با همان صفتي ياد كرده است كه پيامبرش را توصيف نموده
است ,تا آنها نيز بعد از رسول اهلل به آن قيام بورزند:
            

” مردان و زنان مؤمن دوست و ياور يكديگرند  ،به نيكيها امر و از بديها نهي ميكنند “
پس امر به معروف و نهي از منكر يكي از باعظمت ترين اصول اسالم است .از همينجاست كه
حسبه مورد توجه و عنايت فقهاء بوده است .چنانچه يكي از فقهاي اسالم كه بنام ”ابن األخوه“
معروف است ,ميگويد:
”حسبه يكي از اساسات و قواعد ديني است و ائمة صدر اول مباشرتاً به آن قيام ميكردند ,زيرا
فايده و صالح آن عام و ثواب آن خيلي بزرگ است .حسبه در حقيقت امر به معروفي است كه
ترك آن ظاهر گردد و نهي از منكري است زمانيكه فعل آن ظاهر شود و اصالح بين مردم ميباشد“
ابن خلدون در كتاب معروفش ”المقدمه“ مي نويسد” :حسبه يكي از وظايف ديني بوده اسباب
امر به معروف و نهي از منكر ميباشد و بر اولياي امور مسلمين فرض است كه كساني را كه اهليت
آنرا دارد ,مؤظف به اجراي آن سازند“.
 -269حكمت مشروعيت آن واضح و آشكار است و آن اينكه رساندن دعوت اسالمي با تمام
مفاهيم و معاني آن تحت مفهوم امر به معروف و نهي از منكر داخل مي باشد  .همچنان حفاظت
خود و ديگران از عذاب الهي و كسب رحمت و نعمت او تعالي را ميتوان از حكمتهاي عمدة آن
بحساب آورد  .به اين شرح كه معاصي سبب مصيبتها  ,و نزول عذابهاي تأديبي  ,انتقامي و نابودي
كامل مي باشد و سنت الهي بر همين منوال جريان داشته است .اهلل متعال ميفرمايد :
(             الشوري)0/

” و هر آسيبى به شما رسد به سبب اعمالى است كه مرتكب شده ايد  ،و از بسيارى [ از همان
اعمال هم ]درمي گذرد “
پس كفر  ،فسق و عصيان سبب هالكت و نزول عذاب الهي ميگردد  .اين عوامل هالكت
زماني دامنگير همة جامعه ميگردد كه عدة دست به گناه بزنند و ديگران سكوت اختيار كرده و در
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فريضة امر به نيكي و نهي از منكر سهل انگاري نمايند  .رسول اهلل  ميفرمايد :
ِ
ك أا إن ياعُ ام ُه إم ا
اَّللُ بِِعاقابِِه »
ااس إِ اذا ارأ إاوا ال ُإمإن اكار اَل يُغاِيريُوناهُ أ إاو اش ا
« إ ان الن ا
(سنن ابن ماجهكتاب الفنت  ،عن اِب بكر صديق )
” اگر مردم منكر را ببينند و آنرا تغير ندهند زود است كه اهلل متعال همة شانرا به عذاب عام
گرفتار كند“
همچنانكه معصيتها سبب نزول عذاب است  ،طاعت پيروي از احكام الهي سبب نزول خير و
بركت بوده و رضاي اهلل متعال را به ارمغان مي آورد  .اهلل معال ميفرمايد :
   1           

(ابراهيم)/

” و [ نيز ياد كنيد ] هنگامي را كه پروردگارتان اعالم كرد كه اگر سپاس گزارى كنيد  ،قطعاً
[ نعمتِ ] خود را بر شما مي افزايم  ،و اگر ناسپاسى كنيد  ،بى ترديد عذابم سخت است “
               

(       9النحل)41/

” و آنان كه پس از ستم ديدنشان براى به دست آوردن خشنودى اهلل هجرت كردند  ،يقيناً آنان
را در اين دنيا در جايگاه و مكانى نيكو جاى دهيم  ،و قطعاً پاداش آخرت بهتر و برتر است  ،اگر
مي دانستند [ كه داراى چه كميّت و كيفيتى است “ ] .
اركان حسبه :
 270ـ حسبه مستلزم كسي و يا كساني است كه اين وجيبه را بعهده بگيرند و اين اشخاص
”محتسب“ ناميده ميشود و كساني است كه مورد احتساب قرار ميگيرند ,اينها را ”محتسب عليه“
ناميده اند .و عمل كردن به كارهايي وترك كار هايي است كه بر آن حسبه جريان ميابد ”محتسب
فيه“ ميخوانيم و عملي كه محتسب به آن اقدام ميكند  ،آنرا ”احتساب“ مي ناميم.
اينها اركان چهارگانة نظام حسبه را تشكيل ميدهند كه به شرح مختصر هر كدام آنها ميپردازيم .
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مطلب دوم :

محـتسب
(احتساب كننده)
محتسب كیست ؟
 -271محتسب كسي است كه به عمل احتساب يعني امر به معروف و نهي از منكر اقدام
مينمايد .اما نزد فقها ,اصطالح ًا اين اسم بر كسي اطالق شده است كه از طرف اولياي امور مسلمانان
بخاطر اجراي حسبه تعين شده است و در بعضي كتابها بنام ”والي حسبه“ نيز ياد شده است.
اما كسيكه بدون تعين از سوي امام به آن اقدام مكيند او را بنام ”محتسب متطوع“ ناميده و
فرقهايي را بين اين دو بيان كرده اند.
فرق بین محستب و متطوع :
 -272الف  :انجام احتساب بر كسيكه بحيث محتسب مقرر شده است  ،فرض عيني ميباشد
زيرا به همين منظور تعين گرديده و واليت حسبه به او سپرده شده است  .اما فرضيت آن باالي
ديگران فرض كفايي ميباشد .لذا براي محتسب جايز نيست كه امور حسبه را ترك نموده و به كار
ديگري مشغول شود .در حاليكه متطوع چنين نيست.
ب :محتسب براي طلب كمك تعين گرديده است يعني در وقت ضرورت ميتوان از او
معاونت خواست .لذا بر او واجب است كه درخواست مردم را اجابت نموده و به كمك شان
بشتابد .اما باالي متطوع چنين الزامي وجود ندارد.
ج :بر محتسب الزم است كه در جستجوي منكرات ظاهره برآيد تا ازالة آن برايش ممكن
گردد  .همچنان بايد كساني را كه امور معروف ظاهري را ترك مينمايند تعقيب نموده آنها را به
انجام آن امر نمايد .اما باالي متطوع چنين كاري الزم نميباشد.
د :محتسب ميتواند كه براي اجراي وظيفة خود معاونين و همكاراني داشته باشد و ميتواند كه
بقدر ضرورت ،آنها را رسماً تعين نمايد .ولي شخص متطوع چنين صالحيتي ندارد.
ه ::محتسب حق دارد كه مرتكبين منكرات ظاهري را تعزير و مجازات كند بشرطيكه مجازات
او باالتر از مقدار ”حد“ نباشد .ولي متطوع اين حق را ندارد.
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د :محتسب حق دارد كه از بيت المال معاش معيني در برابر كارش اخذ كند ,درحاليكه متطوع
اين حق را ندارد.
ز :محتسب ميتواند كه در مسايل مبني بر عرف اجتهاد نموده مواردي را كه درست تشخيص
ميدهد ,تأييد كند و اموري را قابل منع ميداند ,ممنوع قرار دهد .اما متطوع آنرا نميتواند.
نظر ما درين تفاوتها :
 -273از ديدگاه ما اين فرق ها بر اساس تفريق بين كسيكه براي حسبه تعين شده است و
كسيكه تعين نشده ,بنا شده است .اما واقعيت اينست كه حسبه يكي از وجايب اسالمي بوده ,قيام

كردن به آن موقوف به تعين شدن از سوي امام نميباشد .بنابرين ناميدن شخص غير معين بنام
”متطوع“ آنقدر دقيق نميباشد .زيرا اين احساس را تداعي ميكند كه گويا قيام به حسبه از جانب
شخص غير معين از جملة كار هاي غير واجب ميباشد.

اما با وجود اين مالحظه  ,تنظيم و ايجاد انضباط در امر حسبه از سوي اولياي امور و تعين
اشخاص با كفايت و جلوگيري از بي نظمي و هرج و مرج در جامعه كار نيكي است ,اما به شرطي
كه اين تنظيم مانع ديگران در اداي اين وجيبة ديني نگردد .لذا با اين قول فقهاء كه محتسب حق
تعين معاونين و همكاران را دارد اما متطوع اين حق را ندارند ,موافق نميباشيم .زيرا گرفتن اعوان
بخاطر حسبه ,يكي از صورتهاي تعاون بر نيكي و تقوا ميباشد .پس منع كردن كسانيكه به امر حسبه
قيام ميكنند از گرفتن اعوان و همكاران به دليل اينكه از جانب امير تعين نشده است ,لزومي ندارد.
البته به شرط اينكه صالحيت احتساب را داشته و شروط الزم براي حسبه را دارا باشد.
همچنان با ممنوعيت حق تعزير بر منكرات ظاهري از جانب متطوع نميتوان توافق كرد .و يا
اقال نميتوان به صورت مطلق او را از تعزير كردن منع كرد .زيرا تعزير درجات متفاوتي دارد كه از
بعضي آنها ميتوان او را منع كرد .چنانچه از دره زدن و تأديب بدني ميتوان او را منع كرد.
واليت محتسب :
 -274مسألة واليت محتسب نيز برگرفته از مباني شريعت اسالمي ميباشد زيرا محتسب مكلف
به حسبه ميباشد .در هر جاييكه تكليف متوجة شخص گرديد ,واليت انجام آن مكلفيت را نيز دارا
ميباشد .مگر در حالتيكه از طرف ولي امر مسلمين امور حسبه تنظيم گرديده و افراد با كفايت بر آن
گماشته شود .درينصورت شخص تعين شده واليت بيشتر نسبت به كسي دارد كه معين و مقرر
نشده است .اما واليت محتسب تعين شده از سوي دولت اسالمي نيز از سوي شريعت اسالمي
اعطاء گرديده است  ،اگر چه از سوي ولي امر مسلمانان تعين شده است  .به اين اعتبار كه تنظيم
و ترتيبي را كه مسئولين دولت اسالمي تعين ميكنند  ،مشروع و قابل قبول در شرع ميباشد و
شريعت اين امر را به او محول كرده است .
مقصد از واليت حسبه :
275ـ مقصد و مفهوم واليت محتسب ,چه تعين شده باشد و يا غير معين ,همانا اقامة شريعت
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اسالمي در زمين و پاك نمودن آن از فساد ميباشد .تا دين اهلل متعال بر همه اديان غالب گرديده و
كفر مغلوب و مقهور گردد  .اين مقصد در حقيقت ,مقصد و هدف واليت تمام ارگانهاي دولت
اسالمي ميباشد و فرقهاييكه بين واليت هاي مختلف وجود دارد ,صرفا در وسعت و موارد متعلق
به آن ميباشد .به اين ترتيب تمام مراكز قدرت و به اصطالح فقهاء (واليت) در انسجام كامل با
يكديگر حركت مينمايند تا هدف واحدي را تحقق ببخشند و آن عبارت از اقامة شريعت اهلل در
زمين و پاك نمودن آن از فساد و مفسدين ميباشد.
واليت محتسب و واليت قاضي :
276ـ فقهاء در گونه هاي فرق بين واليت و قاضي و واليت(سلطة) محتسب بحث هايي
نموده و وجوه اتفاقي و حاالت اختالفي آندو را به اين شرح بيان كرده اند.
الف ـ وجوه اتفاق :
اين دو واليت در جواب استغاثه و دادخواهي و ادعاي حقوق در دعواهاي خاص مانند كم
دادن در وزن و پيمانه ,يا متعلق به فريبكاري و دجل بازي در خريد و فروش ,تأخير در اداي
قرضي كه واجب األداء بوده و قرض دار با وجود توانايي ,تعلل ميورزد و امثال آن ,با هم يكسان
ميباشد .اين موارد از صالحيت محتسب بوده و ميتواند كه آنها را حل و فصل نمايد .زيرا اين
موارد ”متعلق به منكرات ظاهري“ ميباشد و محتسب بخاطر از بين بردن آن تعين گرديده است .
محتسب مانند قاضي ميتواند كه مدعي عليه را مجبور به اداي حق واجبي بر وي نمايد .البته در
صورتيكه قضيه به همان موارد تحت صالحيت او بوده و اين حقوق به وسيلة اعتراف مدعي عليه
ثابت و توان اداي آنرا داشته باشد .محتسب به اين دليل حق مجبور ساختن مدعي عليه را دارد كه
تأخير در اداي اين حقوق ”مطل“ است و مطل از جملة منكراتي است كه شارع آنرا منع كرده
است .رسول اهلل  فرموده اند :
ّن ظُل ٌإم» (صحيح البخاري ،عن اِب هريرة )
« امط ُ
إل الإغاِِي
” تأخير و امروز و فرداي توانگر در اداي قرض ظلم است “
ب ـ وجوه اختالف :
 1ـ واليت محتسب در دو مورد كمتر از واليت قاضي ميباشد:
يك :محتسب حق شنيدن دعوا هايي را ندارد كه از دايرة منكرات ظاهري يعني دعوا هاي سه
گانة خارج باشد كه در وجوه اتفاق متذكر شديم .
دو :محتسب ميتواند در مورد همان حقوقي تحقيق و امر به اداي آن نمايد كه مدعي عليه  ،به
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آن اعتراف نمايد .اما اگر مسألة انكار پيش آمد ,در آنصورت محتسب حق تحقيق و جستجو در
آنرا ندارد .زيرا در آنصورت حق يا به بينه و داليل مدعي ثابت ميشود و يا شخص انكار كننده
قسم داده ميشود و اينكار از صالحيت هاي قاضي بوده محتسب حق اين كار را ندارد.
 2ـ دايرة واليت محتسب در دو صورت وسيع تر از واليت قاضي ميباشد.
يك :محتسب حق دارد كه از منكر نهي نموده و به معروف امر نمايد .اگرچه درين دو مورد
دعوايي به او تقديم نگرديده و طرفين دعوا وجود نداشته باشد .اما قاضي فقط در صورتي از
چنين صالحيتي برخوردار است كه دعوايي به او ارجاع گرديده و دو طرف قضيه در برابر او به
دعوا بپردازند.
دو :محتسب حق استعمال زور و سلطة خود را در جهت ازالة منكرات ظاهري دارد .ولي
قاضي اين كار را كرده نميتواند .زيرا حسبه قرار فرمودة فقهاء بر اساس يك نوع هيبت و تخويف
استوار بوده و برخورد درشت در آن ممكن است .همچنان ميتواند افرادي را بخاطر مرعوب
ساختن اهل معاصي استخدام نمايد .اما قضاء اصال بخاطر تأمين عدل و انصاف بين مردم ايجاد
گرديده است و بايد سخنان طرفين دعوا را با آرامي بشنود تاحق و باطل را به خوبي تشخيص
دهد .پس مناسب اينست كه تأني و وقارش را حفظ كرده از خشونت و ايجاد رعب در ذهن
مراجعين خود داري كند.
 -277عالوه بر آنچه فقهاء گفته اند فرق سوم را نيز ميتوان افزود و آن اينكه ؛ واليت محتسب
بر اساس امر و نهي در اموري ميباشد كه در صالحيت هاي قاضي داخل نيست .و نميتواند حكم
قضايي بر آن صادر نمايد .مثال محتسب ميتواند كه مردم را به اداي نماز حين فرا رسيدن وقت آن
امر نمايد ,به نماز هاي جمعه و پابندي به جماعت دستور دهد ,از منكرات در مساجد ,تأخير نماز
از وقت آن نهي نمايد .اينها اموري اند كه حكم قضايي بر آن جاري نگرديده و قاضي در آن
دخالت نميكند.
شروط محتسب :
 -278فقهاء شروطي را براي احراز مقام احتساب وضع كرده اند كه موجوديت آن در
شخصيت محتسب ضروري ميباشد.
اول :شرعا به سن تكليف رسيده باشد زيرا شخص غير مكلف نميتواند كه مكلفيتي را متوجة
شخص ديگري نمايد .مكلف در اصطالح فقهاء  ،شخص بالغ و عاقل را ميگويند .بلوغ و عقل در
حقيقت  ،شرط وجوب احتساب ميباشد اما جواز احتساب مستلزم بلوغ كامل نميباشد .زيرا
خوردسالي كه به سن تميز رسيده باشد ميتواند كه منكرات را مورد انكار قرار دهد و هيچ كسي
حق ممانعت او را ندارد .ديگر اينكه احتساب از جملة كار هاييست كه سبب قربت الهي ميشود .و
طفل مميز اين اهليت را دارد.
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دوم  ،محتسب بايد مسلمان باشد .اين شرط كامال واضح و مسلم است زيرا حسبه در حقيقت
نصرت و دفاع از دين است ,پس كسيكه از اصل دين انكار ميكند به هيچ صورت اين اهليت را
ندارد كه به نصرت دين اهلل متعال اقدام نمايد .
 279ـ سوم  :سومين شرطي كه فقهاء ذكر كرده اند عبارت از إذن امام و يا نائب او ميباشد.
اما اين شرط از چند ناحيه قابل تأمل است .
نخست اينكه اگر محتسب از سوي ولي أمر مسلمين تعين گرديده باشد ضرورتي به اجازة امير
نميباشد .زيرا او براي احتساب تعين شده است .
دوم اينكه اگر از سوي امام تعين نشده باشد كه آنرا بنام متطوع ناميده اند ,در تمام انواع حسبه
اگر باالي او اذن امام را شرط بگذارند ,اين شرط گذاري شان هيچ دليل شرعي ندارد .بلكه
نصوص شرعي آنرا رد ميكند زيرا بر هر مسلمان الزم است كه اگر منكري را مي بيند و توان از
بين بردن آنرا دارند ,به ازالة آن اقدام نمايد و ضرورتي به اجازة امام ندارد و اقدام و استمرار
احتساب از سوي سلف صالح بدون اذن امام سخن ما را تأييد ميكند.
عالوه بر آن ,شخص امير نيز تحت اقدامات احتسابي قرار ميگيرد,پس چگونه محتسب
ضرورت به اذن امير داشته باشد تا خود او را مورد محاسبه قرار دهد ؟
اما اگر به نسبت انواع خاص حسبه كه تطبيق بعضي جزاهاي تعزيري و تعين همكاران و
كارگزاران را اقتضاء مي كند ,اذن امام را شرط بگذارند ,اين شرط كامال مقبول ميباشد .زيرا مبتني
بر مصلحت عامه است .چه ,اگر اين نوع حسبه براي همگان اجازه داده شود ,حتما منجر به فتنه
ها ,بينظمي و قتل و قتال بين مردم ميگردد .ولي اگر مشروط به اذن امام گردد تمام اين احتماالت
و ضرر هاي آن دفع ميگردد .پس الزم است كه مشروط به اذن امام گردد چون دفع ضرر واجب
است و هرآنچه كه سبب دفع آن گردد جائز و مشروع ميباشد.
با وجود اين توجيه كه ظاهراً قابل قبول است ،جايز بنظر ميرسد كه در صورت امن از وقوع
فتنه  ،متطوع نيز ميتواند كه به تغير منكر اقدام كرده و همكاراني براي خود برگزيده و با استعمال
قوت و نعين و اجراي جزاهاي تعزيري اقدام نمايد.
البته در صورتيكه تغير فوري منكر ضروري بوده در صورت تأخير و اخذ اجازه  ،مصلحت
فوت ميگرديد.
 280ـ چهارم  :عدالت شرط چهارم احتساب است ,اين شرطيت كه مورد اختالف بوده و
عدة به موجوديت آن قايل بوده و ميگويند كه ,محتسب بايد شخص عادل و غير فاسق باشد و
مظهر عدالت او اينست كه به آنچه ميداند عمل نمايد و قول و عملش باهم مخالف نباشد.
و چنين استدالل كرده اند :
الف :اهلل متعالي ميفرمايد :
(    9    البقره)44/

اصول دعوت

223 www.eslahonline.net

” آيا مردم را به نيكي امر نموده و خود را فراموش ميكند “
ب :امر مطلوب از مسلمان اينست كه به آنچه مردم را دعوت ميكند قبل از همه خودش به آن
عمل كند ,تا قول و فعلش مخالف نبوده و سخنانش تأثير مطلوب در تغير منكر را داشته باشد و
مردم به دعوت او لبيك بگويند به همين علت است كه شعيب عليه السالم مي فرمود :
                 
(هود)88/

” من نمي خواهم آنچه كه شما را از آن باز مي دارم خود مرتكب شوم ; تا جايى كه قدرت
دارم جز اصالح [ شما را ] نمي خواهم “
« قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ
قُلْتُ مَا هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا كَانُوا يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُونَ

الْكِتَابَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ » (مسند احمد  ،عن انس ) 

” رسول اهلل  فرمودند  :در شبي كه مرا به اسراء بردند بر قومي گذشتم كه لبهايشان را با قيچي
هاي آتشين قطع ميكنند  ،گفتم ؛ اينها چه كساني اند ؟ جبرئيل گفت  :اي محمد اينها خطيبان امت
تو اند كه مردم را به نيكي امر ميكردند ولي نفسهاي خود را فراموش نموده بودند  ،آيا عقل
نداشتند ؟! “
 281ـ اما عدة ديگري ميگويند ,عدالت شرط نميباشد .بلكه شرط اصلي اينست كه توان تغير
منكر را داشته باشد .زيرا از هر انساني عصيان سرميزند و طبعاً ارتكاب گناه سبب مجروح شدن
عدالت ميگردد .پس امري كه تحقيق آن در مسلمان ناممكن است چگونه شرط گذاشته شود .از
همينجاست كه سعيد بن جبير ميفرمايد :
”اگر قرار باشد كه به امر به معروف و نهي از منكر كساني اقدام كنند كه هيچ گناهي در خود
شان نباشد ,پس هيچ كسي امر به معروف و نهي از منكر نخواهد كرد“
282ـ نظر راجح اينست كه عدالت منحيث مبدأ و شرط اساسي احتساب نبايد قرار گيرد ,زيرا
احتساب مانند ساير فرايض اسالمي يك فريضة ديني ميباشد و انجام دادن آن مربوط و متوقف بر
بيشتر از آنچه ضروري است ,نميباشد و موقوف برين نميباشد كه محتسب به اصطالح فقهاء عادل
باشد .زيرا آنچه محتسب به آن امر ميكند و يا از كاري نهي ميكند ,حتماً كار حسنه و مشروع است
و سخن حق بايد قبول گردد ,بدون اينكه گويندة آنرا مورد نقد قرار داده از كردار و سلوك او
تحقيق كنيم.
اما دليلي كه قبال ارائه داشتند ,حجت و دليل براي شان بوده نميتواند ,زيرا تهديد و بدگويي
متوجه كساني است كه ديگران را به خير امر نموده و خود را فراموش ميكنند .آنها به خاطري
مستحق اين تهديد و تعذيب شده اند كه از كاري كه ديگران را منع ميكنند خود شان مرتكب

224

اصول دعوت

www.eslahonline.net

ميشوند نه بخاطر نهي ديگران از منكرات  ،اگرچه ارتكاب منكر از سوي كسيكه از منكرات نهي
ميكند عمل قبيح شمرده ميشود  .همچنان امر كردن به نيكي نشان ميدهد كه آنها از علميت بيشتري
برخوردار ميباشند و طبعاً جزاي عالم و قباحت آن در صورت ارتكاب منكر ،شديد تر از جاهلي
است كه به منكرات دست ميزند.
 283ـ اگر چه منحيث اصل و مبدأ اينرا ترجيح داديم كه عدالت نبايد شرط جواز احتساب
قرار گيرد ,اما الزم به تذكر است كه موجوديت عدالت (به همان مفهومي كه فقهاء در نظر دارند)
تأثير مهمي در بعضي انواع حسبه و وجوب و عدم وجوب آن دارد .بنابرين شرط گذاشتن عدالت
نيز توجيه معقولي ميتواند داشته باشد .با اين توضيح كه اگر احتساب بوسيلة وعظ و نصيحت
صورت گيرد ,زماني به تأثير و منفعت آن اميد بيشتر مي رود كه شخص محتسب انسان متقي و
پرهيزگار باشد ,چون درين صورت سخنانش تأثير بيشتر داشته و مردم با قبول نصايح او از
منكرات دستبردار ميشوند و در جاييكه منع و تأثير حسبه ممكن بوده هيچ ضرري متوجة محتسب
نميگردد درين صورت قيام او به احتساب واجب ميباشد.
پس در چنين حالتي شرط گذاشتن عدالت بخاطر وجوب حسبه ،شرط قابل قبول ميباشد.
اما اگر محتسب شخص فاسق و غير عادل باشد ,نصيحت او غالبا مؤثر نبوده و فايدة از آن
متصور نميباشد .و چون وعظ او افاديتي نداشته و محتسب فاقد شرط اصلي يعني عدالت ميباشد ،
لذا وجوب احتساب نيز منتفي ميگردد .
اما اگر احتساب با استعمال قوت و زور همراه باشد  ,درينصورت عدالت شرط وجوب حسبه
نميباشد .زيرا درين حالت شرط وجود احتساب ,توانايي و قدرت است ,نه عدالت .چه اهلل متعال
اموري را با زور و قدرت (دولت اسالمي) منع ميكند كه با قرآن منع نميشود.
283ـ بعد ازين تفصيلي كه بيان شد ,درين شكي نميماند كه براي تمام محتسبين بهتر اينست
كه تا آخرين حد ممكن عدالت خود را از اعمالي كه سبب مخدوش شدن آن ميشود محافظت
كند .به هر اندازة كه محتسب عدالت و تقواي زياد داشته باشد به همان اندازه از توقير بيشتر
برخوردار بوده و ديانتش كمتر مورد طعن قرار ميگيرد .پس حسبة او تأثير بيشتر داشته مورد قبول
واقع ميگردد ,اگر چه با استعمال زور و قوت صورت گيرد.
285ـ پنجم  :علم است ,يعني محتسب بايد به همان اندازه علم داشته باشد كه مطابق آن
موازين شرعي منكر را بشناسد و از آن نهي نمايد و معروف را تشخيص داده و به آن امر نمايد.
درين صورت است كه احتساب او بر اساس علم و آگاهي بوده و از جهل و جهالت و دست و پا
زدن جاهالنه ناشي نميباشد.
چنانچه در أثري كه از صحابه روايت شده است ميخوانيم كه :
”امر به معروف و نهي از منكر نكند مگر كسيكه به آنچه امرميكند و از آنچه نهي ميكند فقيه باشد“
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از امور مطلوب كه محتسب بايد بداند ,اينست كه موقع امر و نهي را درك نموده حدود آنرا
بشناسد ,مجرا ها و موانع آنرا بفهمد تا در حدود شريعت عمل نمايد.
اما مجتهد بودن محتسب شرط است؟
اگر بگوييم كه محتسب حق دارد كه مردم را مطابق رأي و نظر خود رهنمايي و امر و نهي
كند ,در آنصورت جواب مثبت است .يعني محتسب بايد به درجة اجتهاد رسيده باشد .اما اگر
بگوييم كه محتسب اين حق را ندارد ,در آنصورت جواب منفي است,يعني ضرور نيست كه
محتسب به درجة اجتهاد رسيده باشد .بلكه كفايت ميكند كه به منكرات و معروف هاي اتفاقي دانا
باشد .و عدم شرط گذاشتن اجتهاد ,مورد ترجيح ما ميباشد.
286ـ آيا اين شرط الزمي است كه محتسب بايد در مورد صنعتها  ،پيشه ها و كار هايي كه
مردم در پيش دارند ,علميت داشته باشد؟
اين سؤال در واقع خيلي بجا و بمورد است .زيرا دائرة كار محتسب شامل تمام پيشه وران و
حرفه هاي آنها ميگردد ,تا از خيانت و فريبكاري آنها مطمئن گرديده و بداند كه ضرري را متوجه
مردم نمي سازند چنانچه فقهاء تصريح كرده اند كه محتسب حق دارد كه پيشه وران و كسبه
كاران را تحت مراقبت گرفته و آنها را از فريبكاري وحيله گري منع نمايد و كساني را كه مهارت
الزم در كاري ندارند از آن منع كند .درينصورت بديهي است كه محتسب زماني ميتواند چنين
كاري را انجام دهد كه معلومات كافي ازين صنعت ها و پيشه ها داشته باشد .حتي بعضي فقهاء
گفته اند كه محتسب از بعضي پيشه هاي علمي مانند ”سرمه گران“ (داكتران چشم) امتحان اخذ
نمايد ,تا از صالحيت و توانايي علمي و عملي شان مطمئن گردد .اين امر الزم ميگرداند كه
محتسب بايد به قدر كافي درين مورد علم داشته باشد .عبدالرحمن بن نصر شيزري فقيه ميگويد:
”اما سرمه گران را محتسب بايد مورد امتحان قرار دهد .پس كساني كه طبقات هفتگانة چشم
را درست شرح نموده چگونگي تركيب سرمه ها و مركبات ديگر آنرا دانست ,برايش اجازه
1
ميدهد تا به تداوي چشم هاي مردم بپردازد“
همچنان فقهاء گفته اند كه محتسب بايد واحدهاي وزني و ساير مقياسات را بداند .چنانچه
گفته اند:
” از آنجاييكه اين اوزان چون رطل ,مثقال و غيره اصول معامالت بوده مقدار مبيعه بوسيلة آن
تعين ميگردد ,لذا بر محتسب الزم است كه كميت تمام آنها را بداند تا معامالت مردم به صورت
درست و شرعي و دور از هر گونه غبن صورت گيرد“.

======================================================
1ـ مؤلف گرانقدر بمقتضاي امانت داري  ،نظر شيزري فقيه را بعنوان مثال ذكر نموده و اهتمام مسلمانانرا در همة جوانب زندگر درآن
مقطع تاريخي يکهزار سال قبل  ،مطابق طبابت همان عصر تذكر داده است و امروز صورت عملي تحقيق از داكتر چشم و يا هر رشتة
ديگر اينست كه ديپلوم داكتر مورد نظر را بخواهد و باز اينکه در شناخت اسناد جعلي و تقلبي مهارت داشته باشد كه اين كار ار طرف
وزارت صحت دولت اسالمي صورت گرفته و ارزيابي ميگردد تا حسبه تحقق عملي پيدا كند .در غير ان محال است كه هر محتسب در
تمام رشته هاي علمي  ،فقهي و علوم طبي و  ...معلومات تخصصي داشته باشد  .مترجم
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287ـ بنابرين باالي محتسب الزم است كه حرفه ها و پيشه هايي را كه مورد احتساب قرار
ميدهد ,بايد تا اندازة بداند.
الزم ساختن شناخت و معرفت تمام اين مطالب و يا اكثر آن و بلكه بعضي از آنها امر مشقتبار
و حتي ناممكن ميباشد .لذا رأي ما اينست كه وجوب معرفت تمام اين پيشه ها را محتسب ميتواند,
از طريق استعانت از اهل خبره و متخصص در هر فن حل نمايد .اين اهل خبره ميتواند كه از
همكاران دائمي او باشد و يا فقط در اوقات ضرورت از آنها كمك خواسته در مورد حرفه ها و
پيشه هاي مورد احتساب از آنها مشورت بخواهد و مطابق مشوره و نظرية آنها عمل نمايد .البته در
صورتيكه انسانهاي امين و قابل اعتماد باشند.
288ـ ششم :قدرت  ،محتسب بايد توانايي احتساب با دست و زبان را داشته باشد .در غير آن
به انكار قلبي اكتفاء كند .اين شرط در حق كسي مفهوم پيدا ميكند كه از جانب خود و بدون تعين
شدن از سوي امير مسلمانان به امر احتساب قيام ميكند ,اما شخصيكه تعين شده است ,طبعا قدرت
احتساب را دارا ميباشد .چون قدرت حكومت در عقب او قرار دارد.
البته ساقط شدن وجوب احتساب تنها مربوط به ناتواني جسمي نميباشد ,بلكه خوف از رسيدن
آزار و اذيت فوق توان نيز وجوب احتساب را ساقط ميگرداند .
آداب محتسب :
289ـ فقهاي اسالم مجموعة از آداب و اخالقي را ذكر كرده اند كه محتسب بايد به آنها
آراسته باشد تا در عمل خود موفق گرديده و حسبه را به صورت مقبول و درست اداء نمايد.
از آن جمله :محتسب بايد از اجراي احتساب رضاي اهلل و ثواب او را خواسته از خود نمايي,
ريا و كسب جاه و مقام نزد مردم خود داري كند .واقعيت اينست كه خلوص نيت نخستين صفتي

است كه مسلمان بايد در تمام اعمال خود داشته باشد .زيرا اهلل فقط همان اعمالي را ميپذيرد كه

خالصانه بخاطر او انجام يابد .اما ضرورت مسلمان به اخالص زماني شديد تر و ضروري تر
ميشود كه عمل او طبيعتاً ظاهري بوده و مربوط به ديگران باشد .به همين دليل است كه وسوسه
هايي به قلوب بعضي انسانهاي متقي و پاكدل راه پيدا كرده و حسبه را به دليل موجوديت شبهة
رياء ترك ميكنند.
ما به اين متقيان پاكدل ميگوييم ,واجب است كه به امر حسبه اقدام نمايند و وسوسه هاي رياء
را از خود دور نموده و خوف از رياء را دوامدار نسازند .زيرا ممكن است كه شيطان ابواب پايان
…
ناپذيري از وسوسه هاي را در برابرشان بگشايد

290ـ محتسب بايد از صبر و بردباري خيلي زياد در كنار ساير صفات و اخالق نيكو

برخوردار باشد .در واقع تأكيدي كه فقهاء رحمهم اهلل بر صبر و بردباري نموده اند خيلي بجا و
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موجه است ,زيرا در اكثر اوقات اذيت ها و مشكالتي در برابر محتسب قرار ميگيرد .پس اگر
صبور و بردبار نباشد ,ضرر او بزرگتر از فائده اش بوده آنچه را فاسد ميسازد بيشتر خواهد بود از
انچه اصالح ميكند و ثواب و اجري كه از احتساب خود اميد ميكرد از دستش ميرود.
291ـ محتسب بايد نرمخو و مهربان بوده در امر و نهيايكه انجام ميدهد ,در عين حالي كه
جدي و انعطاف ناپذير است از درشت خويي و بدزباني اجتناب كند.
اگرچه اين سخن در اول وهله متناقض به نظر ميرسد ,زيرا چگونه رأفت و نرمي با جديت و
صالبت همراه گردد؟
اما در حقيقت امر هيچ تناقضي بين آنها نميباشد ،زيرا رفق عبارت از اجتناب از بدزباني و
درشت خويي ميباشد ,چنانچه رسول اهلل ميفرمايند :
ب يِ
ال إِ ان ا
صلاى ا
الرفإ اق ِِف إاألاإم ِر ُكلِيِه »
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام قا ا
اَّللا ارفِي ٌق َُِي ُّ
« اع إن اعائِ ا
اب ا
شةا اع إن النِ ِي
(سنن ابن ماجه ،كتاب األدب)
” از عايشه رضي اهلل عنها روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :اهلل مهربان است و رفق و
نرمي را در هركاري دوست دارد “
و قرآن كريم در توصيف پيامبر  ميفرمايد :
(           آل عمران)15/

”اگر درشت خوي و سنگدل ميبودي همة آنها (صحابة كرام) از كنار تو پراگنده ميشدند“ 
پس محتسب بايد با شيوة خيلي ماليم و با الفاظ خيلي زيبا و دلكش امر و نهي خود را ادامه
دهد تا قفلهاي قلوب را بگشايد .تفصيل اين مسأله در آيندة نزديك تقديم خواهد شد.
اما جديت و صالبت ديني به معناي عدم تهاون و تساهل در بيان احكام شرعي و مداهنت در
برابر افراد و خودداري كردن از مجازات آنها بحساب دين ميباشد و اين امر هيچ تناقضي با رفق و
مهرباني ندارد.
292ـ فقهاء گفته اند كه محتسب بايد روابط خود را با مردم تقليل دهد تا ترس از قطع شدن
آن غالب نگردد .طمع را از انسانها قطع كند تا مفاهيمي چون تملق و مداهنت از نفسش دور گردد
و عالوه از قبول نكردن رشوت كه قطعا حرام است ,از قبول هداياي مردم خود داري كند.
همكاران و مددگاران خود را به التزام به اخالق حميده و آداب اجتماعي مجبور سازد .و اگر خبر
شد كه يكي از اعوان و همكارانش از سلوك و منهج سالم بيرون شده است ,او را تنبيه و تحذير
نمايد و اگر نافع واقع نشد ,فورا به عزلش اقدام نمايد ,تا سوء ظنها از محتسب نفي گرديده و
شكوك و شبهات برطرف گردد ,زيرا مردم غالبا گناه و نواقص اعوان محتسب را به شخص
محتسب محسوب ميسازند و كمتر كسي بين كار هاي محتسب و اعمال همكاران او فرق مينمايند.

228

اصول دعوت

www.eslahonline.net

و يگانه راه بيرون رفت ازين مشكل دور كردن همكاران بدكنش ميباشد.
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مطلب سوم :

محتسب علیه
معرفي محتسب علیه :
 -293محتسب عليه كساني اند كه مرتكب كار هايي ميشوند كه به موجب آن مورد محاسبه و
احتساب قرار ميگيرند و به تعبير ديگر عمل احتساب باالي شان انجام مييابد.
شرط اوچنين است كه به صفتي باشد كه فعل ممنوعه در حق او منكر باشد اگرچه گناه نبوده
و يا مورد محاسبة اخروي قرار نگيرد .بنابرين شرط نيست كه بالغ و عاقل باشد .مثال اگر مجنون
شراب نوشيد و يا زنا كرد بايد ازآن نهي شوند اگر چه اينكار شان محاسبة اخروي را در پي ندارد.
همچنان طفلي كه به سن تميز رسيده است ,اگر شراب بخورد و يا قصد نوشيدن آنرا بنمايد,
محتسب عمل او را مورد انكار قرار داده و مانعش ميشود.
اگرچه عمل چنين كودكي معصيت بحساب نميآيد و ديانتاً مورد محاسبه قرار نميگيرد.
انواع محتسب علیه:
924ـ گفتيم :محتسب عليه تمام كساني اند كه بخاطر ارتكاب اعمال نادرستي مورد محاسبه
قرار ميگيرند .بنابرين تمام افراد جامعه بدون استثناء محتسب عليه بوده ميتواند و درين امر امام
مسلمانان با يك فرد عادي كامال مساوي ميباشد.
پس حسبه بر اصناف آتية جاري ميگردد كه مردم گمان ميكنند اينها مورد احتساب قرار
نميگيرند و با اين گمان خاطئ در احتساب آنها تهاون ميكنند .و يا گمان ميكنند كه احتساب آنها
به شكل معيني صورت ميگيرد و يا گمان ميكنندكه آنها واجب األحترام و غير مسئول اند !
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اول :اقارب:
295ـ احتساب بر اقارب و ديگران به صورت مساوي جاري ميگردد ,زيرا احتساب در
حقيقت همان امر به معروف و نهي از منكر است و تمام افراد در برابر اين فريضه با هم مساوي
اند .اما فقهاي كرام رحمهم اهلل فرموده اند كه؛ احتساب پسر بر پدر و مادر ,با بيان حكم شرعي,
موعظة نيكو و تخويف از عذاب اهلل بايد صورت گيرد و به وسايل ديگري چون سخت گفتن و

زدن نبايد دست بزند .تا از يكطرف حق پدري و مادري رعايت گرديده و از جانب ديگر در اداي
فريضة احتساب كوتاهي صورت نگرفته باشد.

دوم  :غير مسلمانان:
296ـ غير مسلمانان كه در دار اسالم زندگي ميكنند ,چه ذمي باشد و يا مستأمن ,مورد
احتساب قرار ميگيرند .درست است كه ما مأمور هستيم كه آنها را در اجراي مراسم ديني شان
آزاد بگذاريم ,اما اين آزاد گذاشتن به اين معنا نيست كه به آنها اجازه داده شود كه نظام اسالم را
شكستانده و آشكارا مرتكب اعمالي شوند كه با نظام اسالمي در تناقض ميباشد .بلكه آزادي آنها
به اين معناست كه آنها با معتقدات خود آزاد بوده و در اجراي مراسم عبادي خود در خانه و يا
معابد خود آزاد اند .اما اگر مرتكب كار هايي شوند كه با نظام اسالمي در تضاد باشد ,مانند اينكه
در بازار با نوشيدن خمر بحالت نشه ظاهر شوند و يا با براه اندازي اجتماعات و سخنراني ها در
بين مردم ,آشكارا بر ضد اسالم تبليغات نموده پيامبر اسالم را مورد تكذيب قرار دهند .آنها از
چنين كار هايي منع گرديده و مناسب با اعمالي كه مرتكب ميشود مورد احتساب قرار ميگيرند.

سوم :امراء:
297ـ نظام احتساب باالي پادشاه ,معاونين و ساير افرادي كه نوعي امارت و واليت دارند,
جاري ميگردد.
ولي محتسب بايد منزلت و موقف پادشاه را دانسته و دانش الزم براي احتساب او را داشته با
شد .لذا فقهاء مقرر داشته اند كه احتساب پادشاه بايد با بيان حكم شرعي وموعظه صورت گيرد نه
با استعمال قوه و قهر .در تاريخ اسالمي ذخيرة بزرگي از اخبار احتساب با خلفاء و امراء ميباشد .و
نشان ميدهد كه چگونه به احتساب آنها پرداخته و بدون اينكه اذيت و آزاري به آنها برسد  ،مورد
قبول و تقدير قرار گرفته اند.
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چهارم قضات:
 298ـ قضات هم مافوق محاسبه نبوده و مورد احتساب قرار ميگيرند .فقهاء ميگويند بر
محتسب الزم است كه به مجالس قضاء و حكام رفت و آمد نموده و آنها را از نشستن در مسجد
جامع براي اصدار حكم بين مردم منع نمايد و اگر قاضي اي را ديد كه بر شخصي غضب گرفته و
او را دشنام ميدهد و با سخنان تند و زنندة او را مخاطب قرار ميدهد ,بايد او را ازين عملش منع
نمايد و او را موعظه نموده و خوف الهي را بيادش بياورد .زيرا قاضي حق ندارد كه در حال
غضب فيصلة صادر نمايد و سخنان دور از اخالق گفته و تند خوي وتند زبان باشد.

پنجم  :اقشار مختلف پيشه وران:
 299ـ جريان احتساب تمام پيشه وران ,كسبه كاران و انواع صنعتكاران را در بر ميگيرد .زيرا
اسالم نسبت به هركدام آنها و پيشة كه دارند احكام خاص خود را دارد.
توليدات صنعتي و كارهايي كه مردم به آن نياز دارند ,از جملة فرضهاي كفايي ميباشد ,لذا اگر
مالكين آنها به صورت جمعي از اجراي آن خود داري ميكنند ,محتسب آنها را مجبور به انجام آن
مي گرداند .همچنان حكم اسالم اينست كه آنها بايد كار هاي خود را به صورت صحيح انجام
داده از هر نوع فريبكاري و ضرر رساني خود داري نمايد.
لذا مسئوليت محتسب اينست كه تمام آنها را مورد مراقبت قرار دهد و در صورتيكه كارهاي
شان مطابق حكم شريعت بود آنها را مورد تأييد قراردهد ,واگر مواردي را خالف حكم شريعت
پيدا كرد ,به منع آن اقدام نمايد .به همين منظور فقهاي اسالم ضوابط و حدودي را براي هر
صنعتكار و پيشه ور مقرر نموده اند كه بر آنها واجب است تا آنرا در جريان كار هاي خود
مراعات نمايند و محتسب بايد از مراعات آن ضوابط و حدود از جانب اهل صنعت و پيشه
مطمئن گردد.
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مطلب چهارم :

موضوع حسبه
منكر موضوع حسبه است:
 – 300در تعريف حسبه گفتيم كه؛ عبارت از امر به معروف زماني كه آشكارا ترك گردد و
نهي از منكر زماني كه ارتكاب آن آشكارا صورت گيرد .اين تعريف در ذات خود موضوع حسبه
و احتساب را نشاندهي ميكند  .زيرا موضوع احتساب ,معروف و منكر بوده و احتساب عبارت از
امر به معروف و نهي از منكر ميباشد .
بعد از آن ,منكر ارتكاب فعلي ميباشد كه شريعت از آن نهي كرده است و يا هم به صورت
ترك كردن كاري ميباشد كه شريعت به آن امر نموده است .پس ازين ديدگاه منكر به دو نوع
تقسيم ميگردد:
اول :ايجابي  :كه به شكل ارتكاب عملي است كه شريعت از آن نهي نموده است.
دوم :سلبي :و آن ترك عملي است كه درشريعت مطلوب ميباشد كه آنرا معروف ناميده ايم.
احتساب در هر دو مورد با نهي صورت ميگيرد ,يعني نهي از ارتكاب فعل ممنوعة شرعي ,تا
اصالً ايجاد نگردد و اگر احيانا ايجاد گرديد ,از آن دستبردار شود .و نهي از ترك فعل مشروع تا
انجام يابد.
بنابرين شرح ,در مييابيم كه موضوع حسبه فقط منكر با دو وجهة آن ميباشد .و احتساب درين
مورد با نهي از هردو صورت منكر ميباشد.
مقصد از منكر چیست ؟
301ـ گفتم كه موضوع حسبه ,منكر با هر دو صورت آن ميباشد اما بايد بدانيم كه مقصد ما از
منكر چيست؟
غالبا اين كلمه بر معصيت اطالق ميگردد .و معصيت عبارت از مخالفت شرع كه با ارتكاب
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كار هاي ممنوعة شرعي و يا ترك مأمورات شرعي صورت ميگيرد و شامل گناهان صغيره و كبيره
بوده به حقوق اهلل و يا حقوق العباد تعلق ميگيرد ,همچنان برابر است كه نص شرعي خاصي بر
آن وارد شده باشد و يا حكم آن از قواعد و اصول عامة شرعي استنباط شده باشد .اين معصيت از
اعمال قلب باشد و يا از اعمال جوارح.
اما كلمة منكر در بحث حسبه به معناي وسيعتر از آنچه گفتيم اطالق ميگردد .اين اسم بر تمام
افعالي اطالق ميگردد كه در آن مفسدة وجود داشته باشد و يا شريعت از آن نهي كرده باشد.
اگرچه در حق فاعل آن به خاطر خوردسالي و يا عدم تعقل معصيت شمرده نشود .لذا اگر
مجنون مرتكب زنا گرديد,عملش منكر بحساب آمده و مستحق انكار ميباشد .اگرچه اين اعمال به
علت فقدان شروط تكليف كه بلوغ و عقل است ,معصيت شمرده نميشود.
چه كسي میتواند كه عملي را منكر بخواند :
302ـ يگانه جهتي كه حق دارد فعلي و يا ترك عملي را منكر بخواند ,شريعت اسالمي است.
زيرا دادن وصف منكر در حقيقت اصدار حكم شرعي بوده و حاكم مطلق فقط اهلل متعال است .
اما فقهاء بجز از شناخت و معرفي حكم اهلل حق ديگري ندارند .پس كاري كه ميكنند اينست
كه حكم شرعي را در مواردي ظاهر ميسازند نه اينكه حكم شرعياي از جانب خود ايجاد كنند.
لذا اگر خطاي شان در ابراز حكم شرعي آشكار گرديد از ايشان پيروي نميكنيم ,زيرا حجت در
آنچه كه بيان كرده اند ,شريعت است و حكم شرعي براي ما ظاهر گرديد .همچنان وظيفة فقهاء
ابراز و اظهار حكم شرعي است نه اينكه از جانب خود حكم جديدي صادر كنند.
303ـ شايد بعضيها اعتراض نمايند كه فقهاء گفته اند؛ آنچه را مسلمانان نيك بدانند و آنچه را
قبيح ميخوانند ,نيز در موضوع حسبه داخل ميباشد و در اول آن امر و از دوم آن نهي صورت
ميگيرد .پس چگونه ميتوان اين قاعده را با سخناني كه قبال گفتيم توافق دهيم؟
در جواب بايد گفت كه شريعت اسالمي واضح نموده است كه اجماع دليل معتبر شرعي
ميباشد .بنابرين اگر آنچه را مسلمانان نيك ديدند ,و ما به آن عمل نموده و ديگران را به آن امر
نموديم ,و از چيزي كه بد پنداشتند ,نهي كرديم در حقيقت به اجماع عمل نموده ايم ,و اجماع
يكي از ادلة شرعي بوده و شريعت اسالمي آنرا نشاندهي نموده است.
همچنان عمل كردن به عرف صحيح در حقيقت پيروي از هدايات شرعي است .چه ,شريعت
اسالمي ما را به مراعات عرف صحيح امر نموده است.
شروط منكر قابل احتساب :
304ـ از آنجاييكه منكر به هر دو صورت آن ,موضوع حسبه ميباشد ,پس موجوديت شروط
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معيني ضروري ميباشد ,تا اجراي احتساب در آن ممكن گردد .حاال اين شروط كدامها اند؟
فقهاي اسالم گفته اند كه؛ بايد منكر ظاهري بوده و عمالً در جريان باشد و حكم آن نيز مورد
اتفاق تمام فقهاء باشد.
و اينك شرح مختصري از هركدام را تقديم ميداريم:
اول :بايد ظاهري باشد :
305ـ مراد از ظاهر بودن منكر ,آشكار شدن آن نزد محتسب بوده و بدون اينكه تجسس نمايد
از آن آگاه گردد.
اين انكشاف ميتواند كه از طريق شنيدن ,ديدن ,بوييدن ,لمس كردن و چشيدن صورت گيرد.
زيرا همين حواس ,راه هاي سالم كسب علم نسبت به اشياء بوده و در صورتي كه فارغ از
تجسس باشد ,آن امر در حكم ظاهر ميباشد .بنابرين اگر كسي در داخل خانة خود و در حاليكه
دروازه ها را بسته است ,مرتكب عملي ميشود ,محتسب حق ندارد كه به ديوار باال شود و يا
دروازه را بشكند تا ببيند كه شخص مصروف چه كاري است .ولي اگر منكري كه مرتكب ميشوند
با شنيدن داد و فرياد و طلب كمك ظاهر گرديد ,محتسب ميتواند كه داخل خانه گردد ,زيرا با
شنيدن فرياد و استغاثه ,منكر ظاهر گرديده است.
در معنا و مفهوم ظهور منكر ,اماكن و مخفيگاه هايي شامل ميباشد كه به گمان غالب در آنجا
منكرات صورت ميگيرد .بنابرين محتسب بايد ازين اماكن ديدن نموده و حسبه اش را در آنجا
برقرار سازد .و برايش جايز نيست كه به دليل عدم ظاهر شدن منكر ,از قيام بواجب احتساب كناره
گيري كند .
دوم ـ در حال جريان باشد :
306ـ بدين معناست كه منكر فعال موجود و جاري باشد .زيرا منكري كه صورت گرفت و به
انتها رسيد در آن احتساب صورت نميگيرد بلكه در صورت ثبوت جرم ,امير مسلمين بايد او را به
قضاء معرفي نموده و بعد از حكم قضائي مورد مجازات قرار دهد .البته محتسب ميتواند كه او را
موعظه نموده و از تكرار جرم ممانعت نمايد.
ولي آيا موجوديت منكر فعال و بصورت جريان فعل ضروري ميباشد و يا اينكه ظهور مقدمات
آن كفايت ميكند ,اگرچه منكر هنوز آغاز نيافته باشد؟
در واقع ,زماني كه مقدمات منكر ظاهر شد و عالمات و قرائن وقوع آن آشكارا گرديد ,در
موضوع حسبه داخل ميگردد ,درينصورت محتسب بايد با وعظ و ارشاد از وقوع آن جلوگيري
كند و نبايد از تهديد و تشدد كار بگيرد .زيرا ممكن است كه تهديد و تشدد از سوي محتسب,
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شخص مورد احتساب را تحريك نموده و از روي عناد و ضديت مرتكب معصيت گردد .ولي
اگر وعظ و ارشاد مفيد واقع نشد و محتسب احساس كرد كه منكر در شرف وقوع بوده وتالفي
آن بعد از وقوع ناممكن است ,براي محتسب جايز و حتي واجب است كه در حد توان و
استطاعتي كه دارد از وقوع آن با وسايل ممكن جلو گيري نمايد.
گفتيم كه وجود مقدمات منكر براي جاري شدن احتساب كافي ميباشد .اما قصد وعزم
ارتكاب منكر نيز كفايت ميكند تا احتساب صورت گيرد؟
واقعيت اينست كه قصد و عزم منكر تا زمانيكه به شكل حديث النفس بوده و به صورتهاي
مادي كه مقدمات منكر شمرده ميشود در خارج ظاهر نگرديده باشد ,عمل احتساب در آن جايز
نميباشد .ولي اگر شخص مذكور سوءنيت و قصد خود را آشكار نمايد ,محتسب ميتواند كه او را
با وعظ و نصيحت و ترسانيدن از عقاب الهي مورد احتساب قراردهد.
سوم ـ منكر بايد اختالفي نباشد :
307ـ شرط سوم اينست كه منكر از جمله اموري باشد كه تمام فقهاء در منكر بودن آن اتفاق
دارند .تا شخص مورد احتساب چنين حجت نياورد كه آنچه را انجام ميدهد ,در نظر بعضي فقهاء
جايز است ,اگرچه در نظر محتسب ناجايز ميباشد.
ولي اگر منكر از امور مورد اختالف بين فقهاء باشد آيا اين اختالف نظر به صورت مطلق و
بدون قيد و شرطي مانع احتساب شده ميتواند؟
واقعيت اينست كه اختالفات فقهاء در بعضي موارد معتبر و درست است و در بعضي حاالت
قابل اعتبار نميباشد.
الف ـ از نظر بعضي قفهاء اختالف معتبر و مبني بر دليل مانع احتساب شده ميتواند .ولي
بعضيها برين نظر اند كه در صورتيكه محتسب مجتهد باشد ميتواندكه مرتكب منكر مورد اختالف
را نيز تحت احتساب قرار دهد.
ب ـ اختالف غير معتبر عبارت از اقوال شاذ و نظريات باطلي است كه متبني بر دليل مقبول
نميباشد .اينگونه اختالف از اعتباري برخوردار نميباشد .مانند نظرياتي كه با نصوص صريح
قرآنكريم و سنت متواتر و مشهور مخالف است و يا با اجماع امت و مسايل ثابت و معلوم دين در
تصادم ميباشد .اينگونه اختالفات هيچ ارزشي نداشته و مانع احتساب و انكار محتسب نميگردد.
وسعت موضوع حسبه :
308ـ شرط اساسي و جوهري در موضوع قابل احتساب اينست كه در شريعت اسالم بحيث
منكر شناخته شده باشد .و چون شامل بودن يكي از صفات اساسي شريعت اسالمي بوده و بدون
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استثناء در هر موردي حكم خاص خود را دارد ,بنابرين موضوع حسبه وسعت خيلي زيادي ميابد
به گونة كه تمام تصرفات ,افعال و اقوال انسان را شامل ميگردد و ازين دايره فقط همان مواردي
خارج ميباشد كه شروط احتساب در آن موجود نبوده و تحت واليت محتسب داخل نگردد .فقهاء
اين وسعت و شمول را بيان نموده اند  .چنانچه فقيه(ابن اإلخوه) ميگويد” :محتسب كسي است كه
از طرف امام و يا نائب او مقرر ميگردد تا احوال رعيت را تحت نظر داشته امور زندگي و مصالح
شانرا ,خريد و فروش شانرا ,خوردني ها ,نوشيدني ها ,ملبوسات و راههاي شانرا بررسي نمايد و
آنها را به معروف امر نموده و از منكر منع كند.
ابن خلدون در مورد محتسب ميگويد:
”او در جستجوي منكرات بوده و مطابق فعل منكر به تعذير و تأديب مرتكبين آن ميپردازد.
مردم را به مراعات مصالح عامه در شهر امر ميكند .مانند منع كردن از تنگ ساختن معابر عامه ,منع
كردن حمال ها و كشتي رانها از بار كردن بيش از اندازه ,حكم ويران كردن ساختمانهاييكه در
…وغيره)
شرف سقوط قرار دارد ,دور كردن چيز هاييكه ضرر احتمالي در آن وجوددارد…
مثالهايي از وسعت موضوع احتساب:
اول ـ در امور اعتقادي :
309ـ كسانيكه عقيدة باطلي را ظاهر نمايد ,و يا مسائلي را مطرح كند كه با عقيدة صحيح
اسالمي در تناقض است و مردم را بسوي آن دعوت نمايد و يا نصوص ديني را تحريف نموده و
بدعتي را ايجاد كند كه هيچ اصل و اساسي در دين ندارد ,تمام اين موارد و امثال آن بايد بوسيلة
محتسب پيگيري و منع گردد .زيرا نسبت دادن سخن ناحق به اهلل و دين او باطل بوده و با عقيدة
اسالمي كه اصل و اساس آن انقياد و تسليمي مطلقي در برابر پردرودگار عالميان و شريعت او
ميباشد ,در تناقض قرار دارد .همچنان روايت احاديث باطل و موضوعي ,تفسير باطل قرآنكريم
درين امر داخل ميباشد .مانند تفسير باطنيه كه نصوص قرآن كريم احتمال آنرا ندارد و نه در زبان
عربي درست ميايد و نه هم در شرع قابل اعتبار است و نه از سلف صالح روايت شده است.
دوم ـ در عبادات :
 309ـ مانند ترك نماز جمعه از سوي اهل قريه ها و شهر هاييكه شرايط الزم براي اقامة نماز
جمعه را دارا ميباشند .ترك آذان و افزودن كلماتي در آن كه در روايت ثابت نميباشد .ايجاد تغير
در شكل عبادات ,چون جهر خواندن عبادات سري و خفيه خواندن نماز هاي جهري ,زيادت در
نماز ,عدم مراعات اطمينان و سكون در نماز ,خوردن روزة ماه رمضان ,امتناع از اداي زكات.
سوم ـ در معامالت :

اصول دعوت

237 www.eslahonline.net

 -310مانند بستن عقد هاي حرام در شريعت ,خوردن مال مردم به شيوه هاي باطل ,سود
گرفتن ,رشوت ستاني ,فريب كاري  ،غش در صنعت كاري و خريد و فروش و غيره ميباشد.
چنانچه در حديث شريف ميخوانيم :
« عن أِاِب هريراة أا ان رس ا ِ
اَّلل صلاى ا ِ
ال
صابِعُهُ بالاًَل اف اق ا
صإب ارِة طااع ٍام فاأا إد اخ ال يا ادهُ فِ ايها افناال إ
ات أا ا
اَّللُ اعلاإيه او اسلا ام امار اعلاى ُ
ول ا ا
ا إ ُ اإ ا ا ُ
ما ه اذا َّي ِ
ِ
اِ
س
س اماءُ اَّي ار ُسوال ا اَّلل قا ا
ب الطااع ِام قا ا
ااس ام إن غا ا
اصاباإتهُ ال ا
ال أ ا
ا ا ا ا
صاح ا
ال أافااَل اج اعلإتاهُ اف إو اق الط اعام اك إي يا اراهُ الن ُ
ش افلاإي ا
ِمِيّن » (صحيح مسلم ،كتاب اْلميان)
” از ابوهريره  روايت است كه رسول اهلل  بر انباري از طعام (گندم) گذشتند .چون دست
خود را داخل آن نمود  ،رطوبتي را در آن احساس كرد و از صاحب غله پرسيد كه  :اين چيست
؟ او گفت  :يا رسول اهلل نيمه شب بر آن باران باريده است  .پيامبر  فرمودند  :پس چرا قسمت
مرطوب شدة آنرا باالي غله نگذاشتي تا مردم آنرا ببينند  ،كسيكه فريبكاري و خيانت كند از جملة
ما نيست“
واقعيت اينست كه غش و فريبكاري در هر امر ممكن است ,مثال در خريد و فروش ,پوشاندن
عيوب جنس از مشتري  ،اعالنات و تبليغات نادرست در مورد توليدات صنعتي و غيره .و
محتسب مكلف است كه شديداً از آنها مراقبت نموده و جلو آنها را بگيرد .
چهارم ـ در رابطه با راه ها و معابر عامه :
 311ـ مانند ساختن دكانها و گذاشتن ستونهاي خانه  ،نشاندن درختان در راه ها  ،گذاشتن
چوب و ساير اجناس براي فروش ,ذبح كردن حيوان در راه عامه و ملوث ساختن آن با خون
حيوانات ,انداختن كثافات در راههاي عامه و كوچه ها  ،انداختن پوست ميوه جات و آب پاشي
كردن آن به گونة كه سبب لغزيدن عابرين گردد و امثال اينگونه اعمالي كه سبب اذيت و آزار
مردم ميگردد .محتسب بايد از تمام اين كار ها ممانعت كند .زيرا تمام اينها موجب ضرر ميباشد كه
در شريعت اسالمي ممنوع بوده و بايد برطرف گردد.
پنچم ـ در رابطه با حرفه ها و صنعت كاريها :
 -312فقهاي اسالم تمام حرفه ها و صنعت ها را ذكر نموده و كيفيت اجراي احتساب آنرا
بيان كرده اند كه اصول و اساسات جامع تمام آنها ازين قرار است:
الف ـ از حيث مكان ,واجب است كه درجايي واقع باشد كه ضرر آن بديگران نرسد .مثال
دوكان خبازي در بين بازار بزازي نبايد قرار داشته باشد .مكان در ذات خود بايد صالحيت بكار
اندازي آن صنعت را داشته باشد و ازنگاه نظافت ,وسعت و هوا ,مناسب آن صنعت باشد.
ب ـ ادوات و ماشين آالت بايد قابل استعمال باشد .و حتي فقهاي اسالم مقياسها و معيار هاي
دقيق را براي شناخت صالحيت اين ماشين آالت وضع كرده اند ,گويي اينكه خودشان صاحب
اين حرفه و صنعت ها بوده اند .چنانچه امام شيرزي در مورد ديگ جلبي پزي با اين تفصيل سخن
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ميگويد:
” كرايي جلبي پزي بايد از مس سرخ اعلي ساخته شود “ بعد از آن در مورد كيفيت آماده
سازي آن براي استعمال ميگويد  ” :در بين آن كمي سبوس آرد سوختانده شود بعد از آنكه سرد
شد با برگ سلق (يك نوع بته) خوب ماليده شود بعد از آن دوباره روي آتش گذاشته و مقدار
كمي عسل در آن انداخته و آنرا بسوزاند بعد از آن با ميدة خشت پخته جالء داده شود و بعد از
شستن مورد استعمال قرار گيرد  .زيرا بكار بردن اين طريقه چرك و زنگ آنرا بخوبي دور ميسازد“
اين سخنان را بخاطري مفصال ذكر كرده ام كه براي مردم اندازة اهتمام و توجه فقهاي اسالم
رحمهم اهلل به مصالح و منافع مردم و دفع ضرر از مسايل معيشت شان معلوم شود.
ج ـ اگر وسايل حرفه ،مقياس هايي براي وزن ,پيمانه و متر ميباشد ,بايد از سالمت و صحت
اين مقياس ها تأكيد صورت گيرد.
د ـ مصنوعات و مبيعات بايد از هرگونه غش و فريبكاري مبراء باشد .مثال گندم با خاك خلط
نشود ,و آرد با اشياي خراب مخلوط نباشد .و اگر يك جنس انواع مختلفي دارد بايد هر نوع آن
عالمة خاصي داشته باشد .مثال گوشت بز بايد به نقطه هاي زعفراني نشاني گردد و دم بز بايد
…
همراه گوشت آن آويزان باشد
ه ـ كساني كه صنعت كار و اهل حرفه هستند ,محتسب بايد اهليت آنها را بداند و چنانچه قبال
ذكر نموديم ,فقهاي اسالم تصريح كرده اند كه محتسب بايد سرمه گران (داكتران چشم) را مورد
امتحان قرار دهند  ،همچنان جراحان  ،حجامت كنندگان و غيره را مورد امتحان قرار داده و از
اهليت  ،امانت و عفت شان مطمئن گردد (به تعبير امروزي داكتران بايد سند قابل اعتبار از
مؤسسات تعليمي معتبر در دست داشته باشند)
ششم ـ مسايل مربوط به فضايل اخالقي :
 313ـ مورد ديگري كه محتسب بايد به آن توجه داشته باشد ,مسايل اخالقي ,فضايل و آداب
ميباشد .او بايد از ارتكاب اعمال منافي با اخالق آداب اسالمي مانند خلوت با زنان بيگانه  ،ديدن
به خانه هاي همسايه از باالي بام و كلكين ها ,نشستن در راه هاي عبور زنان و محل تجمع ايشان,
آزار و اذيت ايشان ,كشف عورت در راه عامه و غيره… منع كند.
قاضي ابويعلي حنبلي ميگويد ” :اهل بازاري كه اكثر معاملة شان با زنان ميباشد محتسب بايد از
اخالق ,سيرت و امانت شان تحقيق كند .اگر ازين نواحي مطمئن شد ,اجازة تعامل با زنان را
برايشان بدهد ,واگر شكوك و شبهاتي را در سلوك و روش آنها احساس كرد ,بايد آنها را با
معامله بازنان منع و در صورت تعرض به زنان مورد توبيخ قراردهد“.
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مطلب پنجم :

احتسـاب
معناي احتساب :
314ـ مراد از احتساب ,انجام دادن حسبه از سوي محتسب ميباشد .مانند اينكه محتسب به فعل
معين و به كيفيت معيني امر كند و يا منكري را عمال از بين ببرد ,مثل اينكه آلة منكري را بشكند ,پاره
و تلف كند و يا مرتكب منكري را با دست مانع شده و از عملي كه انجام ميدهد او را باز دارد
احتساب با چه چیز صورت میگیرد :
 315ـ احتساب كامل اينست كه منكر به صورت كلي و عمالً نابود گردد ,اگرچه با استعمال
قوت از سوي محتسب و اعوان او صورت گيرد و يا صاحب منكر خودش امر محتسب را
پذيرفته و سايل ارتكاب منكر را از بين ببرد.
اگر محتسب از تغير با دست عاجز بود ,در آنصورت احتساب با سخن صورت ميگيرد .يعني
محتسب ميكوشد كه از طريق وعظ و ارشاد و تخويف از اهلل به دفع منكر بپردازد.
اين طريقه هم در ازالة منكر مؤثر ميباشد .اگر احيانا صاحب منكر بر عملش اصرار ورزيده و به
سخنان محتسب توجه نداشت و محتسب از تغير منكر با زبان عاجز ماند ,در آنصورت نوبت به
انكار قلبي ميرسد .يعني در قلب خود نسبت به آن احساس كراهيت داشته و آرزو ميكند كه
روزي بتواند بتغير آن عمال اقدام نمايد .و دليل آنچه گفتيم حديث شريف است كه ميفرمايد:
ِ
ِ ِِ
اْلميا ِ
ِ ِ ِِ ِ
ف إِ
ان »
ض اع ُ
ك أا إ
سانِِه فاِإ إن اَلإ يا إستا ِط إع فابِاق إلبِِه او اذلِ ا
« ام إن ارأاى مإن ُك إم ُمإن اكًرا افلُإيغايإريهُ بياده فاإ إن اَلإ يا إستاط إع فابل ا
(صحيح مسلم ،كتاب اْلميان  ،عن اِب سعيد اْلدري )

” هركسي از شما كه منكر را ديد بايد آنرا با دست خود تغير دهد و اگر نتوانست با زبان به
تغير آن اقدام نمايد و اگر نتوانست با قلب خود در پي تغير آن شود و اين ضعيف ترين درجة
ايمان است “
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مراتب احتساب :
316ـ بنابر آنچه گفتم ،احتساب داراي سه مرتبه ميباشد:
مرتبة اول :تغير منكر با دست است يعني عمال بايد منكر از بين برداشته شود اگرچه با استعمال
قوت و سالح و كمك خواستن از معاونين و مددگاران صورت گيرد.
چنانچه براي دفع تجاوزگر و نجات شخص بيگناه از مرگ ,نجات عرض و آبروي بيگناهي از
پايمال شدن ميتوان از قدرت استفاده نمود .در دايرة تغير با دست ,زدن گنهكار ,حبس و مانع
شدنش از منكر شامل ميباشد.
مرتبة دوم  :تغير با قول است كه انواع ذيل را شامل ميباشد:
الف ـ آگاه كردن؛ يعني شخصي كه مرتكب منكر ميشود بايد حكم شرعي آنرا را برايش بيان
كند زيرا ممكن است كه شخص مذكور به سبب جهالت مرتكب عمل منكر گردد.
ب ـ وعظ ،نصيحت و ارشاد و ترسانيدن از هلل كه شايد شخص عاصي با شنيدن نصيحت و
ارشاد از معصيت دستبردار گرديده و مقصد حاصل گردد.
ج ـ گفتن سخنان زشت و تنبيه كننده؛ چنانچه بگويد؛ اي فاسق! اي احمق! اي جاهل! اما
كلماتي كه شرعا ممنوع است نبايد استعمال كند ,همچنان لعنت كردن پدرش جايز نيست.
د ـ تهديد كردن به مجازات از سوي محتسب؛ اما الزم است كه به مجازاتي تهديد كند كه در
قدرت محتسب بوده و عمال توان آنرا داشته و در شريعت ممنوع نباشد .زيرا اگر به مجازاتي تهديد
ميكند كه در قدرتش نيست ,اين تهديد تأثيري نميگذارد .تهديد كردن به جزاهاي غير شرعي ,امر
خالف شرع بوده و محتسب نبايد در جريان احتساب مرتكب عمل خالف شريعت گردد.
مرتبة سوم  :احتساب با قلب در مرتبة سوم قرار دارد و اين در صورتيست كه محتسب از
انجام دو مرتبة قبلي عاجز بماند .اين مرحلة است كه هيچ مسلمان نبايد از آن خالي باشد و بايد
همه مسلمانان با منكراتي كه مي بيند و ميشنود قلبا بدبين باشد زيرا هيچ ضرري را متوجه شان
نمي سازد و به دنبال اين مرحله ,احتساب قولي و عملي قرار ميگيرد.
فقه احتساب :
 317ـ هدف از احتساب از بين بردن منكرات از روي زمين و ايجاد معروف به صورت عملي
ميباشد .پس واجب است كه اين مقصود را از آسان ترين و كوتاه ترين طريق ممكن بدست آورد.
به شرطي كه طريق انتخاب شده ,شرعا مجاز بوده و نتيجة درست بدهد .و دانسته شود كه حتما
بايد منكرات زايل گرديده و در جاي آن معروف جاگزين گردد .در روشنايي اين نكات است كه
محتسب اقدام به احتساب ميكند يا از آن دستبردار ميشود.
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قواعد ذيل در فهم فقه احتساب بما كمك ميكند
قاعدة اول :
 318ـ انكار قلبي بايد هميشه و بصورت كامل در برابر تمام منكرات وجود داشته و هميشه
برين عزم باشد كه در صورت امكان به تغير آن اقدام ميكند.
اما انكار قولي و عملي بر حسب استطاعت واجب ميباشد .چنانچه اهلل ميفرمايد:
(     التغابن)16/

” به اندازه استطاعتى كه داريد از اهلل بترسيد “
و در حديثي كه قبالً نقل نموديم اين امر به صراحت تذكر يافته است.
بايد توجه داشت كه اگر محتسب منكرات را قلباً بد ميبيند و بقدر استطاعت خود در ازالة آن
ميكوشد ,اجر و ثواب كامل را بدست ميآورد.
قاعدة دوم :
 319ـ احتساب زماني مطلوب است كه در وراي آن مصلحتي حاصل گردد و يا مضرتي را
دفع نمايد .اما اگر احتساب سبب فوت شدن مصلحت و معروف بزرگتري ميگردد و يا منكر
بزرگتري ايجاد مينمايد ,انجام چنين احتسابي شرعا غير مطلوب و غير جايز است .اگرچه محتسب
عليه واجبي را ترك و يا منكري را مرتكب شده باشد .زيرا محتسب بايد از اهلل در مورد بنده
هايش بترسد و بداند كه هدايت مردم بدست محتسب قرار ندارد .اين از تقوا نيست كه با اجراي
احتساب مصلحت و معروف بزرگي را ضايع نموده و سبب ايجاد منكر بزرگتر از منكر موجود
گردد .واضح است كه شريعت اسالمي احتساب را بخاطر ريشه كن نمودن فساد و ايجاد صالح
در جامعه واجب گردانيده است ,پس اگر عمل احتساب او سبب بر انگيخته شدن فساد بزرگتر از
فساد موجود ميگردد و يا مصلحت و خير بزرگتر را فوت ميسازد ,چنين احتسابي مطلوب شرع
نبوده و اهلل به چنين احتسابي امر نكرده است .البته شكي نيست كه آنچه گفتم,به نسبت افراد,
شرايط و ظروف مختلف باهم مختلف ميباشد و بر محتسب الزم است كه با بصيرت و آگاهي
كامل شرايط و ظروف را درك نموده مقدار معروف و منكر را با ميزان شرع و عقل بسنجد و با
درنظر داشت نتايج و آثار احتساب به آن اقدام نمايد و يا دستبردار گردد.
اين مالحظه در رابطه با شخص معين و واقعة معيني بايد در نظر گرفته شود .اما در رابطه با
عموم مردم ,محتسب مكلف است كه مردم را به صورت مطلق به معروف امر و از منكر منع كند.
 320ـ بنابرين قاعده است كه درك مي نماييم كه چرا علماء اصرار دارند كه خروج مسلحانه
برضد سلطان جايز نيست اگرچه فسق او ظاهر گردد .زيرا در غالب اوقات قيام به ضد او مفاسد
بزرگتر از فسق او را به دنبال دارد .كه درينصورت احتساب جايز نميباشد .همچنان در دايرة اسالم
داخل بوده و با ارتكاب معصيت از اسالم خارج نميگردد .لذا حق اطاعت او تا زماني كه به
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معصيت امر نكرده است بر مردم ثابت ميباشد.
پس احتساب او با استعمال قوت و قيام مسلحانه جايز نبوده براه اندازي فتنه ها و قتال بين
مسلمين نبايد راه بيافتد.
قاعدة سوم :
 321ـ تا حد امكان از رفق و نرمي كار بگيرد .اين قاعده بر داليل ذيل استناد دارد:
ول اِ
ب يِ
شةُ إِ ان ا
صلاى ا
الرفإ اق
اَّلل  قا ا
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام أا ان ار ُس ا
اَّللا ارفِي ٌق َُِي ُّ
ال اَّي اعائِ ا
الف ـ « اع إن اعائِ ا
اب ا
شةا ازإوِج النِ ِي
ِ
الرفإ ِق ما اَل ي إع ِطي اعلاى الإعُإن ِ
ف اواما اَل يُ إع ِطي اعلاى اما ِساواهُ » (صحيح مسلم ،كتاب الرب و الصله )
اويُ إعطي اعلاى يِ ا ُ
” از عايشه زوجة پيامبر  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :اي عايشه ! اهلل مهربان است
و رفق و نرمي را دوست دارد و آنچه را بر رفق ميدهد به شدت و سختي و كار هاي ديگر
نميدهد“
ب ـ انسان با طبيعت و فطرتي كه دارد ,امر و نهي مملوء از لطف و نرمي را بيشتر و زودتر از
زشتي و بد زباني ميپذيرد و حتي ممكن است كه عنف و سختگيري او را بسوي اصرار بيشتر و
عناد در برابر امر كننده وادار نمايد .اهلل در مورد پيامبر مي فرمايد:
(          آل عمران)15/

” و اگر درشت خوى و سخت دل بودى از پيرامونت پراكنده مي شدند “
باوجود اينكه پيامبر عليه السالم جز به معروف امر نميكرد و چيزي جز حق برزبان نمي آورد.
ج ـ احتساب مثمر و مفيد آنست كه شخص مورد احتساب آنرا پذيرفته به ضرورت آن قانع و
به مفهوم و مضمون آن راضي باشد تا در نفس او اثر گذاشته و او را از بازگشت به منكر منع كند.
اين مأمول اكثراً زماني بدست مي آيد كه احتساب با الفاظ نرم و با رفق و دوري از غضب و
شدت صورت گرفته همراه با مناقشه و گفتگوي مدلل و آرام باشد .
ول اِ
اَّلل ائإ اذ إن ِل ِاب يِلزاَن فاأاقإبا ال الإاق إوُم اعلاإي ِه
ال اَّي ار ُس ا
صلاى ا اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام اف اق ا
« اع إن أِاِب أ اُم اامةا قا ا
ال إِ ان اف ًَّت اش ًّااب أاتاى النِ ا
اب ا
ال اَل و اِ
ال أ ُِ
اَّلل اج اعلاِّن ا
ااس
اَّللُ فِ اد ااء اك قا ا
س قا ا
ال ا إدنُإه فا اد اَن ِمإنهُ قا ِريبًا قا ا
اف از اج ُروهُ قاال ام إه ام إه اف اق ا
اَتبُّهُ ِألِيُم ا
ك قا ا ا
ال اواَل الن ُ
ال فا اجلا ا
ول اِ
ال اَل وا اِ
اَّلل اج اعلاِّن ا
ااس َُِيبُّوناهُ لِابنااُتِِ إم قا ا
اَّللُ فِ اد ااء اك قا ا
َّلل اَّي ار ُس ا
َُِيبُّوناهُ ِألُام اهاُتِِ إم قا ا
ال أ اافتُ ِحبُّهُ َِلإبناتِ ا
ال أ اافتُ ِحبُّهُ
ك قا ا ا
ال اواَل الن ُ
ال اَل و اِ
ال اَل و اِ
اَّلل اج اعلاِّن ا
اَّلل اج اعلاِّن ا
اس َُِيبُّوناهُ ِألا اخاواُتِِ إم قا ا
اَّللُ فِ اد ااء اك قا ا
ال أاافتُ ِحبُّهُ لِاع امتِ ا
ِألُ إختِ ا
اَّللُ
ك قا ا ا
ك قا ا ا
ال اواَل النا ُ
ال اَل و اِ
اَّلل اج اعلاِّن ا
ااس َُِيبُّوناهُ ِْلا ااَلُتِِ إم
اَّللُ فِ اد ااء اك قا ا
ااس َُِيبُّوناهُ لِاع اماُتِِ إم قا ا
فِ اد ااء اك قا ا
ال أ اافتُ ِحبُّهُ ِْلاالاتِ ا
ك قا ا ا
ال اواَل الن ُ
ال اواَل الن ُ
ِ
ت إِاَل اش إيٍء »
ض اع يا ادهُ اعلاإي ِه اوقا ا
قا ا
ص إن اف إر اجهُ افلا إم يا ُك إن با إع ُد ذالِ ا
ال اف او ا
ك الإاف اَّت يالإتاِف ُ
ال اللا ُه ام ا إغف إر اذإنباهُ اوطاِيه إر اقلإباهُ او اح ِي
(مسند اْحد)
” از ابو امامه  روايت است كه جواني نزد رسول اهلل  آمده و گفت  :يا رسول اهلل برايم
اجازة زنا را بده ! حاضرين مجلس او را مورد توبيخ قرار داده از گفتن آن منع كردند  .اما رسول
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اهلل  فرمود  :او را بمن نزديك سازيد  .چون آن جوان نزديك شده در برابر پيامبر  نشست ،
پيامبر  برايش گفت  :آيا دوست داري كه ديگران با مادرت زنا كنند؟ گفت  :نه سوگند به اهلل اهلل
مرا فدايت بسازد  .پيامبر  گفت  :مردم همچنان زنا با مادران شان را دوست ندارند  .باز گفت :
آيا زنا با دخترت را دوست داري ؟ گفت  :نه  ،اهلل مرا فدايت بسازد  .فرمودند  :مردم هم زنا با
دختران شان را نميخواهند  .باز پرسيد  :آيا با خواهرت :چنين چيزي را دوست داري ؟ گفت نه ،
اهلل مرا فدايت بگرداند  .فرمودند  :مردم نيز چنين كاري را با خواهران شان دوست ندارند  .باز
پرسيدند  :آيا چنين كاري را با عمه ات دوست داري ؟ گفت  :نه اهلل مرا فدايت بگرداند  .فرمودند
 :مردم نيز اين كار را با عمه هاي شان دوست ندارند  .باز پرسيدند  :آيا اين كار را با خاله ات
دوست داري ؟ گفت  :نه  ،اهلل مرا فدايت بگرداند  .پيامبر  فرمودند  :مردم نيز آنرا با خاله هاي
شان دوست ندارند  .بعد از آن دست خود را بااليش گذاشته و گفت  :اي اهلل گناهان او را ببخش
و قلبش را پاك گردان و شرمگاهش را حفاظت كن  .راوي گويد  :بعد از آن  ،جوان مذكور
متوجة هيچ بدكاري نشد “
د ـ احتساب باالي سلطان و رئيس مسلمانان نيز اجراء ميگردد  .اما سلطان بخاطر تأثيرات
رواني كه از موجوديت قدرت احساس ميكند  ,بيشتر از ديگران به احتساب به طريقة نيكو ,آرام و
با كلمات مدلل و مقنع ضرورت دارد .همچنان هيبت و وقار او بايد حفظ گردد و نبايد زمينه براي
افراد مغرض مهيا گردد تا تحت نام احتساب به تجاوز و توهين به او بپردازند.
پس بخاطر جلوگيري از چنين سوء استفاده ها و مراعات حالت رواني سلطان بايد احتساب او
همراه با ادب و رفق صورت گيرد .و فقهاي اسالم اين امر را در جاهاي متعددي ياد آور شده اند .به
همين قياس ,نائبين و ساير عهده داران امور مسلمين نيز بايد با رفق و نرمي مورد احتساب قرار
گيرند.
شايد بهترين دليل و اثبات آنچه گفتيم اين باشد كه اهلل زماني پيامبرش موسي و هارون عليهما
السالم را بسوي فرعون فرستاد ,برايشان گفت كه با فرعون سخن نرم و ماليم بگويند ,شايد پند
بپذيرد و از اهلل بترسد.
 322ـ آنچه گفتيم به اين معنا نيست كه شيوة رفق و نرمي يگانه اسلوب و شيوة مناسب در
اجراي احتساب است و ترك آن هيچ وقتي درست نميباشد .بلكه معناي سخن اينست كه رفق و
نرمي بايد تا حد امكان مراعات گرديده عدول از آن فقط در هنگام ضرورت صورت گيرد .
از حاالتي كه بايد رفق مراعات گردد ,اينست كه محتسب احساس نمايد كه شخص مورد
احتساب در اثر جهل و ناداني ,قبول خواهش گذرا و يا ضعف اراده مرتكب معصيت شده است.
همچنان رفق بايد همراه با وعظ و ارشاد آگاه نمودن به حكم شريعت و تخويف از اهلل متعال باشد.
اگر رفق مؤثر واقع نشد ,در آنصورت محتسب رفق و مهرباني را كنار گذاشته و شيوة شدت
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را درپيش ميگيرد .همچنان زماني كه منكر خيلي بزرگي در حال وقوع بوده و انتظار كردن ممكن
نباشد ,محتسب بايد از شدت كافي كار بگيرد تا دفع آن ممكن شود واين عمل او منافي با رفق و
نرمي نميباشد .زيرا يكي از مفاهيم رفق و نرمي بر آورده شدن مصلحت محتسب عليه و دور كردن
او از منكرو نجاتش از معصيت و عقابي است كه بر آن مرتب ميگردد.
احتساب چه وقت واجب است :
 323ـ احتساب و انكار قلبي نسبت به منكرات بر تمام مسلمانان و در همة حاالت واجب
است و چون منكري را مشاهده كنند و يا در مورد آن بشنوند بايد قلبا از آن نفرت داشته باشند.
اما احتساب با دست و زبان زماني واجب ميگردد كه فرد مسلمان توان آنرا داشته باشد .بشرط
آنكه محتسب از اضرار احتمالي آن بر نفس خود و ساير مسلمين احساس امن كند.
علت آن چنين است كه ترس از رسيدن اذيت وضرر به منزلة ناتواني و عجز حسي ميباشد و
ناتواني حسي امريست كه شرط توانايي و قدرت بر احتساب را فوت ميسازد ,در آنصورت
وجوب احتساب نيز مرفوع ميگردد .اما دوري كردن و مقاطعه با اصحاب منكرات واجب بوده و
بايد از اختالط و نشست و برخاست با آنها خود داري كند.
آيا نافع بودن احتساب شرط وجوب آن بوده میتواند :

 324ـ در صورتيكه شرايط توانايي احتساب و مأمون بودن محتسب از آزار و اذيت موجود
باشد ,آيا نافع بودن احتساب شرط وجوب آن بوده ميتواند؟ علماء درين مورد دو قول دارند:
الف ـ قول اول اينست كه در صورت عدم انتفاع از احتساب وجوب آن زايل ميگردد و به
استحباب تبديل ميگردد .اما اگر اميدي به اين بود كه مصدر منفعتي باشد ,احتساب واجب ميگردد.
دليل اين قول برداشتي است كه ازين آية كريمه نموده اند:
(       األعلي)/

” پس [ مردم را ]اندرز ده  ،اگر اندرز سودمند افتد “
در تفسير ابن كثير در شرح اين آيت كريمه آمده است كه” :عدة آنرا به ظاهر آن حمل كرده و
چنين معنا كرده اند كه(پند ده درجاييكه پند دادن منفعتي داشته باشد)“
ب ـ احتساب در هر حال واجب است ,چه كسي از آن نفع بردارد و يا نبردارد ,زيرا در هر
صورتي باالي مسلمان واجب است كه مسئوليت خود را اداء نمايد ,اما اينكه جانب مقابل بايد به
مكلفيت خود عمل نموده و از موعظة او پند بگيرد ,مسئوليت محتسب نميباشد.
اينها در جواب استدالل ارائه كنندگان قول اول ميگويند كه؛ در آيت فوق الذكر وجوب
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احتساب به حصول فائده براي ديگران موقوف نمي باشد و چنين استدالل كرده اند:
الف ـ معلق گردانيدن امري با”إن“ به امر ديگري ,لزوماً به اين معنا نيست كه در صورت عدم
موجوديت آن ,امر معلق شده نيز معدوم گردد .اين صورت در آيات زيادي ذكر شده است.
چنانچه در مورد قصر نماز ميفرمايد:
(           النساء)101/

” پس بر شما گناهي نيست كه نماز خود را قصر كنيد اگر از دشمن خوف داشتيد “
درينجا همة فقهاء اتفاق دارند كه در صورت عدم خوف نيز قصر جايز ميباشد اگرچه قصر
نماز بوسيلة”إن“ معلق به خوف گرديده است .همچنان ميفرمايد:
(             البقره)8/

” و اگر در سفر بوديد و كاتبي نيافتيد پس چيزي را گروي دهيد “
اما همه ميدانيم كه در موجوديت كاتب نيز رهن (گروي) جايز است.
بـ -بكار بردن صيغة شرطيه درين آيت بخاطر بيان فوائد ديگري ميباشد از جمله اينكه ,اهلل
بهترين حالت را ذكر نموده است كه عبارت از حصول منفعت ميباشد و از حالت ديگري كه عدم
انتفاع است ,سكوت نموده و فقط به يك تنبيه اكتفاء كرده است چنانچه در آيت ديگري ميفرمايد:
(     النحل)81/
” و تن پوش هايى براى شما قرار داد كه شما را از گرما نگه مي دارد “
تقدير آيت فوق چنين است كه ”و شما را از سردي نيز نگهميدارد“.
بنابرين ،تفسير اين آيت چنين ميشود كه؛ ”پند بده اگر منفعتي رساند و يا كسي از آن منفعتي
حاصل نكرد“
فائدة ديگر آن ترغيب و تشويق ديگران به كسب فائده و انتفاع از پند و اندرز ميباشد .چنانچه
شخصي بعد از بيان حق به ديگري ميگويد” :موضوع را برايت واضح ساختم اگر عقل داري!“
درينجا مراد او ترغيب و تشويق به قبول حق ميباشد.
 325ـ از نظر ما قول راجح اينست كه اگر بالفعل منفعتي ميرساند و يا براي آينده زمينه ساز
انتفاع قرار ميگرفت و يا اظهار شعائر اسالمي در آن متصور بود و يا مصلحت مشروع ديگري غير
از انتفاع محتسب عليه در آن وجود داشت ,در تمام اين صورتها احتساب واجب ميباشد .اما اگر
عاري از مصالح فوق الذكر بود ,در آنصورت مستحب ميباشد.
احتساب چه وقت مستحب است :
 326ـ احتساب قولي زماني مستحب ميباشد كه محتسب بداند كه سخن او فائده ندارد ,ولي
اگر اقدام به احتساب قولي نمايد ,اذيتي به او نميرسد .اين نظر عدة از علماء است كه قيد هايي را
در فقرة سابقه در مورد آن ذكر نموديم.
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همچنان اگر محتسب ميدانست كه انكار كردن او اگرچه موجب اذيتي براي وي ميشود ,اما مفيد
بوده و نفعي را به ديگران مي رساند ,درين صورت احتساب امر مستحب ميباشد .دليل اسحتباب
اينست كه؛ با تحمل اذيت و تكليف منكر را نابود ميسازد .حتي اگر محتسب بداند كه از احتسابي
كه ميكند باالي شخص مورد نظر تأثيري نداشته و او را از منكرش مانع نميشود .اما در جوانب ديگر
مفيد واقع ميگردد ,مانند اينكه باعث تشويق و ترغيب صالحان گرديده مفسد دين و معصيت كاران
را تضعيف مي نمايد و براي ازالة منكر زمينه سازي ميشود ,درين صورت نيز مستحب است كه
1
احتساب صورت گيرد اگرچه اذيتي به شخص او ميرسد و به ديگران سرايت نميكند.
چه وقت احتساب حرام است :
 327ـ احتساب زماني ناجايز است كه اذيت جسمي به محتسب و يا دوستان و همكارانش ,و
يا عموم مسلمانان برسد .اگرچه زوال منكر در آن متصور باشد .زيرا درين حالت احتساب بجاي
زوال منكر ,منجر به منكر بزرگتري ميگردد كه عبارت از رسيدن اذيت به ديگران است .چون
مسلمان ميتواند كه در حق نفس خود تسامح نموده و اذيتي را متحمل شود ,اما اين حق را ندارد كه
ديگران را با احتسابي كه براه مي اندازد ,مجبور به قبول اذيت و آزار نمايد .همچنان اگر احتساب او
منجر به ارتكاب منكر بزرگتري از سوي محتسب عليه و رسيدن اذيت به ديگران ميگرديد.
به همين گونه اگر احتساب او اثري در ازالة منكر نداشت وجز اذيت جسمي مانند قتل و هتك
حرمت او را به دنبال نداشته و مصلحت ديگران نيز در آن متصور نبود  ،احتساب ناجايز ميباشد.
 328ـ اذيت خوفناك و خطرناكي كه اجراي احتساب به دنبال داشته و آنرا به حالت
استحباب و حتي به حرمت ميرساند ,آنست كه عمال نابودي سالمت جسمي ,عرض و آبرو,
آزادي ,و مال محتسب و سايرين را كه فعال در اختيار دارند ,به دنبال داشته باشد.
اما اگر مانع حصول اشياي متذكره براي محتسب ميگرديد در آنصورت احتساب تحت حكم
حرمت شامل نميباشد زيرا ضرر حقيقي عبارت از دست دادن چيزهاي موجود ميباشد .بنابرين ,زدن
شديد ,زخم زدن ,پايمال شدن آبرو ,تلف ساختن عضوي از بدن ,تعذيب شديد ,زندان سخت و
امثال آن اذيتهاي اند كه احتساب را از حالت وجوب بيرون كرده مستحب و حتي حرام ميگرداند.
شرط اقدام به احتساب :
 329ـ ميدانيم كه قاضي از جانب خود ,تحقيق و بررسي در حقوق و دعاوي مردم را آغاز
نميكند .بلكه زماني اقدام مي نمايد كه دعوايي را برايش غرض فيصله تقديم نمايند .پس نظر
======================================================
1ـ در صورت موجوديت دولت اسالمي و عدم موجوديت آن  ،احکام احتساب فرق ميکند بناءاً از خوانندة گرانقدر خواهشمنديم تا در
مطالعة نظام حسبه  ،شرايط سياسي را مد نظر داشته باشند تا در فهم بعضي مطالب ظاهراً متناقض و مفاهيم اين بخش دچار تردد و مغالطه
نشود  .مثالً مطالب فقرات  326ـ  328قابل تأمل است .
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كردن قاضي به دعاوي مردم مشروط به رفع دعوا ميباشد.
اما آيا اين شرط در انجام احتساب نيز الزم ميباشد .به اين معني كه :
كه آيا محتسب زماني اقدام به نهي از منكر كند كه دعوايي به او راجع گرديده و كسيكه
تجاوزي بر وي صورت گرفته است شكايتش را به محتسب تقديم كند و يا كسيكه منكري را
مشاهده ميكند به محتسب خبر دهد ؟
در جواب بايد گفت كه اگر چه موارد ذكر شده مربوط به حق خاص بوده و قضية عام
نميباشد  ،اما دخالت محتسب در آن ،موقوف به شكايت صاحب حق و خبر دادن و بيان صورت
تجاوز بروي ميباشد  .ولي محتسب حق ندارد كه از جانب خود در آن قضيه دخالت نمايد زيرا
مسئوليت محتسب اينست كه در برابر منكرات ظاهري اقدام نمايد و چنين قضايا قبل از اعالن
صاحب حق و اقامة دعوا از جملة منكرات ظاهري بحساب نمي آيد  .بعد از اقامة دعوا از سوي
مظلوم  ،منكر از حالت خفي برآمده و به منكر ظاهري تبديل ميگردد  .در آنصورت است كه
محتسب ميتواند كه در آن دخالت كرده و به تثبيت حق وي از طريق شاهد و يا اقرار مدعي عليه
اقدام نمايد  .اما اگر مسألة انكار و عدم اعتراف پيش آمد در آنصورت مسأله به قضاء راجع
گرديده و محتسب حق دخالت در آنرا ندارد .
احتساب در عصرحاضر :
 330ـ اولياي امور مسلمين ميتوانند كه در عصر حاضر نيز نظام حسبه را تنظيم نموده و به
گونة در آورند كه مقاصد و اهداف تعين شدة آن را برآورده سازد .
اينكار زماني ممكن است كه زمينه هاي الزم براي تربيت محتسب ها را آماده نموده و مدارس
خاصي براي تعليم و تربيت آنها آماده سازند  .همچنان مسايلي را كه تحت نظام حسبه قرار ميگيرد
تقسيم نموده و در هر بخش تعداد خاصي را تعين نمايد  .مثالً تعدادي را براي بررسي امور
مساجد  ،عدة را براي كنترول بازارها  ،شماري را براي جلوگيري از وقوع منكرات در معابر عامه
و به همين ترتيب هر بخش كار را به ارگانهاي مخصوص آن بسپارد  .همچنان تعدادي را تعين
نموده و به اطراف و قريه ها بفرستد تا مردم را تعليم ديني داده و جهلي كه بااليشان غالب است
از بين ببرند .
اما اگر مسئولين امور مسلمين به اين كار اقدام نكردند  ،براي مسلمانان جايز و حتي در بعضي
حاالت واجب است كه عدة را بخاطر اداي اين مسئوليت تعين نموده و مصارف آنها را بپردازند تا
آنها فراغت حاصل نموده و به وظيفة احتساب رسيدگي نمايند و مردم را با وعظ و ارشاد و
دعوت از ارتكاب منكرات منع نمايند  .البته اگر استعمال قوت و زور سبب بروز فتنه ها و بينظمي
ميگرديد  ،بايد از استعمال آن خود داري نمايند  .زيرا اين حالت سبب آن ميشود كه مغرضين و
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گمراهان با استفاده از فرصت ،تبليغات شانرا بر ضد نظام احتساب براه انداخته و اولياي امور
مسلمين را به دشمني با احتساب و محتسبين بكشانند .
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بحث سوم :

نظـام حكـم در اسالم
زمینۀ سخن :
 331ـ گفتيم؛ موجوديت جامعه براي هر انساني ضروري ميباشد و نظام به هر نحوي كه
باشد(با انصراف نظر از حق وباطل بودن آن) براي شكل گيري جامعه امر حتمي بحساب ميآيد.
درينجا نكتة ديگري را بر آن افزوده و ميگوييم كه موجوديت رئيس و رهبر در جامعه براي
حفظ بقاء و ادارة نظام الزم تر از آن است .زيرا رئيس است كه مردم را به اطاعت از قانون و
احترام نظام واداشته و از خروج عليه نظام جامعه مانع ميگردد و آنها را از زندگي آميخته با بي
نظمي و هرج و مرج نگهميدارد .به همين علت هيچ جامعة نيست مگر اينكه رئيس و رهبري داشته
و مردم يا با رضايت و رغبت و يا ازروي مجبوري و مغلوبيت از او اطاعت ميكنند.
”زيرا طبيعت سليم انسانهاي عاقل ,به زعيمي منقاد ميگرددكه آنها را از مظالم حمايت كرده
منازعات و خصومتهاي فيمابين شانرا حل و فصل نمايد و اگر صاحبان امر وجود نداشته باشند
مردم در بينظمي و سردرگمي بسربرده و در معرض ضايع شدن قرار ميگيرند“

1

”مصلحت بني آدم جز در اجتماع تأمين شده نميتواند زيرا يكي به ديگري نياز دارند و چون
اجتماع را تشكيل دادند بايد رئيس داشته باشند“

2

زمانيكه جامعه رئيس پيدا كرد ,امكان تشكيل دولت ميسر ميگردد (به هر نحوي كه باشد) زيرا
جامعه عناصر اساسي تشكيل دولت را دارا ميشود كه عبارت اند از سرزمين ,مردم ,نظام و حاكمي
كه رهبري جامعه را بعهده گرفته و مردم را نميگذارد تا برضد قانون و احكام آن شورش نمايند.
======================================================
1ـ األحکام السلطانيه از ماوري ص3
2ـ السياسة الشرعيه از ابن تيميه ص138
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مقصد از نظام حكم :
 332ـ مقصد ما از نظام حكم درين بحث عبارت از مجموعة قواعد و احكامي است كه به
حاكم(رئيس دولت) تعلق ميگيرد و چگونگي انتخاب ,موقعيت قانوني ,روابط او با مردم و
اغراضي را شرح ميكند كه نظام حكم در پي تحقق آن ميباشد.
آيا در اسالم نظام حكم وجود دارد ؟
 332ـ بعضيها ميپرسند كه آيا در اسالم چيزي بنام نظام حكم وجود دارد؟
درجواب بايد گفت :بلي! زيرا يكي از خصايص اسالم شمول بودن آن است ,پس بديهي
است كه در اسالم يك سلسله قواعد و احكامي وجود دارد كه مجموعة آنها نظام حكومت
اسالمي را تشكيل ميدهد .
ما در قرآن كريم آياتي را ميخوانيم كه مسلمانان را به شورا  ،لزوم طاعت از امير  ،حكم كردن
به آنچه اهلل متعال نازل كرده است و مراعات ساير احكام دستور ميدهد  .همچنان در سنت نبوي
كلماتي چون امير  ،امام  ،بيعت  ،اطاعت از امير در غير معصيت و امثال آن مكرراً وارد شده است
و به همين ترتيب در اجتهادات فقهاء كه بر نصوص قرآن و سنت استوار است احكام و قواعد
بيشماري را ميبينيم كه مربوط به نظام حكم است  .تمام اينها و مسايل ديگري كه بعداً بيان خواهد
شد  ،نشان ميدهد كه اسالم نظام خاص خود را در موضوع حكومت دارا ميباشد .
اساسات نظام حكم در اسالم :
 334ـ چون نظام حكم در اسالم وجود دارد  ،پس بايد اركان و اساسات آنرا بشناسيم  .به
نظر ما اين اساسات عبارت اند از وجود خليفه  ،اساس شورا  ،تسيلمي در برابر سلطة اسالم .
پس بايد هر كدام ازين مقومات را به صورت مفصل تشريح نماييم .
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مطلب اول :

خلیـفـه
تعريف خلیفه :
 335ـ خليفه در مفهوم لغوي خود به كسي اطالق ميگردد كه جانشين كس ديگري گرديده و
به نيابت از او سرپرستي اموري را بعهده بگيرد  1.در اصطالح شرعي كلمة ”خليفه“ در صورتيكه
به صورت مطلق ذكر گردد مراد از آن شخصي است كه امور سرپرستي مسلمانان را بعهده ميگيرد
و به اصطالح امروز رياست دولت اسالمي را عهده دار ميگردد و در كتابهاي سياست شرعي بنام
” امام“ نيز ياد شده است .
پس خليفه رئيس و عهده دار دولتي است كه به صفت اسالم موصوف باشد  .به تعبير ديگر
رياست دولتي را بعهده دارد كه بر اساس بنياد هاي اعتقادي و شرعي اسالم بناء گرديده هم ظاهر
اسالمي داشته باشد و هم احكام اسالمي را عمالً تطبيق نمايد و چنانچه بعداً به تفصيل بيان
خواهيم كرد  ،خليفه در حقيقت حافظ و مراقب همين صفت دولت ميباشد و نميگذارد كه ازين
مسير به بيراهه برود .
وجوب تعین خلیفه :
 336ـ امام ابن تيميه ميفرمايد  ” :بايد بدانيم كه واليت و سرپرستي امور مردم از بزرگترين
2
وجايب ديني بوده و بدون آن قيام دين ناممكن ميباشد “
اين سخن ،حق و كامالً درست است زيرا تعين خليفة كه عهده دار حكومت و ادارة شئون
مردم ميباشد از فرايض خيلي اساسي اسالم بوده و قرآن و سنت نبوي واضحاً به آن داللت دارد .
اول ـ از قرآن كريم :
(            النساء)5/
======================================================
1ـ منهاج السنة النبويه از ابن تيميه ج 1ص137
2ـ السياسة الشرعيه از ابن تيميه ص138
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” اي مؤمنان از اهلل و رسول او اطاعت كنيد و از اولياي امور تان نيز اطاعت كنيد “

و مراد از ” اولواألمر“ امير و گردانندة حكومت اسالمي ميباشد  .اگر چه بعضي فقهاء  ،مجتهدين
1
و علماء را نيز در آن شامل ميدانند .
دوم ـ از سنت قولي پيامبر : 
ات ِميتاةً اج ِاهلِياةً » (صحيح مسلمكتاب اْلمارة عن عبدهللا بن عمر )
س ِِف عُنُِق ِه باإي اعةٌ ام ا
« اوام إن ام ا
ات اولإاي ا
” كسيكه بميرد در حاليكه بيعت با امير مسلمين به گردنش نباشد ،به مرگ جاهليت مرده است“
مقصد از بيعت درين حديث عبارت از بيعت با خليفة مسلمانان است و به اين اعتبار حديث
فوق كامالً صريح بوده و وجوب نصب خليفه را نشان ميدهد“
در حديث ديگري آمده است كه :
ول اِ
« اع إن أِاِب أ اُم اامةا الإبا ِاهلِ ِي اع إن ر ُس ِ
ض ان عُارى إِ
صلاى ا
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ضإ
إانات اق ا
ث الن ُ
ااس ا ا ا ُ ا ً ُ ُ
” از ابو امامة باهلي روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :حلقه ها (احكام) اسالم يكي پي
ديگري شكستانده ميشود و هر زمانيكه يك حكم شكسته شد مردم دنبال ديگر آن ميروند و اولين
حلقة كه شكستانده ميشود  ،حلقة حكم است و آخرين آن نماز“ .
مراد از ”حكم“ در حديث فوق حكومتي بر منهح اسالم ميباشد كه طبعاً موجوديت خليفه در
رأس آن حتمي است تا حكم اسالم را جاري سازد و نقض آن به معناي رها كردن و عدم التزام
به آن ميباشد و چون مقارن با نماز كه يكي از فرايض اساسي است  ،ذكر گرديده است  ،اين
مقارنه دال بر وجوب آن ميباشد .
سوم ـ از سنتهاي فعلي پيامبر : 
رسول اهلل  بعد از آنكه در مكة مكرمه آمادگي الزم براي اقامة حكومت اسالمي را فراهم كرد
 ،بمجرد رسيدن به مدينة منوره اولين دولت اسالمي را تهداب گذاري نموده و شخص ايشان
بحيث اولين رئيس اين دولت مبارك ايفاي مسئوليت نمودند  .ايشان بعد از اقامة دولت اسالمي
عهدنامه هايي را با يهود بستند كه اين عمل شان يكي از مظاهر موجوديت حكومت اسالمي بوده
و ايشان به صفت رئيس دولت اسالمي تبارز كردند .
فقهاي اسالم موجوديت صفت رياست دولت و صفت نبوت را در شخص رسول اهلل  درك
نموده و حكم كارهايي را كه به صفت امير مسلمانان انجام داده اند از كارهايي كه به صفت پيامبر
2
كرده اند از هم جدا كرده و هركدام را در موقعيت مناسب آن ذكر نموده اند .

======================================================
 1ـ احکام القرآن از جصاص ج 2ص ، 210تفسير قرطبي ج 5ص259
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چهارم ـ اجماع :
تمام فقهاي اسالم متفق اند كه نصب امام از مهمترين واجبات است  .چنانچه امام ماوردي
(فقيه مذهب شافعي) و ابويعلي (فقيه مذهب حنبلي) ميگويند  ” :تعين امام و بيعت كردن با كسي
1
كه مسئوليت رياست امت را بعهده گرفته وامور ايشان را اداره كند به اجماع علماء واجب است“
عالمه ابن خلدون با تفصيل بيشتر صحبت كرده و ميگويد :
” بدون شك تعين امام از مهمترين وجايب است و وجوب آن در شريعت از اجماع صحابه و
تابعين درين امر فهميده ميشود  .زيرا اصحاب رسول اهلل  بمجرد وفات رسول اهلل  بدون تأخير
ابوبكر صديق  را بحيث خليفه تعين نموده و با او بيعت كردند و امور خود را تحت نظارت و
رهبري او قرار دادند  .همچنان تعين امام در تمام ادوار تاريخ اسالمي برهمين منوال جريان داشته
و بمجرد وفات امام مسلمين فوراً با شخص ديگري بحيث امام بيعت صورت ميگرفت  .اين
2
اجماع و اتفاق صحابه و علماي بعد از ايشان دال بر وجوب تعين امام ميباشد “
امام ابن حزم نيز اجماع علماء امت را مبني بر وجوب تعين امام نقل كرده و ميگويد  ” :جز
فرقة خوارج هيچ شخص ديگري در وجوب آن اختالف ندارند و آنها ميگويند كه تعين امام
باالي مردم واجب نيست بلكه باالي شان واجب است كه بين خود مطابق حق وعدالت برخورد
3
نمايند  .گمان نميكنم كه امروز ازين فرقه كسي باقي مانده باشد “
و بعد از آن به بيان ادله و براهين در اثبات وجوب تعين امام و ترديد نظريات فرقة مذكور مي
پردازد
واقعيت اينست كه قول فرقة ” خوارج“ كه ابن حزم از آن ياد آور ميشود  ،قابل اعتبار نيست
زيرا در تصادم و مخالفت با داليل صريح قرار دارد  .چه  ،اسالم كه تعين امير را در كوچكترين
جماعت هنگام سفر الزم گردانيده است  ،چگونه ممكن است كه جامعة به اين بزرگي را بدون
امير بگذارد ؟!
« عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ
فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ »(سنن ابي داود  ،كتاب الجهاد)
” از ابو سعيد خدري  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :چون سه تن به قصد سفر
بيرون شدند بايد يكي را بر خود امير تعين نمايند“
امام ابن تيميه در تعليقي برين دو حديث مينويسد :
======================================================
 1ـ احکام سلطانيه از ماوردي ص 3احکام سلطانيه از ابن يعلي حنبلي ص 3
 2ـ مقدمة ابن خلدون ص191
 3ـ الملل و النحل از ابن حزم ج 4ص87
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” چنانچه ميبينيم  ،در كوچكترين جماعت و كمترين مدت همراهي ،تعين امير را واجب
1
گردانيده است و اين خود تنبيه است بر وجوب تعين امام در جامعة بزرگتر ازين“
پنجم :نفاذ اكثر احكام شرعي مستلزم جهتي است كه از سلطه و قدرت برخوردار بوده و
تطبيق آنرا بعهده بگيرد مانند احكام جهاد  ،اقامة حدود  ،عقوبات  ،اقامة عدل و انصاف بين مردم
و غيره  .پس بايد امام و اميري تعين گردد تا اجراي اين احكام ممكن گرديده و تحت نظارت او
اجراء گردد  .امام ابن تيميه  با اشاره به اين مفهوم ميفرمايد :
” زيرا اهلل  امر به نيكي و نهي از بدي  ،اقامة حج  ،برپايي نماز جمعه و عيدين  ،نصرت
مظلوم و اقامة حدود را فرض گردانيده است و اقامة اين امور جز در موجوديت امام و قدرت
2
دولتي امكان پذير نميباشد “
چه كسي حق انتخاب خلیفه را دارد :
337ـ شرح اين مسئله در بحثهاي بعدي به تفصيل ذكر خواهد شد  .اما درينجا مختصراً
عرض ميشود كه امت اسالمي يگانه مرجعي است كه حق تعين امام را دارد تا از طريقاًِِعمال
اين حق به واجب شرعي ايكه متوجة تمام مسلمانان است قيام نموده و امام و رئيس خود را تعين
نمايند  .چنانچه در ” المغني“ ميخوانيم كه :
” با كسيكه مسلمانان بيعت نموده و به امامت او اتفاق نمودند  ،بمجرد بيعت امامت او ثابت
3
گرديده و معاونت  ،همكاري و اطاعت از او واجب ميگردد “
معناي سخن اينست كه امت اسالمي يگانه مرجع و صاحب حق در تعين امام بوده و كسي را
كه سزاوار و اهل منصب خالفت دانستند به اين منصب برگزيده و به تعين او اقدام ميكنند .
اساس حق امت در انتخاب خلیفه:
 338ـ از نظرما حق امت در انتخاب خليفه از آنجا ناشي ميگردد كه امت اسالمي در مجموع،
مخاطب قرآن بوده و مكلف به تنفيذ احكام شرعي و اعالي دين اهلل متعال در زمين و اقامة جامعة
اسالمي فاضل ميباشند .
          
          
(        التوبه)1/

” مردان و زنان با ايمان دوست و يار يكديگرند ; همواره به كارهاى نيك و شايسته فرمان مي

======================================================
 1ـ فتاواي ابن تيميه ج 38ص 65و السياسة الشرعيه ص129
 2ـ السياسة الشرعيه از ابن تيميه ص139
 -3المغني از ابن قدامه حنبلي ج 8ص17
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دهند و از كارهاى زشت و ناپسند بازمي دارند  ،و نماز را برپا مي كنند  ،و زكات مي پردازند ،
و از اهلل و پيامبرش اطاعت مي نمايند ; يقيناً اهلل آنان را مورد رحمت قرار مي دهد ; يقين ًا اهلل تواناى
شكست ناپذير و حكيم است “ .
              

(  النساء)15/

” اى اهل ايمان ! [ همواره در همه امور زندگى ] قيام كننده به عدل  ،و گواهى دهنده براى اهلل
باشيد  ،هر چند به زيان خود يا پدر و مادر يا خويشانتان باشد “ .
              

(  المائده)8/

” و دست مرد و زن دزد را به كيفر كار زشتى كه مرتكب شده اند به عنوان مجازاتى از سوى
اهلل ا قطع كنيد ; و اهلل تواناى با حكمت است “
(           النور)/

” زن و مرد زناكار  ،هركدام آنها را صد دره بزنيد “
اين آيات و امثال آن كه در قرآن كريم به كثرت وجود دارد دال بر مسئوليت مسلمانان در
تنفيذ احكام اسالمي ميباشد  .چون امت اسالمي در مجموع مسئول بوده و مكلف به اقامة دين اهلل
در زمين ميباشند  ،پس بديهي است كه سلطه و قدرت تنفيذ آنرا نيز دارند و از جانب شارع (اهلل
متعال) اين حق برايشان داده شده است  .اما معلوم است كه امت اسالمي نميتواند كه اين قدرت
و سلطه را به صورت دستجمعي بكار برده و تمام آنها بخاطر تطبيق قوانين شرعي دست بكار شوند
 ،زيرا بداهت ًا انجام چنين كاري ناممكن است  .از همينجاست كه مسئلة نيابت در تنفيذ احكام و
خالفت در قدرت حكومتي مطرح ميگردد به ترتيبي كه امت اسالمي فردي را بعنوان خليفه و نائب
خود مقرر ميكند تا به نيابت از آنها قدرت اجراي امور را بدست گرفته و به تنفيذ احكام شرعي
بپردازد  .البته هيچ مانعي درين مسير وجود ندارد زيرا مالك چيزي ميتواند كه كسي ديگري را در
ال
امور تحت ملكيت خود نايب مقرر نموده صالحيت اجراي كارها را به او بسپارد و اين امر كام ً
جايز بوده و در فقه اسالمي در باب نيابت بحثهاي مفصلي در بارة آن صورت گرفته است .
جايگاه قانوني خلیفه :
 339ـ چنانچه گفتيم امت اسالمي حق دارد كه امام و خليفة خود را انتخاب نمايند  .بنابرين
خليفه در حقيقت نائب و وكيل امت است  .فقهاي مسلمان با درك اين مفهوم بحثهاي جالبي
درين مورد نموده اند  .چنانچه امام ماوردي در بحثي در مورد صالحيت خليفه و وزير و اثراتي
كه وفات آندو بر امراي منطقهاي دارد  ،ميگويد :
” اگر تعين والي و امير منطقة از سوي خليفه صورت گرفته باشد با وفات خليفه از مقامش
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عزل نميگردد  .اما اگر از طرف وزير تعين شده باشد بمجرد وفات وزير او نيز از مقامش كنار
ميرود  .زيرا تعين از سوي خليفه به نيابت از امت اسالمي صورت گرفته است و اما تعين از سوي
1
وزير اصالتاً از سوي شخص وزير ميباشد كه با مرگ وي به انتها ،ميرسد “.
تعین خلیفه چگونه صورت میگیرد ؟
 340ـ گفتيم ؛ اين امت اسالمي است كه خليفه و امير خود را تعين مينمايد  .اما سؤال اينست
كه انتخاب خليفه چگونه و به كدام شيوه صورت ميگيرد ؟ و امت اسالمي حق خود در انتخاب
خليفه را چگونه بكار ميبرند ؟
آيا تمام افراد امت به صورت مستقيم رأي و نظر خود را در مورد شخصي ارائه ميكند ؟
و يا اينكه يك جماعت و گروه خاصي به نيابت از امت اسالمي به انتخاب خليفه مبادرت
ميورزند ؟
واقعيت اينست كه ما نظام محدد و مشخصي را در رابطه به انتخاب خليفه در شريعت اسالمي
مشاهده نميكنيم  .بنابرين معلوم ميشود كه چگونگي و طريقة انتخاب خليفه نيز به امت اسالمي
مفوض گرديده است  .پس امت اسالمي همچنان كه حق انتخاب خليفه را دارد  ،اين حق را نيز
دارد كه شيوه و طريقة انتخاب خليفه را نيز تعين نمايند  .بنابرين امت ميتواند كه به صورت
مستقيم به انتخاب خليفه اقدام نمايد به ترتيبي كه تمام افراد امت در تعين امام به صورت مستقيم
اشتراك ورزيده و بجز كسانيكه از طرف شريعت اسالمي مستثني قرار گرفته اند مانند اطفال ،
ديوانه ها و غير مسلمين  ،بقيه تمام مسلمانان رأي و نظر خود را ارائه ميكنند  .دليل و سند اين
طريقه را ميتوان از آيت ذيل بدست آورد :
(     الشوري)8/

” و كارشان در ميان خودشان بر پاية مشورت است “ 
ظاهر اين نص نشان ميدهد كه مسلمانان در كارهاي مهم با هم مشوره ميكنند  .بدون شك
انتخاب خليفه از مهمترين امور مربوط به مسلمانان ميباشد  .شرحي كه در تفسير رازي در ذيل
آيت فوق الذكر آمده است سخن ما را به صورت كامل تأييد مينمايد  .امام رازي مينويسد :
”چون واقعة پيش آيد تمام آنها جمع شده و باهم مشورت ميكنند  ،پس اهلل متعال ايشان را
مدح نموده و ثناي نيك شانرا بيان نمود  .يعني آنها تكروي در رأي و نظر نميكنند و تا زمانيكه در
2
مورد كاري با هم اتفاق نكرده اند به انجام آن عزم نميكنند “
همچنان مسلمانان ميتوانند كه حق انتخاب خليفه را به صورت غيرمستقيم و از طريق

======================================================
1ـ احکام سلطانيه از ماوردي ص29
 2ـ تفسير رازي ج 27ص177
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نمايندگان و وكالي خود بكار برند  .سند و دليل اين طريقة انتخاب را در سيرت و سوابق
تاريخي امت به صورت واضح ديده ميتوانيم بخصوص در عصر خلفاي راشدين كه مهمترين
سند تاريخي امت بوده و در عصري براه افتيده است كه از حيث فهم و درك شريعت اسالمي و
تطبيق آن در صحنة عمل ممتاز ترين مرحلة تاريخ امت را تشكيل ميدهد  .اين خلفاء از سوي
جماعتي از مسلمين انتخاب گرديدند كه بعدها فقهاي اسالم آنها را بنام ” اهل حل و عقد“
ناميدند .بعد از آن مسلمانان موجود در مدينة منوره با آنها بيعت كردند و در تبعيت از ايشان تمام
امت اسالمي بيعت خود را از آنها اعالن نمودند و هيچ كسي با خليفة منتخب و طريقة انتخاب
شان اعتراض نكرد واين خود دليل قاطع اجماع و اتفاق شان برصحت و درست بودن اين طريقه
1

ميباشد .
البته ديد تحليلي و فقهي نيز اين طريقه را مورد تأييد قرار ميدهد  .زيرا چنانچه گفتيم امت
اسالمي حق انتخاب خليفه را دارا ميباشد و مبرهن است كه صاحب حق ميتواند كه به صورت
مستقيم اين حق را بكار برد و هم ميتواند كه بوسيلة نائب و وكيل خود در آن تصرف كند  .به
ترتيبي كه كسي را مؤظف ميسازد تا به وكالت از او به اجراي كارش اقدام نمايد .
فقهاي اسالم نيز اين طريقه را تأييد نموده اند  .چنانچه ميفرمايند  ” :چون مشخص گرديد كه
تعين و نصب نمودن شخصي در منصب خالفت واجب است  ،پس اقدام عملي بر آن از
فرضهاي كفايي بوده و به اهل حل و عقد راجع ميگردد كه خليفة مسلمانان را تعين كنند و ساير
2
مردم بايد از آنها اطاعت نمايند “
اهل حل و عقد :
 341ـ از توضيحات فوق به اين نتيجه رسيديم كه انتخاب و تعين خليفه حق امت است و امت
اسالمي ميتواند كه اين حق خود را از طريق اهل حل و عقد عملي سازد  .اما  ،اهل حل و عقد چه
كساني اند ؟ و رابطة آنها با امت در كدام سطح قرار دارد و چگونه به اين مقام دست يافته اند ؟
در جواب سؤال اول كه اهل حل و عقد چه كساني اند  ،فقهاي كرام يك سلسله مواصفاتي
را ذكر نموده و تصريح كرده اند كه موجوديت اين صفات در شخصيت آنها ضروري ميباشد اين
صفات عبارت اند از:
اول  :عدالت است كه بايد تمام مواصفات و شرايط الزم براي ثبوت عدالت را دارا باشند .
======================================================
 1ـ طريقه هاي انتخاب خليفه در كتاب ” اسالم دين فطرت“ تأليف استاد گرانمايه سعيد حوي  ،ترجمة مؤمن حکيمي تحت عنوان
”نظام حکم“ به صورت مفصل وواضح مطالعه كرده ميتوانيد .
 2ـ مقدمة ابن خلدون ص 193و ماوردي ص4
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دوم  :علم داشتن به اموري است كه بر اساس آن شخص مستحق خالفت را تشخيص داده و
شروط الزم براي امام را بشناسند .
سوم  :از نظر صائب و حكمت الزم برخوردار باشند تا بتوانند كسي را انتخاب كنند كه بيشتر
1
از همه به خير و صالح مردم باشد
بعضي از فقهاء و محدثين به تعين و تحديد واضح تر صفات اهل حل و عقد پرداخته اند .
چنانچه عالمه رشيد رضا در تفسير ” المنار“ مينويسد :
” الواألمر“ جماعت اهل حل و عقد ميباشند كه عبارتند از اميران  ،حكماء  ،علماء  ،فرماندهان
سپاه و ساير رؤساء و رهبراني كه مردم بخاطر حل مشكالت و رفع حوائج خود و تدارك مصالح
عامه به آنها مراجعه ميكنند “
ازاين سخنان و آنچه را از فقهاء ذكر كرديم فهميده ميشود كه آنها كساني اند كه امت اسالمي
از آنها متابعت كرده و بر آنها اعتماد كامل دارند  .به تقوا و عدالت معروف شده و اخالص ،
استقامت  ،حسن نظر و درك درست امور و رعايت مصالح عامه معروف اند .
اما رابطة اهل حل و عقد با مردم  ،همان رابطة وكيل و نائب ميباشد  .به اين معنا كه آنها به
نيابت از مردم رئيس دولت (خليفه) را انتخاب ميكنند  .لذا انتخاب آنها باالي امت اسالمي الزامي
بوده و آنها مكلف اند كه از خليفة منتخب اطاعت نمايند .
اما چگونه به اين مقام دست مي يابند ؟
نظر متبادر در ذهن اينست كه امت اسالمي آنها را انتخاب نموده و به اين مقام ميرسانند  .ولي
در سوابق تاريخي واقعة را سراغ نداريم كه نشان دهد كه امت اسالمي گردهم جمع شده و
تعدادي را انتخاب و اين صفت را برايشان عطاء كرده باشند  .عدم موجوديت اين گونه سوابق
تاريخي دال برين بوده نميتواند كه اهل حل و عقد بعنوان نمايندة مردم نبوده و بحيث وكالي آنها
شناخته نشوند  .زيرا وكالت چنانچه معروف است هم صراحتاً منعقد ميگردد و هم به صورت
ضمني انعقاد مييابد  .وكالت اهل حل و عقد در عصر خلفاي راشدين به صورت ضمني انعقاد
يافته است  .زيرا آنها به تقوا  ،سبقت در اسالم  ،درايت و فهم مسايل ديني و اخالص در عمل
معروف بودند و عالوه بر آن از فضيلت صحبت پيامبر  برخوردار بوده و اهلل متعال در قران كريم
از آنها ستايش نموده است  .همچنان رسول اهلل  در مواقع مختلف عدة را به صورت خاص و
ديگران را به صورت عام مورد مدح و تمجيد قرار داده اند  .بنابرين رضايت و اعتماد كامل امت
اسالمي را حايز بوده و هيچ ضرورتي به انتخاب و توكيل صريح آنها احساس نميشد و حتي اگر
از سوي امت انتخابي صورت ميگرفت  ،جز صحابة كرام كس ديگري بحيث اهل حل وعقد
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انتخاب نميشد و هيچ كسي درين مقام منزلت با آنها منازعه و مخالفت نميكرد  .پس گفته ميتوانيم
كه انتخاب خليفه از سوي آنها در حقيقت انتخاب از سوي امت شمرده ميشد زيرا توكيل آنها به
صورت ضمني براي انتخاب خليفه منقعد گرديده بود .
شناخت اهل حل وعقد در عصر حاضر :
 342ـ اگر در عصر حاضر خليفة مسلمانان به صورت غير مستقيم و در وفاق با احكام شرعي
صورت گيرد  ،چارة جز اين نخواهد بود كه امت اسالمي عدة را به نمايندگي خود برگزيند و آنها
به نيابت از امت به تعين خليفه اقدام نمايند  .كساني را كه امت اسالمي (با در نظر داشت همان
صفات عدالت  ،علميت  ،تقوا  ،درايت و زيركي سياسي و درك درست از اوضاع سياسي و
اجتماعي ) براي اجراي اين امر مهم انتخاب ميكنند  ،ممكن است كه بنام اهل حل وعقد بخوانيم .
زيرا امت از آنها متابعت كرده و از نيابت آنها راضي ميباشند .
پس دولت مكلف است كه زمينة اجراي اين انتخاب را آماده كرده و برنامه و قانوني را وضع
كند كه اين انتخاب از هرگونه جعل سازي و تقلب محفوظ بماند  .همچنان مواصفاتي را بايد
مشخص سازند و موجوديت آنرا در افراد كانديد براي منصب حل و عقد الزمي قرار دهد تا
جماعت اهل حل و عقد مطابق شرايطي انتخاب گردد كه فقهاي اسالمي تعين نموده اند .
چنين انتخاب و به شيوة كه ذكر كرديم  ،براي ايجاد مجمع اهل حل و عقد ضروري ميباشد تا
نيابت و توكيل آنها به صورت صريح صورت گيرد زيرا نيابت ضمني در عصر حاضر ناممكن به
نظر ميرسد  .به اين علت كه از يك طرف افراد امت اسالمي خيلي زياد است و از سوي ديگر
اجازه دادن به توكيل ضمني باب خيلي خطرناكي را در برابر امت اسالمي ميگشايد كه در نتيجة
آن تشتت و پراگندگي همه گير شده و ممكن است كسانيكه شايستگي وكالت امت را ندارند نيز
مدعي اين مقام گرديده و خود را نماينده و نائب امت بخوانند ،به اين حجت كه امت از نيابت او
به صورت ضمني راضي ميباشد
تعین ولیعهد :
 343ـ گفتيم كه فقط امت اسالمي حق دارد كه به صورت مستقيم و يا از طريق مجمع اهل
حل و عقد خليفة خود را انتخاب كنند  .با در نظر داشت اين قاعده  ،عدة بر شيوة ” واليت عهدي “
در انتخاب خليفه اعتراض كرده و آنرا نادرست ميخوانند اگرچه مورد تأييد عدة از فقهاء قرار داشته
و آنرا يكي از شيوه هاي صحيح تعين خليفه ميدانند  .چنانچه ماوردي و ابو يعلي ميگويند :
” خالفت و امام به دو شيوه منعقد ميگردد  ،يكي به انتخاب اهل حل و عقد به نيابت از امت و
1
ديگري به تعين و تعهد امام قبلي “
======================================================
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در جواب اين معترضين بايد گفت كه انتخاب خليفه از طريق تعين و عهد خليفة قبلي ،
كاريست كه عمالً در عصر صحابه صورت گرفته است  .چنانچه عمر  با تعين و عهد ابوبكر
صديق  به خالفت رسيد و عمر  شش نفر را تعين كرد و دستور داد كه يكي از آنها را بحيث
امير خود تعين نمايند  .با تكيه برين دو سابقة تاريخي است كه فقهاء كرام واليت عهد را جايز
دانسته و اين شيوه را به اجماع صحابه ثابت ميدانند .
ولي تكليف قانوني و شرعي واليت عهد چه ميباشد ؟
آيا وليعهد بمجرد تعين شدن از سوي خليفه برحال بحيث خليفه بعدي شناخته ميشود ؟
آيا قبل از تعين وليعهد كارهايي وجود دارد كه بايد انجام يابد ؟
اينها سؤالهاييست كه بايد به آن جواب درست و واضح داده شود تا اندازة موافقت و يا
مخالفت نظام وليعهدي با حق امت در تعين خليفه معلوم و مشخص گردد .
جواب سؤالهاي فوق را ميتوان به صورت ذيل خالصه كرد :
اول  :در كتاب احكام سلطانيه از امام ابو يعلي آمده است كه
الف  ”:براي امام جايز است كه براي خود جانشين تعين كند  ......زيرا عهدي كه با ديگري
1
ميكند عقد و بستن پيمان امامت نميباشد “
ب  :زيرا بمجرد عهد امامت معهود اليه منعقد نميگردد بلكه امامت او با تعين و عهد مسلمين
منعقد ميگردد  ...امامت معهود اليه بعد از مرگ خليفه به انتخاب و موافقت اهل حل و عقد همان
2
عصر منعقد ميگردد “
اين اقوال صراحت كامل دارد كه امامت و خالفت كسي بمجرد عهد و تعين از سوي خليفة
برحال منعقد نميگردد  .بلكه به انتخاب و اختيار اهل حل و عقد تثبيت ميگردد  .معناي سخن
اينست كه حيثيت قانوني وليعهدي فقط كانديد براي منصب خالفت ميباشد و تعين نهايي شمرده
نميشود  .اما اينكه گفته اند ؛ امامت بوسيلة تعين وليعهد نيز انعقاد ميگردد و ميدانيم كه انعقاد
خالفت غير از كانديد شدن به مقام خالفت است  .جواب ما اينست كه كلمة ” انعقاد“ درينجا به
معناي كانديد استعمال شده است  .با همين توجيه تمام اقوالي كه ذكر كرديم با هم موافق ميشوند
 .و يا به اين معنا استعمال شده است كه اين كانديد شدن به انعقاد و تثبيت خالفت او منجر
ميشود يعني ؛ نامزد خالفت بعد از رضايت و بيعت اهل حل وعقد به حيث امام تعين ميگردد .
زيرا در غالب اوقات بعد از مشاورت با آنها وليعهد تعين ميگردد .
دوم  :در تعين و عهدي كه ابوبكر صديق  نموده و عمر  را بحيث جانشين مقرر نمود ،
======================================================
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مشاهده ميكنيم كه ايشان با اهل حل و عقد مشاورت كرده رضايت و رغبت ايشان را در تعين
عمر  بدست آوردند و اين امر در تاريخ اسالمي به صورت واضح ثبت است  .لذا عهدي كه
ابوبكر  به عمر نمود در حقيقت تعين او از سوي اهل حل و عقد بود كه بعد از وفات خليفه
جانشين او باشد  .و باين ترتيب گفته ميتوانيم كه عهد ابوبكر صديق  در حقيقت بازگو كنندة
ارادة اهل حل و عقد بود .
به همينگونه در تعين شش نفر از سوي عمر  براي منصب خالفت مشاهده ميكنيم كه در
آخر امر  ،موضوع به عبدالرحمن بن عوف محول ميگردد  .ايشان سه شبانه روز با اهل حل و عقد و
بزرگان صحابه به مشاورت پرداخته و باآلخره به اين نتيجه رسيد كه اكثريت آنها به خالفت عثمان
 رضايت دارند  .بعد از آن بود كه خالفت عثمان  را اعالن نموده و با ايشان بيعت كرد و به
دنبال او ساير مسلمانان بيعت كردند  .پس انتخاب كردن عبدالرحمن بن عوف در حقيقت تبارز
دهندة ارادة اهل حل و عقد بود لذا مشاهده ميكنيم كه همگان با عثمان  بيعت كردند .
با وجود اين  ،از نظر ما عهد ابوبكر به عمر و تعين شش نفر از سوي عمر  در حقيقت
امر ،كانديد و نامزد كردن به منصب خالفت بود كه بعد از مشورت و موافقت اهل حل و عقد
صورت گرفت  .زيرا بمجرد موافقت آنها شخص كانديد شده  ،امور خالفت را بعهده نميگيرد .
بلكه زماني خالفت او مستقر ميگردد كه خليفة برحال وفات نمايد و بيعت صريح با كانديد جديد
صورت گيرد  .اما تازمانيكه بيعت آشكار و آزاد با وي صورت نگيرد خالفت او تثبيت نميگردد .
اين نكتة است كه امام ابن تيميه نشاندهي نموده است  .ايشان در ضمن ترديد كسانيكه ميگفتند
امامت با بيعت دو و يا سه نفر منعقد ميگردد  ،ميگويد :
” قول ائمة سنت چنين نميباشد  ،بلكه امام نزد آنها بعد از موافقت اهل شوكت و اهل حل و
عقد تثبيت ميگردد  .زيرا در عدم موافقت و اطاعت آنها مقصد خالفت برآورده نميشود  .چون
مقصد و اهداف خالفت بعد از كسب قدرت سلطة حكومتي تحقق مييابد و اين قدرت زماني
برايش حاصل ميگردد كه آنها بيعت كرده و از وي اطاعت كنند  .به همين علت خالفت عمر 
زماني تثبيت گرديد كه بعد از كانديد شدن از سوي ابوبكر  ، اهل حل عقد با وي بيعت كرده و
از وي اطاعت كردند  .اگر فرضاً آنها با عمر بيعت نميكردند و از تنفيذ فرمان ابوبكر خود داري
ميكردند  ،بحيث خليفه مقرر نميشد .
پس كسيكه ميگويد معهود اليه بعد از موافقت سه ،چهار نفر كه اهل قدرت و شوكت نيستند
خليفه ميگردد  ،سخن نادرست است  .همچنان كسانيكه گمان كرده اند كه مخالفت يكي دو نفر
مانع عقد خالفت ميگردد  ،او نيز بخطاء رفته است .
به عين ترتيب عثمان  بعد از انتخاب شش نفري كه عمر  تعين كرده بود  ،بحيث خليفه
شناخته نشد  ،بلكه بعد از آنكه جمهور مسلمين با عثمان  بيعت كردند ايشان بحيث خليفه مقرر
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1

گرديدند .
پس زمانيكه تعين وليعهد به معناي كانديد كردن شخصي بعد از مشوره با اهل حل و عقد و
رضايت آنها ميباشد  ،بدون شك راه و روش خيلي نيكويي براي تعين و انتخاب خليفه ميباشد و
هيچنوع تناقضي با حق امت در انتخاب خليفه ندارد و حتي در بعضي حاالت  ،بهتر از آن است كه
اهل حل و عقد كسي را بدون تعين قبلي بحيث خليفه برگزينند  .زيرا درين حاالت امكان بروز
اختالفات و نزاع ميرود  .به همين علت است كه امام ابن حزم همين طريقه را بهتر دانسته و ميگويد :
” تعين وليعهد شيوة است كه مورد اختيار ما بوده و شيوه هاي ديگر مورد پسند نميباشد  .زيرا
درين طريقه امامت بصورت فوري منعقد گرديده و امور اسالم و مسلمين انتظام مييابد و زمينه
هاي اختالفات و برخوردها از بين ميرود و امت را از انتشار و بينظمي نجات ميدهد “ 2
شروط الزم براي خلیفه :
 344ـ شخصي كه عهده دار منصب خالفت ميگردد بايد مواصفاتي را در خود داشته باشد تا
كفايت و توانايي او را در حمل اين مسئوليت سنگين تضمين كرده و اين مسئوليت عظيم به
صورت درست و قابل قبول در برابر اهلل متعال به سر رسانده و در جهت حصول مصالح امت
اسالمي مؤفق باشد .
فقهاي كرام مواصفاتي الزمي را براي خليفه چنين خالصه كرده اند :
اول  :اسالم  :خليفة مسلمين بايد شخص مسلمان باشد  .چنانچه اهلل  ميفرمايد :
(            النسا)5/

” اي مؤمنا از اهلل اطاعت كنيد و از رسول او و از اولياي امور خود اطاعت كنيد “

يعني از جملة شما مسلمانان باشد.
همچنان ميفرمايد :

(          النساء)141/

” و اهلل هرگز هيچ راه سلطه اى به سود كافران بر ضد مؤمنان قرار نداده است “
وميدانيم كه منصب خالفت بزرگترين تسلط است .لذا اين منصب به غيرمسلمان سپرده نميشود.
عالوه برآن ،منصب خالفت چنانچه بعداً به تفصيل بيان خواهيم كرد  ،در حقيقت امر جانشيني
صاحب رسالت و شريعت بخاطر حفاظت از دين ميباشد  .پس بديهي است كه اين امانت بدست
كسي بايد سپرده شود كه به حقانيت اين دين ايمان داشته باشد .
دوم  :مرد بودن  :شرط ديگري كه گذاشته اند اينست كه خليفه بايد مرد باشد  .اهلل متعال

======================================================
1ـ منهاج السنة از ابن تيميه ج 1ص140ـ 143
1ـ الملل و النحل از ابن حزم ج 4ص169
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ميفرمايد :

     

” مردان سرپرست زنان اند “
واقعيتهاي تاريخي بهترين شاهد اين مدعاست و نشان ميدهد كه زن از برداشتن بار سنگين
رياست دولت كه خيلي خطير و مهم است عاجز ميباشد .
اگرچه درين بحث نميخواهيم كه داليل زيادي را يكي بعد ديگري ذكر نماييم و آيت قرآني و
حديث نبوي را كه در ابتداي بحث ذكر نموديم براي كسانيكه به اهلل و رسول او ايمان دارند و
اسالم را بحيث دين خود پذيرفته اند كافي ميدانيم .
اما براي كسانيكه شكوك و شبهاتي درين مورد در ذهن شان موج ميزند ميگوييم كه دولتهاي
جهان در گذشته و حال در برابر ما قرار دارد  ،براي دريافت حقيقت  ،قلم و كاغذي برداشته و
حساب كنيد كه چه تعداد زنان در جهان رياست دولت را بعهده دارند؟ و تعداد آنها را با تعداد
مرداني كه اين مسئوليت را بدوش دارند مقايسه كنيد ! بدون شك تعداد زنان را خيلي ناچيز
خواهيد يافت و اين امر بخوبي نشان ميدهد كه مردم از روي تجربه دريافته اند كه براي مقام
رياست دولت مردان صالحيت هاي بيشتري نسبت به زنان دارند  .اگرچه يكتعداد زنان به صورت
استثنايي وتحت ظروف خاصي به اين مقام رسيده اند .
سوم  :علم  :شرط ديگر اينست كه خليفه بايد علم جامع و فراگير به شريعت اسالمي داشته
باشد  .زيرا او مكلف به اجراي احكام شرع ميباشد و طبعاً تنفيذ شريعت از سوي شخص جاهل
ناممكن ميباشد  .و ميدانيم كه علم قبل از عمل كردن قرار دارد  .اهلل متعال ميفرمايد :
(          محمد)1/

” پس بدان كه هيچ معبود برحقي غير از اهلل وجود ندارد و از گناهانت مغفرت بخواه “
حتي بعضي فقهاء شرط گذاشته اند كه علم و فقاهت خليفه بايد به درجة اجتهاد رسيده باشد
و علوم شرعي بر اساس تقليد را براي خليفه كافي نميدانند .
چهارم  :در دين خود عادل بوده و از فسق و فجور بعيد باشد  .متقي  ،پرهيزگار و داناي امور
سياسي و حكومتداري باشد  .در تطبيق حدود الهي جرئت داشته و از مالمت مالمتگران نهراسد .
1
شجاع و صاحب نظر در مصالح امت بوده راههاي تحقق بخشيدن آنرا بداند .
پنجم  :بايد از قريش باشد .
« إاألائِ امةُ ِم إن قُ اريإ ٍ
ش » (مسند اْحد عن انس بن مالك ) 
======================================================
1ـ الماوردي ص ، 4مقدمة ابن خلدون ص193
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اين حديث با اسناد متعدد و صحيح روايت شده است و فقهاء به آن استدالل كرده اند .
عالمه ابن خلدون در شرح حكمت اين شرط ميگويد :
” مقصد خالفت زماني بدست مي آيد كه تمام امت وحدت خود را حفظ نموده و نزاع و
اختالف را كنار بگذارند و از خليفه اطاعت كنند  .و اين كار زماني ممكن خواهد بود كه خليفه از
جمع كساني باشد كه مردم به فضيلت و برتري آنها معترف بوده و تحت رياست آنها احساس
سكون و اطمينان كنند  .در آنزمان اين خصوصيات تنها در قريش وجود داشت  .زيرا قريش در
آنزمان تنها قبيلة بود كه از شوكت و قوت زيادي برخوردار بوده و ساير قبايل عربي به فضيلت
معنوي و برتري آنها معترف بودند و زعامت و رهبري آنها را بدون منازعه و مناقشه ميپذيرفتند .
موجوديت اين احساس در بين قبايل عربي نسبت به قريش اجتماع كلمه و اتفاق آنها را ميسر
نموده و اطاعت از خليفه را آسانتر و فرمانبرداري را ممكن ميساخت  .به همين علت است كه
حديث فوق الذكر آنها را شايستة اين مقام دانسته و اعالن نمود كه امام بايد از آنها باشد تا اتحاد
و اتفاق مسلمين استحكام بيشتر يافته و اطاعت از خليفه را آسانتر سازد و در نتيجة آن مقاصد
2
خالفت برآورده شود “
ابن خلدون بعداز ذكر اين سخنان چنين نتيجه گيري مينمايد :
” چون ثابت شد كه شرط قريشي بودن بخاطري وضع شده است كه آنها از قوت بيشتر
بشري و فضيلت معنوي برخوردار بودند و اين خصوصيات بهترين وسيلة قطع نزاع و اختالف
ميباشد  .در جانب ديگر ديديم كه شارع حكيم احكام شرعي را مختص به زمان و قوم خاصي
نگردانيده است  .لذا به اين نتيجه ميرسيم كه صفت قريشي بودن از جملة مقومات اهليت و
كفايت ميباشد و بعد از تحقيق  ،علت اشتراط قريشي بودن را درين مييابيم كه آنها قومي متفوق
بوده و از پشتيباني بزرگي برخوردار بودند  .لذا در شخصي كه متولي امور مسلمين ميگردد اين
شرط را الزم گردانيديم كه بايد منسوب و قوم و قبيلة باشد كه نسبت به ساير اقوام معاصر خود
از قوت مردمي بيشتر برخوردار باشد تا ديگران را به دنبال خود كشانده و با حسن حمايتي كه
3
دارد زمينة اتحاد و اجتماع كلمة مسلمانان را فراهم سازد “
از مجموعة اين سخنان به اين نتيجه ميرسيم كه مقصد از قريشي بودن نزد ابن خلدون اينست
كه خليفه بايد منسوب به جمعيتي باشد كه از بيشترين قوت مردمي برخوردار بوده و مردم به
======================================================
 2ـ الملل و النحل البن حزم و الماوردي ص 4و ابويعلي ص4
1ـ مقدمة ابن حلدون ص195
 2ـ مقدمة ابن خلدون ص  ، 198درينجا مالحظه ميگردد كه عصبيتي كه ابن خلدون از آن سخن ميگويد  ،عصبيت جاهلي قومي
نميباشد بلکه عبارت از ارتباط داشتن گروهي به سبب رشته هاي نسبي و ساير رشته ها است كه اسباب قوت و تعاون فيمابين شان را
فراهم نموده و زمينه هاي مخالفت و منازعه را از بين ميبرد  .مترجم
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فضيلت معنوي و قوت مادي آنها معترف باشند تا بدون هيچ منازعة از مقام خالفت اطاعت كرده
و آرامش برقرار گرديده و روند حكومت به آساني به پيش برود .
واقعيت امر اينست كه حديث فوق الذكر صحيح بوده و هيچ نوع طعني در سند و متن آن
وارد نگرديده است  .پس بايد معني و مقصد آن را تعين نمود .
آنچه اكثريت مطلق فقهاء از آن فهميده اند همانا لزوم شرط قريشي بودن براي كسي است كه
متصدي منصب خالفت ميگردد و اين معنايي است كه در مواقع مختلفي ذكر گرديده است .
اما توجيه و شرحي كه عالمه ابن خلدون از حديث فوق ارائه داشت و ما خالصة آنرا فوق ًا
تقديم كرديم  ،اگرچه احتمال آن در حديث فوق وجود دارد و ايشان در عين حاليكه فقيه اند يك
مؤرخ چيره دست نيز ميباشند  .اما توجيهي كه ارائه داشته اند يك توجيه مرجوح و شاذ است كه
نميتوان برآن اعتماد كرد  .همچنان توجيهات ديگري وجود دارد كه تمام آنها مرجوح بوده و
طرف تأييد اكثريت فقهاء و دانشمندان قرار نگرفته است  .چنانچه گفته اند كه اين حديث بر سبيل
اخبار آمده است و به اين معناست كه چنين چيزي واقع خواهد شد .
در روشنايي اين توجيهات و ترجيحاتي كه ذكر كرديم ميتوان گفت كه مدار استحقاق خالفت
بر كفايت و اهليت است  .بنابرين اگر دو نفري براي احراز منصب خالفت كانديد باشند كه
هردوي آنها در ساير مواصفات و شروط خالفت باهم مساوي باشند و يكي از آنها قريشي باشد ،
درينصورت انتخاب شخصي قريشي بر جانب مقابلش ارجحيت دارد  .اما اگر شخص قريشي
عاري از ساير مواصفات و شروط خالفت بوده و شخص مقابل او بجز قريشي بودن حايز تمام
شرايط الزم براي خالفت باشد  ،چنين شخص بر فرد قريشي مقدم دانسته ميشود  .زيرا مقاصد و
اهداف خالفت به هيچصورتي بوسيلة قريشي بي كفايت و عاري از هرگونه اهليت برآورده
نميشود  .بلكه اين اهداف را انسان توانمند و با كفايت برآورده ميسازد زيرا اصل عام و شرط قابل
اولويت توانمندي و كفايت ميباشد و اين دو شرط در شخص مذكور وجود دارد و اگر فرد
قريشي حايز اين دو شرط اساسي نباشد  ،خالفت به كسي سپرده ميشود كه اين دو شرط را
تكميل كرده است .
عزل خلیفه :
 345ـ از آنجاييكه امت اسالمي حق گزينش خليفه را دارد  ،حق عزل و بركناركردن او را نيز
دارا ميباشد  .زيرا كسيكه حق تعين را دارد  ،حق برطرف كردن را نيز دارا ميباشد  .البته بكارگيري
اين حق مستلزم توجيه درست  ،جواز و مبرر شرعي ميباشد در غير آن استعمال بيمورد اين حق
يكنوع ظلم و زياده روي در استعمال حق بوده چيزي جز پيروي از خواهشات نميباشد و بدون
شك اين عمل در شريعت اسالم كامالً ناروا است .
توجيه و دليل شرعي براي عزل خليفه اينست كه از مقتضاي وكالت امت به گونة تخلف ورزد
كه عزل او را ضروري و جايز گرداند ويا از انجام مسئوليتهاي خالفت به صورت تام عاجز گردد.
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اين دو امريست كه فقهاي امت به صراحت تذكر داده اند  .عالمه ابن حزم در جريان بحثهايي
كه در مورد امامت ارائه نموده است ميگويد :
”  ....چنين شخصي امام بوده و اطاعت از وي واجب است  .البته تا زمانيكه ما را مطابق كتاب
اهلل و سنت رسول اهلل رهنمايي و اداره ميكرد  .اما اگر ازين دو مرجع اصلي منحرف گرديد  ،با
وعظ و نصيحت از عملش منع ميگردد و بسوي حق كشانده ميشود  .اما اگر ضرر او جز به خلع
1
كردنش ميسر نبود  ،خلع گرديده و شخص ديگري بعوضش تعين ميگردد “
همچنان ميفرمايد  ” :امت حق دارد كه خليفه را در موجوديت داليل شرعي عزل نمايد  ،مانند
اينكه كارهايي از او صادر گردد كه در اثر آن احوال مسلمانان مختل گرديده و امور ديني شان
روبه زوال و نابودي برود  .زيرا تعين او بخاطر انتظام هرچه بهتر امور مسلمانان و اقامه و اعالي
2
دين ميباشد “
از مثالهاييكه در مورد ناتواني خليفه در انجام وظايفش گفته اند  ،ديوانگي  ،كورشدن ،
اسيرشدن بدست دشمن به گونة كه هيچ اميدي به رها شدنش نباشد  .درين صورتها عجز و
ناتواني او در سرپرستي و زعامت مسلمانان ثابت گرديده و امت حق دارد كه او را عزل نموده
شخص ديگري را بجايش تعين كند .
اجراي عزل خلیفه :
 346ـ اگرچه امت حق دارد كه بنابر موجبات شرعي اقدام به عزل خليفه نمايد  .اما بايد
توجه داشت كه مجرد وجود سبب شرعي براي عزل خليفه ،ضرورتاً به معناي عزل او نميباشد .
زيرا در اجراي عزل خليفه به امكان و عدم امكان و نتايج ممكنة آن بايد توجه صورت گيرد .
يعني اگر اجراي عزل خليفه ممكن بود و منتج به هرج و مرج و حالت بدتر نميشد  ،در چنين
حالتي عزل او واجب است  .اما اگر اجراي عزل او عمالً ناممكن بود ويا نتايج خيلي ناگوار و
بدتري را در پي داشت در آنصورت عدم عزل او بهتر است  .زيرا در قواعدي كه در مورد امر به
معروف ونهي از منكر ذكر نموده اند اينست كه؛ نهي از منكر نبايد سبب بوجود آمدن منكر بزرگتر
از آن گردد  3.و عزل خليفه از همين باب بوده و تحت همين قاعده شامل ميباشد .

======================================================
 1ـ الملل و النحل  ،از ابن حزم ج 4ص102
 2ـ المواقف از ” ايجي“ و شرح آن به نقل از كتاب نظريات سياسي اسالمي از استاذ ضياء الدين الريس ص270
 3ـ فتاواي ابن تيميه ج 28ص129
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مطلب دوم :

شـورا
وجوب شورا :
 345ـ شورا از مهمترين و اساسي ترين مقومات و بنيادهاي نظام اسالمي بشمار ميرود .
وجوب آن در قرآن و سنت نبوي ثابت بوده و اجماع فقهاء نيز بر وجوب آن انعقاد يافته است .
شورا حق امت اسالمي بوده و انعقاد آن بر خليفه واجب است و هر نوع تفريط و سهل
انگاري ازسوي خليفه موجب عزل او ميگردد  .اينك داليل وجوب آنرا مختصراً از قرآن كريم ،
سنت نبوي و اقوال فقهاء تذكر ميدهيم .
اول  :اهلل متعال ميفرمايد :
(       آل عمران)15/

” و برايشان مغفرت بخواه و در كار ها با آنها مشورت كن “
ظاهر اين امر وجوب را افاده ميكند و علماء در شرح و تفسير اين آيت سخنان جالبي دارند .
چنانچه عالمه ابن تيميه ميگويد :
” هيچ ولي امر مسلمين از مشاورت بيناز بوده نميتواند زيرا اهلل  پيامبرش را به مشوره امر
1
نموده است “
در تفسير طبري آمده است كه :
”اهلل  پيامبرش را به مشورت كردن امر نموده است تا به امتش اين تعليم را بدهد كه آنها نيز
2
با اقتداء و تأسي از ايشان در وقت مشكالت و حوادث با هم مشورت كنند “
امام رازي در تفسيرش مينويسد :
” حسن بصري و سفيان بن عيينه گفته اند  :اهلل  پيامبرش را به مشورت امر نموده است تا
3
ديگران به عمل او اقتداء نموده و شورا بحيث سنت هميشگي امت باقي بماند “
======================================================
1ـ السياسة الشرعيه از ابن تيميه ص169
 2ـ تفسير طبري ج 4ص94
 3ـ تفسير رازي ج 9ص66
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دوم  :دليل ديگري كه وجوب مشورت را بر رئيس دولت تأكيد ميكند اينست كه رسول اهلل 
با آنهمه مقام و منزلتي كه داشتند بيشتر از هر كس ديگري با اصحاب گرامي خود به مشورت
ميپرداختند  .با ايشان قبل از آغاز جنگ بدر مشورت نمود .همچنان قبل از جنگ احد شورا را
داير نمود كه آيا در مدينه باقي بمانند و يا به ميدان جنگ در مقابل دشمن بروند  .با سعد بن معاذ
و سعد بن عباده در جنگ خندق مشورت كرد  .نظر پيامبر  اين بوده كه بعض قبايل عرب را با
دادن بخشي از حاصالت مدينه راضي ساخته و از ميدان جنگ بيرون كند اما اصحاب كرام
مشورت دادند كه نبايد با دشمن از مصالحه پيش آمد نموده و به آنها امتيازي قايل شد  .پيامبر
گرامي اسالم رأي و نظر آنها را پذيرفته و از نظر خود منصرف شدند .
به اين ترتيب ميبينيم كه ايشان هميشه با اصحاب گرامي خود مشورت مينمودند  ،حتي در
1
سيرت معطر شان ثبت است كه هيچكسي نسبت به رسول اهلل  بيشتر مشورت نميكرد .
كنارگذاشتن شورا موجب عزل خلیفه میشود :
 348ـ چون شورا حق امت بوده و رئيس دولت مكلف به انعقاد آن ميباشد  ،پس هرنوع
كوتاهي و سهل انگاري در امر شورا و بخصوص ترك كردن آن موجب عزل رئيس دولت
ميگردد  .چنانچه در تفسير قرطبي آمده است كه :
” ابن عطيه ميفرمايد  :شورا يكي از اساسات شريعت و بنياد هاي اساسي اسالم است  .پس
2
حاكمي كه با اهل علم و دين مشورت نميكند عزلش واجب است “
بنابرين حاكم مستبدالرأي اصالً رئيس دولت اسالمي بوده نميتواند .
چرا مشوره مهم است ؟
 349ـ از آنچه گفتيم بوضاحت معلوم ميشود كه شورا در نظام حكومت اسالمي از اهميت و
مقام خاصي برخوردار است  .علت آن به نظر ما درينست كه شورا و مشورت بهترين راه شناخت
رأي و نظر صواب در حل مشكالت ميباشد  .زيرا در جريان مشوره است كه هر عضو شورا نظر
خود را همراه با داليل و توجيهات آن بيان ميكند و فوائد آنرا شرح ميدهد  .به اين ترتيب آراء و
نظريات مختلفي مطرح گرديده و هركدام مورد مناقشه و مقارنه قرار ميگيرد و طبيعي است كه
درين جريان رأي و نظري كه قرين صواب است ظاهر ميگردد  .همچنان در مشوره از آراء و
تجارب ديگران كه در جريان زندگي پشت سرگذشتانده اند وبعد از مشكالت و قرباني هاي
زيادي بدست آمده است ،استفادة درست صورت ميگيرد  .عالوه بر آن  ،مشاورت است كه امام
مسلمانان را از اجراي كارهايي باز ميدارد كه ضرر آن به تمام امت عايد ميگردد .شايد خليفه
======================================================
 1ـ امتاع األسماع از مقريزي ص ، 219تفسير رازي ج 9ص67
 2ـ تفسير قرطبي ج 4ص249
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كارهايي را با حسن نيت انجام دهد در حاليكه در مورد اضرار احتمالي آن چيزي نميداند و امكان
دارد كه اضراري متوجه امت گردد كه تالفي آن در آينده كامالً ناممكن باشد .
همچنان شورا به امت اسالمي ميفهماند كه صاحب اصلي قدرت و سلطه ميباشد و رئيس
دولت را تذكير مينمايد كه در اجراي امور حكومتي وكيل و نمايندة امت است و درك اين
دونكته است كه امام را از طغيان كه از صفات ذاتي انسان است باز ميدارد .
(       العلق)/

” اين چنين نيست [ كه انسان سپاس گزار باشد ] مسلماً انسان سركشى مي كند “
در چه مواردي بايد شورا داير گردد ؟
 350ـ مشورت با امت در امور شرعي اي صورت ميگيرد كه نص صريحي در آن مورد
وجود نداشته و ضرورت به اجتهاد داشته باشد .همچنان در كيفيت ادارة شئون دولت نيز بايد
مشورت صورت گيرد  .چنانچه فقهاي بزرگوار اسالم تصريح كرده اند كه امام بايد در امور دين
و دنيا با وكالي امت مشورت نمايند  .امام جصاص در تفسيرش (احكام القرآن) مينويسد :
” امام در تمام امور مربوط به مسايل دنيايي و امور شرعي كه حكم آن در نص صريح تذكر
1
نيافته است  ،مشورت نمايد “
امور دنيا عبارت از مسايل مهم دولت داري مانند اعالن جنگ و صلح  ،فرستادن لشكر  ،بستن
پيمانهاي مختلف اقتصادي و سياسي  ،تعين افراد در پست هاي مهم دولتي و ساير اموري است
كه نقش اساسي را در زندگي مردم بازي ميكند  .بنابرين در مسايل جزئي و معمولي ضرورتي به
مشورت نميباشد  .زيرا انجام چنين مشورتهايي از يكسو ناممكن است و از سوي ديگر ضرورتي
به آن احساس نگرديده و منفعتي را در پي ندارد بلكه برعكس باعث به تعويق افتادن اجراءات
دولتي گرديده و فرصت كار را ضايع ميسازد  .لذا هيچ دليلي براي لزوم آن به نظر نميرسد ز
اهـل شـورا :
351ـ ولي اين مشورت چگونه بايد انجام يابد ؟
آيا رئيس دولت اسالمي مكلف است كه با تمام آحاد رعيت خود مشورت نمايد ؟
يا با گروه معين و افراد مشخصي كه در بين امت وجود دارند ؟
آنچه در سيرت مطهر رسول اهلل  به مشاهده ميرسد و از روشي كه در مشورت اختيار نموده
بودند معلوم ميشود  ،اينست كه در اموري كه مستقيماً براي تمام افراد جامعه مهم بوده و رأي تمام
======================================================
 1ـ احکام القرآن از جصاص ج 2ص40
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آنها ضروري پنداشته شده است  ،با جمهور مسلمانان مشورت نموده اند  .چنانچه در واقعة احد
چنين مشورتي صورت گرفت  .ايشان تمام مسلمانان را مخاطب قرار داده و گفتند ” درين مورد
1
به من مشورت دهيد “
همچنان در مورد غنايم هوازن ميخواستند كه با تمام كساني كه در جنگ شريك بودند به
مشورت نشسته و رأي آنها را بداند  .در روايات صحيح آمده است كه بعد از آنكه پيامبر گرامي
اسالم نظر خود را در مورد غنايم و اسيران هوازن ابراز داشتند از حاضرين نظر خواهي كردند .
آنها به يك صدا گفتند  :يا رسول اهلل ما به نظر شما راضي هستيم و فيصله را به شما گذاشتيم  .اما
رسول اهلل  فرمودند  :درين جمع بزرگ ما ندانستيم كه كدام شما راضي هستيد و چه كساني
راضي نيستند  .اكنون شما برويد و نمايندگان تانرا امر كنيد تا نظر هريك شما را گرفته و به ما
برساند تا از نظر هر فرد شما به درستي اطالع حاصل نماييم .
بعد از آن زيد بن ثابت از تمام انصار پرسيد كه آيا رأي رسول اهلل  پذيرفته و اسيران را
دوباره به ايشان ميسپاريد ؟
2
آنها به اتفاق هم گفتند كه به اين امر رضايت دارند و هيچكسي از آنها اختالف نورزيد .
اين واقعه نشان ميدهد كه اهل شورا تمام كساني اند كه موضوع مورد مشوره مستقيماً به آنها
تعلق داشته و مربوط به تمام امت نميشود .
اما رسول اهلل  در مواردي با بعضي از اصحاب شان مشورت مينمودند چنانچه در مورد
اسيران بدر با عدة از اصحاب شان مشورت كردند كه آيا آنها را در مقابل فديه آزاد سازد يا خير؟
همچنان در جنگ خندق در مورد مصالحه با قبيلة غطفان با سعد بن معاذ و سعد بن عباده 
مشورت نمودند  .درين واقعه پيامبر  برين نظر بود كه با قبيلة غطفان صلح نموده و آنها را از
جنگ با مسلمانان منصرف سازد و در مقابل انصراف آنها از جنگ يك ثلث از خرماي مدينه را به
آنها بدهد  .سعد بن معاذ گفت  :يا رسول اهلل اگر اين نظر از سوي اهلل  وحي شده باشد  ،مطابق
آن عمل كن  .ولي اگر امري از سوي اهلل متعال نازل نشده است و خواسته شما چنين است بازهم
ما سخن شما را ميشنويم و اطاعت ميكنيم  .اما اگر يك رأي و نظر است و ما حق نظر دادن داريم
 ،پس سوگند به اهلل كه جز شمشير برايشان چيز ديگري نميدهيم!
رسول اهلل  اين نظر شان را با نهايت خشنودي و رضايت پذيرفته و از نظر خود منصرف
3
شدند “
======================================================
 1ـ امتاع األسماع از مقريزي ص116
2ـ امتاع األسماع از مقريزي ص429
 3ـ امتاع األسماع ص236
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اين سوابق موجود در سيرت رسول اهلل  نشان ميدهد كه گاهي اهل شورا تمام مسلمانان بوده
اند و اينگونه مشورت زماني صورت گرفته است كه موضوع مورد مشورت به تمام آنها تعلق داشته
است مانند واقعة هوازن و در بعضي اوقات اهل شورا بزرگان و رهبران قبيله ها بوده اند  .چنانچه در
واقعة صلح با غطفان با دو تن از سرداران انصار مشورت نمودند و در بعضي موارد با افرادي از
اهل رأي و خبره مشوره صورت گرفته است چنانچه در مورد اسيران بدر صورت گرفت .
در روشنايي اين سوابق ثابت در سيرت نبوي ميتوان گفت كه ؛ اهل مشاوره و كسانيكه رئيس
دولت اسالمي بايد با آنها مشورت نمايد  ،نظر به موضوع قابل مشورت  ،متفاوت ميباشد و هر
مسأله ضرورت به نوع خاص مشورت و مشاورين داشته آگاهي و فهم خاصي را ضرورت دارد .
بنابرين رئيس دولت اسالمي مطابق ضرورت با اهل رأي در تخصص هاي مختلف مشورت
مينمايد  .امام قرطبي با اشاره به اين موضوع مينويسد :
” بر عهده داران امور مسلمين واجب است كه در مسايل شرعي و مشكالتي كه در فهم
احكام شرعي پيش مي آيد با علماء و مجتهدين مشورت نمايد و در امور متعلق به جنگ و صلح
با فرماندهان سپاه به مشورت بپردازد و در مسايل مربوط به مصالح عامه با افراد سرشناس و
دانشمند مشورت كند و در مسايل مربوط به ادارة كشور و بازسازي آن از وزراء و متخصصين
مشورت بخواهد “...
و در اخير ميگويد :
” علماء گفته اند كه صفت ممتاز مستشار(مشوره دهنده) در احكام شرعي اينست كه عالم و
متقي بوده و مستشار در امور دنيا بايد امين و با تجربه در همان بخش باشند “
بروز اختالف بین رئیس دولت و اهل شورا :
 352ـ اگر در مواردي بين رئيس دولت اسالمي و مجلس شورا اختالف رأي پديد آمده و به
اتفاق نرسند  ،درين صورت راه حل اين مشكل چگونه خواهد بود ؟
در جواب بايد عرض كرد كه قبل از هر امر ديگر  ،راه حل همانست كه قرآن كريم ارائه
نموده است و ميفرمايد :
               
                
(النساء)5/

” اى اهل ايمان ! از اهلل و از پيامبر اطاعت كنيد و [ نيز ] و صاحبان امر خودتان اطاعت كنيد .
و اگر درباره چيزى [ بين شما وامير] نزاعي بميان آمد  ،آن را [ براى فيصله يافتنش ] به اهلل و پيامبر
ارجاع دهيد ; اگر به اهلل و روز قيامت ايمان داريد  ،اين [ ارجاع دادن ] براى شما بهتر واز نظر
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عاقبت نيكوتر است “
پس چنانچه قرآن كريم تصريح نموده و مفسرين بر آن اتفاق دارند  ،بايد موضوع مورد منازعه
و اختالف به كتاب اهلل و سنت رسول اهلل رجعت داده شود  1.اگر حكم آن صراحتاً در كتاب اهلل
و يا سنت رسول اهلل وجود داشت  ،پيروي از آن واجب بوده و هيچ كسي حق سركشي از آنرا
ندارد و از هيچ مرجعي در مخالفت با آن اطاعت صورت نميگيرد  .اما اگر حكم مذكور صراحتاً
در كتاب اهلل و سنت نبوي وجود نداشت  ،به همان رأي و نظري عمل صورت ميگيرد كه
2
مطابقت و نزديكي بيشتري به كتاب اهلل و سنت رسول اهلل دارد .
پذيرفتن رأي رئیس دولت :
 353ـ اما اگر با وجود رأيزني و مناقشه بازهم نظري مورد تأييد قرار نگرفت و نظري كه
شباهت بيشتري به احكام وارده در قرآن و سنت دارد ،بدست نيامد و اختالف بين اهل شورا و
رئيس دولت باقي ماند  ،درين حالت چگونه بايد عمل صورت گيرد ؟
از نظر ما بهتر آنست كه موضوع به رئيس دولت محول گردد و به او اختيار داده شود كه اگر
ميخواست به نظر اكثريت عمل نمايد و اگر ميخواست به رأي اقليت مجلس و اگر ميخواست به
نظر و رأي خود عمل نمايد .
شايد اين سخن در ابتداي امر خيلي عجيب و غير مقبول جلوه نمايد  ،زيرا عمل كردن به رأي
اكثريت امريست كه اذهان مردم تا سرحد اعتقاد به آن الفت گرفته است و مردم فكر ميكنند كه
عمل كردن به رأي اكثريت ملزم و حتمي بوده و هر نوع خروج از آن عالمة استبداد بود و منجر
به تكروي و استبداد رأي از سوي رئيس دولت ميگردد و ساير سخناني ازين قبيل .
ولي بايد بياد داشته باشيم كه سخن حق در هرصورتي بايد قابل قبول بوده و از آن پيروي
صورت گيرد  .حجت و دليل سخني كه گفتيم در نكات ذيل خالصه ميشود .
اول (              :آل عمران)15/
” با ايشان در كارها مشورت كن  ،پس چون به كاري عزم كردي بر اهلل توكل كن “ 
قتاده  در تفسير اين آيت ميفرمايد  ” :اهلل  پيامبرش را امر نموده است كه چون قصد انجام
3
كاري را داشت  ،بايد بر اهلل توكل كند نه بر مشاورت ديگران“
دوم  :در تاريخ اسالمي ميبينيم كه ابوبكر صديق  در مورد فرستادن لشكر اسامه بسوي شام و
جنگ با مرتدين بر نظر خود پافشاري نموده و باآلخره مطابق آن عمل نمود .
======================================================
1ـ تفسير طبري ج 5ص ، 78تفسير قرطبي ج 5ص ، 261تفسير جصاص ج 2ص212
2ـ السياسة الشرعيه از ابن تيميه ص257
 3ـ تفسير قرطبي ج 4ص257
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مختصر داستان لشكر اسامه  چنين بود كه :
رسول اهلل  او را به فرماندهي لشكري برگزيدند كه در آن لشكر بزرگان و قهرمانان صحابه
عضويت داشتند و او را امر نمود كه به طرف فلسطين حركت كند  .لشكر مسلمانان آمادگي كامل
خود را گرفته و بيرون از مدينه قرارگاه گرفتند  .اما قبل از آنكه از آنجا حركت كنند رسول اهلل 
وفات نمود و ابوبكر  بعد از بيعت مسلمانان بحيث خليفه تعين گرديد  .درين زمان كه عدة
زيادي از قبايل عربي مرتد شده بودند  ،رأي و نظر عمر و جماعتي از اهل رأي اين بود كه اسامه
به مدينه برگشته و در جنگ عليه مرتدين سهيم شود  .اما ابوبكر  اين نظر را نپذيرفته و گفتند كه
اگر بدانم كه در عدم موجوديت آنها درندگان مدينه پاهايم را كش كرده و بخورند  ،هرگز آنها را
1
باز نميگردانم و درفشي را كه رسول اهلل  بسته است هرگز باز نميكنم !
ايشان برين نظر خود استوار مانده و مطابق آن عمل نمودند .
اما قضية جنگ با مرتدين چنين بود كه بعد از وفات رسول اهلل  يكتعداد از قبايل عربي كامالً
مرتد شدند و تعداد ديگري با آنكه به اهلل و رسول او ايمان داشتند  ،از اداي زكات به خليفة
مسلمانان اباء ورزيده و هيئتي را به مدينه فرستادند تا خليفه را درين مورد قانع سازند  .ابوبكر 
اين نظر شان را مردود دانسته و فرمودند  :سوگند به اهلل كه اگر ريسمان كوچك پايبند شتر را كه
به رسول اهلل ميدادند  ،به من ندهند در مقابل شان اعالن جهاد ميكنم !
ايشان برين نظر خود باقي مانده و علي الرغم اينكه رأي و نظر اكثر صحابه برين بود كه درين
شرايط با آنها نرمش و گذشت بهتر است و بايد قبل از آنها با مردتدين مقابله صورت گيرد  .زيرا
مسلمانان در حالت ضعف قرار داشته و شعله هاي ارتداد از هر طرف زبانه ميكشيد و روز تاروز
در صفوف مرتدين افزايش صورت ميگرفت  .اما ابوبكر صديق  بر نظر خود كه اهلل  در سينه
اش براي آن باز كرده بود  ،ثابت باقي مانده وبدون احساس نرمش و سستي در راه حق  ،جنگ با
2
مرتدين و منكرين زكات را اعالن نمود .
درين دو واقعه ميبينيم كه ابوبكر  برأي و نظر خود عمل نموده و از قبول رأي اكثريت خود
داري نمود .
سوم  :رئيس دولت از تمام كاركردهاي خود مسئول است  .بنابرين ملزم ساختن او به قبول
رأي ديگران كه به آن قانع نميباشد  ،دور از انصاف به نظر ميرسد  .زيرا هر انساني از همان
كارهاي خود مسئول است كه به اختيار و ارادة خود انجام ميدهد  .نه اينكه رأي و نظر ديگران را
در حالي نافذ كند كه بر صحت آن قانع نيست و در آخر كار از نتايج و پيآمد هاي آن مورد
======================================================
1ـ كتاب ابوبکر الصديق تأليف استاذ علي الطنطاوي ص 162ـ 163
2ـ همان مرجع
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بازپرس قرار گيرد  .در حاليكه اجراي آن امور بروي تحميل شده باشد .
چهارم  :صحت و خطاي رأي و نظر از ذات خود نظر ناشي ميشود نه از كثرت و يا قلت ابراز
كنندگان آن .
پنجم  :كثرت در ذات خود دليل قاطعي بر صواب بودن رأي بوده نميتواند  .همچنانكه اقليت
بودن دليل قاطعي بر خطاء بودن آن نميباشد زيرا ممكن است كه اكثريت در رأي و نظر خود به
خطاء بروند  .قرانكريم با اشاره به اين حقيقت ميفرمايد :
(      8       األنعام)11/

” اگر اطاعت كني از بيشتر مردمي كه در زمين اند  ،ترا از راه اهلل به بيراهه ميبرد “
(            المائده)100/

” بگو چيز نجس با چيز پاكيزه برابر نيست اگرچه كثرت نجس ترا به تعجب اندازد “
ششم  :در حالت جنگ و دفاع كه خطرناكترين حالت بر امت ميباشد  ،مشاهده ميكنيم كه امر
هجوم و دفاع به فرماندة لشكر سپرده ميشود و اوست كه بعد از مشورت با همكارانش  ،مطابق
پالني كه دارد حركت ميكند و هيچگاهي ملزم به اخذ رأي ديگران نميباشد  ،اگرچه با ديگران
مشورت مينمايد  .معناي سخن اينست كه انسان فطرتاً درك ميكند كه در وقت اختالف مشاورين
با رئيس دولت بايد موضوع به رئيس دولت و رأي او گذاشته شود  .لذا اين راه حل را در وقت
جنگ انتخاب ميكنند  .در حاليكه خطاي فرمانده ممكن است كه هالكت تمام لشكر وحتي به
نابودي تمام امت منجر شود  ،اما بازهم همين راه حل را برگزيده و بهترين راه حل در صورت
اختالف مشاورين با رئيس دولت ميدانند .
اعتراضات و جواب آنها :
 354ـ نظري را كه ارائه داشته و آنرا بهترين راه و بلكه يگانه راه درست ميدانيم  ،از سوي
عدة مورد اعتراض قرار گرفته است كه مهمترين اين اعتراضات در نكات ذيل خالصه ميگردد .
اول  :رسول اهلل  در واقعة احد به رأي و نظر اكثريت عمل نمودند  .اگر چه جناب ايشان
مايل به باقي ماندن در مدينه بودند .
در جواب اين اعتراض بايد گفت كه ؛ رسول اهلل  بخاطري به آن رأي عمل كردند كه خود
ايشان نيز به همان نظر رسيدند نه بخاطر اينكه رأي اكثريت ملزم ميباشد و سخني كه ما گفتيم در
مورد ملزم ساختن امير به عمل كردن به رأي اكثريت ميباشد .
دوم  :اگر رئيس دولت ملزم به اخذ رأي اكثريت نباشد  ،پس فائدة مشوره در چيست ؟
جواب اينست كه فايدة مشوره در ظاهر شدن رأي و نظر صواب و درست است و از رئيس
دولت انتظار ميرود كه مطابق آن عمل نمايد  .اما اگر به آن عمل نكرد  ،به اين معناست كه او بر
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صحت و صواب بودن آن قانع نشده است  ،نه اينكه ميخواهد عناد ورزيده و مستبدالرأي باشد .
سوم  :اهلل  به مشورت امر نموده است و اين امر متضمن پذيرفتن رأي و نظر اهل شورا ميباشد
.
در جواب ميتوان گفت كه ؛ مشاورت  ،امر كامالً جدا از تنفيذ است و اهلل متعال به مشاورت
امر نموده است و با اجراي مشورت اين دستور الهي عملي ميگردد  .اما تنفيذ رأي ديگران ،
امريست كه حكم جداگانه دارد وماداميكه مسألة مورد بحث از امور اجتهادي است  ،گرفتن
تصميم در انجام آن به رئيس دولت گذاشته شده است .
حق افراد در اظهار رأي :
 256ـ مشورت كردن رئيس دولت با اهل حل و عقد به اين معنا نيست كه ساير افراد جامعه
حق اظهار رأي ونظر شانرا را ندارند .
واقعيت اينست كه تمام افراد امت اسالمي حق دارند كه رأي و نظر خود را ابراز داشته و
چيزي را كه به مصلحت جامعه ميدانند و يا ازالة منكري را در آن مشاهده ميكنند بايد به صراحت
و جرئت اظهار نمايند  .اين حق از مسئوليتي نشئت ميكند كه هر فرد مسلمان در رابطه با امر به
معروف و نهي از منكر بعهده دارد  .بلكه دين اسالم امر به معروف و نهي از منكر را يكي از
صفات اساسي مؤمنان قرار داده است  .اهلل متعال ميفرمايد :
          

(  التوبه)1/

” مردان و زنان با ايمان دوست و يار يكديگرند همواره به كارهاى نيك و شايسته فرمان
ميدهند و از كارهاى زشت و ناپسند بازمي دارند “
و رسول اهلل  ميفرمايند :
ول اِ
ِ ِِ
ال أابو س ِع ٍ
ِ ِ ِِ ِ
صلاى ا
سانِِه
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام قا ا
ت ار ُس ا
يد اِْس إع ُ
اَّلل ا
« قا ا ُ ا
ال ام إن ارأاى ُمإن اكًرا افلُإيغايإريهُ بياده فاإ إن اَلإ يا إستاط إع فابل ا
اْلميا ِ
ف إِ
ان » (سنن النسائي،كتاب اْلميان و شرائعه)
ض اع ُ
ك أا إ
فاِإ إن اَلإ يا إستا ِط إع فابِاق إلبِِه او اذلِ ا
” از ابو سعيد  روايت است كه گفت  :از رسول اهلل  شنيدم كه فرمودند  :كسي از شما اگر
كار بدي را ببيند بايد آنرا با دست منع كند و اگر نميتوانست  ،با زبان منع كند و اگر نميتوانست با
قلب در پي تغير آن باشد و اين ضعيف ترين ايمان است “
آشكار است كه اداي اين فريضه مستلزم اينست كه فرد بايد حق اظهار رأي را داشته باشد و
معروفي را كه ميداند به آن امر نمايد و از منكري كه مشاهده ميكند بايد از ان نهي كند  .دادن اين
حق به افراد تكميل كنندة شورا بوده و در مساعدت و موافقت كامل با اهدافي ميباشد كه شورا
در پي آن است  .همچنان خليفه را در شناخت راه صواب و اجتناب از خطاء معاونت ميكند .
زيرا ممكن است كه اعضاي شورا مسايلي را ندانند  ،اما افرادي در بين امت از آن آگاهي داشته و
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تخصصي در آن داشته باشند .
بنابرين براي خليفه و ساير عهده داران امور مسلمانان در سطوح مختلف  ،جايز نيست كه اين
حق را ناديده گرفته و بي اهميت بدانند  .همچنان افراد جامعة اسالمي نيز اهميت آنرا حفاظت
نموده و به هيچ صورتي از آن تنازل نكنند و بايد بدانند كه اين حقي است كه شريعت برايشان
داده است تا مسئوليت امر به معروف ونهي از منكر را به صورت درست اداء نمايند  .به همين
علت است كه سربراهان صالح و عادل افراد امت را بر آزادي بيان و اظهار رأي تربيت نموده و
آنها ترغيب نموده اند كه اين صفت نيكو را هميشه از آن خود سازند و ترك آنرا بزرگترين عيب
دانسته اند  .چنانچه مردي به عمر بن الخطاب  گفت  :اي عمر از اهلل متعال بترس ! ايشان
فرمودند  :اين سخن را هميشه بگوييد ! و هيچ خيري در ما نخواهد بود اگر آنرا نشنويم “
و ابوبكر صديق  در اوليت خطبة خويش فرمودند :
” اگر نيكي كردم مرا معاونت و همكاري نمايد و اگر از راه راست انحراف كردم مرا راست
1
گردانيد! “
حدود آزادي اظهار رأي :
 357ـ اما حق افراد در آزادي بيان و اظهار رأي در مورد عملكرد هاي خليفه و ساير كارگزاران
كامالً آزاد و مطلق نميباشد بلكه حدود و ضوابطي دارد كه بايد مطابق آن حركت كنند.
اول  :اينكه مقصد و هدف نظر دهنده  ،تقديم نصيحت مخلصانه به خليفه باشد .
ال ِاِ
اَّلل اعلاي ِه وسلام قا ا ِ
ِ
ِ
اب ا ا
َّلل اولِ ِكتاابِِه اولِار ُسولِِه اوِألائِ ام ِة
يحةُ قُلإناا لِ ام إن قا ا
ي أا ان النِ ا
ين الناص ا
« اع إن ات ٍيم الداا ِر ِي
ال ال يد ُ
صلى اُ إ ا ا ا
ِ
ْي او اعا امتِ ِه إم » (صحيح مسلم ،كتاب اْلميان)
ال ُإم إسل ِم ا
” از تميم الداري  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :دين خيرخواهي و نصيحت است ،
گفتيم  :خير خواهي براي چه كسي ؟ فرمودند  :براي اهلل  ،براي كتاب او و رسول او و براي ائمة
مسلمين و عموم ايشان“
بنابرين براي فرد جايز نيست كه رأي خود را به قصد بدنام سازي امام و بزرگنمايي خطاهاي
او و اهانت كردن به مقام خالفت و ساير مقاصد باطلي اظهار نمايد كه نه رضاي اهلل متعال در آن
متصور است و نه خيري به منصوح ميرساند و نه مصلحت امت در آن نهفته است .
دوم  :رأي و نظري را كه ارائه ميكند بايد بر اساس علم و دانش باشد  .پس حق ندارد كه در
امور اجتهادي بر امام انتقاد كرده و به اهانت و تنقيص او اقدام كند  .زيرا رأي و نظر او در امور
اجتهادي هيچ اولويتي بر اجتهاد امام ندارد .
سوم  :براي هيچ فردي مجاز نيست كه زير پردة آزادي رأي به فتنه انگيزي و ايجاد آشوب
======================================================
1ـ الطبقات الکبري از ابن سعد ج 3ص183
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پرداخته و با كسانيكه با رأي او مخالف اند به جنگ و مقابله برخيزد .ماداميكه مسأله اجتهادي بوده
و رأي هر كسي احتمال خطاء و صواب را بصورت يكسان دارد .
برگزاري شورا در عصر كنوني :
 358ـ در توضيحاتي كه فوقاً ارائه گرديد نمونه هايي را از سنت نبوي و تاريخ اسالمي در
مورد گونه هاي مختلف برگزاري شورا تقديم كرديم  .از مجموع اين سوابق معلوم ميشود كه
شريعت اسالمي كيفيت خاصي را براي ايجاد مجالس مشورتي تعين نكرده است  .پس معلوم
ميشود كه تنظيم و برگزاري شورا به امت اسالمي تفويض گرديده است تا به نحويكه ظروف و
شرايط اجازه ميدهد و مقاصد اصلي شورا برآورده گرديده و شناخت نظريات امت را ممكن
ميسازد  ،آنرا برگزار نمايند كه اين نكته يكي از بهترين حسنات شريعت اسالمي و نشاندهندة
آينده نگري اسالم ميباشد  .بنابرين فكر ميكنم در عصر كنوني بهتر آنست كه امت اسالمي اهل
شورا را از كساني انتخاب نمايند كه اهل حل و عقد باشند و رئيس دولت با آنها مشورت نمايد .
البته اين حق بايد براي رئيس دولت محفوظ باشد كه او در مسايل اختصاصي با متخصصين
ديگري غير از آنها مشورت نمايد  .همچنان رئيس دولت بتواند كه در مسايل مهم و حياتي از
طريق همه پرسي رأي تمام افراد امت را بدست آورد و بايد تمام مسايلي كه به شورا مربوط
ميگردد در روشنايي شريعت اسالمي و مبادي اسالم  ،نظام مفصلي وضع گردد .
عالوه برآن  ،آزادي بيان براي افراد امت بايد در حدود شريعت اسالمي تعين گرديده و به هيچ
كسي اجازه داده نشود كه زيرنام آزادي بيان به تبليغات خصمانه  ،طعن و دشنام دهي  ،افتراء ،
تهمت و گمراه سازي اقدام نمايد  .زيرا تمام اين كارها فساد است و هيچ كسي حق ندارد كه با
سؤاستفاده از آزادي بيان به اشاعة فساد بپردازد .
واقعيت اينست كه وضع قوانين براي انجام انتخابات سالم  ،ايجاد ارگانهاي مراقبت كننده و
تعين حدود آزادي به هيچ صورت در راستاي تنظيم شورا و نظر خواهي كفايت نميكند بلكه انچه
بيشترين فائده را ميرساند  ،اينست كه در كنار اين قوانين و ارگانها مفاهيم اخالق اسالمي نيز در
بين مسلمانان عام گرديده و افراد امت اسالمي مطابق عقيدة سالم اسالمي  ،خوف از اهلل متعال در
آشكار و نهان و رعايت اخالق نيكوي اسالم تربيت گردد  .درينصورت است كه هر شخصي
پابند حدود شريعت گرديده مسئوليت خود را به وجه احسن انجام ميدهد و چه در انتخاب
اعضاي مجلس شورا و چه در اظهار رأي در مجلس و چه در اظهار رأي بحيث فردي از امت
اسالمي همان راهي را برميگزيند كه به مصلحت اسالم و امت اسالمي باشد .
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مطلب سوم :
انقیاد و خضوع به
نظام اسالمي
زمینۀ سخن :
 359ـ در شرحي كه تا حال ارائه كرديم گفته شد كه ؛ امت اسالمي مخاطب مكلفيتها و
احكام شريعت اسالمي مانند احكام مربوط به حدود  ،عقوبات  ،جهاد  ،برقراري عدل و انصاف و
ساير احكامي اند كه از فرايض اسالم بشمار ميروند بوده و مكلف به تنفيذ اين احكام ميباشند .
سلطه وقدرت تنفيذي اين احكام از سوي شارع حكيم در اختيار امت قرار گرفته است تا
بوسيلة آن به تطبيق و تنفيذ اين احكام پرداخته جامعة خود را مطابق آن هدايت نمايند .
اما ميدانيم كه تنفيذ اين احكام و بكارگيري سلطة تنفيذي از سوي امت به صورت دستجمعي
ناممكن است  .پس براي تحقق بخشيدن اين هدف مسئلة نيابت تبارز ميكند  .به شكلي كه امت
اسالمي فردي را به نيابت خود مكلف ميسازد تا سلطة تنفيذي را در اختيار خود گرفته و
مسئوليت تنفيذ شريعت را متقبل و عمالً به اجراي آن اقدام نمايد و اين شخص را به نام خليفه ،
امام و رئيس دولت اسالمي ياد كرديم  .در ادامه توجة تانرا به نكات مهم ذيل فرا ميخوانيم :
قدرت امت اسالمي مقید است نه مطلق :
 360ـ بايد دانست كه قدرت و صالحيت امت اسالمي كامالً مطلق نميباشد بلكه مقيد به
اغراض و مقاصدي است كه بخاطر نيل به آن  ،اين صالحيتها در اختيار امت قرار گرفته است .
يعني  ،قدرت و صالحيت او مقيد و تحت سلطة اهلل متعال قرار دارد كه حاكم مطلق است .
(       يوسف)40/
” حكم فقط خاص اهلل است “ 
و در حدود ارادة اهلل  حركت ميكنند كه در شريعت نازل شده از سوي او تعالي تمثيل
گرديده و نظام حكومتي اسالم بخشي از آنرا تشكيل ميدهد .
بنابرين قدرت و سلطة امت اسالمي به معناي صالحيت در تنفيذ حكم اهلل متعال است و نظام
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حكومتي نيز جزء آن ميباشد نه اينكه صالحيت ايجاد و ابداع نظامي مطابق خواهشات خود را
داشته باشد .
صالحیت خلیفه نیز مطلق نیست :
 361ـ چون صالحيت و قدرت امت اسالمي مقيد به شريعت اسالمي و احكام صادرة آن
ميباشد  ،خليفه كه نايب و وكيل امت در اجراي احكام قانون است  ،نيز از صالحيت و سلطة
مطلق برخوردار نميباشد  .بلكه او نيز مانند امت مقيد به شريعت اسالمي ميباشد  .زيرا ناممكن
است كه صالحيت و قدرت وكيل بيشتر و قويتر از موكل او باشد  .پس گفته ميتوانيم كه قدرت
و صالحيت او نيز عبارت از تنفيذ شريعت اسالمي بوده و به هيچصورت حق ابداع و ايجاد قانون
و نظامي را ندارد  .بادرك همين واقعيت بود كه عمر بن عبدالعزيز  زمانيكه به خالفت تعين
گرديد در اولين سخنانش گفت :
” من پيرو و تابع شريعت استم  ،مبتدع و ايجاد كنندة نظام نيستم “
پي آمد هاي مقید بودن صالحیت امت و خلیفه :
 362ـ نخستين پيآمدي كه بر مقيد بودن صالحيتها به شريعت اسالمي مرتب ميگردد اينست
كه امت و خليفة مسلمانان در هيچ شرايطي حق خروج از سلطة شريعت را ندارند و حتي اگر
امت و خليفه راضي و موافق باشند بازهم براي شان اين حق نيست كه تغيري در احكام شريعت
ايجاد نمايند و يا قانون ديگري را جاگزين قوانين شرعي بگردانند  .زيرا اتفاق بر كار باطل دليل
حقانيت آن كار شده نميتواند .
اما خليفه ميتواند كه ترتيبات الزم را جهت تنفيذ شريعت اتخاذ نموده و ارگانهاي كاري را
جهت ادارة شئون دولت در چوكات عام شريعت اسالمي تشكيل دهد و ماداميكه نص صريحي
درين موارد وجود نداشته باشد  ،خليفه ميتواند كه در دايرة صالحيت هاي شرعي خود طبق
صوابديد و رعايت مصالح عامه ارگانها و مقرراتي را غرض تسهيل اجراي شريعت وضع و ادارة
امور دولت را به آنها بسپارد  .زيرا در مواردي كه نص صريح وجود ندارد  ،شامل دايرة امور
اجتهادي بوده و بحث و ارائة نظر در آنها مجاز است  .همچنان احكام جزئي و قوانين مربوط به
آنها را مطابق اجتهاد صحيح وضع كند .
چنين احكام اگرچه اجتهادي بوده و از سوي خليفه مطابق صوابديد صادر ميگردد  ،اما بعد از
آنكه از سوي خليفه وضع و شوراي مسلمانان آنرا به تصويب رساند و خليفه اجراي آنرا الزم دانسته
و فرمان اجراي آنرا صادر نمود  ،بر همگان الزم اإلجراء بوده براي هيچ كسي اعم از امت و اهل
حل و عقد جايز نيست كه از آن سرپيچي و عصيان ورزند  .با اين استدالل كه احكام صادر شده
مخالف نظر و اجتهاد شان است  ،قابل قبول نبوده و سند جواز براي تمرد از قانون شده نميتواند و
چنانچه فقهاء تصريح كرده اند  ،اجتهاد يك مجتهد توسط اجتهاد شخص ديگري نقض نميگردد .
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اما بر خليفه مناسب و حتي الزم است كه قبل از اينكه احكام و قوانيني را صادر و به اجراء در
آورد بايد با اهل شورا به مشورت نشسته و رأي و نظر آنها را نيز جويا شود  .چنانچه عمر 
هميشه چنين ميكرد  .از مثالهاي خيلي ارزندة چنين احكام  ،مسألة زمينهاي زراعتي عراق بود .
طرح مسأله چنين بود كه آيا زمينهاي زراعتي عراق كه از سوي مجاهدين اسالم فتح گرديده بود ،
باالي شان تقسيم گردد و يا بدست مالكان اصلي آن باقي مانده و خراج مناسبي برآن مقرر نمايد ؟
آشكار است كه زمانيكه خليفه با اهل شورا به مشورت ميپردازد  ،نيتجة آن از دو حالت بيرون
نميباشد  .يا اينكه اهل شورا و خليفه به نظر واحدي ميرسند و اتفاق نظر حاصل ميشود ويا اينكه
به نظر واحد دست نمييابند  .درين صورت بايد مسأله به امام تفويض گردد تا مطابق نظر خود
اجراءات نمايد .
البته هميشه اين اميدواري وجود دارد كه در نتيجة بحثهاي آزاد و مخلصانه و مناقشة صريح و
آرام رأي و نظر درست ظاهر گردد و زمانيكه رأي صائب ظاهر گرديد ،خليفه مكلف است كه
آنرا بپذيرد  .زيرا در مخالفت با نظر درست هيچ مصلحتي براي امت وجود ندارد  ،در حاليكه
خليفه بخاطر اجراي شريعت و رعايت مصالح عامه تعين شده است  .اما اينكه به نظر درست
ورأي صواب ديگران قانع نگرديده و بر نظر خطاي خود اصرار نمايد  ،حالت خيلي نادر بوده و
اخالص نيت هيچگاهي اجازة چنين كاري را براي خليفه نميدهد  .و غالباً همان است كه گفتيم و
همان حالت از اعتبار برخوردار ميباشد .
جديت و رعايت مساوات در اجراي شريعت :
 363ـ گفتيم كه خليفه و امت اسالمي تابع حكم اسالم اند كه در دايرة شريعت اسالمي
تمثيل يافته است  .مظاهر اين تابعداري و تسليمي را در جديت در تنفيذ شريعت اسالمي ،
پيشدستي و رغبت داشتن در اقامة دين ميتوان دريافت  .زيرا ميدانيم كه ادعاي تابع بودن به حكم
اسالم و مخالفت عملي از آن صداقت و اخالص همگان را زير سؤال برده و حتي شبيه نفاق
بحساب ميرود و اين درحاليست كه هم امت و هم خليفه مكلفند كه در اجراي آن جديت داشته
و عدالت و مساوات در بين مردم را از وجايب خود بدانند .
وجوب رعايت عدالت از آنجا ناشي ميگردد كه خليفه حق تعطيل قانون را در رابطه با هيچ
شخصي ندارد و اگر چنين كاري را مرتكب گرديد هم در دنيا در برابر امت مسئول بوده و جوابده
ميباشد و هم در آخرت در برابر اهلل واحد ايستاده و مورد محاسبه قرار ميگيرد .
به عين ترتيب تمام امت اسالم در مجموع حق تعطيل قوانين شرعي نداشته و هيچ فردي
نميتواند كه با شفاعت خواهي هاي ناجايز و تأثير گذاري بر حاكم در جهت تعطيل احكام شرعي
بكوشد  .رسول اهلل  اين نكته را با تمام قاطعيت بيان نموده و راه هرگونه حيله و نيرنگ در
راستاي تعطيل قانون را مسدود نموده اند .رسول اهلل  اين موضوع را به صورت قاطع و صريح
بيان نموده اند  .زني از بني مخزوم مرتكب سرقت گرديد  .قومش از اقامة حد بااليش به تشويش
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گرديده و از اسامه بن زيد خواستند كه نزد رسول اهلل  رفته و شفاعت او نمايد تا شايد او را از
اقامة حد عفو نمايد و يا راه ديگري برايش پيدا كند  .رسول اهلل  به خشم آمده و فرمودند :
« أايُّها النااس إِاّنا أ إاهلا ا ا ِ
ين اقإبلا ُك إم أانا ُه إم اكانُوا إِ اذا اسار اق فِي ِه إم ال ا
يف أاقا ُاموا اعلاإي ِه
يف تا ارُكوهُ اوإِ اذا اسار اق فِي ِه إم الض ِاع ُ
ش ِر ُ
ك الذ ا
ا ُ
ِ
اَّلل لاو أا ان فا ِ
ت يا اد اها » (متفق عليه ،كتاب احلدود)
ت ُما ام ٍد اسارقا إ
ت لااقطاإع ُ
اط امةا بِإن ا
ا إحلااد او إاَيُ ا إ
” اي مردم ! بدانيد كه امتهاي قبل از شما بخاطري هالك شدند كه هرگاه شخصي از اشراف در
بين شان سرقت ميكرد او را ترك ميكردند و اگر كسي از ضعفاء سرقت ميكرد حد را بر وي جاري
ميكردند  .و سوگند به اهلل كه اگر فاطمه دختر محمد سرقت كند دستش را قطع خواهم كرد“
دولت اسالمي يك دولت قانوني است :
 364ـ چون دانستيم كه خليفه و امت اسالمي تابع نظام و حكم اسالم اند  ،پس با قاطعيت
گفته ميتوانيم كه دولت اسالمي يك ” دولت قانوني“ ويا ” دولت قانونمند“ است  .يعني دولتي
است كه تمام تصرفات و كارهايي او بحيث يك فرد حكمي  ،قانوني بوده و هم افراد و ارگانهاي
آن در كارها و اجراءات خود تابع قانون ميباشند  .بايد تذكر داد كه مراد از قانون در رابطه با
حكومت اسالمي عبارت از قانوني است كه از كتاب اهلل و سنت رسول اهلل استنباط گرديده است
                 
(األعراف)/

” آنچه را از سوى پروردگارتان به جانب شما نازل شده پيروى كنيد  ،و از معبودانى غير او
پيروى ننماييد  ،ولى بسيار اندك و كم  ،پند مي گيريد “

(            النساء)5/
” اي مؤمنان از اهلل و پيامبرش اطاعت كنيد وهم از اولياي امور تان اطاعت نماييد “ 
نتيجة كه از تقرير اين اصل بدست مي آيد  ،اينست كه نظام حكومت اسالمي هيچگاهي بر
مفاهيم و ارزشهاي باطل استوار نگرديده و مفاسدي چون خواهشات اشخاص  ،تكبر و طغيان ،
فساد انگيزي در زمين و حب تسلط جويي بر ديگران  ،پايمال كردن حقوق ديگران  ،به استثمار
كشيدن ملتها و ساير ارزشهاي باطل با آن خلط نميگردد و اين در حاليست كه هيچ نظام وضعي و
ساختة بشر خالي ازين عيوب و مفاسد نميباشد .
علت آن اينست كه نظام اسالمي تابع قانون اسالم است كه از هرگونه عيب و نارسايي مبراء
ميباشد  .چنانچه ميبينيم كه امت اسالمي در انتخاب خليفه و اعضاي مجلس شورا  ،موازين شرعي را
در نظر داشته و هيچگونه خواستة نفساني خود را در آن دخيل نميسازد  .كسانيكه بحيث اعضاي
مجلس شورا منتخب ميگردند حق خود را در اظهار رأي و نظر با كمال امانت داري بكار برده و در
هر نظري كه ارائه ميدارند  ،خوف اهلل واحد را در قلب خود مستحضر داشته و همان سخني را
ميگويند كه در نظرشان صواب مي آيد و در جهت خير و صالح امت اسالمي و ابراز نصيحت
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مخلصانه به رئيس دولت اسالمي هيچگونه كوتاهي نكرده و چيزي جز رضاي اهلل واحد را نميخواهند
زمانيكه افراد امت به انتقاد از عملكردهاي خليفه ميپردازد و يا نظر خود را در مورد تصرفات
خليفه اظهار ميكند  ،اين احساس را در ذهن خود ميداشته باشد كه بايد به شريعت الهي كامالً
تسليم باشد  .شريعتي كه به مراعات عدالت و صداقت در سخن و خيرخواهي و نصيحت در
انتقاد امر ميكند .
رئيس دولت در اوامري كه صادر مينمايد و امور دولت را رهبري ميكند  ،هميشه از شريعت
الهي الهام گرفته و هدايت الهي را مشعل راه خود قرار ميدهد  .اگر به كسي چيزي ميدهد و يا از
كسي منع ميكند  ،بكاري اقدام مينمايد ويا از اجراي آن خودداري ميكند  ،همه بر اساس برهان و
دليلي از شريعت الهي استوار ميباشد  .او قانون اسالمي را با عدل و انصاف و رعايت مساوات
همراه با جديت كامل نافذ ميگرداند و هيچ نوع قرابت  .دوستي و ساير ارزشها و مفاهيم غير
مقبول در شريعت مانع كارش نميگردد و ميداند كه از مستلزمات تابع شدن به قانون اسالم  ،نفاذ
آن ميباشد  .به همينگونه ترحم وهمي و غير معقول نيز سبب آن نميشود كه احكام اسالمي را
معطل قرار دهد  .زيرا ميداند كه رحمت حقيقي در اجراي قانون اسالمي نهفته است نه در تعطيل
آن  .به همين علت است كه اهلل متعال اين نقطة ضعف در نفس بشري را نشاندهي نموه و تنبيه
ميكندكه اين نقطه يكي از راههاي نفوذ شيطان است تا خليفه را از اجراي حدود اسالمي باز دارد.
     5            
(النور)2/

” به زن زناكار و مرد زناكار صد تازيانه بزنيد  ،و اگر به اهلل و روز قيامت ايمان داريد  ،نبايد
شما را در [ اجراى ] دين اهلل درباره آن دو نفر دلسوزى و مهربانى بگيرد “
پس دولت اسالمي يك دولت قانونمند است و قانون آن همان شريعت اهلل واحد ميباشد .
بنابرين هرگونه اختالفي كه بين گردانندگان اين نظام بوجود مي آيد مرجع و حالل آن شريعت
اسالمي است نه جاي ديگري .
                
(النساء)5/

” پس اگر (شما و اولياي امور) در امري باهم اختالف داشتيد  ،آنرا به اهلل و رسول او ارجاع
كنيد اگر به اهلل و روز آخرت ايمان داريد “
از نظر اين دولت حق همانست كه حقانيت آن با دليلي از كتاب اهلل و سنت رسول اهلل ثابت
باشد و دولت اسالمي هم دركنار او مي ايستد اگرچه در جايگاه اجتماعي ضعيفي قرار داشته
باشد و باطل همان جانبي است كه دليل و برهاني از شريعت الهي نداشته و قانون الهي او را حق
بجانب نداند  .و دولت اسالمي نيز برضد او ميباشد اگرچه اين باطل قوي هم باشد .
 365ـ خالصة سخن اين ميشود كه دولت اسالمي  ،دولت قانوني و تابع نظام و حكم اسالم
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است  .پس معناي سخن اينست كه حكم حقيقي و قدرت اصلي بدست نازل كنندة اين دين
است كه همانا اهلل واحد ميباشد كه هيچ شريك و انبازي ندارد  .إن الحكم اال هلل
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مطلب چهارم :
مقاصد حكم در
نظام اسالمي
حكومت وسیله است نه هدف :
 366ـ قدرت و صالحيت حكومتي از ديدگاه اسالم وسيله است نه هدف  .يعني وسيلة
فعالي است كه براي رسيدن به اهداف معيني بكار گرفته ميشود و حاكم بوسيلة قدرت و
صالحيتي كه دارد به تنفيذ احكام ميپردازد  .كاري كه احاد مسلمانان از انجام آن عاجز ميباشد  .و
به اين ترتيب با طي كوتاه ترين راه به هدف رسيده و مقاصد اسالم را تحقق ميبخشد  .اما بايد
بدانيم كه مقاصد حكم اسالمي چه چيزهايي است .
مقاصد حكم :
 367ـ فقهاي اسالمي در تعريفي كه از خالفت نموده اند ميفرمايند  ”:امامت براي جانشيني از
نبوت وضع شده است تا حراست و پاسداري از دين و سياست و رهنمايي دنيا را بعهده گرفته و
دنيا را بوسيلة دين هدايت نمايد “

1

اين تعريف وظايف خالفت يا به تعبير ديگر مقاصد حكومت اسالمي را مشخص ميسازد  .و
آنرا در دو محور اساسي خالصه مينمايد .
اول حراست و پاسداري از دين .
دوم  :سياست و هدايت دنيا بوسيلة دين .
اكنون ضروري ميدانيم كه اين دو مقصد اصلي نظام حكومت اسالمي را به صورت جداگانه
مورد بحث قرار داده اهداف و مقاصد فرعي اي را نشاندهي نماييم كه تحت اين دو اصل عمده
شامل ميباشند .

======================================================
1ـ الماوردي ص 3و مقدمة ابن خلدون
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مقصد اول ـ حراست و پاسداري از دين :
 368ـ بديهي است كه مراد از دين درين بحث همانا دين اسالم است  .زيرا يگانه ديني است
كه بايد از آن پاسداري صورت گيرد .
پاسداري از دين شامل دو امر مهم و اساسي ميگردد .يكي حفاظت آن و ديگري تنفيذ عملي آن.
حاال بيبنيم كه حفاظت دين و تنفيذ آن درين مقام چه معنا دارد.
اول ـ حفظ دين :
 369ـ حفاظت از دين  ،به اين معناست كه از حقانيت ارزشهاي آن پاسداري و دفاع صورت
گرفته و در راستاي نشر و پخش آن بين مردم سعي و تالش گردد  .و اسالم به صورت خالص و
ناب به مردم تبليغ گردد به همانگونة كه رسول اهلل  به اصحاب گرامي شان تعليم دادند و آنها به
نوبة خود به نسلهاي بعدي انتقال دادند  .بنابرين ؛ دولت اسالمي نه خود مرتكب تبديل و تحريف
در احكام آن گردد و نه به ديگران اجازة چنين تحريفي را بدهد  .زيرا هرنوع تبديل و تحريف در
ارزشها و حقايق اسالم در دايرة بدعتكاري مذموم داخل بوده و در شريعت الهي مردود ميباشد .
با تأكيد بايد گفت كه در ممانعت از تبديل و تحريف در دين اهلل متعال نبايد هيچگونه تردد ،
تساهل و سستي را بخود راه داد و در برابر داليل واهي و تبليغات سوء مانند آزادي بيان  ،حق
فكر و اجتهاد و سخناني ازين گونه تسليم گرديده و در دفاع از حقانيت دين متردد گرديد  .زيرا
فرد مسلمان اين حق را بخود نميدهد كه در دين اهلل متعال تغير و تبديلي ايجاد كند  .واگر كسي
با پذيرفتن عقيدة فاسدي از دين حق فاصله گرفته است  ،اين حق را ندارد كه گمراهي خود را بر
ديگران تحميل كرده و با تبليغات سوء سبب گمراهي ديگران گردد  .و اگر غير مسلمان است  ،به
هيچ صورت اين حق را نداردكه در دار اسالم برضد ارزشهاي اسالمي بغاوت كرده و چهرة
حقيقي اسالم را مشوه سازد  .در غير آن عقد ذمة كه دارد نقض ميگردد .
با وجود اين تصريحات بازهم اگر كسي در نتيجة سوء فهم و برداشت نادرست از اسالم و يا
بوسيلة تبليغات سوء دشمنان اسالم گرفتار شبة و كجرويهايي گرديد  ،مسئولين دولت اسالمي
مكلف اند كه اشتباهات او را نشاندهي نموده و حق را با دليل وبرهان برايش ثابت سازد  .تا حق
كامالً آشكار گرديده و حجت بر وي قايم گردد  .درآنصورت اگر شخص مذكور بازهم بر
گمراهي خود اصرار ورزيده و در نشر و پخش آن در بين مردم ميكوشيد دولت اسالمي مكلف
است كه با تعقيب عدلي و اقامة حد شرعي او را از گمراه ساختن ديگران باز دارد .
فقهاي اسالم در نوشته هاي خود اشاراتي به آنچه گفتيم  ،نموده اند  .چنانچه ميفرمايند :
حفظ دين مطابق اصولي صورت ميگيرد كه سلف اين امت برآن اتفاق دارند و اگر شخصي با
شبهاتي كه در ذهن دارد ازين اصول منحرف گردد با ارائة حجت و برهان راه صواب برايش
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توضيح گرديده و مكلف به مراعات حدود وحقوق شرع ميگردد تا دين محفوظ مانده و امت از
1
گمراهي و لغزش در امان بمانند .
 370ـ از لوازم حفاظت دين ” استحكام بخشيدن سرحدات مسلمانان با وسايل و لوازم باز
دارنده و قوت مدافعه ميباشد تا دشمنان اسالم نتوانند با استفاده از ضعف و بيخبري مسلمانان به
2
سرحدات مسلمانان داخل شده محرمات را پايمال و خون مسلمانان و اهل ذمة شان را بريزانند“
حقيقت اينست كه دفاع از دار اسالم در برابر دشمنان اسالم امر نهايت ضروري در راستاي
حفظ و بقاي دين بحساب مي آيد  .زيرا استيالي كفار بر دار اسالم به معناي امحاي كامل اسالم
از سرزمين مسلمانان و نابودي كامل حقايق دين بوده و فتنة بزرگي را متوجه مسلمانان ميسازد .
حكومت كفري با تمام وسايلي كه در اختيار دارد به ايجاد تزلزل در عقايد مسلمانان پرادخته و با
وعده و وعيد ها  ،فريبكاري ها و گمراه سازيها ميكوشد تا مسلمانان را از دين شان بيگانه سازد .
بنابرين گفته ميتوانيم كه يكي از لوازم و ضروريات حفظ دين اينست كه دين اهلل متعال بر همة
اديان غالب گرديده و تمام نظامهاي كفري از ميان برداشته شود .
اين نكتة ايست كه امام ماوردي به آن اشاره نموده و ضمن توضيح مكلفيتهاي امام ميفرمايد :
” وجيبة ششم امام اينست كه در مقابل كسانيكه از قبول دعوت اسالمي اباء ورزيده و به عناد
خود ادامه ميدهند اعالن جهاد نمايد تا آنها يا مسلمان شوند و يا با قبول جزيه در ذمة مسلمانان
داخل گردند و به اين ترتيب حق اهلل متعال را كه همانا اظهار و غلبة دين او بر تمام اديان است ،
3
اداء نمايد “
دوم ـ نافذ كردن دين :
 371ـ اجراء و نافذ گردانيدن احكام دين اسالم كه مظهر دوم حفاظت دين است  ،در موارد
متعددي بايد صورت گيرد  ،از جمله  ،تطبيق احكام اسالم بر معامالت مردم و روابط فيمابين شان
 ،تطبيق آن در رابطة مردم با دولت و رابطة دولت اسالمي با ساير دولتها  ،پابند ساختن مردم به
حدود الهي و پيروي از آن  ،ترغيب كردن و تعليم مردم درين راستا و مجازات سركشان مطابق
حدود شرعي  ...ميباشد .
ازبين بردن مفاسد و منكرات برطبق اقتضاي اسالم بايد در صدر برنامه هاي دولت اسالمي
قرار گيرد زيرا ادعاي حفاظت از اسالم در صورت آزاد گذاشتن منكرات و مفاسد و عدم
جلوگيري و انكار از آن  ،يك ادعاي ميان خالي خواهد بود .
قرآنكريم به مقاصد نظام اسالمي به صورت مختصر و جامع اشاره نموده و ميفرمايد :
======================================================
1ـ ابو يعلي حنبلي ص11
2ـ الماوردي ص14
 3ـ الماوردي ص  14توضيح بيشتر اين موضوع در بحث نظام جهاد تقديم ميگردد .

288

اصول دعوت

www.eslahonline.net

            
(        الحج)41/

” همانان كه اگر آنان را در زمين قدرت و تمكّن دهيم  ،نماز را برپا مي دارند  ،و زكات مي
پردازند  ،و مردم را به كارهاى پسنديده وا مي دارند و از كارهاى زشت بازمي دارند ; و عاقبت
همه كارها فقط در اختيار اهلل است “
مقصد دوم ـ سیاست دنیا بوسیلۀ دين :
 ـ مفهوم اين مقصد و هدف اينست كه دنيا دردايرة دين داخل بوده و هيچ امر
مربوط به دنيا مافوق و خارج از دين بوده نميتواند  .و اگر بخواهيم در كلمات جامع و مختصر
اين موضوع را بيان كنيم  ،تعبير چنين خواهد بود كه؛ ادارة دولت و امور رعيت به وجهي بايد
انجام يابد كه مصالح آنها را در دنيا و آخرت تحقق بخشيده و مفاسد و اضرار را از آنها دفع نمايد
 .و اين در صورتي ممكن است كه تمام امور زندگي بروفق احكام شرعي اداره گردد  ،اعم از
احكام منصوصي و احكاميكه بر اساس اصول صحيح اجتهاد از نصوص شرعي استنباط شده
است  .و رهبري و سياست شرعي در پيش برد امور دنيايي عين همين مفهوم را افاده ميكند .
از گونه هاي اين سياست كه در نظام حكم اسالمي مصطلح بوده و حاكم مسلمان به رعايت
آن مكلف است و فقهاي اسالم آنها را نشاندهي نموده اند  ،ميتوان از موارد ذيل ياد آورد شد :
الف ـ اقامة عدالت بين مردم :
 ـ اولين مظهر سياست و ادارة دنيا بوسيلة دين ،التزام همه جانبه و عمومي به عدالت
ميباشد كه بايد در ادارة امور مردم رعايت گرديده و به هيچ قيمتي از آن عدول نشود  .زيرا عدالت
مهمترين بنياد دولت اسالمي بوده و بدون آن قيام و بقاي دولت ناممكن است  .به همين خاطر در
عقد بيعتي كه با امام صورت ميگيرد گفته ميشود كه ” با رضايت كامل با تو بيعت ميكنم بر اينكه
1
عدالت و انصاف را برپا داشته و مكلفيتهاي امامت را به مقتضاي شريعت اسالمي اداء كني “
مفهوم كلي عدل اينست كه هر انساني به حق خود دسترسي داشته و هيچگونه حق تلفي و
ظلم در مورد كسي صورت نگيرد  .يكي از موارد ظلم اينست كه فردي به كاري مكلف گردد كه
شرعاً مكلف به اجراي آن نميباشد  ،همچنان اخذ مال او بدون موجب شرعي و عدم پرداخت
حقوق مالي او صورت ديگري از ظلم است  .اينها مواردي است كه فقهاي اسالم به آن اشاره
نموده ند  ،چنانچه عالمه ماوردي در شرح وجايب امام مينويسند :
======================================================
 1ـ ابو يعلي ص9

اصول دعوت

289 www.eslahonline.net

” جمع آوري فيء و زكات مطابق احكام منصوصي و اجتهادي صورت گرفته و بايد از
هرنوع ظلم و اضافه ستاني بعيد باشد و تعين عطايا (معاشات) مطابق استحقاق افراد در بيت المال
بدون هرنوع اسراف و تقصير تعين گرديده و بايد به وقت معين آن بدون تقديم و تأخير پرداخته
1
شود“
عالمه ابن خلدون ظلم را توضيح نموده و مينويسد :
” نبايد چنين پنداشت كه ظلم عبارت از اخذ اموال و مايملك مردم بدون عوض شرعي
ميباشد  ،اين پندار نادرستي است كه در بين مردم شايع شده است  .بلكه بايد بدانيم كه ظلم
مفهوم و معناي وسيعتر ازين را دارد  ،كسيكه مال كسي را غصب نمايد و يا عمل او را بدون
پاداش بگذارد يا چيزي را بدون حق از او مطالبه كند و يا مكلفيتهايي را بر او تحميل كند كه
شريعت آنرا تعين نكرده است  ...در تمام اين موارد مرتكب ظلم شده است  .پس كسانيكه دست
به چپاولگري ميزنند  ،ظالم اند  .كسانيكه از اداي حقوق ديگران اباء ميورزند ظالم اند و گناه تمام
2
اينها بدوش دولت است  .زيرا دولت است كه امنيت و عدالت را تأمين نكرده است “
پس بر خليفه واجب است كه اقداماتي را روي دست گيرد كه عدالت را در باالترين سطح آن
تحقق بخشده و از وقوع هرنوع ظلم جلوگيري نمايد و نخستين قدم درين راستا تعين كارگزاران
باكفايت و امانتكار بوده و قدم دوم مراقبت جدي از اركان و اولياي امور ميباشد .
 4ـ تعين مؤظفين با كفايت و با درايت جهت پيشبرد امور دولت به وجه احسن نهايت
ضروري ميباشد  .زيرا براي خليفه ناممكن است كه تمام كارها را شخصاً انجام داده و ادارة امور را
در هر جا كنترول نمايد  .اينكار باالتر از توان خليفه بوده و حتي اگر چنين كاري را بخواهد انجام
آن مستحيل ميباشد  .اما خليفه امور مردم را از طريق كارگزاران و مؤظفيني اداره ميكند كه خودش
تعين كرده است  .بنابرين الزم است كه اشخاص امانتكار و باكفايت را در پستهاي مناسب تعين
نمايد  .مقصد ما از كفايت اينست كه توان و علميت الزم براي انجام وظيفة را داشته باشد كه بعهده
ميگيرد و امانت به اين معناست كه در اجراي كارهايي محولة سهل انگاري و كوتاهي نكند  .قران
كريم به قانوني اشاره ميكند كه هر حاكم و امير بايد در تعين افراد آنرا مراعات نمايد  .ميفرمايد :
(         القصص)/

” بهترين كسي را كه به اجوره ميگيري ،كسي است كه قوي و امانتدار باشد “ 
اگر خليفه در تعين و انتخاب كارگزاران و مؤظفين با كفايت و امين توفيق يافت  ،ميتواند كه
امور دولت را بصورت مؤفقانه به پيش ببرد  .زيرا آنها بر اساس عدل و انصاف كار نموده و
حقوق مردم را حفاظت و از هر نوع ظلم جلوگيري ميكنند  .در نتيجه  ،مردم احساس امنيت و
======================================================
1ـ الماوردي ص12
2ـ مقدمة اين خلدون ص223
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اطمئنان نموده و سركشان و انسانهاي بدكنش سركوب ميگردند و هيچ قدرتمندي نميتواند كه بر
ضعفاء دست تجاوز دراز كند  .زيرا دولت را كه در كنار ضعيف ايستاده است قوي تر از خود
مييابد و هيچ ضعيف و صاحب حقي از تجاوز به حقوق خود نمي هراسد  .زيرا دولت در كنار

صاحب حق مي ايستد اگرچه ضعيف باشد  .
اين حالت منتج به كسب قلوب مردم و نزديكي هرچه بيشترشان به دولت وخليفه ميگردد كه
در اثر آن با تمام قوت در جهت بقاي آن كوشيده و آمادة هر نوع فداكاري از آن ميگردند  .زيرا
دولت را بمثابة خانة خود و حافظ و پاسدار حقوق خود ميشمارنند .
اما اگر خليفه در تعين مؤظفين راه خطاء پيموده و انسانهاي ناتوان  ،فاسد و خائن را برگزيد ،
مردم در آتش فساد و خيانت شان خواهد سوخت  .درينصورت است كه رابطه و دوستي شان با
دولت ضعيف گرديده و خود را با دولت بيگانه احساس ميكنند و هيچ رغبتي در دفاع و پاسداري
از آن نخواهند داشت و چنانچه ابن خلدون فرمود؛ وبال آن بدوش گردانندگان دولت خواهد بود.
و حتي اگر خليفه از عملكرد هاي نادرست مؤظفين فاسد اظهار براءت و بيزاري كند  ،بازهم
مردم آنرا دليل بيگناهي خليفه ندانسته و در هر صورتي او را مسؤل ميدانند زيرا اوست كه چنين
انسانهاي ظالم و بي كفايت را تعين كرده است .
بنابرين واجب است كه توجه و دقت كامل در تعين افراد بكار برده و هميشه كفايت و امانت
را معيار قرار دهد  .درغير آن ظلم و فساد دامنگير جامعه گرديده و صالح بودن شخص خليفه هيچ
دردي را دوا نخواهد كرد.
فقهاي اسالم وجايب امام را در تعين مؤظفين امين و با كفايت نشاندهي نموده اند چنانچه
عالمه ماوردي در سلسلة مكلفيتهاي امام مينويسد :
” نهم  :بزرگترين مسؤليت امام انتخاب و تعين انسانهاي امين  ،با كفايت و خيرخواه در
وظايف دولتي و سپردن اموال و امانتها ميباشد تا كارهاي دولت بوسيلة آنها بخوبي به پيش برود و
1
اموال بيت المال محفوظ گردد “
 5ـ اما بايد بدانيم كه تعين انسانهاي با كفايت از سوي دولت به تنهايي كافي نيست ،
بلكه در كنار آن بايد مراقبت جدي از سوي خليفه صورت گرفته و عملكردها و اجراءات آنها را
تحت نظر قرار دهد  .چنانچه فقهاء گفته اند ” ممكن است كه شخص امين نيز دست به خيانت
بزند و از انسان خير انديش و نيك سيرت نيز فريبكاري سر بزند“  .پس اگر ارتكاب عمدي
خيانت و ظلم را از آنها بعيد بدانيم  ،ارتكاب غير عمدي و خطاء را به هيچ صورت نميتوان از
======================================================
1ـ الماوردي ص14
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انسان بعيد دانست  ،كه درين صورت هيچ فرقي براي مردم نميكند كه ظلم عمدي باشد و يا غير
عمدي  .چه  ،آنها در هردو صورت متضرر ميگردند .
بنابرين الزم است كه مؤظفين و كارگزاران به صورت مستمر تحت مراقبت و محاسبه قرار
گيرند تا از وقوع ظلم و خيانت عمدي كامالً جلوگيري گرديده و ارتكاب خطاء به حد اقل ممكن
برسد  .و در نتيجه مردم احساس كنند كه خليفه در هر حالتي خواستار اقامة عدل و جلوگيري از
ظلم ميباشد و خليفه نيز از مسئوليتهاي خالفت مؤفقانه بدر آيد .
فقهاي اسالم تنبيهاتي درين مورد داشته اند ،چنانچه امام ابو يعلي حنبلي ميفرمايد :
” بر خليفه واجب است كه شخصاً از امور مردم اشراف نموده و جوياي احوال شان گردد تا
امر اهتمام سياست امت و حفاظت ملت اسالم را به صورت درست بجا آورد و هرگز نبايد اين
وظيفه را به ديگري محول كرده و خودش به لذتهاي دنيايي و يا عبادت نفلي مصروف گردد .
زيرا ممكن است كه شخص اميني دست به خيانت بزند و انسان خيرخواه و نيك مرتكب ظلم و
اجحاف گردد  .اهلل متعال ميفرمايد  :
              

(ص)/

” [و گفتيم  ]:اى داود ! همانا تو را در زمين جانشين قرار داديم ; پس ميان مردم به حق داورى
كن و از هواى نفس پيروى مكن “
ميبينم كه اهلل متعال به سپردن كارها به ديگران اكتفاء نكرده است بلكه امر مينمايد كه از امور

مردم مستقيماً سرپرستي نمايد  .و پيامبر  ميفرمايند :
« كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته »

” تمام شما راعي و سرپرست هستيد و تمام شما از رعيت خود مسئول ميباشيد“ 1
با ـ پخش امن و استقرار :

 376ـ از وجايب خيلي مهم خليفه و ساير اولياي امور مسلمين اينست كه امنيت و استقرار
سرتاسري را در دار اسالم ايجاد نمايند تا مردم بر جان  ،مال و آبروي خود احساس امنيت نموده
و با اطمينان در دار اسالم رفت و آمد كنند .
اين مأمول با تطبيق كامل قانون جنايي اسالم بدست آمده ميتواند ،تطبيق كامل عقوبتهاي شرعي
بر تجاوزكاران است كه آنهارا سرجايشان شانده و دست ظالمان را كوتاه ميگرداند  .البته به اين
شرط كه تطبيق قانون به صورت عادالنه و با قاطعيت و برهمگان به صورت يكسان صورت گيرد .
======================================================
1ـ ابويعلي الحنبلي ص12
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در آنصورت است كه مجرمين به هراس افتيده و دست تجاوز شان را كوتاه ميگردانند و مردم
احساس امنيت مينمايند  .بحث مفصل اين موضوع و تأثير فعال حدود و عقوبتهاي شرعي در
درسهايي كه در مورد ” نظام جنايي اسالم“ تقديم خوانندگان عزيز ميشود  ،بازگو خواهد شد .
فقهاي كرام در اشاره به اين مقصد مينويسند :
” برخليفه واجب است كه حدود شرعي را تطبق نمايد تا محرمات الهي را از پايمال شدن
1
مصون و حقوق بندگان اهلل از تلف شدن محفوظ گردد “ .
ج ـ برآوردن حوايج مردم :
 377ـ از مظاهر سياست دنيا بوسيلة دين اينست كه حكومت اسالمي مايحتاج مردم را تهيه
نموده و بخاطر انكشاف صنعتهاي مختلف و علوم متنوع اقدامات الزم را به منصة اجراء بگذارد .
زيرا موجوديت صنعتهاي مورد ضرورت مردم و كسب علوم الزمي براي انكشاف آن از جملة
فرضهاي كفايي و موجوديت آن بخاطر ضرورتهاي امت اسالمي ضروري ميباشد  .عالمه ابن
عابدين در كتابش ”رد المحتار علي الدرالمختار“ با اشاره به اين امر مينويسد :
2
” از جمله فرضهاي كفايي وجود صنعتهايي است كه مردم به آن نياز دارند “
واضح است كه صنعتهاي مورد نياز با تغير اوضاع و احوال تغيير مييابد و روز تاروز بر نياز
هاي مردم افزود گرديده و مردم عالوه به ضرورتهاي قبلي ،نيازهاي جديدي را نيز احساس
مينمايند  .لذا بر حكومت اسالمي واجب است كه نياز و ضرورتهاي قديم و جديد مردم را در
نظر داشته و بخاطر مرفوع ساختن آن اقدامات الزم را روي دست بگيرد .
از آنجاييكه تحصيل و زمينه سازي براي علوم مختلف و ساينس و تكنالوژي مورد نياز مردم از
جملة فرضهاي كفايي ميباشد  ،لذا هر نوع كوتاهي و سهل انگاري در تحصيل و زمينه سازي
براي تحصيل و انكشاف آن موجب گناه بوده و امت اسالمي و حكام به صورت يكسان تارك
فرض و گنهكار شمرده ميشوند  .از سوي ديگر حكومت اسالمي اين حق را حاصل مينمايد كه
صنعتكاران را در صورت امتناع از توليد مواد مورد ضرورت مردم  ،مجبور به كار نموده و امتعة
مورد ضرورت را به بازار عرضه نمايد .
عالمه ابن قيم الجوزيه در كتابش ” الطرق الحكميه“ مينويسد :
” صاحب امر مسلمين (رئيس دولت) حق دارد كه پيشه وران و صنعتكاراني را كه مردم به
فرآورده هاي صنعتي آنها ضرورت دارد  ،در صورت امتناع از كار و توليد مجبور به كار نمايد و
======================================================
1ـ الماوردي ص14
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آنها را مجبور سازد كه در مقابل اجورة مثل (اجورة مناسب و مطابق بازار) مواد مورد ضرورت
مردم را توليد نمايند “

1

د  :نفع برداري از ثروتهاي طبيعي مملكت

:

 378ـ از موارد ديگري كه رهبري دنيا بوسيلة دين صورت ميگيرد اينست كه دولت اسالمي
بايد ثروتهاي طبيعي موجود در سرزمينهاي اسالمي را بكار اندازد تا رفاه اقتصادي و زندگي
آبرومندانة تمام مردم را تأمين نمايد  .امام ابويوسف در كتاب ارزشمندش ” الخراج“ كه به خليفة
عباسي هارون الرشيد فرستاد با اشاره به اين وجيبة حكومت اسالمي تأكيد ميكند كه خليفه مكلف
است تا به حفر انهار و جاري ساختن آب در آنها اقدام نمايد و مصارف آنرا بايد از بيت المال
بپردازد  .وي مينويسد :
” چون اهل خبره اتفاق كردند كه در حفر انهار مصلحت مردم منطقة نهفته است و باعث
ازدياد حاصالت و خراج ميگردد  ،خليفه بايد به احداث آن امر و مصارف آنرا از بيت المال
بپردازد و به هيچ صورت حق ندارد كه مصارف آنرا بر مردم تحميل نمايد  .عالوه بر آن در هر
امري كه به صالح و بهبود اهل خراج بوده باعث بارور شدن بيشتر زمينهاي آنها ميگردد  ،دولت
مكلف است كه به خواسته هاي آنها پاسخ مثبت داده و به اجراي آن اقدام نمايد  .البته در
صورتيكه ضرري به ديگران نداشته باشد “

2

آنچه را كه امام ابويوسف در مورد حفر انهار و ساير ضرورتهاي اهل خراج 3تذكر داده است
بر سبيل مثال ميباشد و اين امر از عبارت اخير الذكر او بخوبي دانسته ميشود جاييكه ميفرمايد :
” در هر امري كه به مصلحت اهل خراج بوده و سبب اصالح سيستم آبياري و زمينهاي آنها
ميگردد و آنها خواستار آن باشند  ،بايد به خواسته هاي شان جواب مثبت داده شود “
پس با قياس بر قول امام ابويوسف ميتوان تمام كارها و اقداماتي را كه بخاطر استفاده از منابع
طبيعي ضروري ميباشد تحت همين حكم شامل نمود  .لذا دولت مكلف است كه زمينة استخراج
و استفاده از منابع طبيعي را به شكلي آماده سازد كه منفعت عامه را تضمين نمايد  .مانند اصالح
سيستم آبياري  ،ساختن بندها  ،فني ساختن زراعت  ،استخراج معادن  ،ساختن فابريكه ها  ،پخته
======================================================
 3ـ الطرق الحکميه از ابن قيم ص223
1ـ الخراج از ابويوسف ص110
2ـ زمين خراجي  ،زمينهايي را ميگويند كه توسط مسلمانان فتح گرديده و بعد از فتح دوباره به صاحبان اصلي آن سپرده شده است تا
ساالنه مقدار معيني را به دولت اسالمي بپردازند  .مانند زمينها عراق كه در عصر عمر  فتح شد .
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كاري سركها كه نقل حاصالت آسان ميسازد و باآلخره ايجاد زمينه هاي كار شرافتمندانه براي
شهروندان و غيره اموري كه بيرون از شمار بوده و با تغيير زمان و مكان تغيير مييابد .
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بحث ششم :

نظـام اقتـصادي
زمینۀ سخن :
 379ـ اين يك حقيقت مسلم است كه هر انساني بخش بزرگ نشاط و توانايي خود را بخاطر
كسب وسايل زندگي مانند طعام  ،لباس  ،مسكن وساير امور ضروري و احياناً غير ضروري بكار
مي اندازد  .همچنان درين نيز شكي نيست كه سعي و تالش تمام افراد جامعه بخاطر تهية وسايل
زندگي همچنان كه براي خودش ضروري است براي ديگران نيز ضروري ميباشد  .زيرا مبرهن
است كه هيچ فردي به تنهايي نميتواند كه تمام ضروريات زندگي خود را تهيه نمايد و حتماً به
همكاري ديگران نياز دارد  .اين تحرك و تالش انسانها درين مجال و نتايجي كه برآن مرتب
ميگردد ،بنام نشاط و فعاليتهاي اقتصادي ناميده ميشود .
از سوي ديگر چون هر انساني در متن جامعه زندگي ميكند  ،الزمة اين زندگي باهمي اينست
كه در انجام كارهاي خود از جمله فعاليتهاي اقتصادي از آزادي مطلق برخوردار نميباشد  .بلكه
بايد اين فعاليتهاي او مانند ساير تحركاتش به نحوي تنظيم گردد كه قابل قبول براي جامعه بوده
خير او و جامعه را به دنبال داشته باشد .
مجموع قواعد و احكاميكه نشاط و فعاليتهاي اقتصادي افراد جامعه را نظم ميبخشد  ،نظام
اقتصادي جامعه را تشكيل ميدهد .
اين نظام (به هر نحوي كه باشد  ،قطع نظر از خوب و بد آن ) بايد روي اساسات و تهدابهاي
فكري معيني اعمار گردد كه شكل دهندة نظام بوده و خصايص و نشانه هاي بارز آنرا معين و
مشخص سازد و احكام و قواعد آن در انسجام كامل با اين ويژگيهاي و مميزات قرار داشته باشد.

 380ـ از آنجاييكه شموليت از خصايص اصلي دين اسالم است  ،بديهي است كه در اسالم
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نظام كاملي براي تنظيم فعاليتهاي اقتصادي فرد وجود داشته و قواعد و احكام خاص خود را در
روشنايي عقيده و جهانبيني خود وضع نموده است و اين احكام و قواعد و اساس فكري آن ،نظام
اقتصادي اسالم را تشكيل ميدهد .

 381ـ نظام اقتصاد در اسالم بر اساس عقيدة اسالمي استوار بوده و در حقيقت  ،يكي از

فروعات عقيدة اسالمي است  .بنابرين گفته ميتوانيم كه عقيدة اسالمي اساس فكري اين نظام را
تشكيل ميدهد  .اين نظام همگام با فطرت انساني بوده و ارزشهاي اخالق فاضله را شديداً مراعات
نموده و بر ضرورت برآوردن تمام حاجتهاي الزم براي زندگي تمام افراد تأكيد ميكند و همين
نكات بارزترين خصايص نظام اقتصاد اسالمي ميباشد .
با درنظر داشت اساسات و ويژگيهاي نظام اقتصاد اسالمي  ،شماري از مبادي عامه و تنظيمات
جزئي بدست مي آيد كه عايدات و مصارف بيت المال را محدد و مشخص نموده و به دولت
اسالمي اين توانايي را ميبخشد كه ضرورتها و مصالح افراد و جامعه را برآورده سازد .
درين بحث سه نكتة مهم در نظام اقتصادي اسالم را شرح مينماييم كه پايه هاي اساسي اين
نظام را تشكيل ميدهد .
در مطلب اول راجع به اساس فكري و خصايص اين نظام صحبت ميكنيم
در مطلب دوم مبادي عامة آنرا معرفي مينماييم .
در مطلب سوم بيت المال را به شرح ميگيريم .
و اينك صحبت خود را از مطلب اول آغاز مينماييم :
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مطلب اول :
بخش اول
اساس فكري
نظام اقتصاد اسالمي
 382ـ عقيدة اسالمي اساس فكر نظام اقتصادي اسالم را تشكيل ميدهد  .اين عقيده چنانچه
قبالً اشاره كرديم  ،رابطة انسان با كائنات و خالق آن را روشن نموده و هدفي را كه انسان بخاطر
تحقق آن آفريده شده است بيان ميكند و وسايل رسيدن به اين هدف را نشاندهي مينمايد .
انسان در روشنايي اين عقيده يكي از مخلوقات اهلل متعال  ،بلكه افضل ترين مخلوقات است و
اهلل  او را بخاطر عبادت خود آفريده است و انسان فقط زماني ميتواند به اين هدف دست يابد
كه به صورت اختياري و مطلق تابع و خاضع پروردگار كائنات گردد  .مظهر اين تسليمي و
خضوع اينست كه نفس  ،روش و نشاط خود را كه نشاط اقتصادي ضمن آن ميباشد  ،به نحوي
ترتيب و تنظيم كند كه در شريعت الهي شرح شده است  .بنابرين نظام اقتصادي در اسالم همگان
با ساير نظامهاي اسالم عمل نموده و راه رسيدن انسان به هدف را كه همانا عبادت اهلل واحد است
 ،آسان و ميسر ميسازد  .زمانيكه انجام اين عبادت براي انسان ميسر شد  ،نفسش بقدر مطلوب
تزكيه گرديده و برعالوة نيل سعادت و كامگاري در دنيا  ،اهليت پيروزي و دستيابي به حيات
پاكيزة اخروي را نيز بدست مي آورد .
بدون شك دانستن اساس فكري نظام اقتصادي در اسالم براي هر فرد مسلمان اشد ضرورت
ميباشد  .زيرا با فهم و استحضار اين حقيقت در ذهن خود  ،موقعيت حقيقي خود را در دنيا
دانسته رابطة خود را با دنيا به صورت درست درك ميكند و هدف خود در زندگي دنيا را
تشخيص ميدهد و در نتيجه تمام ضوابط و تنظيماتي را كه شريعت اسالمي به ارمغان آورده است
با كمال رضايت و اطمينان متقبل ميشود  .و به اين ترتيب ثمرات نظام اقتصاد اسالمي در واقعيت
زندگي تبارز نموده و در تحقق بخشيدن هدف اصلي انسان سهيم ميگردد .
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 383ـ مفاهيم عقيدتي اسالم و مستلزمات آن را كه با نظام اقتصاد اسالمي مرتبط است ،
ميتوان در نكات ذيل شرح نمود :
اول  :ملكیت خاص از اهلل متعال است :
 384ـ به اين معني كه كائنات و هر آنچه در آن وجود دارد بدون استثناء همه مخلوق اهلل
متعال بوده و هيچ احدي در ملكيت آن به اندازة يك ذره هم شريك نميباشد  .زيرا اهلل متعال خالق
تمام اشياء است  .چنانچه ميفرمايد :
(         المائده)1/
” و خاص در ملكيت اهلل است آنچه در آسمانها و زمين است وآنچه بين اين دو قرار دارد “
(               المائده)10/
” پادشاهي و ملكيت آسمان و زمين و آنچه درين دو قرار دارد  ،خاص از اهلل است و او بر هر
چيزي تواناست “
                 
(    9   األسراء)111/

” و بگو  :همه ستايش ها ويژه اهلل است كه نه فرزندى گرفته و نه در فرمانروايى شريكى دارد
و نه او را به سبب ناتوانى و ذلت يار و ياورى است  .و او را بسيار بزرگ شمار “ .
              
(        8       سبأ)/

” بگو  :كسانى را كه به جاي اهلل [ سزاوار پرستيدن ] پنداشته ايد  ،بخوانيد [ تا خواسته هايتان
را اجابت كنند  ،ولي آنها هيچ خواسته اي را از شما اجابت نمي كنند ; زيرا ] در آسمان ها
و زمين  ،هموزن ذره اي را مالك نيستند و آنها را در آن دو هيچ سهم و شركتي نيست  ،و از ميان
آنها هيچ پشتيباني براي اهلل وجود ندارد “
از لوازم ملكيت تام  ،حق تصرف تام و كامل ميباشد  .لذا تنها اهلل متعال حق تصرف تام و
مطلق در مخلوقاتش را دارد .
دوم  :تمام اموال در ملكیت اهلل واحد است :
 385ـ اشياي كه انسانها در ملكيت خود داشته و از آن حفاظت كرده و مورد استفاده قرار
ميدهند نيز در ضمن كائنات بوده و مالك حقيقي آن اهلل واحد است .
(         النور)/
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” و بدهيد آنها را از مالي كه اهلل برايتان داده است “
سوم  :كائنات مسخر انسان است :
 386ـ اهلل متعال تمام مخلوقات را مسخر انسان گردانيده است تا از آنها استفاده نمايند و با
دادن عقل و جوارح به انسان  ،امكانات استفاده از آنها را برايش آسان و ممكن گردانيده است و
او ميتواند كه با استفاده ازين وسايل كائنات را تحت تسخير خود آورده و به نفع خود بكار گيرد .
                
(   لقمان)0/

” آيا ندانسته ايد كه اهلل آنچه را در آسمان ها و آنچه را در زمين است  ،مسخّر و رام شما
كرده  ،و نعمت هاي آشكار و نهانش را بر شما فراوان و كامل ارزاني داشته “ ،
اهلل متعال در مقام منت گذاري بر انسان از وسايلي ياد آور ميشود كه انسان ميتواند با استفاده از
آن از تمام مخلوقات مستفيد گردد .
               
(الملك)/

” بگو  :اوست كه شما را آفريد و براي شما گوش و ديده و دل قرار داد  ،ولي اندكي سپاس
مي گزاريد “
چهارم  :ملكیت مجازي انسان :
 387ـ با آنكه ملكيت حقيقي تمام اشياء از اهلل واحد است  ،اما اهلل  بنابر فضل و كرمي كه
نسبت به انسان دارد  ،به او اجازه داده است كه بعضي ازين اموال را مختص بخود قرار داده و به
تنهايي در آن تصرف نموده و آنرا ملكيت خود بداند  .اهلل متعال ميفرمايد :
             
(      البقره)188/

” و اموالتان را در ميان خود به باطل و ناحق مخوريد  .و آن را به عنوان رشوه به سوى
حاكمان و قاضيان سرازير نكنيد تا بخشى از اموال مردم را [ با تكيه بر حكم ظالمانه آنان ] به گناه
و معصيت بخوريد  ،در حالى كه [ زشتىِ كارتان را ] مي دانيد “
            
(       البقره)4/

” كسانى كه اموالشان را در شب و روز و پنهان و آشكار انفاق ميكنند ،براى آنان نزد
پروردگارشان پاداشى شايسته و مناسب است و نه بيمي بر آنان است و نه اندوهگين مي شوند “
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رسول اهلل  ميفرمايند :
ال إام ِر ٍئ إِاَل بِ ِط ِ
يب نا إف ٍ
س ِمإنهُ » (مسند اْحد ِف حديث طويل عن عم اِب حرة الرقاشي)
« اَل اَِي ُّل ام ُ
” حالل نيست گرفتن مال كسي مگر بخوشي و رضايت او “
اگر چه درين آيات و حديث ملكيت اموال به انسان منسوب گرديده است اما بازهم ملكيت
حقيقي اهلل متعال همچنان بحال خود باقي است  .زيرا مستحيل است كه كسي در يك ذرة كائنات
با اهلل متعال شريك باشد  ،چه رسد به اينكه ملكيت چيزي را خاص خود دانسته و از ملكيت اهلل
متعال خارج بداند  .پس معناي سخن اينست كه اضافت ملكيت به انسان  ،يك اضافت و نسبت
مجازي بوده و به معناي حقيقي كلمه نميباشد و انسان در آنچه تحت تصرف خود دارد بمثابة
وكيل و نائب مالك حقيقي ميباشد .
قاعدة كه ازين امر بدست مي آيد اينست كه انسان در تمام آنچه تحت تصرف خود دارد ،
تابع و منقاد قوانين و ضوابطي است كه مالك حقيقي كائنات يعني اهلل متعال وضع كرده است  .و
اگر ازين ضوابط و احكام بيراهه رفت  ،در شريعت الهي گنهكار شناخته شده و مستحق عذابي
ميباشد كه در شريعت برايش تعين گرديده است  .درين مجازات ممكن است كه ملكيت او براي
هميشه و يا مؤقتي از وي سلب گردد و يا ممكن است كه به صورت كلي و يا جزئي از آن
محروم گردد .
اين مفاهيم را فقهاي اسالم درك نموده و در جاهاي متعددي از آن ياد آور شده اند  .چنانچه
امام قرطبي در تفسير آيت ذيل ميفرمايد:
(         الحديد)/

” و خرج كنيد از آنچه كه شما را در آن خليفه گردانيده است “
” آيت فوق دال برين حقيقت است كه اصل ملكيت از اهلل متعال بوده و بنده حق ندارد كه جز
آنچه اهلل متعال آنرا ميپسندد  ،تصرف ديگري در آن كند “
و در اخير بحث ميگويد :
” اين سخن دليل اينست كه اموال در حقيقت  ،اموال شما نيست بلكه شما بمنزلة نائب و
وكيل ميباشيد  .پس قبل از آنكه وكالت شما به انتها رسيده و به كس ديگري انتقال يابد فرصت را
1
غنيمت شمريد “
يقيناً دانستن اين حقيقت هر فرد مسلمان را بسوي تنفيذ شريعت الهي در بخش مال كشانده و
او را مجبور ميسازد كه در اموال دست داشتة خود احكام الهي را نافذ گرداند و از بذل آن در
جاييكه الزم است بخل نورزد  .زيرا او خود را بحيث وكيل ميشناسد نه مالك حقيقي  .و ميداند

======================================================
1ـ تفسير قرطبي ج 7ص238

اصول دعوت

301 www.eslahonline.net

كه وكيل مكلف است كه آنچه مؤكلش ميخواهد مطابق آن بايد عمل نمايد .
پنجم  :بكاربردن اموال در كسب رضاي اهلل : 
 388ـ تمام امواليكه در دسترس مسلمان قرار دارد  ،بايد در راههايي به بمصرف برسد كه
مورد پسند و رضايت اهلل متعال ميباشد  .تا عبادت اهلل واحد را كه بخاطر آن خلق شده و هدف
زندگي اش ميباشد به صورت نيكو انجام داده و حيات پاكيزه و نيكوي آخرت را كسب نمايد .
(               القصص)/

” طلب كند در آنچه كه برايت اهلل متعال داده است خانة آخرت را و نصيب خود را از دنيا نيز
فراموش مكن “
البته معناي سخن اين نيست كه انسان خود را به صور كلي از نعمتها و طيبات دنيا محروم
نموده و جسم خود را محروم و نابود سازد .
(              األعراف)/

” بگو  :زينت هاى اهلل و روزى هاى پاكيزه اى را كه براى بندگانش پديد آورد  ،چه كسى
حرام كرده ؟ ! “
ششم  :دنیا وسیله است نه هدف :
 389ـ دنيا با تمام امواليكه در آن وجود دارد  ،غايت اصلي انسان را تشكيل نميدهد  ،بلكه
عبارت از وسيلة است كه بايد بخاطر بدست آوردن هدف اصلي مورد استفاده قرار گيرد  .و
چنانچه قبالً عرض كرديم  ،هدف اصلي انسان همانا عبادت اهلل متعال و آمادگي الزم براي كسب
زندگي آخرت ميباشد  .پس در اثناييكه ميخواهيم اين وسايل را بدست آوريم  ،نبايد هدف اصلي
خود را بباد فراموشي سپرده و دنيا و متاع آنرا هدف اصلي خود قرار دهيم .
بر سبيل مثال  ،ميدانيم كه بوت بخاطري است كه انسان آنرا پوشيده و راه برود  ،وسايل
سواري بخاطري است كه انسان باالي آنها سوار گرديده و خود را به مناطق دور دست برساند .
اما تا اكنون نه در فقه اسالمي ديده ايم و نه هم صاحب عقل سليمي گفته است كه خريداري
بوت و بدست آوردن وسايل سواري در ذات خود هدف ميباشد  .به عين ترتيب  ،ساير اموال و
امكانات همين حيثيت را دارا ميباشد و فرد مسلمان تمام آنها را وسايلي ميداند كه رسيدن به
هدف اصلي را برايش ممكن ميسازد  .و اينرا نيز ميدانيم كه اين وسايل روزي حتماً از او جدا
شدني ميباشد و فقط همان چيزهايي با انسان باقي ميماند كه در عبادت اهلل متعال و كسب
رضايت او تعالي بكار برده است .
يقيناً مستحضر بودن هميشگي اين مفاهيم در ذهن انسان  ،از امور خيلي ضروري در راستاي
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ضبط و قانونمند شدن نشاط و فعاليتهاي اقتصادي انسان ميباشد  .زيرا كنترول كننده اصلي
فعاليتهاي انسان آنست كه انسان را از داخل او تحت مراقبت و كنترول قرار داده و اراده  ،نيت ،
ديدگاهها و خواسته هاي او را تحت مراقبت و كنترول قرار دهد  .بدون شك زمانيكه داخل انسان
منضبط گرديد  ،خارج و تمام فعاليتهاي او تحت ضبط و كنترول قرار ميگيرد .
قرآن كريم در جا هاي مختلفي به اين معاني و ارزشها اشاره نموده است .
چنانچه ميفرمايد :
                
(   القصص)0/

” آنچه به شما داده شده كاال و ابزار زندگى دنيا و زينت آن است  ،و آنچه نزد اهلل است بهتر
و پايدارتر است ; آيا نمي انديشيد ؟ “
(              الكهف)/

” مسلماً ما آنچه را [ از درخت  ،نبات  ،حيوان  ،دريا و ديگر آثار ] روى زمين است  ،زينت
زمين قرار داديم تا آنان را آزمايش كنيم كه كدامشان از جهت عمل نيكوترند “ .
             
(   الكهف)4/

” مال و فرزندان  ،آرايش و زيور زندگى دنيا هستند  ،ولى اعمال شايسته پايدار نزد
پروردگارت از جهت پاداش بهتر و از لحاظ اميد داشتن به آنها نيكوتر است “

بخش دوم
ويژگیهاي نظام
اقتصاد اسالمي
390ـ در آنچه كه گذشت گفتيم ؛از ويژگيهاي نظام اقتصاد اسالمي اينست كه :
 فطرت انساني را مراعات مينمايد .
 ارزشهاي فاضلة اخالقي را در نظر دارد .
 حاجتهاي ضروري هر انسان را برآورده ميسازد .
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اينك به شرح مؤجزي ازين ويژگيها ميپردازيم .
اول  :مراعات كردن فطرت انساني :
اهلل تبارك و تعالي انسان را همراه با مجموعة از غرايز  ،خواسته ها و رغبتها خلق كرده است .
ريشة اين غرايز و اميال در اعماق نفس انساني جاداشته و حكمتهايي بيشماري در آفرينش آنها
نهفته ميباشد  .لذا نابود كردن اين غرايز و اميال از يك سو كار ناممكن است و از سوي ديگر به
مصلحت انسان نيز نميباشد  .اما تقويم و تهذيب آن امر ممكن ميباشد  .بلكه در صورت انحراف و
مكدر شدن بايد دوباره به راه مستقيم هدايت شده گرد و خاك نشسته در روي آن پاك گردد .
بنابرين هر نظام اقتصادييكه با فطرت انساني در تصادم و تناقض باشد  ،خيري را براي انسان در
قبال نداشته و بقاء و استمراري نيز نخواهد داشت .
نظام اقتصاد اسالمي با توجه به اين امر  ،غرايز انساني را كامالً مراعات نموده و در مواردي به
تهذيب و تربيت آن ميپردازد  .زيرا اسالم دين فطرت است .
از مظاهر اين مراعات كردن  ،يكي هم تأييد و شناخت مالكيت فردي ميباشد و اين غريزه
ايست كه در اعماق فطرت انسان جاگزين ميباشد  .قرآن كريم با اشاره به آن ميفرمايد :
(       الفجر)0/
” وثروت را بسيار دوست داريد “ .
ديگر اينكه  ،نظام ميراث را مقرر نموده است  .زيرا محبت فرزندان و اقارب يك امر فطري هر
انسان بوده و هر انساني درين انديشه ميباشد كه يكمقدار مال را به ايشان به ميراث بگذارد تا در
زندگي بعد از وي به كسي محتاج نباشند و ترك كردن آنها بدون مال سبب اضطراب و پريشاني
او ميگردد .
از همينجاست كه قانون ميراث را كه در انسجام كامل با فطرت انسان است  ،به شكل خيلي
عادالنة آن به معرض اجراء گذاشته است  .قرآن كريم احساسات فطري انسان را كه نسبت به
فرزندانش دارد و شفقت و توجهي كه به آنها داشته و خوفي را كه از محتاج شدن آنها در دل
دارد  ،چنين تمثيل مينمايد :
             
(    النساء)/

” و كسانى كه اگر فرزندانى ناتوان پس از خود به جاى مي گذارند  ،بر آنان [ از ضايع شدن
حقوقشان ] بيم دارند  ،بايد [ از اينكه حقوق يتيمان ديگران را ضايع كنند ] بترسند  .پس الزم
است [ نسبت به شأن يتيمان ] از اهلل بترسيد و [ درباره آنان ] سخنى درست و استوار گويند “
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       9      
(           البقره)/

” آيا يكى از شما دوست دارد كه او را بوستانى از درختان خرما و انگور باشد كه از زيرِ
[ درختانِ ] آن نهرها جارى است و براى وى در آن بوستان از هر گونه ميوه و محصولى باشد  ،در
حالى كه پيرى به او رسيده و داراى فرزندان ناتوان [ و خردسال ]است  ،پس گردبادى كه در آن
آتش سوزانى است به آن بوستان برسد و يك پارچه بسوزد ؟ [ ريا و منت و آزار به همين
صورت انفاق را نابود مي كند ] اين گونه اهلل آياتش را براى شما توضيح مي دهد تا بينديشيد “
همچنان در نظام اقتصادي اسالم اين حق انسانها محفوظ ميباشد كه هر انسان بايد از حاصل
زحمات و دسترنج خود مستفيد گرديده و نتايج فعاليتهاي خود را خودش بدست آورد  .زيرا
مقتضاي فطري انسان چنين است وحتي در اصل فطرت انساني اينست كه در حاصل سعي وتالش
خود مشاركت هيچ كسي را نمي پذيرد  .اما مشاركت ديگران را بخاطر اغراض و مقاصد ديگري
مانند حصول ثواب و اداي مسئوليت  ،ميپذيرد  .قرآن كريم اين اصل فطري را تذكر داده و ميفرمايد:
               
(           النحل)1/

” اهلل برخى از شما را در رزق و روزى بر برخى فزونى داده است ; پس آنانكه فزونى
يافته اند  ،حاضر نيستند از روزى خود به بردگان خود بپردازند كه در بهر وري از رزق و روزى
باهم برابر باشند ; پس آيا نعمت اهلل را [ كه عطاى اوست و خود اختيار و استقاللى در تأمينش
ندارند ] منكرند ؟ “
عالمه قرطبي در تفسير اين آيد مينويسد :
” اهلل متعال عدة شما را غني و تعدادي را فقير گردانيده است  .اما كسانيكه فضليت و برتري
در مال دنيا داده شده است  ،هيچگاهي حاضر نميباشند كه بخشي از مال دست داشتة خود را به
1
غالم خود بدهد تا غالم او نيز مانند او غني گردد “.
و در آيت ديگري ميفرمايد :
                
          
======================================================
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(    الروم)0/

” اهلل از [ وضع و حال ] خودتان براى شما مثلى زده است  ،آيا از بردگانتان در آنچه [ از
نعمت ها و ثروت ها ] به شما روزى داده ايم  ،شريكانى داريد كه شما در آن [ نعمت ها
و ثروت ها ] با هم برابر و يكسان باشيد  ،و همان گونه كه از يكديگر مي ترسيد از بردگانتان هم
بترسيد ؟ [ بى ترديد در ميان آزاد و برده و موال و عبد و مالك و مملوك چنين شركتى وجود
ندارد  ،پس چگونه ممكن است مملوك اهلل در  ،ربوبيت  ،خالقيت و مالكيّت شريك او باشد ؟ ! ]
اين گونه آيات خود را براى مردمي كه تعقّل مي كنند  ،بيان مي كنيم “
امام قرطبي در تفسير اين آيت ميفرمايد :
” « من» درين آيت به معناي ابتداءاست  ،گويا اينكه ميگويد  :مثالي از نزديكترين چيز به شما
كه نفسهاي تان است  ،بيرون آورده و براي تان بيان ميكند “
تا آنكه مينويسد ” :آيا كسي از شما راضي است كه غالم او در مال و نفسش مانند شما باشد ؟!

زمانيكه اين امر را براي خود نميپسنديد ،پس چگونه براي اهلل  شريك و همتاياني تعين ميكنيد ؟“

1

به همين ترتيب اكثر مبادي و مسايل اقتصاد اسالمي بر اساس فطرت انساني بناء يافته است كه
در بحثهاي آينده به صورت تفصيلي روي آن بحث خواهيم كرد .
قابل تذكر است كه ؛ مراعات كردن غرايز انساني به اين معنا نيست كه نفس را بي لجام
گذاشته و به هرجهتي كه حركت كند و هرگونة كه بخواهد به دنبال او برويم  .زيرا مسألة مراعات
خواسته هاي فطري انسان مستلزم چنين دنباله روي كوركورانه نميباشد  .بلكه به اين معناست كه
تازمانيكه غرايز انساني مطابق اصل فطرت در حركت بود بايد خواسته هاي آن برآوده شود  .ولي
زمانيكه به انحراف و بيراهه رفت بايد مورد تهذيب  ،تربيت و مراقبت جدي قرار گيرد .
دوم  :رعايت ارزشهاي فاضلۀ اخالقي :
 392ـ مهمترين خصوصيت نظام اقتصاد اسالمي اينست كه تمام ارزشهاي متعالي اخالقي را
جداً مراعات ميكند و به هيچ فردي جايز نميداند كه اين ارزشها را به بهانة آزادي فعاليت
اقتصادي پايمال نموده و از حدود آن تجاوز نمايد  .زيرا جامعة اسالمي بر اساس ارزشهاي
متعالي اخالقي چون ايثار  ،محبت  ،تعاون باهمي و صلة رحم ايجاد ميگردد  .اهلل متعال ميفرمايد :
(          9    المائده)/

” و يكديگر را بر انجام كارهاى خير و پرهيزكارى يارى نماييد  ،و يكديگر را بر گناه و تجاوز

======================================================
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يارى ندهيد “

پس درين نظام ،رذايلي مانند حسد  ،دشمني  ،كينه  ،دروغگويي  ،غدر و فريبكاري راه ندارد
و چون انسان مالي را بدست مي آورد حق ندارد كه آنرا در فحشاء و رذايل و لذتهاي حرام
مصرف كند  .بلكه چنانچه مكلف است كه آنرا از راه حالل بدست آورد  ،اين مكلفيت را نيز
دارد كه آنرا در راه حالل و زدودن مظاهر فقر از جامعه مصرف نمايد و زمانيكه ميخواهد پول و
سرماية خود را ازدياد ببخشد  ،جايز نيست كه آنرا از طريق براه اندازي مفاسد اخالقي مانند باز
كردن شرابخانه ها  ،مراكز فحشاء و فساد  ،سود خوري و ساير شيوه هايي ازدياد بخشد كه رشته
هاي دوستي و محبت در جامعه را خدشه دار ميسازد .
البته توجه به بخشي از ين ارزشهاي اخالقي ومراعات آن به ايمان و وجدان شخص محول
گرديده است  ،مانند التزام به صدق  ،وفا  ،امانتكاري و غيره و بخش ديگر آن عالوه بر مراقبت
ايمان  ،دولت نيز حق دارد كه در جهت منع آن اقدام نموده و افراد را مجبور به رعايت آن نمايد .
مانند منع كردن از سود خواري  ،بستن مراكز فحشاء و شرابنوشي و غيره .
سوم  :برآوردن ضرورتهاي اصلي افراد :
 393ـ هر انسان ضرورتهايي دارد كه بدون آن زندگي برايش ناممكن ميباشد  .مانند طعام ،
آب  ،مسكن  ،لباس و اشياييكه در ارتباط به اينها بوده و از همين اهميت برخوردار ميباشند  .تهية
اشياي مذكور تا حد كفايت و زندگي آبرومندانه براي هر فرد حتمي است و نظام اقتصاد اسالمي
يگانه نظاميست كه درين ناحيه توجة جدي داشته و برآوردن اين ضروريات را در جامعه براي هر
انسان امر الزمي دانسته و راهها و پالنهاي تهية آنرا نشاندهي نموده است كه بالنوبه هركدام آنرا در
معرض اجراء قرار ميدهد تا مقصد مذكور بدست آمده و تمام افراد جامعة اسالم از زندگي
آبرومندانه برخوردار گردد .
اين وسايل را ميتوان چنين برشمرد :

 394ـ اوالً  :اصل اينست كه هر شخصي مكلف به تهية مايحتاج خود از طريق كسب و كار

حالل ميباشد و بايد خودش سعي و تالش نمايد تا ضروريات خود را بدست آورد  .به همين
سبب است كه اسالم عزيز مردم را به كار كردن و كسب حالل تشويق و ترغيب نموده و كساني
را كه از دستمزد خود استفاده ميكند مورد ستايش قرار ميدهد .
              
(   الجمعة)10/
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” و چون نماز پايان گيرد  ،در زمين پراكنده شويد و از فضل و رزق اهلل جويا شويد و اهلل را
بسيار ياد كنيد تا رستگار شويد “

پيامبر  ميفرمايد :
ض ِل الإ اك إس ِ
ور او اع ام ُل الار ُج ِل بِيا ِد ِه » (مسند اْحد عن اِب برده بن نيار)
ب اف اق ا
اب  اع إن أافإ ا
« ُسئِ ال النِ ُّ
ال باإي ٌع امإب ُر ٌ
” از رسول اهلل  در مورد بهترين كسب پرسيده شد  ،ايشان فرمودند  :بيع(خريد و فروش و

تجارت) به طريقة نيكو و كار كردن مرد با دست خودش “

 395ـ دولت مكلف است كه زمينه هاي كار و فعاليت مشروع را براي كسانيكه توان و

استعداد كار را دارند  ،مهياء سازد و حتي اگر زمينه سازي بوسيلة دادن قرضه ها از بيت المال
ممكن است  ،دولت مكلف است كه اين قرضه ها را به افراد بپردازد تا آنها به تهية وسايل كاري
خود قادر گردند  .چنانچه فقيه بزرگوار اسالم  ،امام ابويوسف قرض دادن به محتاجان و پيشه
وران بي بضاعت را از بيت المال جايز و ضروري دانسته است  .عالمه ابن عابدين به نقل از

ابويوسف  مينويسد :

” براي شخص ناتوان (يعني كسيكه توان خريد و تهية وسايل زراعتي را ندارد تا زمينهاي
خراجي را بكارد ) بايد از بيت المال قرض داده شود تا وسايل زراعت را تهيه نموده و حاصل
زمين خود را ازدياد بخشد “

1

اگرچه امام در مورد دهقاناني سخن ميزند كه به علت ناتواني و كمبود وسايل زراعتي از
كشت كردن زمينهاي خراجي عاجز ميباشند  ،اما ميتوان ساير پيشه وران محتاج را نيز بر آنها قياس
نموده و براي آنها نيز گرفتن قرضه از بيت المال را جهت تهية اسباب كار و كسب جايز و يكي از
راههاي حل مشكل اقتصادي دانست .

 396ـ اگر فردي از برآوردن حاجتهاي خود عاجز بود و عواملي مانند ناتواني جسمي،

بزرگسالي ،بيماري مزمن ،عدم كاريابي و ساير موانع سرراهش قرار گرفت ،در آنصورت ساير
افراد خانواده مكلف اند كه مصارف او را طبق قواعد ذكر شده در باب نفقات در شريعت
اسالمي  ،بپردازند .

 397ـ چهارم  :اگر كسي نبود كه مصارف او را تهيه كند و يا افراد خانواده اش فقير بوده

وتوان پرداخت مصارف او را نداشتند  ،الزم است كه مصارف او از بيت المال زكات پرداخته
شود  .زيرا زكات حق خالص فقراء در اموال اغنياء ميباشد و پول جمع آوري شده از زكات
بزرگترين باب تضمين اجتماعي و عام براي فقراء و مساكين ميباشد .

======================================================
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 398ـ پنجم  :اگر بيت المال زكات ضرورتهاي فقراء و محتاجان را تكافؤ نميكرد  ،الزم
است كه از بيت المال عمومي و ساير منابع عايداتي دولت ضرورتهاي آنها تأمين گردد كه ان شاء
اهلل به تفصيل آن را ذكر خواهيم كرد .

 399ـ ششم  :اگر در بيت المال عمومي دولت مال كافي جهت تأمين و تهية ضرورتهاي

محتاجان نبود  ،بر اغنياء واجب است كه ضرورتهاي آنها را تهية نمايند  .عالمه ابن حزم درين
مورد ميفرمايد :
” بر اغنياي هر شهر و قريه فرض است كه به فقراي شهر و قرية خود توجه داشته و ضرورتهاي
شان را برآورده سازند  .در صورت امتناع  ،اولياي امور بايد آنها را مجبور به اين كار نمايد  .آنها
بايد خوراك الزم را برايشان تهيه كنند ،لباس الزم براي تابستان و زمستان را به آنها بدهند و مسكني
كه آنها را از باران و سردي و گرمي و چشم مردم حفاظت كند براي شان مهيا سازند “

1

دليلي كه قول ابن حزم را از قوت و تأييد بيشتر برخوردار ميسازد  ،اينست كه تنها زكات
يگانه حق فقراء در اموال اغنياء نميباشد بلكه غير از زكات حقوق ديگري نيز در اموال اغنياء دارند
چنانچه در حديث شريف ميخوانيم :
ول اِ
ِ
اطمةا بِإن ِ
ت اق إي ٍ
صلاى ا
ول إِ ان ِِف أ إاماوالِ ُك إم احًّقا ِساوى الازاك ِاة»
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام يا ُق ُ
ت ار ُس ا
س قاال إ
ات اِْس إع ُ
اَّلل ا
« اع إن فا ا
(جامع الرتمذي  ،سنن الدارمي ،كتاب الزكاة  ،و احلديث ضعيف)
” از فاطمه بنت قيس روايت است كه از رسول اهلل  شنيدم كه فرمود  :يقيناً در اموال شما
حق ديگري غير از زكات وجود دارد “
اهلل متعال ميفرمايد :
   9        9   
 1          

( ....      البقره)1/
” نيكى اين نيست كه روى خود را به سوى مشرق و مغرب كنيد  ،بلكه نيكى [ واقعى
و كامل  ،كه شايسته است در همه امور شما مالك و ميزان قرار گيرد  ،منش و رفتار و حركات ]
كسانى است كه به اهلل و روز قيامت و فرشتگان و كتاب آسمانى و پيامبران ايمان آورده اند ،
و مال و ثروتشان را با آنكه دوست دارند به خويشان و يتيمان و درماندگان و در راه ماندگان
و سائالن و [ در راه آزادى ] بردگان مي دهند “
======================================================
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امام قرطبي و امام رازي در تفسير اين آيت ميفرمايند :
” آنچه ميدهند  ،غير از زكات بوده و از جملة وجايب است نه از جملة تطوعات نفلي  .و امام
رازي طعام دادن به بيچارگان را ضمن مثالهاي اين وجيبه ذكر ميكند و امام قرطبي ميگويد  :تمام
علماء اتفاق دارند كه اگر باالي مسلمانان مشكلي نازل شد كه زكات براي رفع آن كافي نبود ،

صرف اموال از سوي اغنياء به اندازة كفايت واجب ميباشد  .چنانچه امام مالك  ميگويد كه آزاد
ساختن اسير مسلمان باالي تمام مسلمانان واجب است اگرچه اينكار با مصرف نمودن تمام اموال
شان ممكن باشد “

1

 400ـ بنابرين  ،از ديد ما براي رئيس دولت اسالمي اجازه است كه در صورت ضرورت،

جمع آوري مال اضافي را از اغنياء تنظيم نموده و ماليات عادالنة را به قدر كفايت حوايج مسلمين
وضع نمايد  .و اين زمينه را مهياء سازد كه اغنياء وجيبة شرعي خود را به صورت درست انجام
دهند  .و دولت پول جمع آوري شده را به نيابت از آنها در ضرورتهاي عاجل مسلمانان مانند
دفاع از سرحدات كشور اسالمي  ،تهية سالح و لوازم دفاع از دار اسالم و ساير ضرورتها به
مصرف برساند .
البته اين جواز در صورتي وجود خواهد داشت كه بيت المال مسلمين براي تهية ضروريات
فوق الذكر و ساير ضرورتها تكافؤ نكند .

رسول اهلل  ميفرمايند :
ول اِ
ِ ِ
اَّلل ر ِ
ض اي ا
ال ُكلُّ ُك إم ار ٍاع فا ام إسئُ ٌ
ول اع إن ارِعياتِِه فا إاألِامريُ الا ِذي
صلاى ا اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام قا ا
اَّللُ اعإنهُ أا ان ار ُس ا
اَّلل ا
« اع إن اعإبد ا ا
ِِ
ول اعإن ُهم والإمرأاةُ ر ِاعيةٌ اعلاى ب إي ِ
اعلاى الن ِ
ااس ار ٍاع او ُهاو ام إسئُ ٌ
ت با إعلِ اها اواول ِاد ِه
ول اعإن ُه إم اوالار ُج ُل ار ٍاع اعلاى أا إه ِل باإيته او ُهاو ام إسئُ ٌ إ ا ا إ ا ا
ا
ول اعإنهُ أااَل فا ُكلُّ ُك إم ار ٍاع اوُكلُّ ُك إم ام إسئُ ٌ
اوِه اي ام إسئُولاةٌ اعإن ُه إم اوال اإعإب ُد ار ٍاع اعلاى ام ِال اسيِي ِد ِه او ُهاو ام إسئُ ٌ
ول اع إن ارِعياتِِه» (متفق عليه)
” از عبداهلل بن مسعود  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :همة شما راعي و از رعيت
خود مسئول هستيد  ،امام سرپرست مردم است و از رعيت خود مسئول است  ،مرد در خانة خود
راعي و مسئول رعيت خود است  ،زن در خانة شوهر و فرزندانش سرپرست است و از رعيت
خود مسئول است  ،غالم سرپرست مال سيد خود است و از رعيت خود مسئول است  .بدانيد كه
تمام شما راعي و از رعيت خود مسئول هستيد “
امام نووي در شرح حديث فوق مينويسد :
” راعي كسي است كه نگهبان و امين بوده و مسئول خير و اصالح چيزهايي ميباشد كه تحت
سرپرستي و امارت خود دارد  .پس كسيكه عهده دار سرپرستي كسي يا چيزي بود مكلف است
======================================================
1ـ تفسير قرطبي  ،ج 2ص . 241و تفسير رازي ج 5ص24
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كه امانت و عدالت را در آن مراعات كرده مصالح ديني و دنيوي او را در نظر داشته و به حل
مسايل و مشكالت او بپردازد“

1

واقعيت اينست كه در صورت كمبود و قلت موارد بيت المال مسلمين  ،اغنياء بايد در انفاق بر
فقراء و حاجتمندان بريكديگر پيشدستي نموده و دولت اسالمي را با اموال خود مساعدت نمايند
و اين امكان را براي دولت بدهند كه وسايل ضروري بقاء و دفاع خود را تهيه نمايد  .زيرا اهلل
متعال كساني را كه در راه وي انفاق ميكنند  ،در آيات متعددي مورد ستايش قرار داده و بخل و
بخيالن را نكوهش نموده است كه اين خود بهترين مشوق هر مسلمان در جهت انفاق و سخاوت
ميباشد  .همچنان در سنت نبوي احاديث زيادي وجود دارد كه بر انفاق در راه اهلل متعال ترغيب
داده و توصيه ها و اوامر زايد صادر نموده است كه درينجا به ذكر يكي از آنها اكتفاء ميكنيم :
« اعن أِاِب س ِع ٍ
ِ
صلاى ا
يد إ
ال
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام إِ إذ اج ااء ار ُج ٌل اعلاى ار ِاحلاٍة لاهُ قا ا
ي قا ا
اب ا
إ ا
اْلُ إد ِر ِي
ال باإينا اما اإَن ُن ِف اساف ٍر ام اع النِ ِي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صلاى ا
ول ا
ض ُل ظا إه ٍر افلاإيعُ إد بِه اعلاى ام إن اَل
ال ار ُس ُ
صارهُ اميينًا اوِشا ًاَل اف اق ا
ص ِر ُ
اَّللُ اعلاإيه او اسلا ام ام إن اكا ان ام اعهُ فا إ
فا اج اع ال يا إ
اَّلل ا
ف با ا
ظاهر لاه ومن اكا ان لاه فا إ ِ
ال فا اذاكر ِمن أاصن ِ
اف ال اإم ِال اما ذااكار اح اَّت ارأإايناا أاناهُ اَل اح اق
ض ٌل م إن از ٍاد افلاإيعُ إد بِِه اعلاى ام إن اَل از ااد لاهُ قا ا ا إ إ ا
ُ
إ ا ُ اا إ
ِ
ض ٍل » (صحيح مسلم ،كتاب اللقطة)
اح ٍد ِمناا ِِف فا إ
أل ا
” از ابوسعيد الخدري  روايت است كه گفت  :در حاليكه ما در سفري با رسول اهلل  روان
بوديم  ،ناگهان مردي كه سوار بر شتر بود سر رسيد و به طرف راست و چپ مينگريست

(ضرورت به چيزي داشت و ميخواست كه رسول اهلل  متوجه حالش گردد) رسول اهلل  با ديدن
او گفت  :كسيكه سواري اضافي دارد  ،به برادر خود بدهد و كسيكه توشه و خوراكة اضافي دارد

بايد به برادر خود بدهد  .رواي گويد  :رسول اهلل  انواع مختلف اشياء را نام گرفت تا آنكه گمان
كرديم كه در آنچه اضافه از ضرورت نزد ما است  ،هيچ حقي نداريم“
اگر اغنياء با رضايت و طيب خاطر در جهت انفاق الزم  ،اقدام ننمايند  ،اولياي امور مسلمين
حق دارد كه ماليات و تكسهاي عادالنة وضع كرده و آنها را مجبور به پرداخت مقداري نمايد كه
ضرورتهاي دولت اسالمي و حاجت مستمندان را كفايت كند .

======================================================
2ـاللؤ لؤ و المرجان فيما اتفق عليه الشيخان ج 2ص284
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مطلب دوم :
اساسات عمومي
نظام اقتصاد اسالمي
 401ـ نظام اقتصاد اسالمي قواعد و اساسات عامي دارد كه بر بنياد عقيدة اسالمي  ،فطرت
انسان و مصلحت عمومي بناء گرديده است و از همين اصول و مبادي  ،جزئيات و راهكردهاي
مختلف اقتصادي منشاء ميگيرد  .در بحثي كه پيش روي داريم  ،سه اصل عام را ذكر ميكنيم .
اصل اول ـ آزادي كار :
 40ـ اسالم به كار و فعاليت و نشاط ترغيب نموده و كسالت و تنبلي را مورد نكوهش
قرار داده است و بهترين و با شرف ترين اعمال همانهايي را قرار داده است كه انسان را به اهلل
واحد نزديك ميسازد  .مانند عبادات و كار هاي خير و عام المنفعه مانند زراعت و صنعت كه با
نيت نيكو همراه باشد .
در باب كسب و فعاليت اقتصادي تشويق نموده و كارگر و سعي و تالشش را جهت كسب
رزق حالل مبارك خواند و مورد ستايش قرار ميدهد .
(            الجمعه)10/

” و چون نماز پايان گيرد  ،در زمين پراكنده شويد و از فضل و رزق اهلل جويا شويد “
               
(  الملك)15/

” اوست كه زمين را براى شما رام ساخت  ،بنابراين بر اطراف و جوانب آن راه رويد و از
روزى اهلل بخوريد  ،و برانگيختن مردگان و رستاخيز به سوى اوست “ )15(.
رسول اهلل  ميفرمايد :
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ِ
ِ
ب اِ
اح ٌد طااع ًاما قا ُّ
س اَلم اكا ان اَيإ ُك ُل ِم إن اع ام ِل
اَّلل اد ُاواد اعلاإي ِه ال ا
ط اخإي ًرا م إن أا إن اَيإ ُك ال م إن اع ام ِل يا ِد ِه اوإِ ان ناِ ا
« اما أا اك ال أ ا
يا ِد ِه» (صحيح البخاري ،كتاب البيوع  ،عن املقدام )
” هيچ كسي طعامي بهتر از طعام حاصل دستمزدش نخورده است و پيامبر اهلل داود عليه
السالم از دستمزد خود ميخورد“
1
ت اك ياَلً ِمن طالا ِ
ب احلَلل ابت مغفوراً له » (.ابن عساكر عن أنس .)
« امن ااب ا
« كسيكه شب خسته و مانده از طلب رزق حالل ميخوابد  ،در حالي ميخوابد كه گناهنانش
مغفرت گرديده است »
تشويق و ترغيب به كاركردن و بذل مساعي در نشاط اقتصادي به صورت عام وارد گرديده و
نوع خاصي را متعين نكرده است  .اما يگانه شرطي كه گذاشته است  ،اينست كه در ميزان
شريعت كار حالل باشد  .بنابرين تمام انوع و اقسام فعاليتهاي اقتصادي مانند تجارت  ،زراعت ،
صنعت  ،مضاربتها  ،اجاره و امثال آنرا شامل ميگردد و هر انساني ميتواند كه مطابق شرايط و
ظروف خود به كسب حالل مشغول شود .
در ميزان اسالم هيچنوع كار حالل و جايز ،سبب كسرشان و بي ارزشي انسان نميشود  .اگرچه
عدة آنرا عمل حقير بدانند  .زيرا قيمت و ارزش انسان در تقوا و استقامت در دين است نه در
ثروت و كار و پيشه اش  .به همين سبب است كه ميبينيم بزرگان دين  ،علماء و فقهاي اسالم كار
و پيشة آزاد داشتند و حتي عدة در برابر اجرت معيني براي ديگران كار ميكردند .
 40ـ يكي از شيوه هاي مستقيم ترغيب و تشويق ديني به كار و فعاليت اينست كه اسالم به
كمك كردن با فقراء و بيچارگان ترغيب و امر نموده و دست كمك كننده را بهتر از كمك گيرنده
و مستحق اجر و ثواب دانسته است .
الس إفلاى » (صحيح البخاري ،كتاب الزكاة عن حكيم بن حزام )
« الإيا ُد الإعُلإياا اخإي ٌر ِم إن الإيا ِد ُّ
” دست باال (دهندة صدقه ) بهتر از دست پائين (گيرندة صدقه) ميباشد “
همچنان زكات  ،حج و ساير عبادات و شعبه هاي خير و انفاق در راه اهلل  ثواب عظيمي
دارد  .اما اين ثواب عظيم جز از طريق اداي اسباب آن بدست آمده نميتواند  .و اسباب آن كه
عبارت از حج  ،زكات  ،انفاق در راه اهلل متعال كه مهمترين آن تجهيز مجاهدين است و غيره
ميباشد جز بوسيلة مال و دارايي ممكن نميباشد و اصل در حصول مال عبارت از كار و فعاليت
جايز اقتصادي ميباشد  .بنابرين گفته ميتوانيم كه كار وسيلة اصلي كسب ثواب ميباشد  .زيرا كار
است كه بوسيلة آن پول بدست مي آيد و بذل مال در راه اهلل متعال وسيلة كسب رضاي اهلل متعال
======================================================
 ( - 1ضعيف ) انظر حديث رقم  5498 :في ضعيف الجامع تحقيق األلباني
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و نيل به ثواب دارين ميباشد .
از همين جاست كه رسول اهلل  ميفرمايد :
صالِ ِح » (مسند اْحد ،عن عمرو بن العاص )
« نِإع ام ال اإم ُ
صالِ ُح لِل اإم إرِء ال ا
ال ال ا
” چه نعمت بزرگي است مال نيكو براي انسان نيكو كار! “
 404ـ انتخاب كار و پيشة مشروع مناسب براي هر فرد  ،به اختيار و مصلحت انديشي خود
شخص گذاشته شده است  .به اين معنا كه اسالم براي هر فرد اين آزادي را داده است كه مطابق
توان و استعداد و ذوق خود كار مناسبي را براي خود انتخاب نمايد  .بدون اينكه جبر و اكراهي
درين زمينه وجود داشته باشد  .و در نصوص شرعي هيچ نصي برخالف اين اصل ( آزادي كار و
فعاليت اقتصادي) وجود ندارد .
حقيقت اينست كه اين اصل برخاسته از تمايالت فطري انسان بوده و كرامت و انسانيت او را
محفوظ ميدارد و انعكاسي از مسئوليت فردي انسان در برابر عملكردهايش ميباشد  .عالوه برآن
مهمترين اصل در حفظ مصالح جامعه نيز ميباشد .
به اين شرح كه ؛ در فطرت انساني انگيزه ها و احساس آزدادي در كردار و گفتار بوده و
ميخواهد كه داد وگرفتش را با آزادي و رضايت انجام دهد  .پس هدر ساختن و ناديده گرفتن اين
انگيزه و ميل سالم فطري به هيچ صورتي به صالح انسان نميباشد .
بلي ! احياناً فطرت سليم انساني گرفتار كجرويها و انحرافاتي ميگردد و مشاهده ميكنيم كه
بعوض كسب منافع ،راهي را در پيش ميگيرد كه جز ضرر حاصل ديگري ندارد و حرام را بجاي
حالل انتخاب ميكند  .درين حالت است كه به تقويم و رهنمايي ضرورت دارد و بايد بسوي
صراط مستقيم هدايت گرديده و آزادي او در دايرة حالل كه از وسعت خيلي زيادي برخوردار
است مقيد گردد .
همچنان در تأييد آزادي كار براي انسان  ،كرامت و انسانيت او از خدشه دارشدن محفوظ
ميماند  .زيرا انسانها آزاد و صاحب اختيار خلق شده اند و همين خصوصيت ،يكي از بزرگترين
مميزاتي است كه او را از ساير حيوانات متمايز ميگرداند  .پس اگر آزادي او سلب گردد  ،به
حيواني مبدل ميگردد كه كس ديگري جلوش را گرفته و مطابق دلخواه خود به هرطرف سوقش
ميدهد  .بنابرين سلب آزادي انسان در مجال كار و فعاليتهاي اقتصادي جايز نبوده و دولت حق
ندارد كه مانع كار و فعاليتش گردد .
اين مفهوم را فقهاي بزرگوار ما درك نموده و امام ابوحنيفه  حتي حجر (ممانعت تصرفات
مالي) سفيه را جايز نميداند زيرا اين توع حجر را سبب پايمال شدن كرامت انساني او ميداند كه
بمراتب بدتر از ضايع شدن مالش ميباشد .
البته اين استدالل كه مصلحت فرد و جامعه تقاضا ميكند كه آزادي افراد با وضع قيود غير
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شرعي محدود گرديده و به دولت بايد حق تعين كار افراد تفويض گردد  ،هيچ معقوليتي نداشته
خير و صالح هيچ كسي در آن نهفته نميباشد  .زيرا انسان تنها به آب و غذا ضرورت ندارد كه
شكمش را سير نمايد  .بلكه به نسيم روح پرور آزادي نيز ضرورت دارد تا روح و وجدانش را
نوازش داده و كيان انساني اش را تقويت كند  .پس بايد مبدأ آزادي كار براي فرد اصل و اساس
قرار گرفته و مقيد ساختن و وضع حدود در برابر آن بعنوان احكام استثنايي ازين اصل كلي قرار
گرفته و جز در موارد ضروري اعمال نگردد .
عالوه بر آنچه گفتيم  ،اعطاي آزادي كار باعث رشد و نموي استعدادها ميگردد  .زيرا هر
فردي همان كاري در پيش ميگيرد كه مناسب حال و مورد پسندش ميباشد .و با شوق و رغبت به
صوب آن حركت ميكند  .درينصورت توليد بيشتر صورت گرفته و عملش پربار ميباشد و بدون
شك خير و رفاه اجتماعي را به دنبال دارد  .بر خالف  ،اگر آزادي افراد در گزينش كار سلب
گرديده و تعين كار از سوي دولت صورت گيرد سبب ميگردد كه براي افراد كار مناسب و مطابق
خواست و رغبت شان ميسر نگردد كه در اثر آن استعدادها روز به روز كاهش يافته و نشاط و
كار به تقليل ميرود  .و هر فرد با كراهيت و دلتنگي بسوي كار رفته و هيچ رغبتي در ابتكار و
نوآوري نميداشته باشد  .درينصورت است كه توليد كاهش يافته و استعدادهاي ابتكاري خاموش
ميگردد  .ضرر اين حالت بدون شك مستقيماً به جامعه بر ميگردد .
و اخيرا؛ از ديدگاه اسالم انسان در برابر اعمال و كردار خود كامالً مسئول است  .پس عدالت
حكم ميكند كه آزادي كامل برايش داده شود تا كاري را كه ميخواهد انجام دهد و حجتي در
عدم قبول پيآمد هاي كردار خود نداشته باشد .
باوجود آنچه در مورد آزادي كار بيان كرديم  ،ممكن است كه در وقت ضرورت و مخصوص ًا
زماني كه از آزادي سوء استفاده صورت گرفته و كار و فعاليت آزاد فرد سبب اخالل در آزادي
ديگران و متضرر ساختن مصالح همگاني گردد و سوء قصدي در وراي آن نسبت به جامعه و
دولت اسالمي به مشاهده برسد  ،درينصورت اولياي امور مسلمين حق دارند كه در كار و فعاليت
چنين افرادي دخالت كرده و او را مجبور سازند كه از كارهايي كه سبب اضرار جامعه ميگردد ،
دستبردار شود  .بر همين اساس است كه بعضي فقهاء نرخ گذاري را در مواردي جايز دانسته اند
كه فروشنده از فروش مواد ضرورت اوليه مردم به قيمت مناسب امتناع ميورزد  .همچنان مالكان
فابريكه هاي خورد و بزرگ را ميتوانند كه مجبور به توليد مواد مورد ضرورت مردم و عرضة آن
1
به قيمت مناسب كنند .
 405ـ از پيآمد هاي حتمي مبدأ آزادي كار براي افراد  ،يكي هم رقابت سالم و آزاد بين افراد

======================================================
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است كه داخل دايرة جايز و بر اساس اخالق اسالمي صورت ميگيرد  .درين صورت است كه
هر فردي ميكوشد تا كار و فعاليت خود را هر چه بيشتر وسعت داده و كيفيت كار خود را بلند
ببرد تا از رقيب خود پيشي گرفته و منافع بيشتري كسب نمايد  .البته چنانچه تذكر داديم  ،شرط
اساسي رقابت سالم اينست كه فريبكاري  ،خدعه  ،دشمني  ،سقوط دادن عمدي و مصنوعي
قيمتها به قصد متضرر ساختن ديگران  ،احتكار فردي و گروهي و ساير اعمال منافي اخالق و
ارزشهاي اسالمي در آن وجود نداشته باشد .
 40ـ نتيجة حتمي ديگري كه از آزادي كار و فعاليت اقتصادي بدست مي آيد  ،اختالف
و تفاوت در كار  ،مقدار توليد و كسب منافع مالي ميباشد  .زيرا استعداد ها و توانايي هاي افراد با
هم متفاوت بوده و سعي و تالش هر فردي در نتيجة كارش مؤثر است .
اسالم اين تفاوت اقتصادي را ماداميكه در نتيجة اسباب و عوامل شرعي و مباح حاصل شده
باشد طبيعي دانسته و ميپذيرد و آنرا نتيجة الزمي تفاوت در استعدادها و دانش افراد ميداند .
چنانچه اهلل متعال ميفرمايد :
              
             
(  الزخرف)/

” آيا آنان هستند كه رحمت پروردگارت را تقسيم مي كنند ؟ ما در زندگى دنيا معيشت آنان
را ميانشان تقسيم كرده ايم  ،و برخى را از جهت درجات [ فكرى و مادى ] بر برخى برترى
داده ايم تا برخى از آنان برخى ديگر را [ در امر معيشت و ساير امور ] به خدمت گيرند ;
و رحمت پروردگارت از آنچه آنان جمع مي كنند  ،بهتر است “ .
پس اهلل متعال بين بندگانش تفاوت در رزق و مقدار ثروت و فقر را ايجاد كرده است تا يكي
ديگري را بكار بگمارد و هركسي يكي از ضرورتهاي انساني را برآورده نمايد كه در نتيجة آن
1
تمام ضرورتهاي جامعه تكميل گردد
اين تفاوتي كه اهلل متعال در بين افراد جامعه مقدر كرده است  ،كامالً وابسته به اسبابي نموده
است كه بين افراد وجود دارد و تعداد آن زياد بوده و حصر و حساب آن ناممكن ميباشد  .اما
مهمترين آن تفاوت در توانايي ها و استعداد هاي فطري انسانها ميباشد كه يك چيز دايمي بوده و
زايل كردن آن در مقدور بشر نيست  .بنابرين نميتوان اين تفاوتهاي اقتصادي را كامالً از بين ببريم.
اما مهم اينست كه اغنياء مسئوليتي را كه در برابر مستمندان دارند به صورت درست اداء نموده و
حقي را كه اهلل متعال در اموال شان براي مستمندان تعين كرده است بپردازند  .و اسالم با تأكيد

======================================================
1ـ تفسير قرطبي ج 16ص83
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برين امر وسايلي را وضع كرده است كه اين حق را از اغنياء حصول و به مستحقين آن برساند .
اصل دوم ـ حق مالكیت شخصي :
 40ـ حق مالكيت فردي يكي از بديهيات شريعت اسالمي بوده و حتي كسانيكه كه
كمترين اطالع از شريعت دارند  ،ميدانند كه اسالم حق مالكيت هر فرد را محفوظ دانسته و براي
هر فرد ممكن ميسازد كه مالك اموال و دارايي شخصي باشد .
(               يسن)1/

” آيا نديده اند كه ما از آنچه به قدرت خود انجام داده ايم براى آنان چهارپايانى آفريده ايم كه
آنان مالكشان هستند “ .
درين آيت شريفه اهلل متعال مالكيت انسان را بر آنچه كه خلق كرده است ثابت ميسازد  .و در
جاي ديگري ميفرمايد :
           
(البقره)/

” و اگر توبه كرديد  ،اصل سرمايه هاى شما براى خود شماست [ و سودهاى گرفته شده را به
مردم بازگردانيد كه در اين صورت] نه ستم مي كنيد و نه مورد ستم قرار مي گيريد “
درين آيت نيز مالكيت افراد را ثابت نموده و ملكيت آنرا به صورت خصوصي به افراد
منسوب نموده است.
در جاي ديگري ميفرمايد :
(              األنعام )15/

” و به مال يتيم جز به روشى كه نيكوتر است  ،نزديك نشويد تا به حدّ بلوغِ [ بدنى و عقلىِ ]
خود برسد “
(   1       الليل 1/ـ  )18

” و به زودى پرهيزگارترين [ مردم ]را از آن دور مي دارند  )1(.همان كه مال خود را انفاق
مي كند تا [ نفس خود را ] تزكيه نمايد “
(         المسد )/

” ثروتش و آنچه از امكانات به دست آورد چيزى [ از عذاب اهلل را كه در دنيا عذاب
استيصال است ] از او دفع نكرد “
اين آيات و امثال آن كه ملكيت اموال را منسوب به انسان نموده است  ،واضحاً دال بر تأييد
حق ملكيت فردي و خصوصي ميباشد  .همچنان در سنت نبوي احاديث زياد وجود دارد كه اين
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مبدأ را مورد تأييد قرار ميدهد .چنانچه ميفرمايد  :
ال إام ِر ٍئ إِاَل بِ ِط ِ
يب نا إف ٍ
س ِمإنهُ » (مسند اْحد ،عن عم اِب حرة الرقاشي)
« اَل اَِي ُّل ام ُ
” حالل نيست گرفتن مال مسلمان مگر به رضايت و خوشي او“
عالوه بر آن  ،در اسالم احكام  ،قوانين و نظامهايي وجود دارد كه اساس آنرا مالكيت فردي
تشكيل ميدهد  .مانند نظام ميراث  ،زكات  ،مهرنكاح  ،نفقات و غيره  .تمام اين مسايل بر مبدأ
ملكيت فردي بناء گرديده است  .زيرا بدون اقرار حق مالكيت فردي  ،قانون ميراث بيمعنا خواهد
بود و فرضيت زكات متصور نخواهد بود و مهر.....

 408ـ داليل و نصوص شرعي ايكه مبدأ مالكيت فردي را ثابت ميسازد  ،عام بوده و نوع

خاص مال و جنسي را متعين نكرده است  .بنابرين شامل تمام اموال منقول و غيرمنقول  ،مواد
خوراكه  ،حيوانات ،نباتات  ،وسايل توليد و مواد استهالكي و غيره ميگردد و اختالف نوعي مال
در موضوع مالكيت فردي قابل مناقشه نميباشد  .زيرا نصوصي كه ملكيت را افاده ميكند و شماري
از آنها را فوقاً ذكر نموديم مطلق بوده و مال را با صفت خاصي قيد نكرده است  .البته به استثناي
اشياييكه حرمت ملكيت آن براي مسلمان ثابت است مانند خمر و خنزير و اموالي كه اسباب
ملكيت آن حرام باشد مانند اموال بدست آمده از طريق سرقت  ،غصب و ساير طريقه هاي غير
شرعي .

 40ـ نخستين مقررة كه اسالم بر مبدأ حق مالكيت فردي مرتب كرده است  ،اينست كه

همگان را مكلف به احترام و عدم دستبرد به اموال ديگران نموده است و براي هيچ كسي اجازه
نداده است كه مال كسي را بدون حق اخذ نمايد .
(       البقره )188/

” و نخوريد مالهاي تانرا بين تان به طريقة باطل و ناحق“
(             النساء )/

” و اموالشان (ايتام ) را با ضميمه كردن به اموال خود نخوريد; زيرا آن گناهى بزرگ است “
به همين علت كسانيكه اين التزام و مكلفيت را نقض كرده و به ملكيت ديگران تجاوز ميكنند ،
مستحق مجازات شرعي ميباشند  .لذا عقوبت هاي سرقت  ،رهزني  ،خيانت  ،چورو چپاول
مشروع گرديده است كه شماري ازين عقوبتها بنام ”حدود“ و تعداد ديگري بنام جزا هاي تعزيري
ناميده ميشوند .

 410ـ بايد دانست كه حق مالكيت فردي كه در اسالم مقرر و محترم است  ،به اين معنا
نيست كه حق كامالً آزاد از هر قيد شرطي بوده و موقف اسالم به مثابة يك محافظ و نگهبان آن
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باشد  .بلكه اسالم همچنانكه حق ملكيت فردي را ثابت دانسته و از آن حمايت ميكند  ،آنرا منظم
و مقيد نيز گردانيده و از ابتداي كسب آن تا آخرين لحظات موجوديت آن مقررات و قوانيني
وضع نموده است  .پس اسالم در رابطه با ملكيت شخصي دو موقف دارد كه همگام و همزمان با
هم پيش ميروند  ،يعني از يك طرف اين حق را ثابت دانسته و مورد حمايت قرار ميدهد و از
جانب ديگر با تعين حدود و قيود به تنظيم آن ميپردازد .
قيودات وضع كردة اسالم در رابطه با ملكيت شخصي در اقدامات ذيل شكل ميگيرد .
 411ـ اول  :در كسب و نشأت ملكيت شخصي اين شرط را گذاشته است كه بايد سبب
نشأت و توليد آن جايز و شرعي باشد  .پس اگر سبب و وسيلة كسب ملكيت فردي غير شرعي
باشد  ،اسالم از ملكيتي حمايت نكرده و آنرا مردود ميداند و حتي امر نموده است كه مال مذكور
دوباره به صاحبان اصلي آن مسترد گردد  .و اگر مالك اصلي آن وجود نداشت  ،بايد به بيت
المال تحويل داده شود  .اسباب جايز و شرعي كسب ملكيت در اسالم قرار ذيل ميباشد .
الف  :بدست آوردن و استيالء بر اموال مباح  ،كه شكار  ،احياي زمينهاي باير  ،بدست آوردن
علف هاي خود روي  ،چوب جنگالت  ،استخراج معادن  ،و پيداكردن دفينه هاي ايام جاهليت
شامل اين نوع ميباشند  .البته هركدام اين موارد حدود و شروطي دارد كه بايد مراعات گردد و
1
دركتب فقه به تفصيل ذكر گرديده است
ب  :عقدهاي مالي جايز مانند خريد و فروش  ،هبه  ،وصيت  ،اجاره  ،شركت  ،مضاربت ،
دهقاني  ،باغداري و غيره  .البته با مراعات اين شرط كه عقدهاي مذكور مطابق شريعت و با همان
كيفيتي صورت گيرد كه اسالم تعين نموده است .
ج  :ميراث است كه وارث از مال متروكة ميت بدست مي آورد و شروط  ،كيفيت و مقدار آن
در كتب فقه اسالمي مفصالً ذكر شده است .
اينها اسباب شرعي ملكيت فردي ميباشد و ملكيتي كه ازين اسباب نشئت كرده باشد  ،مورد
تأييد و حمايت اسالم قرار ميگيرد و كميت و نوعيت آن مهم نيست  .زيرا آنچه در باب ملكيت
فردي مهم است شرعي بودن كسب آن است نه كميت و نوعيت آن  .به تعبير ديگر  ،از نظر
شرعيت اسالمي سبب نشئت ملكيت فردي مورد بحث ميباشد  .اگر اين اسباب جايز و شرعي بود
 ،ملكيت ناشي از آن مورد حمايت و تأييد اسالم است و اگر اسباب مذكور غير شرعي و ناجايز
بود  ،ملكيت ناشي از آن نيز غير شرعي و مردود ميباشد و اسالم از چنين ملكيتي حمايت و تأييد
======================================================
1ـ به كتاب ” المدخل لدراسة الشريعة اإلسالميه“ نوشتة مؤلف مراجعه شود  .همچنان كتاب اسالم دين فطرت در مورد شرايط استفاده از
جنگل  ،معدن و دفينه هاي زمان جاهليت بحثهاي مبسوطي دارد كه بايد به آن مراجعه شود .
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نميكند .
بنابرين  ،اسالم از ثروت هنگفتي كه بوسيلة سبب مشروع بدست آمده باشد  ،حمايت و
حفاظت ميكند  .اما اگر سبب ملكيت يك پول هم غير شرعي باشد  ،مورد حمايت اسالم نبوده و
حرام بحساب مي آيد .
اسالم به ملكيت فردي زمينهاي خيلي وسيع اعتراف ميكند 1مشروط بر اينكه اين ملكيت ناشي
از اسباب مشروع بوده و حقوق ديگران مورد تجاوز قرار نگرفته باشد  .اما اگر يك وجب زمين از
طريق غصب بدست آمده باشد مورد حمايت اسالم نبوده و استرداد آنرا حتمي ميداند  .زيرا
غصب سبب شرعي و جايز ملكيت نيست .
 41ـ دوم  :قيودي را كه اسالم در رابطه با بقاء و ازدياد بخشيدن مال وضع كرده است
به صورت حقوقي تبارز ميكند كه در اموال افراد تعين كرده و اداي آنرا واجب گردانيده است .
مانند زكات  ،صدقات  ،نفقات فرضي و ساير حقوقي كه تفصيل آن در كتب فقه مذكور است .
همچنان در رابطه با ازدياد بخشيدن سرمايه قوانين و مقرراتي را وضع نموده است كه مظهر آن
تعين و تحديد راههاي مشخص براي كسب مزيد سرمايه ميباشد .
خصوصيت راهكار هاييكه اسالم براي ازدياد بخشيدن سرمايه وضع كرده است اينست كه از
يكطرف كار توليدي بوده و نميگذارد كه عدة مانند پرازيتهاي طفيلي به مكيدن سرماية مردم
مصروف شوند و از سوي ديگر منفعت فرد و جامعه را به صورت همزمان تأمين ميكند و ميتوان
بعنوان مثال از انواع تجارتها  ،زراعت  ،شركتها با تمام انواع آن  ،انواع صنعتها و غيره نامبرد .
اسالم اجازه نميدهد كه افراد و يا گروههايي از راهها حرام مانند سود ،احتكار  ،شراب
فروشي باز كردن قمارخانه ها و امثال آن به ثروت اندوزي پرداخته و جامعه را به فساد بكشاند .
از نظر اسالم رشد سرمايه ازين راهها به پنديدگي و ورمي ميماند كه بدن انسان مريض به آن
مصاب ميگردد و افراد جاهل آنرا نشانة صحتمندي و فربهي ميپندارند در حاليكه از نظر طبيب
حاذق اين حالت نشانة مرض مهلكي است كه به زودترين فرصت انسان را نابود ميسازد و بايد
هرچه زودتر در عالج آن بپردازد .
 41ـ سوم  :در نظام اقتصادي اسالم قيودي هم در رابطه با استهالك و شيوة استفاده از مال
شخصي وضع شده است كه مهمترين آن مراعات اعتدال در انفاق و مصرف مال است .
اهلل متعال ميفرمايد :
(       األعراف )1/
======================================================
 1ـ بشرط آنکه باير و ناكاشته باقي نماند و اگر ناكاشته ماند و به زراعت آن رسيدگي كرده نتوانست  ،دولت ميتواند كه كار زراعت
آنرا مطابق شرايط و موازين شرعي به كس ديگري بسپارد .مترجم
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” بخوريد و بنوشيد مگر اسراف نكنيد “
             
(الفرقان)/

” و آنان كه وقتى انفاق ميكنند  ،نه از حدّ معمول [ و متعارف ]ميگذرند و نه تنگ ميگيرند ،
و [ انفاقشان ] همواره ميان اين دو در حدّ اعتدال است  “ .
نقطة آغاز اعتدال اينست كه مال بايد در وجايب شرعي  ،امور مباح و رفع ضرورتهاي انساني
مانند خوردن و نوشيدن و غيره به مصرف برسد  .اما مصرف آن در راهها باطل و حرام به صورت
مطلق ممنوع بوده و كمترين مقدار آن نبايد در راههاي غير شرعي و حرام مانند لذتهاي محرم
جسماني  ،شراب نوشي  ،فحاشي  ،پوشيدن طال (براي مردان) و امثال آن به مصرف برسد .
چنانچه امروز مشاهده ميكنيم كه ثروتمندان عياش و خداناترس به آن گرفتار گرديده اند و اعمال
و كردار شان باعث شيوع فساد و بدكاري در جامعه گرديده و عدة از انسانهاي بي مروت و
بيحياء بفكر باز كردن مراكز فساد و فحشاء و برآوردن خواهشات اين عياشان گرديده اند .

 414ـ چهارم  :سلب و استمالك ملكيت فردي در وصيت ضرورت به مصلحت عامه يكي

از قيد هاي ديگري است كه در شريعت اسالمي وضع گرديده است  .بايد بخاطر داشت كه
استمالك ملكيتهاي شخصي تنها در مواردي جايز است كه به مصالح علياي جامعة اسالمي
وابسته بوده و جز از طريق استمالك آن برآورده نميشود  .درينصورت دولت اسالمي بعد از
پرداخت عوض كامل آن ميتواند كه ملكيت فردي اشخاص را به نفع جامعه استمالك نمايد  .مثالً
دولت اسالمي ميتواند كه زمين و يا خانة شخصي كسي را بخاطر توسيع راه عامه بعد از پرداخت
عوض مناسب آن استمالك نمايد .
همچنان قضاء ميتواند كه ملكيت شخصي افراد را بخاطر اداي قرضي كه بااليش بوده و او از
پرداخت آن اباء ميورزد  ،جبراً به فروش رسانده و دين مردم را اداء نمايد .
اصل سوم ـ حق میراث :
 415ـ يكي از راههاي كسب مشروع در اسالم  ،حق ميراث است  .بنابرين اصل  ،در
صورتيكه شخصي وفات ميكند مال و متروكه اش به ورثة او ميرسد  .البته حقوق و حصة ورثه بر
اساس قاعدة (األقرب فاألقرب) توزيع گرديده و هر كدام آنها در صورتيكه شرايط الزم براي
وراثت را دارا بوده و موانعي در برابرش قرار نداشته باشد  ،حصة خود را مطابق نظام شرعي
ميراث بدست مي آورد .
وراثت حقي است كه بر اساس خواسته هاي فطري انسان  ،عدالت و احترام ارادة مالك اموال
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بناء يافته است  .و تثبيت اين حق از يكطرف باعث بذل مزيد سعي و تالش در كسب مال
گرديده و از سوي ديگر يك نوع تضمين خيلي قوي اجتماعي براي افراد خانواده بحساب مي آيد
 .همچنان بهترين وسيلة توزيع سرمايه بوده و از تراكم آن نزد افراد محدود جلوگيري ميكند .
بنابرين گفته ميتوانيم كه نظام ميراث يكي از مزاياي اسالم و بزرگترين بخش اقتصاد اسالمي را
تشكيل ميدهد .

 41ـ اينكه گفتيم ؛ نظام ميراث بر اساس خواسته هاي فطري انسان بناء يافته است  ،يه

اين معناست كه چنانچه قبالً شرح شد  ،هر انساني فطرتاً به فرزندان و بازماندگان خود تمايل
داشته و جداً متوجة آيندة آنها ميباشد و ازينكه آنها را فقير و بدون مال ترك كند  ،احساس
پريشاني و اضطراب برايش دست ميدهد  .با اين احساس است كه هر كسي ميخواهد تا براي
بازماندگان خود يك مقدار سرمايه به ارث بگذارد تا آنها در پيشبرد امور زندگي خود براي مدتي
از آن استفاده نمايند .
اينكه گفتيم  ،عدالت و انصاف اساس اين نظام را تشكيل ميدهد  ،به اين مفهوم است كه  ،در
زندگي دنيا هر شخصي مكلف است تا مصارف نزديكترين وابستگان خود مانند فرزندان  ،همسر
و والدين را بپردازد  .پس عدالت حكم ميكند كه اموال و متروكة او بعد از مرگش نيز به كساني
برسد كه در زندگي دنيا مكلف به پرداخت مصارف آنها بود تا آنها ازين اموال استفاده نموده و
حوايج خود را برآورده سازند  .ورثه عبارت از كساني اند كه يا ميت سبب بوجود آمدن آنهاست
 ،مانند فرزندان يا كساني است كه سبب بدنيا آمدن خود شخص گرديده اند كه پدر و مادر
ميباشند و يا كسي است كه در تمام زندگي همسفر و همراه او بوده است كه عبارت از همسر او
ميباشد .

 41ـ و اينكه گفتيم نظام ميراث بر اساس احترام اراده و خواست صاحب مال بناء شده

است  ،باين معناست كه  ،هر شخصي ميخواهد كه اموال دست داشته اش بعد از مرگش به قريب
ترين كسانش برسد  .پس بايد اين اراده وخواست او مورد احترام قرار گرفته و اموال متروكه اش
به نزديك ترين كسانش داده شود .
شريعت اسالمي چگونگي تقسيم اموال متروكه را به صورت خيلي دقيق و مفصل بيان نموده
و عدالت كامل را در تقسيم آن در نظر داشته است  .و بدون شك هر فرد مسلماني دوست دارد
كه اموالش بعد مرگ مطابق اين تقسيم عادالنه به تمام ورثه اش برسد .

 418ـ امر ديگري كه قابل مالحظه ميباشد  ،اينست كه مبدأ وراثت باعث ازدياد نشاط و

فعاليت اقتصادي ميگردد  .و اين امر كامالً واضح است  .زيرا هر انساني تنها بخاطر خودش كار
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نميكند  ،بلكه اعضاي خانواده اش نيز برايش مهم است  .به همين علت است كه ميكوشد تا
ضرورتهاي تمام آنها را مرفوع سازد  .او همچنانكه ضرورتهاي كنوني شان را برآورده ميسازد ،
تالش ميورزد تا اندوختة را بميراث بگذارد تا آيندة شان نيز تضمين گردد  .اگر خودش در قيد
حيات بود  ،بدست خود مصارف آنها را بپردازد و اگر دار فاني را وداع گفته بود  ،ورثه بتوانند كه
از اندوختة كه به ميراث ميگيرند ضرورتهاي خود را تا مدتي برآورده سازند  .اما اگر نظام ميراث
به نحويكه شرح گرديد وجود نداشته باشد  ،همت انسان به ضعف گراييده و فعالتهايش تقليل
مييابد  .زيرا ميداند كه ثمره و حاصل سعي و تالشش به افراد خانواه و وابستگانش نميرسد  .و
همه ميدانيم كه كم شدن فعاليتهاي اقتصادي  ،سست شدن مردم در كار هاي توليدي  ،ضعيف
شدن انگيزه هاي كار عواملي اند كه اقتصاد جامعه را به صورت كل متضرر ميسازند .
از جانب ديگر  ،مبدأ ميراث بهترين تضمين اجتماعي در داخل خانواده ميباشد  .زيرا در
صورت وفات يكي از آنها سرمايه اش به كساني ميرسد كه در قيد حيات اند و به اين سرمايه
ضرورت دارند  .درينصورت است كه بازماندگان او كه اكثراً اطفال خوردسال و همسر او ميباشد
در معرض ضياع قرار نگرفته و باردوش جامعه و دولت اسالمي نميگردند و اين خود سبب
تخفيف مسئوليتهاي مالي دولت ميگردد .
 41ـ توزيع ميراث مطابق قانون اسالمي سبب ميگردد كه سرمايه توزيع گرديده و از تراكم
آن بدست عدة قليلي جلوگيري شود  .زيرا تركة ميت باالي تعداد زيادي از اقاربش تقسيم ميگردد
و از آنجاييكه انسان رندگي جاويدان ندارد وعمر او از چند دهه تجاوز نميكند  ،ثروتي كه در
طول عمرش اندوخته است بعد از مدتي دوباره توزيع ميگردد و اين سلسله تا آخر دوام ميكند .
مشاهده ميكنيم كه اسالم راه توزيع سرمايه را به طريق مسالمت آميز و طبيعي آماده ساخته و
بدون اينكه تشدد و برخوردي صورت گيرد  ،سرمايه هاي بزرگ تقسيم گرديده و تعداد زيادي از
آن برخوردار ميگردد و بدون شك اين امر يكي از مزاياي منحصر به اسالم است .
 40ـ و در اخير بايد گفت كه تنظيم ميراث در اسالم به گونة نهايت دقيق و با مراعات
عدالت و انصاف صورت گرفته است كه مثال آنرا در هيچ قانون و تشريع ديگري يافته نميتوانيم .
اسالم در تعين سهم هر فرد اموري مانند نزديكي به ميت  ،ضرورتها و مكلفيتهاي مالي و غيره را
در نظر داشته و در روشنايي همين مالحظات سهم هر كدام را تعين نموده است  .چنانچه ميبينيم
كه سهم پسر را دوچند سهم دختر تعين نموده است .
(            النساء)11/

”وصيت ميكند اهلل شما را در مورد فرزندان تان كه براي پسر دو برابر سهم دختر است “
علت آن درين است كه پسر به مال بيشتر ضرورت دارد و مسئوليتهاي مالي بيشتر از دختر را
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بدوش دارد  .چون او مكلف به پرداخت مهر و مصارف ازدواج است  ،بعد از ازدواج مكلف به
پرداخت مصارف همسر و اطفالش ميباشد  ،در جمع عاقله داخل ميباشد و ساير مسئوليتهاي مالي
كه تفصيل آن درين مختصر نميگنجد  .پس عدالت حكم ميكند كه نصيب بيشتري از ميراث
برايش داده داده شود
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مطلب سوم :
بیت المال
عايدات و مصارف آن
بخش اول

عايدات بیت المال
زمینۀ سخن :

 41ـ بديهي است كه دولت اسالمي به مقدار زياد پول ضرورت دارد تا از يكطرف
مصارف دولتي را تكافؤ كند و از جانب ديگر ضرورتهاي مختلف مردم را مرفوع سازد  .با در
نظر داشت اين نكته است كه وجوه مختلفي براي دولت اسالمي تعين گرديده است تا اين
مصارف را جمع آوري نمايد .
دولت اسالمي در ابتداي تشكيل خود در عهد رسول اهلل  مصارف و هزينة دولتي خيلي
زيادي نداشت  .زيرا مؤظفين و مامورين زيادي نداشت تا مصارف و معاشات آنها را بپردازد .
بلكه اگر افرادي را بكاري ميگماشت  ،مقدار معيني اجوره از بيت المال برايش ميپرداخت و چون
كارش تمام ميشد اجورة او نيز به پايان ميرسيد  .در وقت جهاد ضرورتي به لشكر منظم نبود ،
بلكه تمام مسلمانان را به سوي جهاد فرا ميخواند و آنها اسلحه  ،اسپ و ساير ضروريات جنگي
خود را تهيه نموده و به مصاف دشمن ميرفتند و اگر در پايان جنگ غنيمتي بدست شان ميرسيد
بين تمام مجاهدين حاضر در صحنه تقسيم مينمود  .اموالي كه از زكات بدست مي آمد بدست
شخص رسول اهلل  بر فقراء و ساير مستحقين آن تقسيم ميگرديد  .بنابرين ضرورتي به تشكيل
ارگانها و ادارات دولتي جهت تنظيم عوايد و مصارف دولت اسالمي احساس نميشد .
چون ابوبكر صديق  به خالفت رسيد  ،همان شيوه و كاركرد زمان پيامبر  را در پيش گرفته
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و عوايد و مصارف دولت را ضبط و تنظيم نكرد  .زيرا از يك طرف ضرورتي به آن احساس
نميشد  ،از سوي ديگر مدت خالفت شان خيلي كوتاه و مملوء از حوادث خيلي خطير و
سرنوشت ساز بود .
اما زمانيكه عمر  به خالفت رسيد  ،سرزمينهاي روم و فارس يكي پي ديگري فتح گرديده و
قلمرو خالفت اسالمي وسعت زيادي يافت و عوايد دولت اسالمي از مدركهاي غنايم  ،فيء ،
جزيه و زكات افزايش يافت  .درين عصر بود كه عمر  بفكر ضبط و تنظيم اين اموال و كيفيت
مصرف آن گرديد صندوق مخصوص بيت المال را بخاطر حفظ اموال مسلمين ايجاد نمود .
ايشان عوايد دولت اسالمي را به صورت خيلي دقيق تحت حساب گرفته و وجوه مصارف آنرا
در ديوانهاي مخصوص تحت قيد و ضبط درآورد  .معاشات مجاهدين اسالم و مؤظفين و اولياي
امور مسلمين را به صورت منظم تعين كرد  .وجوه مصارف بر مصالح عامه و ضرورتهاي دولت
را مشخص گردانيده و آنچه باقي ميماند در بيت المال مسلمين ذخيره ميكرد تا در وقت ضرورت
از آن استفاده نمايد .
پس گفته ميتوانيم كه بيت المال مسلمين شباهت خيلي زيادي به خزانة عامه (بانك ملي) در
عصر حاضر دارد كه تمام عوايد و حقوق مالي دولت بعد از جمع آوري داخل آن گرديده و تمام
مصارف و هزينه هاي مالي دولت دوباره از آن اخذ ميگردد چون بانك مركزي مسئول دخل و
خرج دولت بوده و كنترول مالي را بعهده دارد .
 4ـ مدارك عايداتي دولت اسالمي عبارت اند از زكات  ،خراج  ،جزيه  ،ماليات
گمركي  ،خمس غنايم و غيره  .و اينك شرح مختصري از هر كدام را تقديم مينماييم .

اول ـ زكـات :

 4ـ كلمة زكات در زبان عربي به معناهايي چون نمو كردن  ،زيادت و پاكيزگي بكار
رفته است  .و در شريعت اسالمي عبارت از حقي است كه تحت شرايط مخصوص بر اموال
مردم فرض ميگردد .زكات يكي از فرايض و اركان اساسي اسالم بشمار ميرود .
اهلل متعال در قرآن كريم در جاهاي متعددي به اداي زكات امر فرموده و ميفرمايد :
   

” و زكات را بدهيد “ 
همچنان  ،زمانيكه رسول اهلل  معاذ  را بسوي يمن فرستاد برايش گفت :
« فاأا إعلِ إم ُه إم أا ان ا
ص ادقاةً ِِف أاإماواِلِِ إم تُ إؤ اخ ُذ ِم إن أا إغنِياائِِه إم اوتُ ارُّد اعلاى فُ اقارائِِه إم »
اَّللا إافات ار ا
ض اعلاإي ِه إم ا
(صحيح البخاري ،كتاب الزكاة عن ابن عباس )
” به آنها بفهمان كه اهلل متعال بر اموال شان زكات را فرض گردانيده است كه از اغنياي شان
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گرفته ميشود و به فقراي شان توزيع ميگردد“
صحابة كرام برين امر اتفاق دارند كه بايد با مانعين زكات جنگ صورت گيرد  .پس كسيكه از
فرضيت آن منكر ميشود  ،كافر ميشود و اما كسانيكه فرضيت آنرا ميپذيرند اما از اداي آن اباء
ميورزند  ،اگر در داخل دار اسالم و تحت سيطرة دولت اسالمي قرار داشتند  ،امام مسلمين زكات
را جبراً از آنها اخذ نموده و عالوه برآن جزاي تعزيري مناسبي برايشان تعين مينمايد  .اما اگر
خارج حيطة دولت قرار داشته و از قوت و شوكتي برخوردار بودند  ،دولت اسالمي در مقابل
شان اعالن جهاد مينمايد  ،چنانچه ابوبكر صديق  با مانعين زكات به جنگ پرداخته و اين سخن
مشهورش را گفت كه:
ول اِ
« و اِ
اَّلل ل إاو امانعُ ِوِن ِعاقاَلً اكانُوا يُاؤُّدوناهُ إِاَل ر ُس ِ
صلاى ا
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام لااقاتا إلُت ُه إم اعلاى امإن ِع ِه »
اَّلل ا
ا
ا
(صحيح البخاري ،كتاب األعتصام ابلكتاب و السنة عن اِب هريرة)
” سوگند به اهلل كه اگر ريسمان كوچك زانوبند شتر را كه به رسول اهلل  ميدادند از من منع
كنند با ايشان ميجنگم “
 44ـ زكات بر هر زن و مرد مسلماني فرض ميگردد كه مالك نصاب بوده و قرضدار
نباشد و بر مال دست داشته اش يك سال قمري بگذرد .
بايد دانست كه وجوب زكات بر مال است  ،بنابرين در وجوب آن كبير و صغير و عاقل و
مجنون يك حكم دارد و بعد از گذشت يكسال زكات باالي آن واجب ميگردد  .اما قبل از
گذشت يكسال زكات واجب نميگردد و اين حكم شامل پول نقد  ،طال و نقره  ،اموال تجارتي و
مواشي ميگردد .
اما در مورد زكات حاصالت زراعتي و ميوجات و معادن تمام علماء متفق القول اند كه
گذشت يكسال شرط نميباشد  .بلكه هنگام جمع آوري حاصالت و استخراج معدن بايد
مقدارمقرر شرعي آنرا بعنوان زكات بپردازد .
زكات با گذشت يك سال بر ذمة مالك مالي كه بحد نصاب رسيده باشد واجب ميگردد
اگرچه بعد از آن تمام مال او تلف گردد  .امام ابوحنيفه  برين نظراست كه در اثر تلف شدن تمام
اموال زكات واجب شده ساقط ميگردد  .مگر در صورتيكه امام زكات را خواسته باشد و شخص
مذكور از پرداخت آن خود داري كرده باشد .
 45ـ مقدار نصابي كه سبب فرضيت زكات ميگردد  ،نظر به اختالف اصناف اموال
مختلف مي باشد و تفصيل آن قرار ذيل است :
الف  :زكات مواشي :
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 4ـ مواشي شامل حيواناتي مانند شتر  ،گاو  ،گوسفند و بز ميشود كه تفصيل زكات
آن چنين است :
الف  :نصاب شتر و مقدار زكات آن :
مقدار زكات آن
تعداد شتر
گوسفندي كه شش ماه را تكميل كرده باشد و يا بزي كه يكسال را
 5ـ  شتر
تكميل كرده باشد.
دو گوسفند .
 10ـ  14شتر
سه گوسفند.
 15ـ  1شتر
چهار گوسفند.
 0ـ  4شتر
يك ” بنت مخاض“( شتر مادة كه يك سال را تكميل كرده
 5ـ  5شتر
باشد ).
يك ” بنت لبون “( شتر مادة كه دو سال را تكميل كرده باشد
 ـ  45شتر
).
 4ـ  0شتر يك ” حقه“( شتر مادة كه سه سال را تكميل نموده و قابل سواري
وحمل گرفتن باشد).
يك ” جذعه “ (شتر مادة كه چهار سال را تكميل كرده باشد
 1ـ  5شتر
).
دو ” بنت لبون“ .
 ـ  0شتر
دو ” حقه“ .
 1ـ  10شتر
 11ـ  1شتر سه ” بنت لبون“.
دو حقه و يك بنت لبون .
 140ـ 14شتر
سه حقه .
 150ـ  15شتر
 10ـ  1شتر چهار بنت لبون.
 10ـ  1شتر يك حقه و سه بنت لبون .
دو حقه و دو بنت لبون .
 180ـ  18شتر
سه حقه يك بنت لبون.
 10ـ  1شتر
 00شتر چهار حقه يا پنج بنت لبون .
برهمين قياس بر شترهايي كه از دوصد اضافه گرديد  ،بر هر چهل شتر يك ” بنت لبون“ و بر
هر پنجاه شتر يك ”حقه“ الزم ميگردد  .امام ابوحنيفه  ،امام ثوري وامام نخعي برين نظر اند كه اگر
تعداد شترها از يكصدو بيست اضافه شد  ،فريضة زكات دوباره آغاز ميگردد و در هر شتر يك
گوسفند الزم ميگردد تا تعداد آنها به يكصدو چهل و پنج برسد  .بعد از آن دوحقه و يك بنت
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مخاض الزم ميگردد و چون به يكصدو پنجاه رسيد  ،سه حقه الزم ميگردد و بعد از آن دوباره
آغاز گرديده در هر پنج شتر يك گوسفند الزم ميشود .
شرط ديگري كه بعد از تكميل بودن نصاب زكات و گذشت يكسال براي فرضيت زكات
شتر الزم است  ،اينست كه شتر هاي در چراگاه ها بچرد و مصارف كمتري داشته باشد  .اما امام
مالك  برين نظر است كه چريدن شتران در چراگاهها شرط الزم براي وجوب زكات نميباشد ،
بلكه شتراني كه در صحرا ميچرند و يا توسط مالك آن علف داده ميشوند يكسان بوده و زكات
آن باهم برابر است  .و در كمتر از پنج شتر زكات فرض نميگردد .
 4ـ ب  :نصاب گاو و گاوميش
مقدار زكات
تعداد
يك ” تبيع“ وآن گاو مذكري است كه يكسال راتكميل نموده و به
 0ـ  گاو
دوسالگي داخل شده باشد .اگر بعوض آن  ،گاو يكسالة ماده را
بدهد نيز پذيرفته ميشود .
يك ” مسنه “ و آن گاو مادة است كه دو سال را تكميل كرده باشد
 40ـ  5گاو
و اگر موجود نبود بعوض آن  ،گاو دوسالة مذكر نيز پذيرفته ميشود .
 0ـ  گاو دو رأس تبيع
يك مسنه و يك تبيع
 0ـ  گاو
دو مسنه
 80ـ  8گاو
سه رأس تبيع
 0ـ  گاو
يك مسنه و يك تبيع
 100ـ  10گاو
دو رأس مسنه و يك تبيع
 110ـ 11گاو
سه رأس مسنه ويا چهار رأس تبيع 
 10گاو
بعد از آن بر همين قياس بر هر سي گاو يك تبيع و بر هر چهل گاو يك مسنه اضافه ميگردد .
بعد از تكميل بودن نصاب  ،گذشت يكسال و چريدن در چراگاهها نيز شرط وجوب زكات
ميباشد  .امام مالك  ميگويد كه چريدن در چراگاه شرط وجوب زكات نبوده و آنكه توسط
مالك آن علف داده ميشود و يا در صحرا ها و چراگاهها ميچرد با هم يكسان است .
در وقت شمار كردن ،نصاب گاو و گاوميش باهم يكجا حساب ميگردد و در كمتر از سي گاو
زكات فرض نميباشد .
 48ـ ج  :زكات گوسفند و بز :
مقدار زكات
تعداد
يك ” جذعه“ (گوسفندي كه شش ماه را تكميل كرده باشد  .و در
 40ـ 10
عدم موجوديت آن يك ” ثنيه“ و آن بزي است كه يكسال را تكميل
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كرده باشد  .اما اگر تمام گوسفندها كمتر از ششماه داشتند  ،در
آنصورت يكي از آنها گرفته ميشود
 11ـ  00دو گوسفند
سه گوسفند
 01ـ
چهار گوسفند
400
بعد از آن بر هر صد گوسفند يك گوسفند الزم ميگردد و در وقت شمارش نصاب بز و
گوسفند با هم يكجا حساب ميشود و شرط وجوب زكات اينست كه گوسفندان در صحرا
بچرد .
با  :زكات حاصالت زراعتي و ميوهجات :
 4ـ بر هر چيزي كه اهلل متعال بر زمين ميروياند و قابليت خشك شدن و ذخيره شدن را
داشته و وزن و پيمانه ميگردد و مقدار آن اضافه تر از ” پنج وسق“ 1باشد  ،عشر الزم ميگردد .
البته اين مقدار در صورتي است كه از آب باران  ،جويبار و دريا ها به صورت طبيعي آبياري
گردد  .اما اگر با وسايلي مانند واترپمپ  ،دلوها و غيره وسايل آبياري گرديده و مصارفي را در پي
داشت  ،درآنصورت نصف عشر (بيستم حصه) الزم ميگردد .
امام ابوحنيفه  ميگويد  :در هر چيزي كه مقصد از كشت كردن آن گرفتن حاصل از زمين
باشد  ،زكات واجب ميگردد بجز از ني  ،گياه  ،چوب و امثال آن  .پيامبر عليه السالم ميفرمايد :
ف الإعُ إش ِر »
ت ال ا
س اماءُ اوالإعُيُو ُن أ إاو اكا ان اعثا ِرًَّّي الإعُ إش ُر اواما ُسِق اي ِابلنا إ
صُ
« فِ ايما اساق إ
ض ِح نِ إ
(صحيح البخاري،كتاب الزكاة  ،عن عبدهللا بن عمر )
” در آنچه كه بوسيلة باران (دريا  ،چشمه و جويبار) آبياري ميشود و درختاني كه در كنار آب
قرار داشته و بوسيلة ريشه هاي خود آب ميخورد  ،عشر است و در آن زراعتي كه بوسيلة شتر
آب داده ميشود نصف عشر است “ “
اين حديث شريف عام بوده شامل سبزيجات نيز ميشود زيرا از كشت كردن آنها نيز گرفتن
حاصل از زمين مقصد ميباشد  ،پس ازين ناحيه شباهت به حبوبات پيدا ميكند  .همچنان عموم
حديث ثابت ميكند كه در قليل و كثير آن زكات واجب ميگردد و مقدار آن نبايد به پنج وسق
مقيد گردد  ،زيرا در وجوب زكات حاصالت زراعتي مرور يكسال شرط نميباشد بنابرين نصاب
معتبر نيز ندارد .
كسانيكه ميگويند كه زكات بر چيز كمتر از پنج وسق واجب نميگردد  ،به اين حديث استدالل
ميكنند .
======================================================
1ـ يک وسق شصت صاع ميشود و صاع تقريباً يک و نيم كيلو است.
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ال لايس فِيما أاقا ُّل ِمن اَخإ ِ
اب صلاى ا ِ
ٍِ
اْلُ إد ِر ِي ر ِ
ض اي ا
ص ادقاةٌ
سة أ إاو ُس ٍق ا
اَّللُ اعإنهُ اع إن النِ ِي ا
اَّللُ اعلاإيه او اسلا ام قا ا إ ا ا
« اع إن أِاِب اسعيد إ ي ا
إ ا
ِ
ِ
س ٍة ِم إن إِ
ص ادقاةٌ اواَل ِِف أاقا ال ِم إن اَخإ ِ
س أ ااو ٍاق » (متفق عليه ،كتاب الزكاة)
اْلبِ ِل ال اذ إود ا
اواَل ِِف أاقا ال م إن اَخإ ا
” از ابي سعيد الخدري  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :در كمتر از پنج وسق زكات
نيست و در كمتر از پنج شتر زكات نيست و در كمتر از پنج اوقيه نقره صدقه نيست “
اين حديث صحيح بوده و حكم آن خاص است و از عموميت حكم حديث فوق الذكر
چيزهايي را خاص گردانيده است و ميدانيم كه حديث خاص هميشه مقدم بر حديث عام است .
اما عدم اشتراط گذشت يكسال به اين علت است كه چون زراعت به درو كردن برسد ،
نموي آن تكميل گرديده و ضرورتي به باقي گذاشتن ندارد  .اما در ساير اشياء گذشت يك سال
به اين علت معتبر دانسته شده است كه ممكن است درين مدت ،زيادت و مفاد آن به درجة كمال
برسد.
همچنان نصاب بخاطري تعين شده است كه مال به اندازة باشد كه تحمل پرداخت زكات را
داشته باشد واين مالحظه در زكات حاصالت زراعتي نيز قابل تأمل است .
ج  :زكات طال و نقره :
 41ـ طال و نقره كه به حد نصاب رسيده و بر آن يك سال بگذرد  ،زكات برآن واجب
ميگردد  .نصاب نقره دوصد درهم است كه در مقابل آن پنج درهم زكات فرض ميگردد  .و
نصاب طال بيست مثقال تعين شده است و زكات آن نيم مثقال است  .و اگر تجارت درهم و دينار
(صرافي) ميكرد  ،در پايان سال زكات سرمايه و فائدة آنرا يكجا بايد بپردازد  .
در مورد زيورات زنان كه براي استعمال بوده و آنرا به عاريت ميدهند  ،دو نظر وجود دارد ،
عدة برين اند كه بر آن زكات الزم نيست  .و شمار ديگري برين نظرند كه مانند ساير اموال بايد
زكات آنرا بپردازد .
د  :زكات معادن :
 41ـ اشياي بدست آمده از معادن نيز مانند اموال ظاهري بوده و زكات آن بايد پرداخته
شود  .اشياييكه از معادن بدست مي آيد اعم از جامدات مانند طال  ،نقره  ،آهن و يا مايعات مانند
نفت  ،سنگهايي كه قابليت شكستن را دارند مانند جواهرات مختلف همه درين حكم شامل بوده
و در صورتيكه مقدار آن بعد از تصفيه به حد نصاب برسد زكات آن بايد ( )5%اداء گردد .
امام ابوحنيفه  ميگويد  :بر اشياي بدست آمده از معدن كم باشد و يا زياد  ،خمس الزم است
زيرا معدن نيز در حكم ركاز شامل است .
اما در جواهراتي كه از بحر بدست مي آيد  ،مانند لؤلؤ ومرجان زكات الزم نميباشد  .اگرچه
امام احمد بن حنبل آنرا در حكم معدن قرار داده و زكات را باالي آن واجب ميداند .
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هـ  :ركاز (دفينه هاي زمان جاهليت) :
 4ـ ركاز اموالي را ميگويند كه مربوط به عهد جاهليت بوده و از زمينهاي غير
شخصي و راههاي عام بدست مي آيد  .چنين اموال به كسي تعلق دارد كه آنرا بدست آورده
است و بايد خمس آنرا بعنوان زكات واجبي بپردازد  .چنانچه رسول اهلل  فرمودند :
«اِِف يِ
الراكا ِز إ
س » (صحيح البخاري ،كتاب الزكاة عن اِب هريره ) 
اْلُُم ُ
” در ركاز (دفينه هاي زمان جاهليت) خمس است “
پرداخت خمس حكم عام بوده و هر كسيكه ركاز را بدست آورد بايد خمس آنرا بپردازد و
درين حكم مسلمان  ،غير مسلمان  ،طفل  ،بالغ  ،مجنون و غيره با هم برابر اند .
شناخت اينكه مال بدست آمده از عهد جاهليت است و يا نه  ،از عاليمي ممكن است كه بر
آن نقش بسته است  .اگر در آن عاليمي از عهد جاهليت بود مانند رسم بت  ،اسم پادشاه  ،خط
مخصوص و يا تاريخ مربوط به آنها  ،پس مال مذكور ركاز بوده و احكام ركاز باالي آن جاري
ميگردد  .اما اگر باالي آن نشانه هايي از عهد اسالمي وجود داشته و عاليمي چون آيات قرآني ،
تاريخ هجري و غيره و جود داشت در آنصورت در حكم ” لقطه“ 1بوده و احكام لقطه باالي آن
جاري ميگردد .
و اگر ركاز در زمين شخصي كسي پيدا شود مربوط به مالك زمين بوده و بايد خمس آنرا
بپردازد و يابندة آن هيچ حقي در آن ندارد .
و  :عروض (اموال تجارتي) :
 4ـ عروض جمع عرض است هر جنس غير از قيمت را ميگويند  .و شامل تمام انواع
اموال و امتعه اعم از نباتات  ،حيوانات  ،اموال منقول و غير منقول ميگردد  .كه مردم غرض
تجارت و كسب منفعت به خريد و فروش آن ميپردازند .
زكات در اموال تجارتي زماني فرض ميگردد كه قيمت آن به حد نصاب طال رسيده و يكسال
بر آن بگذرد  .البته زيادت اموال و كمي آن از حد نصاب در طول سال اعتبار ندارد بلكه مهم
اينست كه در اول و نهايت سال حد نصاب پوره باشد و منفعت حاصله از تجارت نيز تابع اصل
سرمايه بوده و در نهايت سال همراه با اصل سرمايه قيمت گذاري گرديده و مطابق قيمت آن
زكاتش پرداخته ميشود .
دوم ـ جـزيه :
 44ـ جزيه عبارت از مقدار معين مالي است كه از فرد ذمي اخذ ميگردد  .به تعبير ديگر
جزيه مالياتي است كه بر افراد غير مسلمان وضع ميگردد كه بعد از داخل شدن تحت ذمة
======================================================
 1ـ لقطه مالي را گويند كه از سر راه يافت شود و مالک آن معلوم نباشد.
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مسلمانان به دولت اسالمي پرداخته و در مقابل آن از تسهيالت عامه و خاصه مستفيد ميگردند .
مشروعيت جزيه در قرآن كريم  ،سنت نبوي و اجماع صحابه ثابت ميباشد .
اهلل متعال ميفرمايد :
              
             
(   التوبه))/

” با كسانى از اهل كتاب كه به اهلل و روز قيامت ايمان نمي آورند  ،و آنچه را اهلل و پيامبرش
حرام كرده اند  ،حرام نمي شمارند  ،و دين حق را نمي پذيرند  ،بجنگيد تا با دست خود در
حاليكه [ نسبت به احكام دولت اسالمي ] متواضع و فروتن اند  ،جزيه بپردازند “ )(.
و رسول اهلل  جزيه را از مجوسيهاي بحرين اخذ نمودند  .وفقهاي كرام بر مشروعيت اخذ
جزيه از غير مسلمان اجماع دارند  .
 45ـ شرط وجوب و پرداخت جزيه عبارت از عقل  ،بلوغ و مرد بودن ميباشد  .بنابرين
جزيه بر اطفال  ،مجانين ،زنان و سالخوردگان الزم نميگردد  .همچنان سالمت اعضاء  ،صحت
جسماني نيز از شروط الزم براي لزوم جزيه ميباشد  .بنابرين شخص مريض مزمن  ،نابينا ،
بزرگسال و ناتوان مكلف به پرداخت جزيه نميباشد  .در مورد راهب نظريات مختلفي وجود دارد
 ،عدة به صورت مطلق راهب را مكلف به اداي جزيه ميدانند  .و شمار ديگري گفته اند كه اگر
راهب همراه با مردم زندگي كرده و توان كار را داشته باشد مكلف به اداي جزيه ميباشد  .در غير
آن از اداي جزيه معاف ميباشد .
 4ـ جزيه در نهايت هر سال الزم گرديده و همانوقت اخذ ميگردد و امام ابوحنيفه
ميگويد كه جزيه در ابتداي سال الزم گرديده و در نهايت سال اخذ ميگردد .
مقدار آن قرار ذيل است :
بر فقيري كه توان كار را داشته و بالفعل شامل كار ميباشد  .ساالنه  1درهم
بر شخص متوسط الحال ساالنه  4درهم
بر شخص متمول ساالنه  48درهم .
اما بعضي فقهاء مقدار آنرا غير معين دانسته و تعين آنرا به امام و دولت اسالمي گذاشته است
تا مطابق شرايط زماني و مكاني مقدار آنرا تعين نمايد .
 4ـ جزيه زماني ساقط ميگردد كه شخص ذمي مسلمان شود و يا دولت اسالمي از
حمايت ودفاع از اهل ذمه عاجز گردد  .چنانچه ابوعبيده  جزية بعضي از شهرهاي شام را به اهل
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آن مسترد كرد زيرا لشكر مسلمانان توان دفاع وحمايت از آنها را نداشتند 1 .

در صلحنامة كه بين خالد بن وليد و ”صلوبا بن نسطونا“ ”صاحب قس ناطف“ در منطقه حيره
نوشته شد  ،آمده است كه ” اگر از شما دفاع كرديم بايد جزيه را بپردازيد در غير آن مكلف به
پرداخت جزيه نميباشيد تا زمانيكه توان دفاع و حمايت از شما را حاصل نماييم“

سوم ـ خـراج :

 48ـ خراج عبارت از مالياتي است كه بر زمينهايي مقرر ميگردد كه بدست مجاهدين فتح
گرديده و دوباره بدست صاحبان اصلي آن گذاشته ميشود تا آنرا كشت نموده و حاصالت آنرا
2
بردارند ..
نخستين كسيكه اين شيوه را عملي نمود  ،خليفة راشد عمر بن الخطاب  بود كه زمينهاي
زراعتي عراق را كه توسط مجاهدين فتح گرديده بود بعد از مشورت با صحابه و توافق ايشان ،
دوباره به صاحبان اصلي آن سپرد و خراج معيني را باالي آنها مقرر نمود  .زمينهاييكه برآن خراج
تعين گردد  ،بنام زمينهاي خراجي ياد ميشود .
 4ـ خراج به دو نوع است .
الف  :خراج وظيفه (خراج معين )  :آنست كه نظر به مساحت و كيفيت زمين و نوع زراعت
در آن مقدار معيني مقرر ميگردد .
ب  :خراج مقاسمه  :آنست كه نسبت معيني از حاصالت زمين را بعنوان خراج ميپردازد .
مانند ربع  ،خمس و امثال آن .
فرق بين اين دونوع خراج در اينست كه خراج معين  ،مقدار معيني است كه در مقابل سپردن
زمين به شخصي بااليش واجب ميگردد و شخص مذكور مكلف است كه همان مقدار معين را
بپردازد و اين مقدار ساالنه فقط يك مرتبه اخذ ميگردد  .اما در خراج مقاسمه وجوب خراج به
زمين و حاصالت آن تعلق ميگيرد نه به تسليم نمودن زمين و ميسر ساختن زمينة زراعت زمين .
كه درين صورت اگر صاحب زمين با وجود ميسر بودن امكانات زراعت  ،بازهم زمين را باير و
بدون زراعت گذاشت خراج بااليش واجب نميگردد  .همچنان در خراج مقاسمه هر باري كه
زمين حاصل ميدهد بايد مقدار معين آنرا به دولت اسالمي بپردازد .
 440ـ مقدار خراج با در نظر داشت نوع زمين و حاصلخيزي آن تعين ميگردد تا مبادا خراج
تعين شده بر صاحب زمين خيلي سنگين و بيش از حد باشد  .علماء مالحظاتي را درين مورد بيان
نموده اند كه ميتوان از خالل آن  ،معيار هايي را بدست آورد و مطابق آن كيفيت و نوع زمين را
======================================================
1ـ الخراج از ابويوسف ص139
1ـ شرح األزهار ج 1ص571

334

اصول دعوت

www.eslahonline.net

تعين نمود  .اين مالحظات شامل مقدار حاصلخيزي زمين  ،نوع زراعتي كه در آن ممكن است ،
ارزش مالي حاصالت  ،طريقة آبياري زمين  ،و مسافت زمين از شهر و بازار ها و امثال آن ميگردد .
 441ـ اگر صاحب زمين از كشت كردن زمين خويش عاجز ماند  ،درين صورت فقهاي
مذهب حنفي برين نظرند كه امام ميتوان زمين را به ديگري به اجاره بدهد و يا شخصي را در مقابل
اجورة معيني استخدام كند و اجوره و مصارف زمين را از بيت المال بپردازد  .بعد از جمع آوري
حاصالت زمين  ،تمام مصارف را همراه با خراج آن اخذ نموده و بقيه را به صاحب زمين بدهد .
امام ابويوسف ميگويد  :براي كسيكه به علت تنگدستي و نبود وسايل كشت و كار از كشتن
زمين خود عاجز ماند  ،بايد از بيت المال مسلمين برايشان قرض داده شود تا وسايل كار را تهيه
نموده و زمين خود را كشت كند و از حاصالت آن قرضهاي خود را بپردازد .
فقهاي شاقعي و حنبلي ميگويند كه در صورت عاجز ماندن صاحب زمين  ،مأمور ميگردد كه
آنرا به ديگري به اجاره بدهد و يا از آن دستبردار شود تا دولت آنرا به شخص ديگري بسپارد  .او
حق ندارد كه زمين را بدون كشت و كار به شكل باير نگهدارد  ،اگرچه خراج آنرا از مدارك
ديگري بپردازد  .زيرا در صورت عدم كشت و كار  ،زمين زراعتي به خارزار و خرابه مبدل
ميگردد و اينكار جايز نبوده و بيت المال مسلمين را متضرر ميسازد.
واقعيت اينست كه راه حلهايي كه فقهاي اسالم براي معضلة عدم كشت و كار در زمين پيشنهاد
نموده اند  ،همه قابل عمل بوده و دولت اسالمي ميتواند كه مناسب ترين آنها را انتخاب نمايد .
چهارم ـ عشور (مالیات گمركي)
 44ـ تكسها و ماليات گمركي است كه بر اموال اهل ذمه و مستأمن ها مقرر ميگردد  .به
اين معنا كه اگر شخص ذمي مال التجارة خود را از يك شهر به شهر ديگر در دار اسالم به غرض
تجارت انتقال ميدهد  ،محصول آن كه نصف عشر است اخذ ميگردد  .و مستأمن (غير مسلماني
كه با گرفتن امان داخل سرزمين مسلمانان ميگردد ) زمانيكه اموال خود را غرض تجارت به دار
اسالم وارد ميكند  ،بايد عشر آنرا بعنوان ماليات گمركي بپردازد  .البته تعين عشر يك قاعدة عام
بوده و در تبعيت از قاعدة ” عمل بالمثل“ كم و يا زياد شده ميتواند  .يعني اگر دولت متبوع
شخص مستأمن محصول زيادتر از عشر از تجار مسلمين اخذ مينمود  ،از تجار آن دولت كه به
سرزمين مسلمين داخل ميشود  ،ماليات بيشتر از عشر اخذ ميگردد و اگر كمتر اخذ مينمودند از
تاجران آنها نيز كمتر اخذ ميشود .
 44ـ فقهاي حنفي  ،زيديه و بعضي از فقهاي حنابله اين شرط را گذاشته اند كه مال
التجارة ذمي بايد به حد نصاب برسد تا محصول گمركي باالي آن الزم گردد  1 .در حاليكه امام
======================================================
1ـ شرح السير الکبير از امام سرخسي ج 4ص  ،284شرح األزهار ج 1ص ، 577المغني ج 8ص519
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مالك  چنين شرطي را معتبر نميداند .
محصول گمركي در سال يكبار از شخص ذمي و مستأمن گرفته ميشود  .اما در صورتيكه
شخص مستأمن مال خو را دوباره به وطن خود برده و بار ديگر وارد مملكت اسالمي نمايد ،
محصول گمركي باردوم نيز از او اخذ ميگردد .
پنجم ـ غنیمت ها :
 444ـ غنيمت  ،چنانچه ابن تيميه  ميگويد  :عبارت از مالي است كه بعد از جنگ با كفار
بدست مسلمانان مي افتد  .اهلل متعال مال مذكور را بنام ” انفال“ ناميده است  .زيرا سبب زيادت در
1
اموال مسلمين ميگردد .
غنيمت در مجموع شامل چهار صنف ميگردد :
اول  :اسيران جنگي
دوم  :اسيران غير محارب
سوم  :زمينها و اموال غير منقول
چهارم  :اموال منقول
اسيران جنگي مرداني اند كه عمالً درميدان جنگ حضور داشته و بعد از شكست در برابر
مسلمانان ،به اسارت در آمده باشند .اين صنف اسيران اگر به كفر خود اصرار ورزيده و از قبول
اسالم خود داري ميكند ،امام مسلمين ميتواند كه در مورد آنها يكي از چهار حكم ذيل را اختيار
نمايد:
 1ـ قتل كردن .
 ـ غالم ساختن .
 ـ آزاد ساختن در مقابل فدية مالي و يا تبادله با اسيران مسلمان .
2
 4ـ احسان گذاشتن و آزاد كردن بدون فديه .
اما اگر اسيري مسلمان شد  ،جزاي قتل از او ساقط ميگردد و امام ميتواند كه فيصلة هاي
سهگانة ديگر را كه عبارت از غالم ساختن  ،آزادي در مقابل فديه و آزاد كردن بدون عوض اند
تطبيق نمايد .

3

 445ـ اسيران غير محارب شامل زنان  ،اطفال و اشخاص غير شامل در جنگ ميباشند  .قتل

اينها جايز نيست  ،بلكه از جملة غنايم بحساب آمده و بين مجاهدين تقسيم ميگردند  .و اگر امام
======================================================
1ـ السياسة الشرعيه از ابن تيميه ص30
2ـ ابو يعلي ص125
3ـ الماوردي ص126
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مصلحت را درين ديد كه آنها را در مقابل فدية مالي آزاد سازد  ،چنين كاري برايش جايز است و
مال بدست آمده ازين طريق جزء غنايم بحساب آمده و باالي مجاهدين تقسيم ميشود  .همچنن

امام صالحيت دارد كه آنها را در مقابل اسيران مسلمان تبادله نمايد  ،اما عوض آنرا بايد از سهم
مصالح عامه به مجاهدين بپردازد  .واگر آنها را با گذاشتن منت و احسان و بدون عوض آزاد
1
ميسازد  ،بايد مجاهدين را راضي نمايد تا آنها از حقوق خود گذشته و عوض مالي را بپذيرند .
 44ـ در مورد زمينهاي فتح شده بحثهايي در كتات ” األموال “ از ابو عبيد و كتاب ”

احكام السلطانيه“ از ماوردي صورت گرفته است كه خالصة آن چنين است ؛ زمينهايي كه
مسلمانان برآن تسلط مييابند  ،سه نوع ميباشد :
الف  :قسم اول آنست كه باشندگان و مالكين آن قبل از جنگ با مسلمانان  ،دعوت را پذيرفته
و به اسالم داخل ميشوند  ،اين زمينها در ملكيت آنها باقي مانده و عشر آنرا مطابق شريعت
اسالمي ميپردازند و در اصطالح شرعي بنام زمينهاي عشري ياد ميشوند .
ب  :نوع دوم آنست كه در برابر خراج معين با انعقاد صلح فتح ميگردد  .درين صورت مطابق
مفاد صلحنامه عمل صورت ميگيرد و چيز بيشتر از آن بااليشان الزمي نميباشد .
صلح به صورت عموم به دو شكل صورت ميگيرد .
اول  :آنست كه صلح به اين شرط صورت گيرد كه ملكيت زمينها به مسلمانان سپرده شود .
درين صورت زمينها در ملكيت اوقاف مسلمين داخل گرديده و حاصل آن در مصالح عامة
مسلمانان به مصرف ميرسد.
دوم  :نوع دوم آنست كه صلح به اين شرط انعقاد يابد كه زمين در ملكيت آنها باقي مانده و
ساالنه خراج معيني را بپردازند  .درين صورت ميتوانند كه زمين را به فروش برسانند  ،برخالف
نوع اول كه فروش زمين در آن غير جايز ميگردد .
ج ـ نوع سوم آن زمينهايي است كه بعد از جنگ بدست مسلمانان فتح گرديده و تحت تسلط
شان واقع شده است  .در مورد اين زمينها اختالفاتي بين فقهاءوجود دارد .
امام شافعي ميگويد  :اين نوع زمينها مانند ساير اموال منقول  ،غنيمت بحساب آمده و باالي
مجاهدين تقسيم ميگردد  .اما اگر مجاهدين به رضا و رغبت خود آنرا در دسترس امام قرار دهند ،
جايز است و درين صورت جزء اموال وقفي قرار گرفته و در اختيار بيت المال مسلمين گذاشته
ميشود و حاصالت آن در مصالح عامة مسلمانان بمصرف ميرسد .
امام مالك  تقسيم چنين زمينها را به هيج صورت جايز ندانسته است  .امام ابوحنيفه ميگويد
كه در مورد چنين زمينها امام مسلمانان اختيار دارد و ميتواند كه آنرا بين مجاهدين تقسيم نمايد كه
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درين صورت به زمينهاي عشري تبديل ميگردد و هم ميتواند كه آنرا دوباره به صاحبان اصلي آن
برگشتانده و خراج معيني باالي آن وضع نمايد كه درين صورت به زمينهاي خراجي مبدل گرديده
وباشندگان آن اهل ذمة مسلمانان ميشوند  .همچنان ميتواند كه آنرا وقف مسلمانان نمايد كه درين
صورت در جملة دار اسالم داخل ميشود  .فرقي ندارد كه مسلمانان در آن سكونت اختيار نمايند
و يا اينكه در ملكيت دولت اسالمي بوده و مشركين را اجازه دهد كه در آن سكونت اختيار نمايند
 .البته تنازل از ملكيت آن به نفع مشركين به هيچ صورت جايز نميباشد .
امام ابوعبيد اين نظر را ترجيح داده است كه امام ميتواند زمينهاي مفتوحه را بعد از اخراج
خمس آن بين مجاهدين تقسيم نمايد و يا آنرا وقف مسلمين قرار دهد  .و نظري را كه فقهاي
احناف ارائه كرده است  ،متضمن نظرية است كه امام ابو عبيد آنرا ترجيح داده است  .بنابرين رأي
احناف درين مسئله به نظر ما صائب و قابل ترجيح ميباشد .
 44ـ اموال منقول كه عمدتاً مال غنيمت را تشكيل ميدهد  ،زماني تقسيم ميگردد كه جنگ
به پايان رسيده و پيروزي مسلمانان متحقق گردد  .امام ميتواند كه آنرا بعد از جمع آوري در دار
حرب تقسيم نمايد و هم ميتواند كه تقسيم آنرا به تأخير انداخته و بعد از رسيدن به دار اسالم به
تقسيم آن اقدام نمايد .
زماينكه ميخواست غنايم را تقسيم نمايد  ،در قدم نخست ” اسالب“ را به مستحقين آن تقسيم
نمايد  ” .اسالب “ كه مفرد آن ”سُلَب “ است اموالي است كه همراه با كافر مقتول ميباشد مانند
لباس  ،سالح  ،اسپ و غيره چيزهايي كه در ميدان جنگ با خود دارد  .اما بعد از شناسايي
مجاهدي كه آنرا به قتل رسانده است اين اموال را به وي ميسپارد  .بعد از آن به كسانيكه همراه با
لشكر مسلمين آمده اند ولي سهم مستقلي در غنايم ندارند مانند زنان  ،اطفال و اهل ذمه  ،مطابق
خدماتي كه به مجاهدين انجام داده اند بخششهايي ميدهد البته به اين شرط كه مقدار آن بيشتر از
سهم مجاهد نشود  .بعد از آن خمس را جدا نموده و بقيه را باالي مجاهدين تقسيم مينمايد  .كه
براي پياده يك سهم و براي سواره سه سهم داده ميشود .
امير مسلمانان ميتواند كه براي كسانيكه شهكاري هايي در ميدان جنگ نموده و راه پيروزي
مسلمانان را آسان ساخته اند  ،هدايايي عالوه بر سهم شان بدهد و اين هدايا را ميتواند كه از
خمس بپردازد و يا از اصل مال غنيمت بدهد .
ششم ـ فـيء :
 448ـ فيء تمام اموالي را ميگويند كه مسلمانان بدون جنگ و قتال از كفار بدست مي
آورند  .فقهاي كرام جزيه  ،خراج  ،محصوالت گمركي  ،مالي كه در مقابل صلح با مشركين
بدست مي آيد و اموالي كه بعد از فرار كفار در منطقه بدست مي آيد تمام اينها را بنام فيء ياد
كرده اند .
اين اموال را بخاطري به اين اسم ناميده اند كه اهلل  آنرا از مشركين گرفته و به مسلمانان
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برميگرداند و همين برگشت معناي لغوي فيء ميباشد  .زيرا اهلل متعال انسانها را بخاطر عبادت خود
خلق نموده است و اموال را بخاطر استفاده و استعانت براي اداي عبادت در اختيار شان گذاشته
است  .و كافر به سبب كفري كه مرتكب ميگردد  ،از مقصد اصلي انحراف نموده است لذا اهلل
متعال نفس ومال او را براي بندگان مؤمن خود مباح قرار داده است  .زيرا كه آنها اين اموال را در
1
راه عبادت اهلل بكار نميبرند .
اصل ثبوت فيء درين آيت كريمه ميباشد :
               
(             الحشر)/

” اموال و زمين هايي را كه اهلل به عنوان غنيمت از آنها(مشركين) به پيامبرش بازگرداند  ،شما
براي به دست آوردنش اسب و شترى نتازانديد [ و در نتيجه به زحمت نيفتاديد ]  ،ولي اهلل
پيامبرانش را بر هر كه بخواهد مسلط و چيره مي كند  ،و اهلل بر هر كاري تواناست  “.
پس فيء مالي است كه بدون جنگ از مشركين بدست مسلمانان برسد .
هفتم ـ موارد ديگر :
 44ـ از موارد و مدارك ديگر بيت المال مسلمين  ،اموالي است كه مالك مشخص ندارد .
مانند كسيكه وفات ميكند و هيچ وارثي بجا نميگذارد  ،اموال غصب شده  ،عاريتها  ،ودايع و امثال
آن كه شناخت مالكان اصلي آن ناممكن باشد .
عالوه برآن  ،دولت اسالمي ميتواند كه زمينهاي باير را قابل كشت نموده و آنرا به اجاره بدهد
و يا كساني را در مقابل اجرت معيني استخدام نمايد و حاصل آنرا به بيت المال مسلمين انتقال
دهد  .اين طريقة است كه عمر  در مورد زمينهاي عراق برگزيد كه در ملكيت كسري  ،خانوادة
شاهي و اشرافيان  ،حكام و درباريان او قرار داشت و آنها در جريان جنگ فرار نموده ويا به قتل
رسيدند  .پس امام ميتواند كه چنين زمينها را تحت ادارة دولت قرار داده و كساني را استخدام
نمايد تا در مقابل اجرت معيني آنرا كشت نموده و حاصل آنرا به بيت المال تحويل دهد و يا
اينكه در مقابل اجارة معين ساالنه آنرا به افرادي بسپارد  .شيوة اول را عمر  و شيوة دوم را عثمان
2
 بكار برد .
از موارد ديگر بيت المال  ،مالياتي است كه امام مسلمين در وقت ضرورت و عدم موجوديت
مال كافي در بيت المال  ،بر ثروتمندان مقرر مينمايد تا مصارف دولت و خدمات عامه را پوره
نموده و ضرورتهاي اصلي حاجتمندان را تكافؤ نمايد .
======================================================
1ـ السياسة الشرعيه از ابن تيميه ص36
1ـ الماوردي ص 185ـ 186
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مصارف بیت المال

اول  :زكات :
 450ـ اموال جمع آوري شده از زكات منحصراً به كساني توزيع ميگردد كه اهلل متعال در
قرآن كريم ذكر نموده است  .ميفرمايد :
   5         
(               التوبه)0/

” صدقات  ،فقط ويژه نيازمندان و تهيدستان [ زمين گير ] و كارگزاران [ جمع و پخش آن ]
و آنانكه بايد [ به خاطر تمايل به اسالم ] قلوبشان را به دست آورد  ،و براى [ آزادى ] بردگان
و [ پرداخت بدهى ] قرضداران و [ هزينه كردن ]در راه اهلل و در راه ماندگان است ; [ اين احكام ]
فريضه اى از سوى اهلل است  ،و اهلل دانا و حكيم است “ .
”فقراء “ كساني اند كه مدارك عايدات و يا معاش و اجورة شان تكافوي ضروريات اولية
زندگي او و خانواده اش نكند و مساكين كساني اند كه هيچگونه درآمدي نداشته و از نهايت فاقه
زمينگير و خانه نشين شده اند و ” عاملين “ كساني اند كه در ادارة جمع آوري زكات مصروف
اند و ” مؤلفة القلوب“ دو نوع اند  .يكي كافري كه بخاطر منفعتي چون مسلمان شدنش و يا دفع
ضررش چيزي از مال زكات برايش داده ميشود و ديگر آن مسلماني است كه بخاطر ثابت قدم
1
شدن در اسالم و يا بخاطر تشويق امثالش چيزي از مال زكات برايش داده ميشود .
” في الرقاب“ شامل كمك به غالماني ميشود كه با صاحب خود عقد كتابت نموده و ميخواهد
كه در مقابل پرداخت مبلغ معيني آزاد گردد  .همچنان آزاد ساختن اسيران مسلمان نيز شامل اين
بند ميباشند  ” .الغارمين“ كساند اند كه بخاطر مشكالت و ضرورتهاي مباح و جايز خود قرض
گرفته اند و از باز پرداخت آن عاجز شده اند  .اما اگر بخاطر معصيتي قرضدار شده اند  ،مستحق
زكات نميباشند تا آنكه صادقانه توبه نمايند  2 .
” في سبيل اهلل “ مجاهديني كه در راه اهلل مصروف جهاد اند  .پس از مال زكات براي نفقه و
مصارف فاميلهايشان داده ميشود و وسايل جهاد مانند اسلحه  ،مهمات و اسپ مطابق ضروريات
======================================================
1ـ السياسة الشرعيه ص48 ، 34
2ـ السياسة الشرعيه ص34
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عصر از آن تهيه ميگردد .
” ابن سبيل“ مسافري است كه در سرزمين بيگانه تنها مانده و پولي ندارد كه بوسيلة آن خود را
به وطن خود برساند .
دادن زكات به هر يك ازين اصناف جايز ميباشد  .اما دادن زكات به كافر جايز نيست. 1
همچنان صاحبان قرابت به پيامبر  از بني هاشم و بني عبدالمطلب در زكات مستحق نميباشند  .
دوم  :زكات و خمس معادن و ركاز :
 451ـ زكات معادن و خمس ركاز در همان بخشهايي بمصرف ميرسد كه زكات ساير اموال
مانند طال  ،نقره  ،حيوانات  ،مال التجاره و حاصالت زراعتي به مصرف ميرسد .
سوم  :غنیمت :
 452ـ خمس مال غنيمت كه به بيت المال تحويل داده ميشود  ،بر كساني به مصرف ميرسد
كه اهلل متعال در سورة انفال ذكر نموده است :
 1            
(األنفال)/
1
   

” و بدانيد هر چيزى را كه [ از راه جهاد] به عنوان غنيمت و فايده به دست آورديد [ كم باشد
يا زياد ] يك پنجم آن براى اهلل و رسول او (صلى اهلل عليه وآله و سلم ) و خويشان پيامبر ،
و يتيمان و مسكينان و در راه ماندگان است “ 
رسول اهلل  سهم اهلل متعال و سهم خود را در مصالح عامة اسالم و مسلمين به مصرف
ميرساند و چهار سهم باقيماندة ديگررا به مستحقين آن ميداد  .البته آنكه بيشتر محتاج بود  ،مقدم
2
ميداشت  .بدون اينكه اين سهم را به طور مساويانه بين شان تقسيم نمايد .
چهارم  :فيء :
 453ـ مال فيء بر كساني تقسيم ميشود كه در قرآن كريم در سورة حشر ذكر شده است  .اهلل
متعال ميفرمايد :
 1            
           1   
               
            
======================================================
 3ـ البته كمک به همساية كافر و محتاج غيراز وچه زكات بر هر مسلمان الزم ميباشد
1ـ زاد المعاد  ،از ابن القيم  ،ج 3ص222
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   5           
           
             
(      الحشر/ـ)10

” آنچه اهلل از [ اموال و زمين هاى ] اهل آن آبادي ها به پيامبرش بازگرداند اختصاص به اهلل
و پيامبر و اهل بيت پيامبر و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان دارد  ،تا ميان ثرومندان شما
دست به دست نگردد  .و [ از اموال و احكام] آنچه را پيامبر به شما عطا كرد بگيريد و از آنچه
شما را نهي كرد  ،باز ايستيد و از اهلل بترسيد ; زيرا اهلل سخت كيفر است  [ )7(.بخشى از غنايم ]
براي فقيران مهاجرى است كه از ديار و اموالشان بيرون رانده شده اند  ،در حالي كه فضل
و خشنودي اهلل را مي جويند وخدا وپيامبرش را ياري مي كنند  ،اينان همان راستگويانند )8(.
و [ براى ] كساني [ از انصار است ] كه پيش از مهاجران در سراي هجرت و ايمان [ يعني مدينه ]
جاي گرفتند  [ ،و ]كساني را كه به سوي آنان هجرت كرده اند دوست دارند  ،و در سينه هاي
خود نياز و چشم داشتي به آنچه به مهاجران داده شده است نمي يابند  ،و آنان را بر خود ترجيح
مي دهند  ،گرچه خودشان را نياز شديدي [ به مال و متاع ]باشد  .و كساني را كه از بخل
و حرصشان بازداشته اند  ،اينان همان رستگارانند  )9(.و نيز كساني كه بعد از آنان [ انصار
و مهاجرين ] آمدند در حالي كه مي گويند  :پروردگارا ! ما و برادرانمان را كه به ايمان بر ما
پيشى گرفتند بيامرز  ،و در دل هايمان نسبت به مؤمنان  ،خيانت و كينه قرار مده  .پروردگارا ! يقين ًا
تو رؤوف و مهرباني “ )10(.
فقيه مشهور امام ماوردي ميگويد  ” :خمس فيء اخذ گرديده و به پنج حصة مساوي تقسيم
ميگرديد  ،يك سهم آن متعلق به رسول اهلل  بود كه از آن در حيات مبارك خود مصارف خود و
اهل خود را برميداشتند و بقيه را در راه مصالح عامة مسلمين مصرف مينمودند  .بعد از وفات
ايشان اين سهم كامالً در مصالح مسلمانان مانند مصارف ارتش اسالمي  ،تهية سالح  ،ساختن
راهها و پلها  ،پرداخت معاشات قضات و ساير مؤظفين و امثالهم به مصرف ميرسيد .
سهم دوم آن مربوط به صاحبان قرابت با پيامبر  ميشد كه شامل بني هاشم و بني عبدالمطلب
است  .سهم سوم آن مخصوص ايتام و حاجتمندان بود  .سهم چهارم آن از مساكين بود و
مساكين كساني اند كه درآمد كافي براي تكافوي ضرورتهاي خود ندارند  .سهم پنجم آن از
مسافراني بود كه مصارف برگشت به وطن خود را نداشتند .
اما در مورد چهار حصة باقيماند  ،اقوال متفاوتي از علماء نقل شده است  .عدة برين اند كه
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مخصوص ارتش مسلمانان ميباشد و تعداد ديگري از علماء برين نظر است كه در مصالح عامة
مسلمانان بايد مصرف شود كه ارتش اسالمي جزء آن بوده و تهية وسايل الزم براي آنها ضمن
1
مصالح عامه ميباشد .
چنانچه ابن القيم ميفرمايند ،واقعيت اينست كه فيء مالي است كه اهلل متعال به رسولش ميدهد
تا آنرا به كساني بدهد كه در آيت فوق نام گرفته شده است  .ولي درين آيت هيچ صنفي از آنها
را مشخص و مخصوص نگردانيده است بلكه به صورت مطلق و عام ذكر نموده است  .بنابرين
فيء بر تمام آنها به مصرف ميرسد  .اما ياد آوري از يتيم و مسكين بخاطري صورت گرفته است
تا توجة بيشتر به آنها گرديده و حتماً در جملة مستحقين شامل گردند نه اينكه مال فيء منحصر و
مخصوص آنها ميباشد  .چنانچه آنها در جملة مستحقين خمس غنيمت نيز ميباشند اما خمس
مخصوص آنها نميباشد .
پس فيء حق تمام كساني است كه در آيت ذكر گرديده است و شامل مهاجرين  ،انصار و
كساني ميگردد كه بعد از آنها به دنيا مي آيد و ميگويند ؛ اي پروردگار ! ما و برادران ما را مغفرت
كن  ،كسانيكه در ايمان آوردن بر ما سبقت جسته اند  .....لذا كساني كه مهاجرين و انصار را
مورد طعن و لعن قرار داده و از آنها اظهار برائت ميكند  ،مستحق فيء نميباشند .
باآلخره گفته ميتوانيم كه فيء در راه مصالح عامة مسلمين به مصرف ميرسد  ،مانند پرداخت
مصارف ارتش اسالمي  ،برآوردن ضروتهاي حاجتمندان  ،معاشات قضات  ،علماء و ساير
مؤظفين و امثالهم و بخشي از آن به عموم مسلمانان داده ميشود  .اين شيوة است كه در سيرت و
عملكرد صحابه كرام نمونه هاي زياد از آن روايت شده است  .چنانچه عمر  ميفرمود  ” :درين
مال هيچ كسي سزاوارتر از ديگري نميباشد  .بلكه هر كسي مطابق سبقيت خود و مطابق كارش
دربرآوردن نيازهاي مسلمين و مطابق مشكالتي كه تحمل نموده است و مطابق حاجت خود از
آن اخذ مينمايد “
ميبينم كه عمر  مستحقين را به چهار كتهگوري تقسيم نموده است .
اول كساني بودند كه در اسالم سبقيت داشتند و به سبب سبقت شان در اسالم مستحق مال
فيء بودند .
دوم كساني بود كه در بخشهاي مختلف جهت حصول مصالح و منافع دنيا و آخرت مسلمانان
مصروف خدمت بودند  ،مانند والي ها  ،كارگزران دولت  ،علماء  ،قضات و غيره .
سوم كساني بودند كه در دفع ضرر و مشكالت از مسلمانان مصروف مجاهدت و كوشش بوده
و تكاليف زيادي را متقبل ميگردند  .مانند مجاهديني كه در دفاع از دين اهلل و سرزمين مسلمانان
مصروف جهاد اند و كسانيكه در سرحدات دولت اسالمي بحيث محافظ ايفاي وظيفه ميكنند .
چهارم  ،حاجتمندان است  .كه چنانچه عمر  فرمودند  ” :سوگند به اهلل كه اگر زنده بودم ،
======================================================
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حق چوپاني كه در كوههاي صنعاء مصروف چوپاني است ازين مال برايش خواهد رسيد “
از توضيحات فوق دانسته ميشود كه تمام مسلمانان در مال فيء حق دارند و بايد بعد از
تكميل امور ضروري مانند مصارف ارتش  ،معاشات كارمندان دولت و تأمين پروژه هاي عام
المنفعه باقيماندة آن به تمام مردم داده شود  .اين مفهومي است كه از آيت فوق الذكر بدست مي
آيد وبعد از مصارف ضروري دولت  ،كسانيكه بيشترين ضرورت را دارند در قدم نخست و به
دنبال آن به ترتيب اندازة ضرورت ،ديگران نيز از مال فيء مستفيد ميگردند .
اموالي كه مالك مشخصي ندارند مانند ميراث بدون وارث  ،اموال غصب شده  ،عاريتها ،
امانتها و ساير اموالي كه مسترد كردن آن به صاحب اصلي اش ناممكن باشد در همان راههايي
مصرف ميشود كه مال فيء در آن مصرف ميگردد .

======================================================
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بحث هفتم :

نظـام جهـاد
 454ـ جهاد در لغت به معناي بذل تمام توان و استعداد است و در اصطالح شرعي بذل
تمام استعداد و توان است كه شخص مسلمان بخاطر نصرت اسالم و كسب رضاي اهلل متعال
انجام ميدهد  .به همين علت است كه مفهوم جهاد در اسالم با قيد ” في سبيل اهلل “ مقيد و
مشخص گرديده است تا دال بر مفهومي باشد كه براي تحقق شرعي ضروري ميباشد .
جهاد با همين مفهوم در قرآن كريم اعالن گرديده و بيان كرده است كه جهاد مسلمانان در راه
اهلل است  ،برخالف قتال كافران كه در راه شيطان است .
              
(النساء)/

” كسانيكه ايمان دارند در راه اهلل ميجنگند و كسانيكه كافر شده اند در راه طاغوت ميجنگند “
ازين مفهوم در بعضي نصوص به جملة ” قتال براي بلند شدن دين اهلل “ تعبير شده است .
چنانچه در حديث شريف ميخوانيم :
ال الارجل ي اقاتِل اِ
ِ
ك ِِف اسبِ ِيل
وسى قا ا
اعةً اويُاقاتِ ُل ِراَّي ًء فاأ ُّ
اي اذلِ ا
ْحياةً اويُاقاتِ ُل اش اج ا
« اع إن أِاِب ُم ا
اب  اف اق ا ُ ُ ُ ُ
ال اج ااء ار ُج ٌل إ اَل النِ ِي
اَّلل ِهي الإعلإيا افهو ِِف سبِ ِيل اِ
ِ ِ
اِ
ِ
اَّلل» ( صحيح البخاري ،كتاب التوحيد)
اَّلل قا ا
ال ام إن قااتا ال لتا ُكو ان اكل امةُ ا ا ُ ا ُ ا ا
” از ابو موسي اشعري  روايت است كه مردي نزد رسول اهلل  آمده و عرض كرد  :يا رسول
اهلل مردي بخاطر حميت و تعصب ميجنگد و مردي بخاطر رياء و خودنمايي ميجنگد  ،پس
كداميك ازينها در راه اهلل است ؟ رسول اهلل  فرمود  :كسيكه ميجنگد تا دين اهلل بلند و برتر گردد
 ،فقط او در راه اهلل است “
مقصد از ” كلمة اهلل “ كه در حديث ذكر شده است  ،اسالم است و بلند ساختن آن به اين
معناست كه اسالم بر تمام اديان پيروز گرديده و در زندگي مردم عمالً نافذ گردد و درين شكي
نيست كه بلند ساختن و تنفيذ دين اهلل موجب رضاي او تعالي ميباشد .
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 455ـ جهاد انواع زيادي دارد از جمله  ،جهاد با زبان است كه با بيان نمودن شريعت اسالم
و طرد و دفع تهمتهاي باطل صورت ميگيرد  .ديگر آن جهاد با مال است كه در راههاي خير
مصرف ميگردد  .بخصوص تجهيز و تهية مصارف مجاهدين  ،خريداري اسلحه و مهمات و
برآوردن ساير ضرورتهاي آنها كه برترين نوع جهاد مالي بحساب مي آيد  .و شكل ديگر آن جهاد
عملي و قتال است كه مسلمان شخصاً در برابر دشمنان اهلل به قتال و مبارزه ميپردازد  .اما زمانيكه
جهاد به صورت مطلق ذكر ميشود  ،مراد از آن جهاد عملي و مسلحانه است  .همچنان جهاد
عملي هميشه همراه با جهاد مالي ذكر ميگردد  .چنانچه ميفرمايد :
              
              
              
                
(الصف 10/ـ )1

” اى اهل ايمان ! آيا شما را به تجارتي راهنمايي كنم كه شما را از عذابي دردناك نجات مي
دهد ؟( )10به اهلل و پيامبرش ايمان آوريد  ،و با اموال و جان هايتان در راه اهلل جهاد كنيد ; اين
[ ايمان و جهاد ] اگر [ به منافع فراگير و هميشگي آن ] معرفت و آگاهي داشتيد  ،براى شما [ از هر
چيزى ] بهتر است ;( )11تا گناهانتان را بيامرزد  ،و شما را در بهشت هايي كه از زيرِ [ درختانِ ]
آن نهرها جاري است و خانه هاى پاكيزه در بهشت هاي جاويدان  ،درآورد ; اين است كاميابى
بزرگ  )1(.و نعمت ديگري كه آن را دوست داريد [ و به شما عطا مي كند ]ياري
و پيروزي نزديك از سوي اهلل است  .و مؤمنان را مژده ده  “ )1(.
 54ـ جهاد و قتال با نفس در برابر دشمنان اسالم در حاالت عادي از فروض كفايي
است  .اما اگر كفار بخشي از سرزمين مسلمانان را اشغال نمود و يا از سوي خليفة مسلمانان نفير
عام اعالن گرديد در آنصورت جهاد به فرض عيني تبديل ميگردد .
امام ابن العربي مالكي ميگويد  :اگر كفار بر بخشي از مملكت اسالمي تسلط يافت و بخاطر
آزادي آن و يا بخاطر نجات اسيران مسلمان نفير عام اعالن گرديد  ،رفتن بسوي ميدان قتال فرض
ميگردد  .درين حالت بايد تمام مسلمانان اعم از سواره و پياده  ،پير و جوان  ،آزاد و غالم  ،مرد و
زن با امكاناتي كه در دسترس دارند به نداي جهاد لبيك بگويند و درين حالت غالم از مواليش ،
زن از شوهرش و پسر از پدرش به اجازة ضرورت ندارند  .تا آنكه دين اهلل پيروز گرديده و
سرزمين مسلمانان محفوظ و دشمنان دين اسالم نابود شوند و اسيران مسلمان آزاد گردند و درين
1
حكم هيچ اختالفي بين علماء وجود ندارد “

======================================================
1ـ احکام القرآن از ابن العربي ج 3ص943
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 45ـ از آنجاييكه جهاد يكي از فريضه هاي اساسي اسالم است  ،لذا توصيه هاي مؤكدي
در مورد آن صورت گرفته و اهلل متعال امر نموده است كه آمادگي هاي الزم براي آن اخذ گردد .
             
              

(        األنفال)0/
” و در برابر آنان آنچه در قدرت و توان داريد از نيرو [ و نفرات و ساز و برگ جنگي ]
و اسپان ورزيده [ براي جنگ ] آماده كنيد تا به وسيله آنها دشمن اهلل و دشمن خودتان ودشمناني
غير ايشان را كه نمي شناسيد  ،ولى اهلل آنان را مي شناسد بترسانيد .و هر چه در راه اهلل هزينه
كنيد  ،پاداشش به طور كامل به شما داده مي شود  ،و مورد ستم قرار نخواهيد گرفت  “ .
پس هر اقداميكه سبب قوت مسلمين شده و براي تداوم جهاد ضروري ميباشد  ،بايد آماده
گردد  .اين امر نظر به شرايط و احوال زماني و مكاني متفاوت ميباشد  .درين شكي نيست كه در
شرايط كنوني آموختن و كسب تخصص در علوم و تكنالوژي وسايل جنگي از مهمترين بخش
آمادگي براي قتال را تشكيل ميدهد  .بنابرين آموختن اين علوم بر تمام امت اسالمي فرض كفايي
بوده و امت اسالمي مكلف است كه افرادي را بقدر كفايت درين بخشها تربيت كند  .زيرا قاعدة
كلي اينست كه ” ما اليتم الواجب إال به فهو واجب“
عالوه بر آن  ،بر هر مسلمان الزم است كه فنون جنگي مانند استعمال انواع سالح  ،انداخت ،
نشان زني و غيره مسايل مربوط به جهاد را بياموزد و به ديگران تعليم دهد  .امام ابن تيميه با اشاره
به اين موضوع ميفرمايد :
” آموختن فنون جنگي و ساختن وسايل جنگ از بهترين اعمال صالحه بشمار رفته و موجب
كسب رضاي اهلل متعال ميگردد و كسيكه ديگران را تعليم قتال و جهاد ميدهد  ،در اجر و ثواب
جهاد آنها شريك ميباشد بدون اينكه از اجر و ثواب مجاهد كاسته شود “
عمر  مسلمانان و اولياي امور شان را توصيه مينمود كه به فرزندان تان تير اندازي و اسپ
سواري را تعليم دهيد  .و رسول اهلل  درين رابطه ميفرمايد :
« من علِم الارمي ُثُا تاراكه ،افلاي ِ
ص ىى» (صحيح مسلم ،كتاب اْلمارة عن عقبة بن عامر )
س مناا ،أ إاو قا إد اع ا
اإ ا ا إا ا ُ إ ا
” كسيكه انداخت را آموخت بعد از آن آنرا ترك نمود  ،از جملة ما نيست و يا گفت  :يقيناً كه
عصيان ورزيده است “
 458ـ واقعيت اينست كه جهاد بخاطر بقاي امت اسالمي و حفظ آبرو و حيثيت آن اهميت
حياتي دارد  .زيرا جهاد است كه هيبت امت اسالمي را تأمين نموده و جرئت تجاوز را از كفار و
منافقين كينه توز و حقود سلب مينمايد .
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عالوه بر آن جهاد عملي دليل قاطعي بر صدق ايمان فرد مسلمان بوده و نشاندهندة مبادرت او
در كاري است كه اهلل متعال آنرا ميپسندد  .به همين دليل است كه اهلل متعال كساني را كه از جهاد
در راه اهلل عقب نشيني ميكنند  ،مورد تهديد و توبيخ قرار داده و ميفرمايد :
                
               

(التوبه)8/
” اى اهل ايمان ! شما را چه عذر و بهانه اي است هنگامي كه به شما گويند  :براي نبرد در راه

اهلل باشتاب [ از شهر و ديارتان ] بيرون رويد ; به سستي و كاهلي مي گراييد [ و به دنيا
و شهواتش ميل مي كنيد ؟ !] آيا به زندگي دنيا به جاي آخرت دل خوش شده ايد ؟ متاع زندگي
دنيا در برابر آخرت جز متاع اندك نيست “ .

 45ـ علماء با در نظر داشت عظمت آثار جهاد و داللت آن بر صدق ايمان فرموده اند ” :

حفاظت مرزها و مقام گزيدن در سرحدات مسلمانان بهتر و افضل تر از مجاورت در بيت الحرام
و مسجد نبوي و مسجد اقصي ميباشد  .به اين دليل كه قيام در سرحدات مسلمانان از جنس جهاد
است و مجاورت در مساجد مذكور در نهايت امر از جنس حج ميباشد  .اهلل متعال ميفرمايد :
            

(                 التوبه)1/
” آيا آب دادن به حاجيان و آباد كردن مسجدالحرام را مانند [ عمل ]كسي قرار داده ايد كه به
اهلل و روز قيامت ايمان آورده و در راه اهلل جهاد كرده است ؟ ! [ اين دو ] نزد اهلل برابر و يكسان
نيستند و اهلل گروه ستمكاران را هدايت نمي كند  “ .
و رسول اهلل  ميفرمايند :
ضل قا ا ِ ِ ِ ِِ ِ
« اعن أِاِب ُهرإيراة ر ِ
ِ
صلاى ا
ض اي ا
يل
اَّللُ اعإنهُ قا ا
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام أ ُّ
ال ُسئِ ال النِ ُّ
اب ا
إ
اا ا
ال إمياا ٌن اب اَّلل اوار ُسوله ق ا
اي إاألا إع امال أافإ ا ُ
ال ِجها ٌد ِِف سبِ ِيل اِ ِ
ور » (صحيح البخاري ،كتاب احلج)
يل ُثُا اما اذا قا ا
ُثُا اما اذا قا ا ا
ال احج امإب ُر ٌ
ا
اَّلل ق ا
” از ابو هريره  روايت است كه از رسول اهلل  پرسيده شد كه كدام عمل بهتر و با فضيلت تر
است ؟ فرمودند  :ايمان به اهلل و رسولش  .باز گفته شد كه بعد از آن ؟ فرمودند  :جهاد در راه اهلل
 .باز گفته شد كه بعد از آن ؟ فرمودند  :حج مقبول “
 40ـ ترك جهاد سبب ميشود كه مسلمانان ذليل گرديده و سرزمين شان ضايع و كفار بر
تمام مقدرات آنها مسلط گردد  .اينها عذابهايي اند كه اهلل متعال تاركين جهاد را به آن تهديد
مينمايد و ميفرمايد :
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(      التوبه)/
” اگر براي جهاد بيرون نشويد اهلل شما را به عذابي دردناك عذاب مي كند و گروه ديگري را
به جاي شما مي آورد ; و شما [ با نرفتن به ميدان نبرد ] هيچ زياني به اهلل رسانده نميتوانيد ; و اهلل
بر هر كاري تواناست  “ .
امام ابن العربي در تفسير اين آيت مينويسد :
” درين آيت تهديد خيلي شديد و وعيد مؤكد متوجه كساني است كه جهاد و قتال را در
مقابل مشركين ترك مينمايد و بخاطر اعالي كلمة اهلل متعال به نداي نفير عام لبيك نميگويند “
و در مورد عذابي كه درين آيت ذكر شده است ميگويد  ” :درين آيت دو نوع عذاب ذكر
شده است  ،يكي در دنيا به شكل تسلط و استيالي كفار صورت ميگيرد و نوع ديگر آن عذاب
جهنم است كه در آخرت ميباشد“
حوادث و واقعيت هاي تاريخي و كنوني مسلمانان سخن ابن العربي را كامالً مورد تأييد قرار
ميدهد  .چه  ،ذلت و اهانتي كه دامنگير مسلمانان گرديده و كفار بر تمام سرمايه هاي مادي و
معنوي شان مسلط شده است  ،همه در نتيجة ترك جهاد ميباشد .
 41ـ در بحثهاي جهاد و قتال در راه اهلل متعال بعضي از نويسندگان سطحي نگر معاصر
برين نظر اند كه جهاد و قتال در اسالم هميشه صبغة دفاعي داشته و هجومي از سوي مسلمانان
صورت نگرفته است  .به اين معنا كه براي دولت اسالمي جايز نيست كه به كشور غير اسالمي
هجوم ببرد مگر در صورتيكه از سوي همان دولت كفري مورد تجاوز قرار گيرد .
اما با مالحظة نصوص و آثار تاريخ اسالمي  ،اين نظريه آنقدر صحيح و سديد به نظر نميرسد
و نه تنها دليلي از كتاب و سنت ندارد بلكه داليل زيادي وجود دارد كه صحت آنرا نقض و
ترديد مينمايد .
توضيح اينكه ؛ قتال در اسالم اسباب و علل مختلفي ميتواند داشته باشد  .از جمله :
دفع تجاوز و اعتداء بر مسلمانان ميباشد  .اهلل متعال درين مورد ميفرمايد :
              

(  البقره)10/
” و در راه اهلل با كساني كه با شما مي جنگند بجنگيد  ،و [ هنگام جنگ از حدود الهي ]
تجاوز نكنيد  ،كه اهلل تجاوزكاران را دوست ندارد  “ .
قتال و جنگيدن بخاطر كمك و نصرت مسلمان مظلوم و مستضعفي است كه مورد ظلم و
تجاوز قرار ميگيرند  .اهلل متعال ميفرمايد :
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(       النساء)5/
” شما را چه شده كه در راه اهلل و [ رهايي ] مردان و زنان و كودكان مستضعف[ ي كه
ستمكاران هر گونه راه چاره را بر آنان بسته اند ] نمي جنگيد ؟ آن مستضعفاني كه همواره مي
گويند  :پروردگارا ! ما را از اين شهري كه اهلش ستمكارند  ،بيرون ببر و از سوي خود ،

سرپرستي براي ما بگمار و از جانب خود براي ما ياوري قرار ده  “ .

ديگر اينكه مسلمانان مكلفند كه با كساني بجنگند كه از قبول اسالم و پذيرش حكومت
اسالمي كه مكلف به اقامة شريعت و تطبيق حدود الهي ميباشد  ،اباء مي ورزند .
اين نوع قتال است كه عدة به مناقشه و مجادله در جوازآن برخاسته و آنرا آغاز جنگ بدون
جواز از سوي مسلمانان ميدانند  .اما واقعيت اينست كه قرآن و سنت نبوي اين نوع قتال را
مشروع دانسته و مورد تأييد قرار ميدهد .
(            األنفال)/
” و با آنان بجنگيد تا هيچ نوع فساد و فتنه بر جا نماند  ،و دين [ در سراسر گيتى ] ويژة اهلل
شود “ 
مراد از ” فتنه“ درين آيت همانا كفر وشرك ميباشد  .چنانچه ابن العربي در تفسير اين آيت
مينويسد :
” آيت فوق قتال با كفار را واجب ميگرداند تا كفر را ترك نمايند  .اين قول ابن عباس  ،قتاده ،
مجاهد و ربيع ميباشد  .اما معناي دين درين آيت عبارت از انقياد كامل در برابر اهلل متعال است و
دين شرعي همانا انقياد كامل به اهلل متعال و تسليم شدن به دين او است كه عبارت از اسالم
ميباشد  .چنانچه اهلل متعال فرموده است          :يقينا دين مقبول
نزد اهلل متعال  ،اسالم است “
كفري كه ابن العربي از آن سخن ميگويد و بايد كفار آنرا ترك نمايند عبارت از كفر تشريعي و
قانوني است يعني به تطبيق احكام تعلق ميگيرد  .زيرا تشريع و وضع قانون حق خالص اهلل متعال
بوده و كسيكه درين امر با اهلل متعال منازعه ميكند  ،بدون شك به او كفر و شرك ورزيده است .
(               الشوري)1/
“آيا مشركان و كافران معبوداني دارندكه بي اذن اهلل آييني را براي آنان پايه گذاري كرده اند ؟“
آنچه گفتيم  ،درين نيز مورد تأييد قرار گرفته است كه ميفرمايد :
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(     التوبه)/
” با كسانى از اهل كتاب كه به اهلل و روز قيامت ايمان نمي آورند  ،و آنچه را اهلل و پيامبرش
حرام كرده اند  ،حرام نمي شمارند  ،و دين حق را نمي پذيرند  ،بجنگيد تا با دست خود در

حالي كه [ نسبت به احكام دولت اسالمي ] متواضع و فروتن اند  ،جزيه بپردازند  “ .

امام شافعي ميفرمايد  :مراد از صغار و ذلت اينست كه جزيه از آنها اخذ گرديده و احكام
اسالم باالي شان تطبيق گردد .

1

اين نصوص صراحتاً نشان ميدهد كه قتال مسلمانان با اهل شرك بخاطر پيروز شدن دين اهلل
متعال و تطبيق شريعت و قانون اسالمي در زمين است و هيچگاهي به مقصد كشتن و مجبور
ساختن ديگران به قبول نميباشد  .زيرا اگر كشتن و مجبور ساختن آنها هدف ميبود  ،قانون جزيه
وضع نميشد و كفار در دار اسالم بركفر خود باقي مانده نميتوانست .
در سنت نبوي نيز احاديث زيادي و جود دارد كه اين سخن را مورد تأييد قرار ميدهد .

چنانچه رسول اهلل  زمانيكه سپاه اسالم را به سوي مشركين ميفرستاد آنها را امر ميكرد كه در قدم
نخست آنها را به قبول اسالم دعوت كن  .اگر از قبول آن اباء ورزيدند  ،آنها را به قبول جزيه
دعوت كن يعني به تسليم شدن به حكومت اسالم فرا خوان  .اگر اينرا هم نپذيرفتند با آنها بجنگ
تا آنكه تابع دولت اسالمي گردند .

2

 4ـ حقيقت اينست كه جنگيدن مسلمانان در مقابل كساني كه از قبول اسالم و

جزيه اباء مي ورزند به مصلحت عامة مشركيني است كه تابع و مقهور دولتهاي كفري هستند .
زيرا مسلمانان ميخواهند كه بوسيلة جنگ با ستمگران و سردمداران كفر  ،عامة مردم را از شريعت
باطل و حكومت ظالمانة آنها نجات داده و اين زمينه را برايشان مهيا نمايد كه اسالم را به صورت
درست بشناسند  .بعد از آن هركسي كه ميخواست با رضايت و رغبت به اسالم داخل شود و اگر
نميخواست به دين خود باقي مانده و تابع دولت اسالمي گردد  .اينكار هم به مصلحت دنياي
كافران است و هم مصلحت اخروي شانرا در قبال دارد .
مصلحت دنيوي شان درين است كه از نظام عادالنة اسالم مستفيد گرديده و اموال وحقوق
======================================================
1ـ مختصر المزني ج 8ص277
 2ـ صحيح مسلم ،ج 7ص ، 310الخراج از ابويوسف ص ،190زاد المعاد ج 2ص65
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شان محفوظ ميباشد  .و مصلحت اخروي شان درين است كه زمينه شناخت و درك حقانيت
اسالم براي شان مهياء ميگردد و ممكن است كه به رضايت و اختيار خود به اسالم داخل شوند
كه بدون شك سعادت و كامگاري اخروي شانرا تضمين ميكند .

 4ـ خالصة سخن اينست كه مسلمانان هيچگاهي از جهاد در راه اهلل متعال جدا

نميشوند  .آنها در برابر نفس خود مصروف جهاد بوده و آنرا بر طاعت و پيروي از احكام اسالمي
آماده ميسازند  .مال و نفس خود را در راه جهاد في سبيل اهلل قربان نموده و كسب رضايت اهلل
متعال را خواهان ميباشد .و با زبان و قلم خود مصروف جهاد بوده و مفاهيم اسالم را به صورت
صحيح به مردم رسانده و اكاذيب و تهمتهاي دشمنان اسالم را ترديد ميكنند .
مسلمانان در همة حاالت زندگي  ،در آسايش و سختيها  ،در حالت ضعف و قوت  ،در فقر و
ثروتمندي خالصه در هر شرايط مصروف جهاد و مبارزه ميباشند .
             

(     التوبه)41/
” با شتاب با تجهيزات سبك و سنگين [ و سواره  ،پياده  ،پير و جوان به سوى ميدان نبرد ]
بيرون رويد  ،و با اموال و جان هايتان در راه اهلل جهاد كنيد كه اگر دانا [ًِ به حقايق ] باشيد اين
براى شما بهتر است  “ .

امر به جهاد و بيان فضايل آن در آيات و احاديث خيلي زيادي ذكر شده است  .بلكه در
احاديث نبوي تصريح شده است كه ثواب هيچ عملي به اندازة جهاد في سبيل اهلل نميباشد .

ابن تيميه  ميفرمايد  ” :علت آن درين است كه فائدة جهاد عام بوده هم براي مجاهد و هم

براي ديگران در دنيا ميرسد  .همچنان جهاد شامل انواع عبادات ظاهري وباطني مانند محبت با اهلل
متعال  ،اخالص نيت  ،صبر  ،زهد و امثالهم گرديده و مجاهد هميشه بين دو فرجام نيك قرار دارد
 ،يا به نصرت اهلل متعال پيروز ميشود و يا شهيد گرديده و جنت پروردگار را كمايي ميكند“

1

======================================================
1ـ مجموع الفتاوي از ابن تيميه ج 8ص353
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بحث هشتم :

نظام جرايم
و
عقـوبات
زمینۀ سخن :

 44ـ در قرآن كريم و احاديث نبوي يك سلسله احكام و قوانيني ذكر شده است كه
اعمال محرم و قابل اجتناب را بيان نموده و تذكر ميدهد كه مرتكب اينگونه اعمال بايد مورد
مجازات قرار گيرد  .اين احكام و نتايج و فروعات ناشي از آنرا ميتوان به نام نظام جرايم و
عقوبات در اسالم و يا قانون جزاء دراسالم ناميد .
قانون جزائي اسالم در اصل يك قانون عام و جهان شمول است زيرا بخشي از شريعت اسالم
است كه طبعاً شريعت و قانون جهاني ميباشد و اهلل متعال كه خالق تمام جهان و وضع كنندة آن
ميباشد  ،تمام مردم را مكلف به تطبيق آن در تمام اطراف و اكناف جهان نموده است .
اما از آنجاييكه واليت و حاكميت اسالم فقط در دار اسالم و سرزمينهاي مربوط به مسلمانان
ميباشد  ،لذا تطبيق آن در خارج از دايرة حاكميت مسلمانان ناممكن است  .ولي تطبيق آن در دار
اسالم فرض است زيرا درينجا حاكميت بدست مسلمانان است .
امام ابويوسف در باره ميگويد  ” :شريعت اسالمي براي كافة انسانها نازل شده است  .مگر
تطبيق آن در دار حرب به علت نبود واليت و حاكميت مسلمانان ناممكن است  .اما در دار اسالم
كه تحت حاكميت مسلمانان قرار دارد ،اين امكان موجود ميباشد  .لذا تبطبيق آن بر همگان واجب
1
ميباشد “
بنابرين  ،احكام قانون جنايي اسالم بر تمام جناياتي تطبيق ميگردد كه در دار اسالم رخ ميدهد.
======================================================
1ـ بدايع الصنايع از كاساني ج 2ص311
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بدون اينكه مليت و ديانت مرتكب آن در نظر گرفته شود .
1
اگر چه قاعدة عام درين موضوع همانست كه گفتيم  ،اما در مورد اهل ذمه و مستأمن
اختالفاتي در جزئيات بين فقهاء وجود دارد  .مثالً جمهور فقهاء برين نظرند كه اهل ذمه و مستأمن
از عقوبت نوشيدن شراب مستثني ميباشند به اين اعتبار كه آنها معتقد به جواز نوشيدن آن ميباشند .
اما ظاهريه ميگويند كه آنها درين مورد نيز مانند مسلمانان بوده و عقوبت شراب نوشي بااليشان
2
جاري ميگردد .
بعد ازين مقدمه  ،در دو فصل جداگانه با تفصيل بيشتر در مورد جرم و عقوبت صحبت ميكنيم

بخش اول

جٍـرم
تعريف جرم :
 45ـ فقهاي شريعت اسالم جرم را چنين تعريف نموده اند كه  ،عبارت از ممنوعات
3
شرعي اند كه اهلل متعال با تعين حد و جزاي تعزيري از آن منع نموده است .
از تعريف فوق فهميده ميشود كه جرم در اصطالح شرعي و فقهي همانست كه مشخصات
ذيل را دارا باشد :
الف  :از جملة اعمالي باشد كه در شريعت ممنوع قرار داده شده است  .يعني شريعت اسالمي
آنرا حرام قرار داده و از ارتكاب آن نهي نموده باشد  .اما نهي كراهيت شامل آن نميشود  ،به اين
دليل كه جزاء بر مرتكب آن الزم نميگردد .
و ميدانيم كه عقوبت شرعي زماني واجب ميگردد كه وجيبة شرعي ترك گردد و يا كار حرام
صورت گيرد  .پس معناي ممنوعات شرعي عبارت از ترك واجب و ارتكاب عمل حرام ميباشد .
ب  :حكم تحريم ارتكاب آن و يا عدم جواز ترك آن از شريعت اسالمي صادر شده باشد .
بنابرين اگر ممنوعيت امري از سوي مراجع ديگري صادر شده باشد  ،ارتكاب آن جرم تلقي نميشود .

======================================================
 1ـ اهل ذمه از جملة رعيت دولت اسالمي بوده و به موجب عقد ذمه با مسلمانان  ،تابعيت دولت اسالمي را كسب ميکند اگر چه از
جملة عير مسلمين باشد  .اما مستأمن كساني است كه با اخذ اجازه (ويزه) از مسئولين دولت اسالمي  ،داخل دار اسالم گرديده و بعد از
مدتي دوباره به وطن خود برميگردند .
 2ـ الکاساني ج 7ص ، 39شرح الخرشي ج 8ص ، 108كشاف القناع ج 4ص ، 55مغني المحتاج ج 4ص187
 3ـ الماوردي ص ، 211ابو يعلي ص241
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ج  :شريعت اسالمي آن عمل را موجب مجازات دانسته و جزايي براي آن تعين نموده باشد  .و
تعين جزاء در شريعت به دوگونه ميباشد  ،يكي اينكه مقدار و كيفيت تطبيق آن از سوي شريعت
تعين شده باشد كه در فقه اسالمي بنام ” حدود“ ياد شده است  .و گونة ديگر آنست كه تعين مقدار
و كيفيت تطبيق آن به قضاء محول شده است و در اصطالح فقهي بنام ” تعزير“ ناميده ميشود  .پس
اگر انجام دادن عملي و يا ترك آن عقوبتي را بدنبال نداشت  ،آن عمل جرم شناخته نميشود .
اساس جرم قراردادن ارتكاب فعل و يا ترك آن :
 4ـ اساس و قاعدة كه به اعتبار آن ارتكاب عملي و يا ترك كاري جرم شناخته
ميشود  ،اضراري است كه متوجة فرد و جامعه ميگردد و اهلل متعال بر اساس رحمت و فضلي كه
نسبت به بندگانش مبذول داشته است  ،كارهاييرا كه بايد انجام دهند و اموري را كه بايد ترك
نمايند  ،همه را براي بندگانش بيان نموده است تا مصالح دنيوي و اخروي شان تأمين گرديده
وسعادت دنيا و آخرت را بدست آورند .
تحقيق و تتبع در نصوص شرعي به صورت قاطع نشان ميدهد كه آنچه در شريعت اسالمي
حرام و قابل مجازات شناخته شده است  ،حتماً ضررهايي را براي فرد و جامعه در پي دارد  .و
اين اضرار متوجة دين  ،عقل  ،نفس و آبروي افراد گرديده و سبب شيوع فساد در جامعه و اخالل
در نظم اجتماع ميگردد .
انواع جرم :
 4ـ جرايم با اختالف نوعي كه بين شان وجود دارد  ،در يك نكتة مشترك با هم
جمع ميشوند و آن اينكه ؛ تمام آنها ممنوعات شرعي بوده و مرتكب آن قابل مجزات ميباشد .
فقهاي اسالم جرايم را نظر به جزاييكه براي آن تعين شده است به سه دسته تقسيم كرده اند .
اول  :جرايم حدود :
 48ـ اينها جرايمي اند كه جزاي آن در نصوص شرعي تعين گرديده است و عبارت اند
از  :زنا  ،تهمت زدن به زنا (قذف)  ،نوشيدن شراب  ،دزدي  ،رهزني (قطاع الطريقي)  ،ارتداد و
1
بغاوت  .اما در مورد اخير الذكر اختالفاتي وجود دارد كه بعداً به آن اشاره خواهيم كرد .
حد در لغت منع را ميگويند و در شريعت اسالمي عقوبت معيني است كه بحيث حق خالص
اهلل متعال بر مجرمين الزم ميگردد  .بعضي فقهاء گفته اند كه؛ حد عبارت از جزايي است كه
شريعت اسالمي آنرا تعين نموده است  .بدون اينكه قيد ” حق اهلل “ را برآن وارد سازند  .بنابرين
======================================================
1ـ كاساني در بدايع الصنايع و ابن عابدين در حاشيه اش بغات را ضمن جرايم حدود ذكر نکرده اند  .الکاساني ج 7ص ، 33حاشية ابن
عابدين ج 3ص193
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تعريف  ،قصاص نيزد در حدود شامل ميگردد .
دوم  :جرايم قصاص و ديتها :
 4ـ اين نوع جرايم شامل قتل نفس  ،جرح (زخمي كردن) و قطع اعضاء ميگردد و
فقهاي اسالم آنرا بنام ” جنايت بر نفس“ و ” جنايت بر مادون نفس“ ياد كرده اند .
جزاي اين نوع جرايم قصاص است  .البته در صورتيكه شرايط آن موجود باشد  .واگر جرم
غير عمدي صورت گرفته بود و يا شروط قصاص در آن موجوديت نداشت  ،در آنصورتها ”
ديت“ الزم ميگردد .
قصاص به اين معناست كه با شخص مجرم همان عملي صورت گيرد كه خود او در مورد
شخص ديگري مرتكب شده است  .و ديت عبارت از يك مقدار معين مال است كه در صورت
جنايت بر نفس و يا جنايت بر مادون نفس واجب ميگردد و مقدار و شروط اداي آن در فقه
اسالمي به تفصيل ذكر شده است .
اولياي مقتول حق دارند كه قصاص و ديت را عفو نمايند  .زيرا قصاص و ديت حق خالص
آنها ميباشد  .همچنام مجني عليه بر مادون نفس نيز ميتواند كه شخص جاني را عفو نمايد .
اما كفاره عقوبتي است كه مفهوم عبادت نيز در آن گنجانيده شده است و با آزاد كردن غالم و
روزه گرفتن اداء ميگردد .
سوم  :جرايم تعزيري :
 40ـ تعزير در لغت تأديب را گويند و در اصطالح شرعي عبارت از مجازاتهاي تأديبي
است كه بر جرايمي الزم ميگردد كه جزاي معيني در شريعت ندارد  .و جرايم تعزيري همان
جرايم و ممنوعات شرعي اند كه جزاي آن در شريعت مقدر و معين نشده است  .مانند خلوت با
زنان نامحرم  ،سود خواري  ،خيانت در امانت  ،رشوت ستاني  ،اختالس و امثالهم .
تعين نوعيت و مقدار جزاي تعزيري به قاضي محول گرديده است و او با در نظر داشت اندازة
جرم  ،ظروف ارتكاب جرم و اضرار ناشي از آن جزاي آنرا تعين مينمايد  .همچنان در تعين جزاء
حالت مجرم را نيز متوجه مبيباشد كه آيا از كساني است كه صاحب آبرو و عزت بوده و اشتباهاً
مرتكب كار خالف شده است و يا اينكه سوابق جرمي نيز دارد و كدام جزا ها سبب تأديب او
2
گرديده و او را از ارتكاب دوبارة آن مانع ميشود
عقوبت تعزيري باالي هر شخص عاقل و بالغي كه مرتكب جرم گرديد  ،تطبيق ميگردد و مرد
و زن مسلمان و كافر درين امر مساوي اند  .اما اطفال مميز(عاقل) به تعزيرات جزايي محكوم
======================================================
2ـ هدايه ج 4ص ، 112الکاساني ج 2ص56
 2ـ تبصرة الحکام ج 2ص ، 264السياسة الشرعيه از ابن تيميه ص120
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نميشوند بلكه آنها مورد تعزيرات تأديبي قرار ميگيرند .

بخش دوم

زمینۀ سخن :

عقوبت (جزاء)

 41ـ گفتيم كه جزاء در شريعت اسالمي هم اخروي است و هم دنيوي  .و اگرچه جزاء در
اصل شريعت در آخرت داده ميشود  .اما از مقتضيات حيات آرام  ،استقرار جامعه  ،تنظيم روابط
بين افراد به نحويكه حقوق هر كدام شان محفوظ بماند و ساير موارد مربوط به زندگي باهمي
اينست كه قبل از جزاي اخروي  ،جزاهايي در دنيا نيز وجود داشته باشد  .اين مجازات دنيوي
همان عقوبتهايي است كه دولت اسالمي در برابر مرتكبين عمل حرام و تاركين كار هاي واجب
اعمال مينمايد و بوسيلةآن  ،انسانهايي را از ارتكاب جرم مانع ميگردد كه پند و اندرز هيچ تأثيري
بااليشان نميگذارد .
اما واقعيت اينست كه شريعت اسالمي به تربيت جذري و بنيادي افراد توجه نموده و از طريق
تربيت و تعميم ارزشهاي واالي اسالمي به اصالح فرد و جامعه ميپردازد  .مهمترين بخش اين
ارزشها و مفاهيم كه در تربيت انسان نقش فعال دارد  ،همان خوف از اهلل متعال  ،مراقبت الهي  ،اداي
عبادات فرضي و نوافل ميباشد  .اينها اند كه نفس انسان را چنان تربيت ميكند كه به صورت طبيعي
و خودبخودي بسوي خير ميالن داشته و از افعال نادرست و منكرات اجتناب و دوري ميكند .
عالوه بر آن  ،شريعت اسالمي توجه و اهتمام جدي به طهارت و نزاهت جامعه داشته و اجازه
نميدهد كه كساني به اشاعه فساد و آلودگيها در جامعه اقدام نمايد  .به همين ملحوظ است كه
افرادي را مكلف به ازالة منكرات نموده است  .و بدون شك جامعة پاك و منزه بزرگترين مانع در
برابر جرم و مجرمين بوده و راههاي نفوذ شر و بدي را در نفسهاي ضعيف مسدود ميسازد و اين
خود بهترين ضمانت در راه تقويت نفسها بوده و قوت مدافعت درين نفوس را بلند ميبرد .
اما باوجود اتخاذ اين گامهاي مؤثر در راه جلوگيري از ارتكاب جرم  ،بعض انسانها تحت
تأثير وسوسه هاي شيطاني و نفساني قرار گرفته و دست به ارتكاب جرم ميزند .پس ضرورت به
موجوديت جزاي عاجلي ميشود كه دولت اسالمي باالي چنين افراد تطبيق نمايد تا آنها را از
ارتكاب دوبارة جرم مانع گرديده و سبب عبرت كساني شود كه بفكر ارتكاب جرم هستند  .به
اين ترتيب استقرار جامعه تأمين گرديده و مردم با اطمينان مصروف زندگي خود شوند  .همچنان
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مجازات افراد مجرم مصلحتهايي را براي شخص مجرم نيز در بر دارد و در آينده آنرا توضيح
خواهيم داد .
البته جزاي دنيوي سبب ازاله و دور شدن جزاي اخروي از مجرم نميگردد  .بلكه حصول
معافيت از جزاي اخروي مربوط به توبة خالصانه ميباشد  .و در صورتيكه در جنايت مرتكب شده
حق ديگران تلف شده باشد  ،توبة مجرم زماني مكمل ميگردد كه از صاحب حق عفو خواسته و
حق او را اداء نمايد .
ِ 1
ِ
ب اساب اقإتهُ يا ُدهُ اإَل الناار »
« إ ان ال ا
سا ِر اق إ اذا اَت ا
ب اساب اقإتهُ يا ُدهُ اإَل ا إْلاناة اوإِ إن اَلإ ياتُ إ
” سارقي كه توبه ميكند دست قطع شده اش پيش از وي به جنت ميرود و اگر توبه نكند
دست قطع شده اش قبل از وي به جهنم ميرود “
تشريع جزاء رحمتي از سوي اهلل  بر بندگانش :
 4ـ تشريع و تطبيق جزاي دنيوي يكي از مظاهر رحمت اهلل متعال بر بندگانش ميباشد
 .زيرا انسانرا از ارتكاب جرم مانع گردانيده واز سقوط به لجنزار معصيت نگهميدارد .و زمانيكه
شخصي مرتكب جريمة شد  ،جزاييكه برايش داده ميشود  ،به مانند داغي است كه به مريض
محتاج به آن داده ميشود و يا مانند قطع عضوي است كه فاسد شده است  .اين داغ نهادن و قطع
عضو اگر چه در ظاهر سبب اذيت و معيوب شدن مريض ميگردد  .اما در حقيقت امر  ،به نفع او
ميباشد  .زيرا از سرايت مرض به ساير قسمتهاي بدنش جلوگيري نموده و در نهايت امر سبب
سالمت و بقاي حياتش ميگردد .
مجازات كردن مجرم به مصلحت جامعه نيز ميباشد  .زيرا باعث بوجود آمدن اطمينان و سكون
در جامعه گرديده و مردم از تلف شدن حيات و اموال خود در امن ميشوند و انسانهاي جرايم
پيشه مرعوب ميگردند  .اين مصلحت براي جامعه ارزش خيلي زيادي دارد و ضرري كه به انسان
مجرم در نتيجة تطبيق عقوبت ميرسد در برابر آن خيلي ناچيز است .
قاطعیت در اجراي حدود :
 4ـ تطبيق و تنفيذ حدود و عقوبتهاي شرعي از مهمترين وجايب اولياي امور بوده و هيچ
مقام دولتي حتي خليفة مسلمانان حق تعطيل و سهل انگاري در آنرا ندارد  .زيرا عقوبات بخشي از
شريعت الهي بوده و تعطيل آن موجب خشم الهي ميگردد  .عالوه برآن  ،سهل انگاري در تطبيق
حدود سبب فساد اجتماعي  ،اضطراب و بينظمي در جامعه ميگردد  .زيرا تعطيل حدود الهي از
قبيحترين گناهان كبيره بوده و ظهور معاصي در جامعه سبب تنقيص در رزق  ،خوف از دشمن ،
تنگ شدن زمينه هاي زندگي و مفاسد بيشمار ديگري ميشود  .و چون حدود شرعي اقامه گردد ،
======================================================
 1ـ مجموع فتوي ابن تيميه ج 28ص299
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زمينه هاي اطاعت و عبادت پروردگار وسعت پيدا كرده و معاصي تقليل مييابد  .درنتيجة آن خير ،
بركت و نصرت نصيب مسلمانان ميشود  .پس اولياي امور بايد در اقامة حدود شرعي جدي بوده
و گرفتار ترحم و مهرباني بيجا و بيمورد نگردند و هدف شان از اقامة حدود ترحم بر مخلوقات
اهلل متعال و باز داشتن مردم از منكرات باشد  .و نبايد در پي برآوردن غيظ و غضب خود بوده و با
نيت كسب تعالي و برتري در جامعه و فساد انگيزي در پي تطبيق حدود باشد  .اولياي امور در
برابر مجرمين مانند پدري باشند كه فرزند خود را تأديب مينمايد تا اصالح گرديده و بسوي خير و
خوبي هدايت گردد  .در حاليكه ميخواهد و دوست دارد كه كاش ضرورتي به اين تأديب پيش
نمي آمد  .درست مانند داكتري كه به مريض دواي خيلي تلخ وبدمزه را ميخوراند .
مساوات در تطبیق عقوبتهاي شرعي :
 44ـ عقوبتهاي شرعي باالي كساني تطبيق ميگردد كه مرتكب جرم گرديده و شرايط اقامة
عقوبت موجود باشد  .درين امر هيچ فرقي بين اشرافي و غير اشرافي  ،قوي و ضعيف  ،غريب و
ثروتمند وجود ندارد  .زيرا جانبداري و عدم مساوات در تطبيق حدود شرعي سب هالكت
امتهاي قبلي گرديده است  .چنانچه در حديث شريف ميخوانيم كه :
شا أاُهااهم اشأإ ُن الإمرأ ِاة الإم إخز ِ
ول اِ
شةا ر ِ
ِ
ض اي ا
اَّلل
ت اف اقالُوا اوام إن يُ اكلِي ُم فِ ايها ار ُس ا
ومياِة الاِِت اسارقا إ
اإ ا ُ
اَّللُ اعإن اها أا ان قُ اريإ ً ُ إ
« اع إن اعائ ا ا
ٍ ِ
ب رس ِ ِ
اَّلل صلاى ا ِ
اَّلل اعلاي ِه وسلام اف اقالُوا ومن اإَي اِرت ُ ِ
اا
ُس اامةُ
ول ا ا
اا إ
اَّللُ اعلاإيه او اسلا ام فا اكلا امهُ أ ا
ُسا امةُ بإ ُن ازيإد ح ُّ ا ُ
ئ اعلاإيه إِاَل أ ا
صلى اُ إ ا ا ا
ود اِ
ول اِ
ال إِاّنا أ إاهلا ا ا ِ
اَّلل اعلاي ِه وسلام أاتا إشافع ِِف ح يٍد ِمن ح ُد ِ
اَّلل ا ا
ين اقإبلا ُك إم
ب ُثُا قا ا
ال ار ُس ُ
اف اق ا
ُ ا إ ُ
ك الذ ا
اَّلل ُثُا قا اام فاا إختاطا ا
صلى اُ إ ا ا ا
ِ
اَّلل لاو أا ان فا ِ
ِ
أانا ُه إم اكانُوا إِ اذا اسار اق فِي ِه إم ال ا
ت ُما ام ٍد
يف تا ارُكوهُ اوإِ اذا اسار اق فِي ِه إم الض ِاع ُ
ش ِر ُ
اط امةا بِإن ا
يف أاقا ُاموا اعلاإيه ا إحلااد اوا إَيُ ا إ
ت يا اد اها » (صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء)
اسارقا إ
ت لااقطاإع ُ
” از عايشه رضي اهلل عنها روايت است كه فرمود  :قوم قريش در مورد زني از بني مخزوم كه
سرقت كرده بود به تشويش افتيدند و گفتند كسي بايد با رسول اهلل  صحبت نموده و شفاعت او
نمايد  .گفتند چه كسي جز اسامه بن زيد محبوب رسول اهلل  جرئت اينكار را دارد  .پس اسامه
نزد رسول اهلل  رفته و شفاعت آن زنرا نمود  .پيامبر  به خشم آمده و گفت  :آيا در مورد حدي
از حدود اهلل به من شفاعت ميكني؟! بعد از آن برخاسته و به مردم خطبة ايراد كرد و فرمود :
امتهايي كه قبل از شما هالك شدند به اين علت بود كه چون يكي از اشرافيان شان سرقت ميكرد
او را ترك ميكردند و چون كسي از ضعفاي شان سرقت ميكرد حد را بروي تطبيق ميكردند  .پس
سوگند به اهلل كه اگر فاطمه بنت محمد سرقت كند دستش را قطع ميكنم “
واقعيتها نشان داده است كه رعايت مساوات در تطبيق مجازات بهترين مانع و زاجر در برابر
قدرتمندان و زورگويان بوده است  .زيرا آنها با تكيه به قدرت و قوتي كه دارند گمان ميكنند كه
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در مجازات آنها جانبداري صورت گرفته و اولياي امور در مورد آنها از تساهل كار خواهد گرفت
 .اما زمانيكه قاطعيت و مساوات در تطبيق مجازات را مشاهده كند  ،انديشه هاي مجرمانه اي كه
در ذهنش دور ميزند خاموش گرديده و تحت تأثير چنين وسوسه هاي باطل قرار نميگيرد  .زيرا
ميداند كه با قاطعيتي كه دولت اسالمي در برابر جرم و مجرمين دارد  ،قوت و قدرت شان آنها را
نجات داده نميتواند و احساس ميكنند كه قدرت دولتي بزرگتر از قدرت آنها ميباشد  .همچنان
قشر ضعيف جامعه مطمئن ميشود  .زيرا دولت را در كنار خود احساس ميكند و مطمئن ميشود
كه هيچ قدرتمندي جرئت تجاوز بر حريم او را ندارد .
همچنان كه گفتيم اولياي امور بايد در تطبيق حدود و عقوبتهاي شرعي قاطع بوده و مساوات
را جداً مراعات نمايد  ،براي ديگران نيز واجب است كه از شفاعتهاي بيمورد و غير شرعي خود
داري نموده و نبايد مانع تطبيق حدود باالي مجرم گردد  .پيامبر  ميفرمايند :
ود اِ
اعتُهُ ُدو ان ح يٍد ِمن ح ُد ِ
ضا اد ا
اَّللا ِِف أ إام ِرِه »
« ام إن احال إ
اَّلل اعاز او اج ال اف اق إد ا
ات اشاف ا
ا إ ُ
(مسند اْحد  ،عن عبدهللا بن عمر )
” كسيكه شفاعتش در برابر حدي از حدود اهلل مانع واقع شد  ،در حقيقت با امر اهلل متعال در
ضديت واقع شده است “
اهلل  ميفرمايد :
                

(          النساء)85/
” هر كس وساطت پسنديده اي كند [ ،تا كار خيري چون جهاد  ،احسان به مردم و حلّ
مشكالت جامعه انجام گيرد ] بهره اي از آن براي او خواهد بود  ،و هر كس وساطت ناپسندي
كند [ تا شري و باطلي به وجود آيد و زياني به مردم رسد ] سهمي از [ گناه و وبال ] آن براي او
خواهد بود ; و اهلل همواره نگهبان بر هر چيزي است “
و درين شكي نيست كه كسيكه بخاطر ساقط كردن حدود شرعي شفاعت ميكند  ،شفاعت
سيئه را مرتكب ميگردد  .و همچنانكه شفاعت سيئه براي اسقاط حدود جايز نيست  ،براي اولياي
امور نيز جايز نيست كه از مجرم پول اخذ نموده و حدود شرعي را معطل قرار دهد  .فرقي
نميكند كه اين پول به بيت المال مسلمين داخل شود ويا به جيب شخصي ديگران برود  .زيرا
اينگونه مال حرام و خبيث است .
عقوبات شرعي بر مبناي عدل و باز دارندگي استوار است :
 45ـ تمام عقوبات شرعي بر دو مبناي اساسي بناء گرديده است .
اول  :عدل
دوم  :بازدارندگي
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اساس اول كه عدل است  ،درين امر ظاهر ميگردد كه جزاء هميشه به اندازة جرم تعين ميگردد
 .اهلل  ميفرمايد :
(       الشوري)40/

” پاداش بدى [ چون قتل و زخم زدن و اتالف مال ] مانند همان بدى است “ 
پس در حدود و عقوبات شرعي هيچ ظلم و زيادتي بر مجرم نميباشد  .چنانچه بعضي
انسانهاي جاهل گمان ميكنند.
اساس دوم آن كه بازداشتن از ارتكاب جرم است  ،در مقدار درد و رنجي تبارز ميكند كه
مجرم در نتيجة تطبيق عقوبت احساس ميكند و احياناً آزادي و يا اعضاي وجود خود را از دست
ميدهد  .شكي نيست كه فقدان اين نعمتها او را دردمند نموده و تحت فشار غريزة حب ذات از
ارتكاب جرم دستبردار ميشود و هر وقتيكه نفسش وسوسه نمايد و يا شيطان تجاوز از حدود
اسالم را برايش مزين سازد  ،ترس از جزاي دردناك او را تكان داده و سرجايش مينشاند .
انواع عقوبات :
 4ـ عقوبتهاييكه در شريعت اسالمي مورد بحث ميباشد به چهار نوع تقسيم گرديده
است .
ا ـ حدود .
 ـ قصاص .
 ـ ديتها .
 4ـ تعزيرات
در بحثي كه در تقسيم جرايم داشتيم  ،به انواع مجازات نيز اشاره نموديم  .درينجا الزم ميدانيم تا
با اختصار و ايجاز سخناني در مورد هريك ازين عقوبات  ،دليل مشروعيت ومقدار آنرا ارائه نماييم .
 1ـ حدود :
عقوباتي است كه مقدار آن معين بوده و در برابر جرايم حدود تطبيق ميگردد و به تعبير فقهاء
حق خالص اهلل متعال ميباشد  .زيرا نفع آن عام بوده در خصوص هيچ كسي نميباشد  .چنين امري
كه نفع آن عام بوده و از اهميت و شمول برخوردار باشد به اهلل متعال منسوب ميگردد  1 .زيرا اين
نسبت نشاندهندة اهميت آن بوده و مشعر توجه و اهتمام بيشتر به آنها مياشد و تأكيد ميكند كه
======================================================
1ـ التلويح علي التوضيح ج 2ص151
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هيچ نوع تفريط و كوتاهي در آن نبايد صورت گيرد  .لذا اسقاط اين عقوبات بعد از ثبوت جرم
در محضر قضاء جايز نبوده و حتي اگر شخص مجني عليه رضايت داشته باشد رفع آن ناممكن
است  .زيرا حق اهلل متعال با آن تعلق دارد .
جرايمي كه موجب اين عقوبات ميگردد عبارت اند از زنا  ،قذف (تهمت زدن كسي به زنا)
نوشيدن شراب  ،دزدي  ،رهزني  ،بغاوت و ارتداد .

اول  :عقوبت زنا :

 48ـ زنا  ،مجامعتي است كه بدون نكاح  ،شبه نكاح و ملك يمين صورت گيرد 1و
جزاي آن دره زدن و تبعيد و سنگسار ميباشد .
دليل ثبوت دره زدن اين آيت كريمه است كه ميفرمايد :
    5            
     5        

(النور)/
” به زن زناكار و مرد زناكار صد تازيانه بزنيد  ،و اگر به اهلل و روز قيامت ايمان داريد  ،نبايد
شما را در [ اجراي ] دين اهلل دربارة آن دو نفر دلسوزي و مهرباني بگيرد  ،و بايد گروهي از
مؤمنان  ،شاهد مجازات آن دو نفر باشند  “ .
و سنت نبوي نيز در تأييد اين حكم آمده است  .چنانچه روايت شده است كه ايشان امر
2
نمودند تا مردي را كه مجرد بود وبه زنا اعتراف كرد صد دره بزنند .
درين حكم كه زاني غير محصن بايد دره زده شود هيچ اختالفي بين فقهاء وجود ندارد .
اما رجم (سنگسار) به سنت نيوي ثابت بوده و تمام مسلمانان بر آن اتفاق دارند و بجز از فرقة
3
خوارج هيچ گروهي در آن اختالف نكرده اند .
رجم به اين معناست كه شخص زاني بوسيلة سنگ و چيزهاي مانند آن زده شود تا بميرد .
اين حكم به اجماع علماء در مورد كسي اجراء ميگردد كه محصن باشد و از شروط احصان
اينست كه قبالً نكاح نموده و به صورت كامل و تام مجامعت نموده باشد .
تغريب  ،به معناي تبعيد زاني از شهر و قرية اي است كه در آن مرتكب زنا شده است  .علماء
در وجوب آن همراه با شالق زدن اختالف دارند  .احناف برين نظرند كه تغريب جزء حد نبوده و
همراه با دره زدن واجب نميباشد  .بلكه يكي از جزاء هاي تعزيري بوده و در صورتيكه مصلحت
ايجاب نمايد از سوي اولياي امور تطبيق ميگردد  .و مذهب زيديه نيز به همين گونه است  .اما

======================================================
1ـ بداية المجتهد ج 2ص262
 2ـ تيسير الوصول ج 2ص7
3ـ بداية المجتهد ج 2ص 7و المغني ج 8ص ، 157المبسوط ج 9ص26
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فقهاي شافعي و حنبلي ميگويند كه شخص زاني  ،مرد باشد يا زن ،بعد از دره زدن بايد براي
مدت يكسال تبعيد گردد  .و امام مالك و اوزاعي ميگويند كه مرد زاني بايد تبعيد گردد اما زن
1
نبايد به تبعيدگاه فرستاده شود .
 4ـ لواطت نزد جمهور علماء (مالكيه  ،شافعيه  ،حنابله  ،ابو يوسف و امام محمد ) در
2
مفهوم زنا شامل بوده و مرتكب آن مطابق عقوبت زنا مجازات ميگردد
امام ابن تيميه ميگويد  ” :قول صحيح كه تمام صحابه بر آن اتفاق دارند اينست كه فاعل و
مفعول اگر محصن باشند يا غير محصن بايد به قتل برسند  .زيرا تمام اهل سنن از ابن عباس 
روايت كرده اند كه رسول اهلل  فرموده اند :
3
« مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ»
4
”كسي را كه ديديد كه عمل قوم لوط را مرتكب ميشوند  ،فاعل و مفعول را به قتل برسانيد “

دوم  :عقوبت قذف :

 480ـ قذف در اصطالح شرعي به معناي تهمت به زنا است  .يعني در شرايط معيني به
كسي نسبت زنا داده شود  .مثل اينكه بگويد  :اي زنا كار و ...
جزاي قذف در شريعت هشتاد دره تعين شده است  .اهلل متعال ميفرمايد :
            

(          النور)4/
” و كسانى كه زنان عفيفه پاكدامن را به زنا متهم مي كنند  ،سپس چهار شاهد نمي آورند ،
پس به آنان هشتاد تازيانه بزنيد  ،و هرگز شهادتى را از آنان نپذيريد  ،و اينانند كه در حقيقت
فاسق اند “ 
آيت مذكور اگر چه در مورد زنان پاكدامن نازل شده است  ،اما مردان پاكدامن را نيز شامل
5
ميشود و تمام فقهاي اسالم برين امر اتفاق نظر دارند .
براي وجوب عقوبت قذف شروطي الزم است  ،از جمله اينكه قذف كننده بالغ و عاقل باشد
و شخص مورد قذف محصن باشد و احصان درين باب به اين معناست كه شخص مذكور عاقل

======================================================
4ـ شرح الکنز از زيلعي ج 3ص 173ـ ، 174المبسوط ج 9ص 44ـ  ، 45المغني ج 8ص167ـ ، 168بدايه المجتهد ج2
ص364ـ365
 5ـ الکاساني ج 7ص ، 34الشرح الصغير از دردنر ج 2ص 393كشاف القناع ج4
1ـ سنن ابن ماجه  ،كتاب الحدود  ،باب من عمل عمل قوم لوط
 2ـ مجموع فتاوي ابن تيميه ج 28ص 334ـ 335
3ـ تفسير قرطبي ج 12ص172
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 ،بالغ  ،مسلمان و پاكدامن باشد .
اما فقهاي مذهب ظاهري اسالم را شرط نميدانند  .بنابرين مذهب كسيكه شخص ذمي را متهم به
زنا نمود حد قذف بااليش جاري ميگردد  .و چنين استدالل كرده اند كه اهلل متعال در آيت فوق
1
الذكر ميفرمايد ” و الذين يرمون المحصنات “ اين حكم عام بوده و شامل كافر و مسلمان ميگردد .
 481ـ اگر شوهر همسرش را متهم به زنا كرد و از ثابت كردن آن مطابق قواعد شرعي عاجز
شد  ،درين صورت لعان الزم ميگردد  .اما اگر اتهامش را با داليل معتبر در شريعت ثابت ساخت
 ،همسرش به حد زنا محكوم ميگردد  .اصل در حكم لعان اين آيت است كه ميفرمايد :
            
              
              

(           النور /ـ )
” و كسانى كه همسران خود را متهم به زنا مي كنند و بر آنان شاهداني جز خودشان نباشد ،
پس هر كدام از آن شوهران [ براى اثبات اتهامش ]بايد چهار بار شهادت دهد كه سوگند به اهلل ،
او [ درباره همسرش ] در اين زمينه قطعاً راست مي گويد  )(،و [ شهادت ]پنجم اين است
كه [ بگويد  ] :لعنت اهلل بر او باد اگر [ در اين اتهام بستن ] دروغگو باشد ;( )و مجازات را از
آن زني كه مورد اتهام قرار گرفته دفع مي كند اينكه چهار بار شهادت دهد كه سوگند به اهلل  ،آن
مرد دروغگوست  )8(،و [ شهادت ]پنجم اين است كه [ بگويد ] :خشم اهلل بر او باد اگر [ آن مرد
در اين اتهام بستن ]راستگو باشد “ 
اگر شوهر از انجام لعان خود داري كرد  ،بنابر قول جمهور علماء به عقوبت قذف محكوم
ميگردد  .و امام ابوحنيفه  ميگويد؛ بمجرد خود داري كردن حد قذف جاري نميشود بلكه از
سوي قاضي حبس ميگردد تا آنكه حاضر به لعان گردد و يا خود را تكذيب نمايد بعد از آن
محكوم به حد قذف ميگردد .
اما اگر زوجه از قبول لعان اباء ورزيد  ،امام مالك و شافعي ميگويند كه به حد زنا محكوم
ميگردد و امام ابوحنيفه برين نظر است كه او محبوس ميگردد تا آنكه به انجام لعان آماده گردد و
فقهاي حنبلي ميگويند كه زوجه در صورت انكار ،محكوم به حد زنا شده نميتواند و در قسمت
2
محبوس شدنش نيز دو قول در مذهب حنبلي روايت شده است .
======================================================
4ـ بداية المجتهد ج 2ص ، 368المغني ج 8ص ، 216الماوردي ص ، 221المحلي ج 11ص268
 2ـ بداية المجتهد ج 2ص  ، 99الهدايه و فتح القدير ج 3ص250ـ ، 251ابو يعلي حنبلي ص 256

364

اصول دعوت

www.eslahonline.net

سوم  :عقوبت شرابنوشي :

 48ـ حد شراب نوشي به سنت نبوي و اجماع مسلمانان ثابت ميباشد  .از رسول اهلل 

روايت شده است كه شارب خمر را با شاخة درخت خرما و نعل مورد ضرب قرار داده اند و
ابوبكر  چهل شالق و عمر  هشتاد شالق زده است و علي  گاهي چهل و گاهي هم هشتاد
دره زده است  .بنابر همين اختالف روايات است كه عدة از علماء چهل دره و تعداد ديگري
هشتاد دره را بحيث حد شراب نوشي تعين كرده اند و تعدادي ميگويند كه اصل در حد شراب
نوشي چهل دره است و اضافه تر از آن موكول به نظر امام است كه اگر ضروري ميدانست
ميتواند كه در تعداد آن بيفزايد  .مثالً اگر مردم به نوشيدن شراب عادت كرده بودند  ،بايد هشتاد
1
دره را تعين نمايد و اگر تعداد كمي مرتكب آن ميشدند چهل دره را تعين كند .
خمري كه اهلل و رسولش حرام قرار داده و نوشندة آنرا محكوم به شالق نموده است  ،هر
نوشيدني نشه آور ميباشد  .فرقي ندارد كه از ميوهاي تازه درست شود يا از حبوبات بدست آيد .
همچنان حشيش وساير چيزهاي نشه آور در حكم شراب بوده و استعمال كنندة آن محكوم به حد
شرابنوشي ميگردد  .پيامبر  ميفرمايند :
« كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» (صحيح البخاري  ،كتاب األدب عن ابي موسي األشعري ) 
” هر چيز نشه آور حرام است“
و در روايت ديگر :
ول اِ
صلاى ا
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام ُك ُّل ُم إس ِك ٍر اَخإٌر اوُك ُّل ُم إس ِك ٍر احار ٌام »
ال ار ُس ُ
ال قا ا
« اع إن ابإ ِن عُ امار قا ا
اَّلل ا
(صحيح مسلم ،كتاب األشربه )
” از ابن عمر  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :هر چيز نشه آور خمر است و هر چيز
نشه آور حرام است “
و در حديث ديگري آمده است كه :
ول اِ
« عن جابِ ِر ب ِن عب ِد اِ
صلاى ا
اس اكار اكثِريُهُ اف اقلِيلُهُ احار ٌام »
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام قا ا
اَّلل أا ان ار ُس ا
ا إ ا إ اإ
ال اما أ إ
اَّلل ا
(سنن الرتمذي ،كتاب األشربه)
” از جابر بن عبداهلل  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :آنچه كه مقدار زياد آن نشه
ميكند  ،مقدار كم آن نيز حرام است “
حرمت خمر در قرآن كريم ثابت ميباشد  .اهلل متعال فرموده است :
            
(     المائده)9/
======================================================
 1ـ مجموع فتاوي ابن تيميه ج 28ص 336ـ 337
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” اى اهل ايمان ! جز اين نيست كه شراب و قمار و بت هايي كه [ براى پرستش ] نصب شده
وپاره چوب هايي كه به آن تفأل زده مي شود  ،پليد و از كارهاي شيطان است ; پس از آنها
دوري كنيد تا رستگار شويد “ .


چهارم  :عقوبت سرقت :

 48ـ سرقت عبارت از دستبرد و تجاوز به مال ديگران و گرفتن آن به صورت مخفي و
ظالمانه و تحت شرايط خاص ميباشد  .از جملة اين شروط يكي اينست كه مال در مكان محفوظ
نگهداري شود و ديگر اينكه از ربع دينار كمتر نباشد  .عقوبت دزدي قطع دست راست است. 1
اهلل متعال ميفرمايد :
              
(  المائده)8/

” و دست مرد و زن دزد را به كيفر كار زشتي كه مرتكب شده اند به عنوان مجازاتى از سوى
اهلل قطع كنيد ; و اهلل تواناى شكست ناپذير و با حكمت است “
البته صورتهاي ديگر اعتداء و تجاوز به مال ديگران نيز وجود دارد كه در اصطالح فقهي
سرقت گفته نميشود  .لذا حد سرقت باالي آن نافذ نميگردد بلكه با جزا هاي تعزيري مورد
مجازات قرار ميگيرد  .مانند خيانت كردن در امانتها  ،انكار از وديعتها  ،غصب كردن  ،چور و
چپاول و غيره

پنجم  :عقوبت رهزني (قطع الطريق)

 484ـ جريمة رهزني در اصطالح فقهاء آنست كه فرد و يا جماعتي راه مسافرين و مرور
كنندگان را قطع نموده و اموال شانرا به زور و به صورت آشكارا خذ نمايند و اين عمل شان منتج
به ايجاد ترس و وحشت در بين مردم گرديده و راههاي مواصالتي را قطع نمايند  .چنين عملي
اگر از سوي يك فرد صورت گيرد و يا گروهي مرتكب آن گردد  ،مسلح باشند و يا غير مسلح ،
2
حكم آن يكسان است و مرتكب آن بنام ” محارب با اهلل و رسولش “ ياد ميشود .
اصل در عقوبت محارب اين آيت است كه ميفرمايد :
              
                
======================================================
 1ـالکاساني ج 7ص 91ـ  ، 92شرح الخرشي ج 8ص104
 2ـ السياسة الشرعيه ص 82ـ ، 83المغني ج 7ص  ، 288فتح القدير ج 7ص  268و مابعد آن ،بداية المجتهد ج 2ص380
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(      المائده /ـ )4

” كيفر آنان كه با اهلل و پيامبرش مي جنگند  ،و در زمين به فساد و تباهي مي كوشند  ،فقط
اين است كه كشته شوند  ،يا به دارشان آويزند  ،يا دست راست و پاي چپشان بريده شود  ،يا از
وطن خود تبعيدشان كنند  .اين براى آنان رسوايي و خواري در دنياست  ،و براى آنان در آخرت
عذابي بزرگ است  )(.مگر كساني كه پيش از دست يافتنتان بر آنان توبه كنند ; پس بدانيد كه
اهلل بسيار آمرزنده و مهربان است  “ .
پس جزاي رهزن اينست كه اگر مرتكب قتل و اخذ مال شده بود به دار آويخته شود و اگر
كسي را كشته بود و مالش را نگرفته بود  ،به قتل ميرسد بدون اينكه به دار كشيده شود واگر مال
را گرفته بود ولي مرتكب قتل نشده بود  ،يك دست و يك پايش برخالف هم قطع ميگردد و اگر
تنها مردم را خوف وترس افگنده و مؤفق به اخذ مال و قتل كسي نشده بود  ،در شهر دور از
زادگاهش زنداني ميشود .
فقهاي مالكي ميگويند  :اگر كسي را به قتل رسانده بود وجوباً بايد به قتل برسد و اگر مرتكب
قتل نشده بود امام اختيار دارد جزاي قتل  ،بدار آويختن  ،و قطع دست و پا را برايش تعين نمايد
و اگر تنها خوف و هراس ايجاد كرده بود امام اختيار دارد كه يكي از جزا هاي قتل  ،بدار
آويختن و يا حبس را برايش تعين نمايد .

ششم  :عقوبت مرتد :

 485ـ مرتد در لغت برگشت كننده را ميگويند و در اصطالح شرعي كسي را ميگويند كه
از دين اسالم برگردد .
ارتداد هم با اقوال واقع ميشود و هم با افعال وهم با اعتقاد به بعضي امور صورت ميگيرد .
ارتداد لفظي آنست كه كسي كلمات كفري را به زبان بياورد  .مانند دشنام دادن به اهلل و رسولش
 ...و العياذ بااهلل.
ارتداد فعلي آنست كه فرد مسلمان مرتكب اعمالي گرد كه به اتفاق علماء نشاندهندة
استخفاف و توهين به دين اسالم باشد  .مانند نماز خواندن بدون وضوء به صورت عمدي و به
قصد توهين نماز  ،انداختن قرآن كريم در جاهاي نجس  ،توهين به احكام شرعي  ،نامكمل
دانستن شريعت اسالم  ،غير مناسب دانستن شريعت اسالمي در عصر حاضر  ،ظالمانه خطاب
كردن بعضي عقوبتهاي شرعي و غيره
ارتداد اعتقادي آنست كه شخص مسلمان معتقدر به امور گردد كه بطالن آن در شريعت ظاهر
و آشكار بوده و در مخالفت آشكار با امور ثابت و قطعي در دين قرار داشته باشد  .مانند انكار از
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روز قيامت  ،انكار از وجود جن و ماليكه  ،اعتقاد به قديم بودن كائنات  ،حالل دانستن زنا  ،عدم
اعتقاد به ختم نبوت بر محمد  و امثال آن .
ثبوت ارتداد شخص مشروط به اين است كه شخص عاقل و مختار باشد  .بنابرين ارتداد
مجنون  ،كودكي كه عقل كامل ندارد  ،شخص نشه و شخصي كه تحت جبر و اكراه قرار داشته
باشد اعتبار ندارد  .جمهور علماء بلوغ را نيز شرط دانسته اند اما علماي احناف بلوغ را شرط
1
ثبوت ارتداد نميدانند .
عقوبت مرتد اينست كه به قتل برسد چنانچه رسول اهلل  ميفرمايد :
ول اِ
ال ابإ ُن اعبا ٍ
صلاى ا
ال ِديناهُ فااقُإتلُوهُ » (سنن النسائي،كتاب َترَي الدم)
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام ام إن باد ا
ال ار ُس ُ
اس قا ا
« قا ا
اَّلل ا
” از ابن عباس  روايت است كه گفت  :رسول اهلل  فرمودند  :مسلماني كه دين خود را
تبديل كرد او را به قتل برسانيد “
نزد جمهور علماء اين حكم عام بوده شامل مرد و زن مرتد ميشود  .اما علماء حنفي ميگويند :
زن مرتد به قتل نميرسد بلكه محبوس ميگردد تا آنكه توبه كند .
اما مهلت دادن مرتد نزد جمهور علماء واجب است و بايد مدتي به وي مهلت داده شود و
اسالم دوباره بروي عرض گردد تا شايد از كفر خود برگشته و توبه كند  .و امام ابوحنيفه مهلت
2
دادن او را واجب نميداند بلكه آنرا مستحب ميداند .

هفتم  :عقوبت بغاوت :

 48ـ بغاوت در اصطالح شرعي  ،خروج گروه داراي قدرت و شوكت را گويند كه با
ارائة تأويالت و داليلي در ظاهر قابل قبول بر ضد امام مسلمين شورش نموده و ميخواهند كه با
استعمال سالح و زور او را از خالفت خلع نمايند  .اين گروه در اصطالح فقه اسالمي ” باغي“
ناميده ميشوند .
اصل در جريمه وعقوبت بغاوت آيت ذيل ميباشد :
            
(           الحجرات)/

” و اگر دو گروه از مؤمنان با يكديگر بجنگند ميان آنها صلح و آشتى برقرار كنيد  ،و اگر يكى
از آن دو گروه بر ديگرى تجاوز كند  ،با آن گروهي كه تجاوز مي كند  ،بجنگيد تا به حكم اهلل
======================================================
1ـ بدايع الصنايع از كاساني ج 7ص ، 134رد المحتار ج 3ص ، 392الفتاوي الهنديه ج 2ص ، 253المغني ج 8ص ، 123شرح
الخرشي در فقه مالکي ج 8ص ، 62شرح األزهار در فقه مذهب زيدي ج 4ص576
 1ـ الفتاوي الهنديه ج 2ص  ، 257المغني ج 8ص  123ـ 125
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باز گردد “ 
عقوبت بغاوت اينست كه امام در برابر شان بجنگد تا آنها را مطيع دولت اسالمي گرداند  .اما
جنگ زماني بايد براه انداخته شود كه آنها از اطاعت امام برحق امتناع ورزيده و از اداي حقوق
دولت اسالمي خود داري نمايند و به صورت آشكار تجمع نموده و آمادة جنگ با دولت گردند .
امام مسلمانان مكلف است كه قبل از آغاز جنگ كساني را نزد شان بفرستد تا آنها را از طريق
مناقشه و مباحثه قانع ساخته و به داليلي كه دارند جواب بدهند و از نتيجه ناگوار بغاوت آنها را
برحذر دارند  .چنانچه علي  عبداهلل بن عباس را نزد خوارج فرستاد تا با آنها صحبت نموده و
آنها را دوباره به جماعت مسلمانان برگرداند  .اگر از قبول اصالح و برگشت به سوي جماعت
مسلمين اباء ورزيدند امام بايد بر ضد شان جنگ را آغاز نمايد .
اما اگر براي امام معلوم و ثابت شد كه آنها ميخواهند به بهانة مذاكره و مباحثه وقت بيشتر
كسب نموده و به تجمع افراد و انصار خود بپردازند  ،درينصورت امام ميتواند كه قبل از مذاكره و
مباحثه جنگ را آغاز نمايد  .زيرا در چنين حالتي بايد از قاطعيت كامل كار گرفته شود و قبل از
آنكه جبهة آنها قوي گرديده و مشكل جدي را ايجاد كنند بايد ريشه هاي بغاوت قطع گردد .
ولي در صورتيكه گروه باغي به اطاعت امام برگشته و خود را پابند جماعت مسلمين اعالن
نمودند  ،جنگ كردن با آنها جايز نميباشد  .زيرا مقصد اصلي كه اطاعت امام بود بدست آمده
است و ضرورتي به جنگ نميماند  .بعد از پايان جنگ كسانيكه در مقابل باغي ها جنگيده و جان
و مال آنها را تلف نموده است هيچ تاوان و ضمانتي نمي پردازد زيرا اهلل متعال جنگ با آنها را
حالل قرار داده است  .همچنان بنابر مذهب حنابله  ،حنفيه و شافعيه باالي اهل بغاوت تاوان و
ضمانت آنچه در جريان جنگ تلف كرده اند  ،نميباشد  .دليل اين قول را از سوابق تاريخي و
برخورد صحابة كرام و بخصوص علي  با اهل بغاوت بدست مي آورند  .و ميگويند كه اهل
بغاوت تأويلي دارند كه در ظاهر امر قابل قبول و ممكن است  .عالوه بر آن اگر آنها را مكلف به
اداي تاوان نماييم سبب ميگردد كه از تسليم شدن و لزوم جماعت مسلمانان خود داري نمايند .
1
لذا اين كار جايز نميباشد .
 ـ قصاص و ديت ها :
 48ـ نوع دوم در عقوبتهاي شريعت اسالمي  ،قصاص و ديتها است  .اين جزاء ها در
صورت تجاوز بر نفس و يا مادون نفس يعني زخم زدن و قطع اعضاي انسان نافذ ميگردد  .به
======================================================
 1ـ ابو يعلي الحنبلي ص 38ـ ، 39الماوردي ص 55ـ  ، 56الکاساني ج 7ص  ، 140 ، 113الهدايه و فتح القديرج 4ص، 411
المغني ج4ص  ، 128كشاف القناع ج 4ص  ، 99المهذب از شيرازي ج 2ص ، 437شرح األزهار ج 4ص. 570
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تعبير ديگر  ،جرايم قتل  ،زخم زدن و قطع اعضاء با اين عقوبات مقابل ميگردد و در بعضي
صورتهاي قتل نفس كفاره نيز الزم ميگردد .
اينك با اختصار در مورد هر كدام مطالبي را تقديم مينماييم .
قصاص در جريمۀ قتل :
قصاص به معناي كشتن شخص جاني ميباشد و حق خالص اولياي مقتول است  .و اولياي
مقتول نزد اكثر فقهاء تمام ورثة سببي و نسبي مقتول ميباشند .
اهلل متعال در مورد قصاص ميفرمايد :
              

(   البقره)18/
” اى اهل ايمان ! در مورد كشته شدگان بر شما قصاص مقرّر و الزم شده  :آزاد در برابر آزاد ،
برده در برابر برده  ،زن در برابر زن “
البته وجوب قصاص شرطهايي نيز دارد  ،از جمله اينكه  ،قتل عمدي و بدون موجب صورت
گرفته باشد  .پيامبر  ميفرمايند :
« عن ابن عباس قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :العَمْدُ قَوَدٌ إِالَّ أَنْ يَعْفُوَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ »
(مصنف ابن ابي شيبه  ،كتاب الديات)
”از ابن عباس  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :جزاي قتل عمدي قصاص است ،
مگر اينكه ولي مقتول عفو نمايد “
شرط ديگر اينست كه مقتول بايد به صورت قطعي معصوم الدم باشد  .يعني مرتكب عملي
نگرديده باشد كه به موجب آن خونش مباح شده باشد  .ديگر اينكه با قاتل مساوي و برابر بوده و
قاتل در صفت آزاد بودن و مسلماني بر مقتول برتري نداشته باشد  .البته اين شرط در نزد جمهور
1
علماء معتبر ميباشد  .اما فقهاي احناف آنرا معتبر نميدانند.
قصاص در اعتداء بر مادون نفس درين آيت ثابت است كه ميفرمايد :
           
(       المائده )45/

” و ما در تورات بر بنى اسرائيل الزم و مقرّر داشتيم كه [در قانون قصاص ] جان در برابر
جان  ،و چشم در مقابل چشم  ،و بيني به عوض بيني  ،و گوش به جاي گوش  ،و دندان در برابر
دندان  ،و زخم ها را قصاصي است “
======================================================
 1ـ المغني ج 7ص 643و مابعد آن  ،الکاساني ج 7ص 232و مابعد آن  ،الماوردي ص ، 222بداية المجتهد ج 3ص ، 332شرح
الخرشي ج 8ص ، 4شرح فتع القدير ج 8ص254
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شرط قصاص در مادون نفس همان شرطهايي است كه در قصاص نفس الزم است  .عالوه بر
آنها دو شرط ديگر نيز ضروري ميباشد  .يكي اينكه بين محل وقوع جريمه و مقابل آن كه از جاني
قصاص گرفته ميشود همگوني و مماثلت موجود باشد  .دوم اينكه اجراي قصاص به صورت
عادالنه ممكن باشد .
ديت :
 488ـ ديت در شريعت اسالمي  ،در باب قتل خطاء و شبه عمد الزم ميگردد و عبارت از
مقدار معين مالي است كه از جانب جاني به اولياي مقتول پرداخته ميشود  .و مقدار آن نظر به
نوعيت مال متفاوت ميباشد .
در فقه احناف چنين است كه اگر مقتول مرد و مسلمان باشد  ،ديت او از شتر صد رأس  ،از
طال صد دينار  ،از لباس دوصد جوره لباس ابريشمي  ،از گاو دوصد رأس  ،از نقره ده هزار
درهم  ،از گوسفند هزار رأس پرداخته ميشود و ديت زن نصف ديت مرد و ديت جنين عشر ديت
زن است .
در قتل خطاء و شبه عمد ديت باالي عاقلة مجرم واجب ميگردد  .و عاقله عبارت از مرداني
اند كه از جانب پدر با مجرم قرابت داشته و بنام عصبه ياد ميگردند  .و مذهب حنبلي عصبة سببي
را كه از جانب والء عتاقت  1با مجرم رابطه دارد نيز در جملة عاقله داخل ميداند  .در مذهب
احناف عاقله عبارت از اهل يك ديوان 2است  .واگر اهل ديوان وجود نداشت در قدم دوم باالي
قبيلة او الزم ميگردد .
ديت طي سه قسط و در مدت سه سال بايد پرداخته شود و هر فرد عاقله به اندازة توان خود
در آن حصه ميگيرند .
همچنان ديت در قتل عمدي در صورتي واجب ميگردد كه اولياي مقتول به آن راضي گردند
و اين بنابر نظر كساني است كه ميگويند اولياي مقتول در اخذ ديت و يا قصاص اختيار داده
3
ميشوند  .اين نوع ديت بر عهده شخص جاني بوده و از مال شخصي او تاديه ميگردد . .
======================================================
1ـ والء عتاقت  ،عبارت از رابطة سببي است كه بين غالم و كسيکه او را آزاد كرده است باقي ميماند به ترتيبي كه اگر غالم وفات كرد و
وارث ديگري نداشت  ،مال متروكه اش به آزاد كننده اش ميرسد  .اين رابطه را بنام والء عتاقت يا آزاد سازي ياد كرده اند.
2ـ زمانيکه عمر  مجاهدين اسالم را تنظيم نمود  ،هر لشکر را به صورت عليحده نام نويسي نموده و در كتاب مخصوص اسماي شان را
درج نمود اين كتاب را بنام ديوان ياد كردند  .كار ديگري كه نمودند اين بود كه ديت ها را مربوط اين مجموعات نمود به اين معنا كه اگر
شخصي مرتکب قتل خطاء ميگرديد  ،ديت مقتول را طي سه سال از معاشات كساني اخذ مينمود كه همراه با قاتل دريک ديوان قرار داشتند .
احناف با قياس بر همين سنت خليفة راشد ميگويند كه اگر اهل حرفه و پيشة باهم تناصر و به اصطالح امروز اتحاديه صنفي داشته
باشند  ،ديت را بايد بپردازند .
3ـ الدر المختار و رد المحتار ج 5ص 504ـ  ، 517الکاساني ج 7ص251ـ  ، 257المغني ج 7ص 759و مابعد آن  ،بداية المجتهد
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كـفاره :
 48ـ كفاره عبارت از آزاد كردن غالم مؤمن و در صورت عدم دسترسي به آن  ،روزه
گرفتن دوماه پيدرپي ميباشد .
كفاره در قتل خطاء به اتفاق فقهاءالزم است همچنان نزد اكثر فقهاي حنفي  ،شافعي و حنبلي در
قتل شبه عمد نيز واجب ميگردد  .اما در قتل عمدي تنها فقهاي شافعي و مذهب زيديه بوجوب آن
1
قايل اند و ساير فقهاء از مذاهب حنفي  ،حنبلي و ظاهري وجوب آنرا منتفي ميدانند .
 ـ تعـزيـر :
 40ـ نوع سوم عقوبات شرعي  ،تعزيرات است و چنانچه قبالً گفتيم  ،تعزير در مقابل هر
نوع معصيتي (ترك واجب و ارتكاب ممنوعات) نافذ ميگردد كه شريعت اسالمي جزايي براي آن
تعين نكرده است  .مانند خوردن اشياي حرام  ،مانند خون و حيوان خود مرده  ،قذف مردم به غير
زنا  ،دزدي كردن مال غير محفوظ  ،سرقت كمتر از حد نصاب  ،خيانت در امانتها  ،خيانت كردن
وكيل و شريك  ،رشوت ستاني  ،فريبكاري  ،كاستن از وزن و پيمانه  ،شهادت دروغ و ساير
محرمات از همين گونه .
جزاي اينگونه جرايم تعزير بوده و مقدار و كيفيت تطبيق آنرا اولياي امور و قاضي طبق صالح
ال اگر ارتكاب آن جرم در بين مردم شايع شده
ديد و با درنظر داشت حالت مجرم تعين ميكند  .مث ً
بود  ،جزاي سنگين تري براي آن تعين ميكند و اگر به ندرت واقع ميگرديد جزاي خفيف تري تعين
مينماند  ،اگر مجرم سابقة جرمي نداشت  ،به جزاي كمتر اكتفاء ميشود و اگر سابقة جرمي داشت
جزاي بيشتري برايش داده ميشود  .به همينگونه نوعيت و كيفيت جرم نيز در نظر گرفته ميشود .
انواع تعزيرات :
 41ـ تعزير با هر وسيلة صورت ميگيرد كه درد و عذابي به مجرم برساند و شامل قول  ،فعل
 ،ترك سخن گفتن و غيره ميگردد  .مثالً كساني اند كه با وعظ  ،توبيخ و گفتن سخنان درشت
تعزير ميگردند و يا با ترك سخن گفتن و سالم كردن تعزير ميگردند تا آنكه از گناه توبه نموده و
از تكرار آن دستبردار شوند  .چنانچه رسول اهلل  از سه نفري كه از جنگ تبوك عقب مانده بودند

 ،دوري نموده و مدتي با آنها سخن نميگفت  .همچنان عزل كردن از مقام و وظيفه نيز نوعي از
=========================================================
ج 2ص 245مختصر المزني ج 5ص ، 141مغني المحتاج ج 4ص ، 55شرح األزهار ج 4ص468
4ـ المغني ج 7ص 651و ج 8ص 96ـ  ، 97الدر المختار ج 5ص 467ـ  ، 468الکاساني ج 7ص ، 251المحلي ج 10ص، 514
البحر الزخارج 5ص ، 222متن المنهاج و مغني المحتاج ج 4ص107
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تعزير ميباشد  .چنانچه پيامبر  و خلفاي راشدين  كساني را با همين جزاء مورد تعزير قرار داده
اند  .به همينگونه  ،تعزير با تبعيد  ،حبس كردن و شالق زدن نيز صورت ميگيرد  .عالوه بر

تعزيرات بدني  ،تعزيرات مالي نيز جايز بوده و احياناً بكار برده ميشود  .چنانچه رسول اهلل  به
شكستاندن كوزه و پاره كردن مشكهاي شراب امر نمودند و در جنگ خيبر امر نمودند كه

ديگهايي كساني را كه گوشت خر اهلي را پخته بودند چپه نمايند  .همچنان عمر  امر نمودند كه
مكان فروش شراب را آتش بزنند و امر نمودند كه شير آميخته با آب را كه غرض فروش به بازار
آورده شده بود به زمين بريزانند  ،و پيامبر  اعالن نمودند كه بخشي از مال مانعين زكات را

بعنوان تعزير مالي اخذ مينمايند ... .
اخيراً  ،تعزير به سرحد قتل نيز ميرسد  ،مانند قتل جاسوس مسلماني كه به نفع دشمنان اسالم
جاسوسي ميكند و اين مذهب مالك و بعضي از فقهاي حنابله ميباشد .

1

بیشترين اندازۀ تعزير :
 4ـ علماء در تعين بيشترين حد تعزير با هم اختالف دارند  ،عدة ميگويند كه بيشترين
حد آن بايد از ده شالق اضافه نباشد و تعداد ديگري ميگويند كه بايد كمتر از كمترين حد باشد
يعني تا سي و نو شالق و يا تا هفتاد و نو شالق تعين نموده اند و عدة ميگويند كه تعزير حد
معيني ندارد  ،ولي اگر تعزير از جنس مجازاتي باشد كه اندازة مقدري در بعضي موارد دارد ،
نبايد تعزير بيشتر از آن باشد و اما از جنس ديگر ميتواند كه اضافه تر از حد تعين گرد  .مثالً براي
كسيكه چيز كمتر از حد نصاب را سرقت كند  ،جزاي تعزيري نبايد به قطع دست برسد  ،اما
جايز است كه جزاي بيشتر از حد قذف برايش تعين گردد  .جزاي تعزيري در عملي كه ماتحت
زنا است نبايد به حد زنا برسد  ،اگر چه جايز است كه بيشتر از حد قذف گردد  ، .اين قول
2
چنانچه ابن تيميه ميگويد  ،عادالنه ترين قول بوده و سنت نبوي آنرا تأييد ميكند .
 4ـ اما آيا تعزير با قتل مجرم جايز است ؟ امام مالك به جواز آن قايل بوده و جماعتي از
فقهاي حنبلي و شافعي به صورت اجمالي با وي موافق ميباشند اما در جزئيات با هم اختالف
دارند  .مثالً قتل كسي را كه دعوت به سوي بدعتي مخالف با كتاب اهلل و سنت رسول اهلل مينمايد
 ،جايز ميدانند  ،اما قتل جاسوس را كه امام مالك و حنابله جايز دانسته اند  ،امام شافعي آنرا
ممنوع ميداند .
======================================================
 1ـ مجموع الفتاوي از ابن تيميه  ،ج 28ص107ـ  344 ،108ـ 345
 2ـ مجموع فتاوي از ابن تيميه ج 28ص108
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امام ابوحنيفه قتل تعزيري را در موارد خاصي جايز ميداند  ،از جمله اينكه جرايمي مكرراً
صورت گيرد كه اكثراً موجب قتل ميباشد  .مانند قتل كسيكه مكرراً مرتكب لواطت ميشود ،
كسيكه به ترور و اخذ مال مردم ميپردازد  ،كسانيكه دامن فساد شان جز با قتل شان برچيده
نميشود  ،كسيكه سبب تفرقة جماعت مسلمانان ميگردد  .چنانچه پيامبر  فرموده اند :
ت رس ا ِ
اَّلل صلاى ا ِ
« اعن اعرفاجةا قا ا ِ
ول من أ ااَت ُكم وأ إامرُكم اِ
يع اعلاى ار ُج ٍل او ِاح ٍد يُِري ُد أا إن
َج ٌ
ول ا ا
إ إ ا
ال اْس إع ُ ا ُ
اَّللُ اعلاإيه او اسلا ام يا ُق ُ ا إ إ ا ُ إ
اعتا ُك إم فااقُإتلُوهُ » (صحيح مسلم ،كتاب اْلمارة )
يا ُ
صا ُك إم أ إاو يُافيِر اق اَجا ا
ش اق اع ا
” از عرفجة روايت است كه گفت  :از رسول اهلل  شنيدم كه فرمودند  :در حاليكه امر شما بر
يك نفر جمع بود كسي آمده و ميخواست كه بين تان اختالف ايجاد كرده و جماعت تانرا متفرق
سازد  ،او را به قتل برسانيد “
و از رسول اهلل  در مورد كسيكه از نوشيدن شراب دستبردار نميشود پرسيده شد  .ايشان
1
فرمودند  :او را بقتل برسانيد .
اعتراضات و ترديد آنها  :
 44ـ عدة بر نظام جزايي و جنايي شريعت اسالمي اعتراض نموده و گمان ميكنند كه
اعتراض شان وارد و مقبول است و چنين نتيجه ميگيرند كه عقوبتهاي شرعي در عصر حاضر قابل
تطبيق نميباشد  .و يا علي األقل بعضي از آنها عملي نيستند .
خالصة اعتراضات شان اينست كه عقوبتهاي حدود يا سبب پايمال شدن انسانيت مجرم
ميگردد چنانچه در شالق زدن در زنا  ،قذف و نوشيدن شراب سبب اهانت شخص ميگردد  .و يا
دخالت در امور شخصي افراد بشمار ميرود چنانچه در زنا و نوشيدن خمر است  .ويا قطع اعضاي
انسان را در بر دارد چنانچه در عقوبت سرقت و رهزني تعين شده است و يا دخالت در آزادي
عقيدة شخصي افراد و قتل مخالفين است  ،چنانچه در عقوبت ارتداد مياشد  .ديگر اينكه حق
جامعه در تعين و دادن جزاء به فرد سپرده ميشود  ،مانند جزاي قصاص كه فرد حق تنفيذ جزاء را
دارد  .همچنان تحميل كردن ديت بر اقارب مجرم بر خالف مبدأ شخصي بودن جرم و جزاء بوده
و مسئوليت گنهكار بدوش انسانهاي بيگناه گذاشته ميشود ! ! ...
در واقع اين اعتراضات واهي بوده و بر داليل واهي و حجتهاي بي بنياد استناد دارد  .اگرچه
گويندگان آن فريفتة وسوسه هاي شيطاني گرديده و گمان ميكنند كه داليل خيلي كوبنده و مقنعي
با خود دارند و با اين داليل است كه دوري گزيدن از شريعت اسالمي را توجيه مينمايند  .پس
الزم است كه بطالن اين اعتراضات را با كمي توضيح و تفصيل بيان نماييم .
 45ـ اين سخن شان كه شالق زدن مجرم سبب مجروح شدن انسانيت او ميگردد  ،كامالً
======================================================
1ـ مرجع سابق ص 345ـ 347
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مردود و بي معناست  .زيرا اين مجرم است كه خود را مورد اهانت قرار داده واحترام ننموده است
 .و مرتكت اعمالي ميگردد كه عزت خود را در معرض بيحرمتي قرار ميدهد  .همچنان شخص
زاني بخود اجازه ميدهد كه به ناموس ديگران تجاوز كند درحاليكه ميتواند از راه هاي حالل
ضرورت خود را مرفوع سازد  .زمانيكه نصيحت و توبيخ در او اثر نميگذارد بايد با ضرب شالق
تنبيه گردد تا درد آن براي هميشه بيادش بماند .
اما سنگسار شدن زاني محصن بخاطري ضرور است كه چنين شخصي صالحيت زندگي در
جامعة پاكيزة اسالمي را ندارد  .زيرا در حاليكه ظرفي دارد كه كفايتش ميكند به ظرف كس
ديگري چشم ميدوزد و با عملي كه مرتكب ميگردد  ،تمام جامعه را در معرض نابودي قرار
ميدهد  .پس بايد ضرر چنين افراد از جامعه دفع گردد .
شالق زدن در حد قذف بخاطر ضروري است كه بايد شخص متهم تبرئه گردد و يگانه وسيلة
دفع شكوك و شبهات از وي اينست كه شخص تهمت كننده مورد تكذيب قرار گيرد و چنين
مجازاتي است كه كذبش را به صورت آشكار به همگان نشان ميدهد  .اصالً رمز مسئله درين
است كه اسالم بيشترين توجه را در نظافت و نزاهت جامعه و سالمت آبرو واخالق آن مبذول
داشته است  .اگر وجود اين ارزشها در جامعه  ،مطلوب و ضروري است  ،وسايل حصول آن نيز
بايد مطلوب و ضروري باشد و اسالم قاعدة ايست كه مورد تأييد و تقرير اسالم است  .اما اگر
ارزشهايي مانند عفت  ،سالمت آبرو  ،اخالق و پاكيزگي جامعه امر غير مطلوب باشد  ،وسايل
حصول آن نيز غير مطلوب است و اين سخني است كه معترضين بر عقوبتهاي اسالمي به صورت
ضمني اظهار ميدارند  .پس اختالف در مورد حفاظت اين ارزشها است و اسالم ميگويد كه اين
ارزشها بايد حفظ گردد  .لذا با كسانيكه ميخواهند جامعه را ملوث نموده و اين ارزشهاي حياتي را
نابود سازند برخورد قاطع مينمايد .
 4ـ اين ادعا كه عقوبتهاي اسالمي به معناي دخالت در امور شخصي افراد است  ،مانند
ساير اعتراضات شان كامالً بي اساس و غير منطقي است  .زيرا آزادي فرد به معناي جواز ضرر
رساني به جامعه نميباشد  .بلكه هر زمانيكه آزادي افراد سبب متضرر شدن و ويراني جامعه گرديد
 ،در همانجا متوقف ميگردد .
در مورد زنا تا حال از هيچ شخص منصف و با عقلي نشنيده ايم كه بگويد زنا به نفع جامعه
است  .اما ضرر هاي آن در برابر چشم همگان قرار داشته و ضرورتي به شرح و بيان ندارد  .در
مورد نوشيدن شراب بايد گفت كه عقل انساني بهترين و قيمتي ترين جوهري است كه در وجود
انسان قرار داده شده است و معطل نمودن آن به صورت اختياري به هيچ صورت جايز نيست .
عالوه بر آن شرابنوشي راههاي جرم و جنايت ديگري را نيز بازد ميكند و دولت مسئول است كه
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از وقوع جرايم جلوگيري نموده و راههاييكه به جرم منتهي ميشود  ،مسدود سازد
 4ـ آنها معترضند كه بعضي عقوبات كه موجب قطع اعضاي انسان ميشود خيلي سنگين
و شديد ميباشد  .اما خوف و هراسي را كه دزدان و رهزنان در بين مردم پخش نموده باعث
اختالل در روند زندگي مردم ميشوند  ،فراموش كرده اند .اگر آنها واقعاً ميخواهند كه منصفانه و
انساني فكر كنند  ،قبل ازين اعتراض  ،عمل سارق را در ذهن خود مجسم كنند كه چگونه در
تاريكي شب مخفيانه ميرود و ديوار را سوراخ ميكند يا قفل دروازه را شكستانده و به خانة مردم
باالي زنان ,مردان و اطفال داخل ميشوند .در حاليكه سالح بدست گرفته آمادة قتل كسي است
كه با او مقاومت كند  .آنها تمام دسترنج انسان بيچارة را ميربايند و اگر احياناً صاحب خانه بيدار
شود ,از كشتن او نيز دريغ نميكنند  .اگر اين گروه معترضين مغرض فظاعت جرم سارق را در نظر
داشته باشند ,هرگز بخاطر قطع دست چنين انسان خائن و جنايتكار متأسف نميشوند.
آيا در مورد رهزنان و كسانيكه راه را بر مسافرين خسته و درمانده قطع كرده و به جان و مال
شان هجوم ميبرند  ،گاهي هم فكر كرده اند ؟ مگر امنيت راهها كه ارزش حياتي براي اقتصاد مردم
دارد ارزش اين را ندارد كه دست عدة انسانهاي خاين و بي مروت بخاطر تأمين امنيت مردم قطع
گردد؟
بدون شك جزاي چنين اعمالي كه باعث اختالل در امنيت  ،نظم و زندگي مردم گرديده جان
 ،مال و آبروي مردم را مورد دستبرد قرار ميدهد بايد بقدر كافي سخت و شديد باشد تا چشم
انسانهاي تجاوزگر و بي مروت بسوزد و جرئت تجاوز به مال مردم را در خود نيابند .
اما جزاء هاييكه در قوانين وضعي تعين گرديده و در اكثر اوقات حبس و جريمه هاي نقدي
ميباشد  ،به هيچصورتي نميتواند كه سد راه چنين اعمال گردد و واقعيتهاي موجود در جهان ثابت
نموده است كه اين نوع جزاء ها هرگز نميتواند دزدان و رهزنان را تنبيه نموده و امنيت مردم را
تأمين نمايد  .زيرا مشاهده ميكنيم كه زنداني كردن سارقان نه تنها از تعداد آن نكاسته است  ،بلكه
زندان به استراحتگاه و مهمانخانة دزدان تبديل گرديده است كه سارقين مدتي را در آنجا در
امنيت بسر برده و بعد از مالقات با ساير گروههاي جنايتكار و تبادل معلومات و تجارب در فن
سرقت !! دوباره به جامعه سرازير شده و اينبار با مهارت بيشتر به كار شان ادامه ميدهند .

 48ـ اما اينكه ميگويند  ،مجازات مرتد و قتل نمودن او در حقيقت دخالت در آزادي

اعتقادي ديگران و به معناي مصادرة عقايد مردم ميباشد و انسانها را مجبور ميسازد كه عقيدة
رسمي را بپذيرند  .اين اعتراض شان از آنجا ناشي ميشود كه اينها هنوز معناي ارتداد را نفيميده
اند و مفهوم مجبور ساختن كسي به تبديل دينش را درك نكرده اند .
خدمت اين معترضين بايد عرض نمود كه ارتداد عبارت از برگشت از دين اسالم است  .به
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اين معنا كه شخصي كه قبالً مسلمان بود از دين اسالم برگشته و مرتد شده است  .پس درين
حالت در برابر ما فرد مسلماني قرار دارد كه مرتكب جرم معيني شده است كه در اصطالح
شريعت ارتداد ناميده ميشود  .در برابر ما شخص يهودي و يا نصراني قرار ندارد كه ما او را
مجبور به تبديل عقيده اش نموده و بخاطر عقيدة كه دارد محكوم به قتل نماييم  .زيرا در دين
اسالم مبدأ ” ال اكراه في الدين“ وجود داشته و در نصوصي كه اين اصل را براي ما ميدهد  ،هيچ
تغير و تحريفي رخ نداده است و موجوديت قانون جزيه در اسالم دليل واضح اين حقيقت است
كه اسالم كسي را مجبور به تغير عقيده اش نميسازد  .زيرا اگر كسي مجبور به تغير عقيده و
ديانتش ميشد  ،در آنصورت قانون جزيه اصال وجود نميداشت و ميدانيم كه قبول جزيه به اين
معناست كه غير مسلمانان را داخل حاكميت اسالم به عقيدة خودش آزاد بگذاريم .
از جانب ديگر  ،عقيده مبتني بر زور و جبر اصالً در اسالم ارزشي ندارد و در بعضي حاالت
به نفاق مي انجامد  .بلكه در اسالم همان عقيده مدار اعتبار است كه بر مبناي قبول و قناعت و
اخالص استوار باشد .
اما اينكه جزاي شخص مرتد قتل تعين شده است ،به دو قضية خيلي اساسي و مهم بر ميگردد.
اول اينكه فرد مسلمان با مرتد شدن  ،در حقيقت التزامي را زير پا ميگذارد كه با داخل شدن و
قبول كردن اسالم به آن تعهد كرده است  .زيرا مسلمان با قبول اسالم خود را ملزم ميداند كه تمام
مسايل اعتقادي و عملي اسالم را پذيرفته و از مفاد آن عصيان نورزد  .وزمانيكه مرتد ميشود اين
التزام را اخالل نموده و زيرپا ميگذارد  .بنابرين بايد مورد مجازات قرار گيرد كه در بعضي حاالت
تا سرحد مرگ نيز ميرسد  .مثالً افراد و يا ارگاني با دولت قرار داد ميكند كه مواد خوراكة سپاه را
در وقت مناسب آن ميرساند  .اما در حالتي كه لشكر سخت نيازمند مواد خوراكه است  ،او از
اداي اين تعهدش كنار رفته و لشكر را گرسنه در ميدان جنگ رها ميكند  .مبينيم كه جزاي چنين
افراد تا سرحد مرگ نيز ميرسد .
دوم اينست كه شخص مرتد از اسالم بر عالوة اخالل در تعهد خود ،مرتكب جرم ديگري نيز
شده است و آن استهتزاء به دين رسمي دولت اسالمي و توهين به عقيدة مسلمانان ميباشد  .و با
اين عمل خود منافقين را جرئت ميدهند تا نفاق شانرا هرچه بيشتر آشكار نمايند و مسلمانان
ضعيف العقيده و جاهل را در دين شان مشكوك گردانيده باعث گمراهي آنها گردند  .اينها سراسر
جرايم خطرناكي اند كه كيان دولت و امت اسالمي را مورد تهديد قرار ميدهد  .لذا شخص مرتد
بايد محكوم به مرگ شود تا مسلمانان و دولت اسالمي از شرشان در امان بمانند .
قابل تذكر است كه مرتد قابل عقوبت كسي است كه اين جرايم را به صورت آشكار و علني
مرتكب گردد  .زيرا ارتداد او زماني فهميده ميشود كه صراحتاً به آن اقرار و اظهار نمايد و اگر
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مخفيانه مرتد گردد  ،در آنصورت ارتداد او مخفي مانده و دولت اسالمي با اسرار و عقايد مخفي
او كاري ندارد .
باوجود آنچه گفتيم  ،دستگاه قضائي دولت اسالمي براي وي سه روز مهلت ميدهد تا شبهاتي
كه دارد مرفوع گرديده و در مناقشه با علماء شكوك و شبهاتش برطرف گردد  .اين مهلت دادن
در اكثر مذاهب واجب است .
آيا بازهم گفته ميتوانيم كه جزاي مرتد خيلي سنگين بوده و به معناي جبر و اكراه در عقيده و
دخالت در مسايل اعتقادي ديگران است ؟!
 4ـ اعتراض ديگري كه داشتند اين بود كه جزاي قتل عمدي كه قصاص است  ،حق
اولياي مقتول قرار گرفته است  .در حاليكه جريمة قتل براي جامعه مهم بوده و يكنوع تجاوز
اشكار بر حريم روابط اجتماعي ميباشد  .پس بايد جامعه حق مجازات او را داشته و دولت به
نمايندگي از جامعه جزاي او را تعين و تطبيق نمايد !!
سطحي نگري و عدم تعقل درين اعتراض آشكار تر از آنست كه ضرورتي به شرح و توضيح
داشته باشد  .زيرا :
اوالً  :حق جامعه در برابر اين جريمه محفوظ ميباشد  .لذا اگر اولياي مقتول  ،قاتل را عفو
نموده و از قصاص او دستبردار شوند  ،قضاء بايد او را به جزاي تعزيري محكوم نموده و روانة
زندان نمايد .چنانچه” ابن فرحون“ از فقهاي مالكي ميگويد  ” :اگر اولياي مقتول  ،قاتل را عفو
نمودند ويا به قبول ديت راضي شدند  ،قاتل بايد همراه با ديت  ،كفاره نيز بپردازد و اقالً به
1
يكسال زندان و صد ضرب شالق محكوم گردد “
درين شكي نيست كه درين مسئله حق اولياي مقتول بيشتر و غالبتر از حق جامعه است  .پس
صالحيت عفو نيز بايد به آنها داده شود و چون قصاص حق اولياي مقتول است  ،پس اگر آنها
قصاص كردن قاتل را ميخواستند  ،هيچ كسي حتي قاضي و رئيس دولت اسالمي اين حق را
ندارد كه قاتل را عفو نمايد .
اما در قوانين وضعي ساختة بشر عقوبت كردن قاتل را حق جامعه قرار داده اند و ممثل و
نمايندة مردم كه رئيس دولت است ،ميتواند كه قاتل را عفو نمايد و يا جزاي ديگري غير از
قصاص برايش تعين نمايد  ،اگر چه اولياي مقتول خواهان قصاص او باشند  .اما عفو كردن از
سوي اولياي مقتول جزاي قتل را از او دفع نميسازد .
اگر جريمة قتل نفس را به دقت تحت غور و بازشناسي قرار دهيم  ،مشاهده خواهيم كرد كه
ضرر و اذيت آن مستقيماً به مقتول و بعد از او به اولياي مقتول ميرسد  .زيرا آنها اند كه در آتش
======================================================
 1ـ تبصرة األحکام از ابن فرحون مالکي  ،ج 2ص259

378

اصول دعوت

www.eslahonline.net

اين جريمه ميسوزند و با فقدان يكي از عزيزان خود درد و رنج را متحمل ميگردند  .پس عدالت
حكم ميكند كه حق آنها در قصاص بايد بيشتر باشد .
عالوه بر آن  ،سپردن قصاص به اختيار اولياي مقتول سبب قطع سلسلة كشت و خون گرديده
و آتش دشمني و انتقامجويي را سرد ميسازد  .اما اگر اولياي مقتول به حق شرعي خود نرسند آنها
در پي انتقامجويي افتاده و قاتل را بعد از اتمام مدت حبس به قتل خواهند رساند و به اين ترتيب
ريشه هاي اين دشمني عميق گرديده و تا نسلها سلسلة آن دوام خواهد كرد .
از سوي ديگر دادن حق قصاص به اولياي مقتول  ،بهترين راه جلوگيري از ارتكاب قتل بوده و
هشدار جدي به كساني است كه به فكر تجاوز به جان ديگران اند .زيرا هر انساني زندگي خود را
دوست داشته و در حفاظت آن ميكوشد  .پس زمانيكه بداند كه قصاص بدست اولياي مقتول بوده
و قاضي و حتي رئيس دولت حق معاف كردن او را ندارد  ،هرگز دست به اين جنايت نمي زند .
به همين علت است كه در روزگاريكه نظام قصاص شرعي در مملك اسالمي تطبيق ميگرديد ،
جريمة قتل كاهش يافته و خيلي به ندرت اتفاق ميافتاد  .اما زمانيكه عقوبت قصاص شرعي كنار
گذاشته شد و بعوض آن قوانين غير اسالمي حاكم گرديد  ،ديده ميشود كه جريمة قتل روز به
روز افزايش يافته و هرروز شاهد چندين واقعة قتل ميباشيم  .بنابرين هر انساني كه كمترين انصاف
هم داشته باشد  ،بر عقوبت قصاص شرعي نه تنها اعتراض نميكند  ،بلكه صاحبنظران و انسانها
دور انديش از آن پشتيباني و تأييد نيز ميكنند  .و واقعيت هاي جوامع مختلف بهترين شاهد
صحت و كفايت اين قانون زندگي ساز ميباشد .
(        البقره) 1/

” و براي شما در قصاص زندگي است اي صاحبان عقل و خرد “ 
بايد تذكر داد كه اين مناقشه و استدالل بخاطر دفع اعتراض دشمنان اسالم و كسانيكه گرفتار
شبهاتي شده اند ميباشد  .در غير آن  ،كسيكه به اهلل و روز آخرت ايمان دارد و اسالم را دين
برحق الهي ميداند  ،هيچگاهي بخود اين حق را نميدهد كه بر شريعت اهلل متعال اعتراض نمايد .
زيرا ميداند كه كمترين نارضايتي و اعتراض در برابر احكام دين اسالم انسان را به ارتداد ميكشاند
و ميداند كه شرط اساسي ايمان اينست كه احكام دين مبين اسالم را به صورت درست تطبيق
نموده و با رضايت كامل از آن استقبال نمايد .
        8      
(       النساء)5/

” به پروردگارت سوگند كه آنان مؤمن حقيقي نخواهند بود ،مگر آنكه ترا در آنچه ميان خود
نزاع واختالف دارند به داوري بپذيرند ; سپس از حكمي كه كرده اي دروجودشان هيچ دل تنگي
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و ناخشنودي احساس نكنند  ،وبه طور كامل تسليم شوند “ 
 500ـ اما اين اعتراض كه تحميل كردن ديت بر عاقله به معناي سرايت دادن جزاء به غير از
مجرمين و افراد بيگناه بوده در ضديت با مبدأ ” منحصر بودن مسئوليت به كسيكه مرتكب جرم
شده است “ ميباشد  .در حاليكه اين مبدأ يك اصل قبول شده در شريعت بوده و از اين آيت
مستفاد ميباشد كه مي فرمايد :
(        فاطر )18/
” و هيچ سنگين باري  ،بار گناه ديگري را برنمي دارد “
اين مبدأ در شريعت اسالمي موجود و معمول بوده هيچ نسخ و تغييري درآن رونما نگرديده
است  .اما تشريع قانون ديت با اين مبدأ هيچگونه تناقضي ندارد  .زيرا واجب گردانيدن ديت در
قتل خطاء بر عاقلة قاتل بنابر مواسات و همكاري و تعاون ميباشد  .چون شخصي كه مرتكب
خطاء ميشود حق دارد كه ديگران با او تعاون و همكاري نمايد و نزديك ترين كساني كه بايد با
او تعاون نمايند  ،اقرباء و عصبات اوميباشند  .يعني كسانيكه بعد از موتش مستحق ميراث شناخته
ميشود  .و چون مستحق ميراث اند بنابر قاعدة ” الغنم بالغرم“ ( فايده در مقابل تاوان است ) بايد
در اداي ديت نيز با او كمك نمايد .
با تطبيق همين قانون است كه اولياي مجني عليه ديت را كه غالباً مبلغ هنگفتي بوده و امكان
اداي آن از جانب شخص جاني ناممكن ميباشد  ،به صورت كامل بدست مي آورند  .و مقداري
را كه هر فرد عاقله بدوش ميگيرد خيلي ناچيز بوده و هركسي توان پرداخت آنرا دارد .
بعضي علماء علتهايي ديگري نيز در بحث ارائه كرده اند كه خالصه آن چنين ميشود :
اقرباء و عصبة قاتل بايد در توجيه و مراقبت او مسئوليت خود را اداء نموده و نگذارند كه اتكاء
به قوم و اقرباي قوي باعث غرور و بي مباالتي او گرديده و مرتكب جرمي چون قتل خطاء گردد .
چون آنها اين مسئوليت خود را بدرستي انجام نداده اند  ،در حقيقت تقصير و كوتاهي متوجة آنها
نيز ميگردد لذا بايد جزاي اين تقصير خود را ديده و در اداي ديت با مجرم شريك گردند .

خـالصـه :

 501ـ خالصة سخن اينست كه قانون جزاء در اسالم يك نظام كامالً عادالنه بوده و بر بنياد
هاي خيلي قوي استوار ميباشد  .مصالح مردم را در نظر داشته و مطابق خواسته ها و غرايز انساني
و بگونة تنظيم گريده است كه جرايم را از جامعه ريشه كن ميسازد  .در قانون جزائي اسالم جزاء
مطابق جرم تعين گرديده و در تطبيق آن بر تمام مردم كامالً يكسان و مبتني بر عدل و انصاف
ميباشد و در بحثهايي كه گذشت نادرستي اعتراضاتي را مشاهده كرديم كه بر حدود اسالمي وارد
گردانيده اند  .اما اعتراض شان بر تعزيرات خيلي كم وارد نموده اند  .چه  ،اين قانون تنها در
شريعت اسالمي وجود داشته و يكي از بزرگترين مميزات شريع اسالمي ميباشد و اخيراً علماي
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قانون جنايي متوجة اهميت آن گرديده و ميخواهند كه آنرا در مجال قضايي تطبيق نمايند  .چون
با وسعتي كه قانون تعزيرات داشته و دايرة وسيعتر از حدود و قصاص را احتواء ميكند ،
ازينجاست كه متانت و و سعت قانون جنايي اسالم را درك نموده و برتري آنرا بر تمام قوانين
وضعي احساس ميكنيم  .و در مييابيم كه يگانه قانوني است كه تمام ضرورتهاي بشري را در هر
زمان و مكان جواب داده و امن و اطمينان همگاني را تقديم جامعة بشري مينمايد  .بحدي كه هيچ
قانون بشري را نميتوان با آن مقارنه نمود  .و اين خود يكي از بزرگترين داليلي است كه اين
قانون از سوي اهلل عليم و خبير نازل شده است .
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فصل پنجم :

مقـاصـد اسـالم
تحقق بخشیدن مصالح همگاني در دنیا و آخرت :
 50ـ بعد از تتبع و كاوش در نصوص شريعت اسالمي به اين نتيجه ميرسيم كه مقصد
اصلي اسالم عبارت از تحقق بخشيدن مصالح بشريت و دور كردن مفاسد از آنها در دنيا وآخرت
ميباشد و فقط با تحقق همين مقصد است كه سعادت حقيقي در دنيا وآخرت نصيب انسان
ميگردد .
قفهاي گرامي در شرح اين مقصد تصريحات زيادي نموده اند  .چنانچه ” عز بن عبدالسالم“
مينويسد :
1
” شريعت اسالمي چيزي جز دفع مضرتها و جلب مصالح نميباشد “
شيخ اإلسالم ابن تيميه ميگويد  ” :شريعت اسالمي بخاطر تحصيل و تكميل مصالح بندگان و
2
ازاله و تقليل مفاسد از آنها نازل شده است “
شاگرد او عالمه ابن قيم الجوزيه ميگويد  ” :شريعت اسالمي بر مبناي حكمت و تحقق مصالح
بندگان در دنيا و آخرت بوده و سراسر عدل  ،رحمت  ،حكمت و مصالح ميباشد “  3
سخني را كه ائمة اسالم ابراز داشته اند يك واقعيت انكار ناپذير بوده و يكي از صفات اصلي
و هميشگي اسالم ميباشد و نصوص شرعي در هر بخشي بازگو كنندة اين صفت و خصوصيت
ميباشد  .درينجا فقط يك آيت را بعنوان نمونه تقديم مينماييم  .اهلل متعال در توصيف پيامبرش
ميفرمايد :
======================================================
1ـ القواعد  ،از عز بن عبدالسالم ج 1ص9
2ـ منهاج السنة النبويه از ابن تيميه ج 1ص ، 147ج 2ص ، 240ج 3ص 118
3ـ أعالم الموقعين  ،ج 3ص6
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(        األنبياء )10
” و نفرستاده ايم ترا مگر رحمتي براي تمام عالميان “ 
رسالت محمد  بخاطري رحمت براي تمام جهانيان است كه متضمن مصالح آنها در دنيا و
آخرت بوده و دوركنندة تمام انواع مفاسد و اضرار از انسانها ميباشد .
انواع مصالح :
 50ـ مصالح بندگان كه اسالم در پي تحقق و محافظت از آن است به سه بخش تقسيم
ميگردد و عبارت اند از مصالح ضروري  ،مصالح حاجتي و مصالح تحسيني .
شريعت اسالمي احكام و قواعدي را وضع نموده است تا اين مصالح مردم را برآورده ساخته و
سعادت شانرا در دنيا و آخرت تضمين نمايد  .در درسهاييكه گذشت مظاهر آنرا به صورت مفصل
بيان نموده و هر كدام را مورد شرح قرار داديم  ،لذا درينجا ضرورتي به تكرار آن ديده نميشود .
معیار هاي شناخت مصلحت و مفسده :
 504ـ معياري كه بر اساس آن مصلحت و مفسده تعين ميگردد  ،همانا اسالم است  .يعني
آنچه را اسالم به صالح انسان ميداند  ،مصلحت در همان چيز است و آنچه را به ضرر انسان
دانسته و فاسد اعالن مينمايد  ،حتماً مفسده و مصدر ضرر براي انسان است  .خروج ازين معيار به
معناي پيروي از خواهشات و هواي نفس ميباشد .و ناگفته پيداست كه خواهشات انساني بيشتر
اوقات به سوي باطل رفته و صالحيت تعين مصلحت و مفسده را ندارد  .اهلل متعال داود عليه
السالم را مخاطب قرار داده و ميفرمايد :
             
                
(   ص )/

” [و گفتيم  ]:اي داود ! همانا تو را در زمين جانشين [ و نماينده خود ] قرار داديم ; پس ميان
مردم به حق داوري كن و از هواي نفس پيروي مكن كه تو را از راه اهلل منحرف مي كند .
بي ترديد كساني كه از راه اهلل منحرف مي شوند  ،چون روز حساب را فراموش كرده اند ،
عذابي سخت دارند “
بنابرين در برابر ما دو ارزش وجود دارد  ،يكي حق و ديگري هوي وخواهشات  .حق آنست
كه اهلل متعال نازل نموده و بوسيلة آن مصلحت و مفسده را نشاندهي نموده است  .و هواي نفس
چيزي جز پيروي از باطل نبوده و جز فساد و گمراهي ببار نمي آورد  .پس مصلحت درين است
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كه از حق نازل شده از سوي پروردگار عالميان پيروي صورت گيرد .
عجز انسان در تمیز مصلحت و مفسده :
 505ـ انسان با طبيعتي كه دارد  ،از درك و شناخت مصالح حقيقي خود و دريافت راه
رسيدن به آن عاجز است  .اگر بعضي مصالح دنيوي را بشناسد  ،مصالح اخروي را به هيچصورت
نميتواند كه با عقل و انديشة خود دريابد  .او زماني ميتواند كه اين مصالح را به صورت درست
شناخته و بدست آورد كه در مسير تعين شده از سوي شريعت حركت كرده و هدايت الهي را
مشعل راه خود گرداند  .به تمام موازين و حدود شرعي پابند بوده و خوب و بد را با معيار هاي
شريعت تعين نمايد .
مصلحت حقیقي انسان :
 50ـ پس به اين نتيجه ميرسيم كه مصلحت حقيقي انسان در پيروي از شريعت الهي نهفته
است و فقط زماني ميتواند به سعادت دنيا و آخرت دست يابد كه تمام فعاليتهاي فردي و اجتماعي
او بر وفق نظام الهي عيار گردد  .او ازين طريق است كه در دنيا با عزت زندگي ميكند و در آخرت
به نعمتهاي ابدي جنت سرفراز ميگردد و بزرگتر از همه  ،رضاي اهلل متعال را بدست مي آورد .
يكي از بزرگترين مزاياي نظام اسالمي اينست كه تطبيق آن در دنيا نه تنها زمينه هاي حيات مرفه
و با فضيلت را ضايع نميسازد  ،چنانچه عدة انسانهاي جاهل و مغرض گمان كرده اند  ،بلكه بهتر از
هر نظام ديگر اين توانايي را دارد كه زندگي مطمئن و انساني و عاري از هرنوع افراط و تفريط را
براي بشريت هديه نمايد  .عالوه بر آن  ،زندگي كردن مطابق ارزشهاي اسالم يگانه راهيست كه
انسان ميتواند سفر زندگي را با سالمت طي نموده و به سعادت آخرت برسد و با اهلل متعال در حالي
مالقي گردد كه اهلل از وي راضي بوده و او از اهلل متعال راضي و خوشحال ميباشد .
برخالف  ،اگر انسان راه و روش غير از شريعت اسالمي را برگزيد  ،عالوه بر اينكه در دنيا به
شقاوت و بدبختي بسر ميبرد  ،رابطة انسان را با اهلل متعال نيز قطع كرده و در آخرت با آتش ابدي
مواجه ميگردد .
مصالح دنیا وابسته به مصالح آخرت است :
 50ـ دانشمند گرامي امام شاطبي ميفرمايد  ” :مصالح شرعاً بايد كسب گرديده و مفاسد
بايد دفع گردد  ،ولي حيثيت و اعتبار مصالح ازين جهت است كه زندگي دنيا براي زندگي آخرت
باشد  ،نه اينكه خواهشات نفساني افراد معيار قرار گرفته و منافع بي ارزش نفساني جلب و مفاسد
1
و مضرات ناچيز دفع گردد “
======================================================
1ـ الموافقات از شاطبي ج 2ص384
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معناي سخنان امام شاطبي اينست كه اسالم در تعين مصالح و منافع بندگان و طرح احكام و
برنامه ها جهت حصول آن  ،اين هدف را دنبال ميكند كه دنيا را وسيلة دستيابي به سعادت آخرت
بگرداند  .بنابرين مصالح دنيوي در ذات خود هدف نيست  ،بلكه وسايلي اند كه بخاطر كسب
سعادت اخروي بكار گرفته ميشود  .بنابرين  ،هر امري كه در تعارض و ضديت با سعادت
اخروي قرار گيرد بايد ترك شود و هر كاري كه سعادت اخروي را در پي دارد بايد مطابق آن
عمل كرده شود  .و به هيچ صورتي نبايد بخاطر دستيابي به نعمتهاي دنيوي مصالح آخرت را
متضرر بسازيم .
                
(             النازعات /ـ )41

” و اما كسي كه طغيان و سركشي كرده( )و زندگي دنيا را[ بر زندگي ابد و جاويد

آخرت ] ترجيح داده  )8(،پس بي ترديد جايگاهش دوزخ است ;( )و اما كسي كه از مقام
و منزلت پروردگارش ترسيده و نفس را از هوا و هوس بازداشته است ;( )40پس

بي ترديد جايگاهش بهشت است  “ )41(.

امام شاطبي در كتاب معروفش ” الموافقات “ در همين معني سخنان جالبي دارد  .وي ميگويد:
” مصالح و مقاصد اخروي در هر صورتي مقدم بر مصالح و مقاصد دنيوي ميباشد و اين
امريست كه تمام علماء اسالم بر آن اتفاق كامل دارند زيرا امري كه در مصالح اخروي اخالل
وارد كند به هيچ صورت نميتوان بحيث مصلحت شناخت  .پس معلوم ميشود كه هر امري كه با
مقاصد و مصالح اخروي در تضاد است  ،موافق شارع نبوده و باطل است “

1

از خالل اين توضيحات بخوبي بر مي آيد كه آنچه ممنوع است  ،مقدم گردانيدن دنيا بر
آخرت ميباشد  .اما كسب متاع دنيا و استعمال آن براي كسب مصالح اخروي ممنوع نميباشد  .اهلل
متعال ميفرمايد :
             



(القصص)/

” در آنچه اهلل به تو عطا كرده است سراي آخرت را بجوي  ،و سهم خود را از دنيا فراموش
مكن “ 
پس دنيا مزرعة آخرت است و متاع آن وسيلة رسيدن به زندگي نيكوي آخرت  .و تخريب
======================================================
1ـ الموافقات ج 2ص387
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اين مزرع به هيچ صورت جايز نبوده و فرار كردن و ترك نمودن آن نيز به مصلحت انسان
نميباشد  .زيرا انسان درين دنيا آمده است تا با انجام اعمال نيك زاد و توشة از تقوا و پرهيزكاري
با خود بردارد و در همين راه عمرش را بسر برد  .در عين حال بايد اين نكته را فراموش نكند كه
دنيا مقصود و هدف مؤمن نيست  ،بلكه اهلل متعال آنرا وسيلة براي كسب آخرت و در خدمت
مصالح آن قرار داده ست  .درينصورت اگر مصالح دنيوي با مصالح اخروي در تصادم و تضاد
واقع ميگردد  ،حتماً مصالح اخروي را مقدم گردانيده و بدون هيچگونه حزن و تأسفي از كنار
مصالح دنيوي بگذرد  .زيرا درين تقديم و تأخير هيچ نوع خسران و زيان متوجة وي نميگردد .
بلكه هر عاقلي مصلحت بزرگتر را مقدم نموده و مصالح كوچك و بي اهميت را فداي آن ميسازد
و درين هيچ شكي نيست كه مصالح اخروي بمراتب بيشتر و مهمتر از مصالح دنيوي ميباشد  .چه،
ارزشمندي و اهميت هر مصلحتي به اندازة لذت  ،راحت و منفعتي است كه از حيث تداوم
كميت و كيفيت در آن نهفته ميباشد و هر انسان با درك و شعوري ميداندكه مصالح اخرت هم
مداوم است و هم در كيفيت بهتر و خوبتر از مصالح دنيا است و هم در كميت بيشتر و بزرگتر از
مصالح دنيوي ميباشد  .بلكه لذتها و نعمتهاي اخروي به هيچ صورتي با لذتها و نعمتهاي دنيوي
مقايسه شده نميتواند  .زيرا ميدانيم كه لذتهاي دنيوي مؤقت و آميخته با انواع مشقات و سختي ها
ميباشد و در كيفيت و كميت خيلي ناچيز و بيقدر است  .اما نعمتها و لذتهاي آخرت خالي از هر
نوع سختي ها و مكدرات بوده و در نوعيت و كيفيت خود هيچ مثالي ندارند .
در آنجا نعمتهاي است كه چشم بشر آنرا نديده و گوشي از آن نشنيده و به قلب هيچ انساني
خطور نكرده است .
در آنجا رضاي اهلل متعال و ديدار جمال او تعالي ميسر است كه باالتر و لذيذتر از هر نعمت
ديگر است .
در آنجا قربت الهي در جنتهاي جاويدان است .
در آنجا نعمتهاي است كه كمترين آن برتر و فراتر از تمام نعمتهاي دنيا ميباشد .
عالوه برين  ،نعمتهاي آخرت براي هميشه و جاويدان است  .در حاليكه نعمتهاي دنيا يقيناً
زايل شدني است  .و اگر فرض كنيم كه كسي از اولين روز تولد تا آخرين روز عمر خود در ناز
و نعمت زندگي نمايد  ،بازهم همينكه عمرش سر آمد  ،نعمتها نيز خاتمه مييابد  .پس نعمتهاييكه
همقدم با عمر انسان است چه نسبتي با نعمتهاي متداوم و جاويدان آخرت داشته ميتواند ؟!
براي مسلمان عاقل ناممكن است كه دنيا را برآخرت ترجيح دهد  ،زيرا شريعت الهي او را امر
ميكند كه آخرت را مقدم نمايد و محاسبة عاقالنه آنرا تقاضا ميكند  ،مصلحت انسان اين تقديم را
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باب دوم :

دعـوتـگر
زمینۀ سخن :

 508ـ دعوتگر به كسي اطالق ميگردد كه شرعاً مكلف به دعوت الي اهلل ميباشد  .پس بايد
او را بشناسيم  ،داليلي كه اين مكلفيت شرعي را بعهده اش ميگذارد بدانيم  .داعي كه بخاطر
اداي اين مكلفيت مهم و با عظمت قيام ميكند  ،به توشه و آمادگيهايي ضرورت دارد تا او را در
اداي اين مكلفيت شرعي مساعدت نموده و راه رسيدن به هدف را برايش آسان سازد  .همچنان به
يك سلسله صفات اخالقي بيشتر از ديگران ضرورت ادارد  .بنابرين باب سوم را به سه فصل
تقسيم ميكنيم :
فصل اول معرفي و شناخت دعوتگر .
فصل دوم  :وسايل و آمادگي هاي الزم براي دعوتگر .
فصل سوم  :ويژگيهاي اخالقي دعوتگر .
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فصل اول :

شناخت داعي
نخستین دعوتگر :
 50ـ بعد از آنكه اهلل متعال نعمت اسالم را براي انسانيت ارزاني نمود  ،نخستين دعوتگر اين
دين نجات بخش جناب محمد رسول اهلل  بوده است  .اهلل متعال ميفرمايد :
              

(  األحزاب 45/ـ  )4

” اى پيامبر ! به راستي ما تو را شاهد [ بر امت ]و مژده رسان و بيم دهنده فرستاديم )45(.
و ترا دعوت كننده به سوي اهلل به فرمان او و چراغي فروزان [ براى هدايت جهانيان ] قرار
داديم (“ )4
قرآن كريم مكرراً رسول اهلل  را مخاطب قرار داده و امر ميكند كه در مسير دعوت پايمردي و
استقامت نموده و از آن رويگردان نشود  .چنانچه ميفرمايد :
                 
(     الحج )/

” براى هر امتي عبادتي ويژه قرار داده ايم كه آن را انجام مي دهند ; پس نبايد در اين امر با
تو ستيز و نزاع كنند  .و به سوي پروردگارت دعوت كن كه بي ترديد تو بر راهي راست قرار
دارى “
و ميفرمايد :
                 
(   القصص )8/

” و مبادا [ كفر پيشگان لجوج ] ترا از [ ابالغ ] آيات اهلل پس از آنكه به سوي تو نازل شد باز
دارند  ،و به جانب پروردگارت دعوت كن  ،و هرگز از مشركان مباش (“ )8
        8        
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(الرعد )/

” بگو  :من فرمان يافته ام كه خداي يكتا را بپرستم و شريكي براي او قرار ندهم  ،تنها به سوي
او دعوت مي كنم و بازگشتم فقط به سوي اوست “
و رسول اهلل  تمام زندگي مبارك شانرا در راه دعوت بسوي اهلل متعال بسر بردند تا آنكه پيام
اجل را لبيك گفته وبه جوار پروردگارش در حالي پيوست كه اهلل از او راضي بود و او از اهلل
متعال مشكور و راضي بود  .فجزاه اهلل علي المسلمين خير الجزاء
دعوت بسوي اهلل وظیفۀ تمام انبیاء است :
 510ـ واقعيت اينست كه دعوت الي اهلل وظيفه و مسئوليت تمام انبياء بوده و اهلل متعال آنها را
بخاطر دعوت و هدايت مردم بسوي رشد و صالح مبعوث گردانيده است  .بدون استثناء تمام آنها
قوم خود را بسوي ايمان به وحدانيت اهلل دعوت نموده و به اطاعت از شريعتي كه بااليشان نازل
شده بود  ،فراخوانده اند .
اهلل متعال از نوح عليه السالم حكايت نموده و ميفرمايد :
                
(      األعراف )5/

” به يقين  ،نوح را به سوي قومش فرستاديم  ،پس به آنان گفت  :اي قوم من ! اهلل را بپرستيد ،
كه شما را جز او معبودي نيست  ،من قطعاً از عذاب روزي بزرگ بر شما مي ترسم “ .
و در مورد هود عليه السالم ميفرمايد :
                  
(   هود )50/

” و به سوي قوم عاد  ،برادرشان هود را [ فرستاديم ] گفت  :اى قوم من ! اهلل را بپرستيد كه
شما را جز او هيچ معبودي نيست  ،شما [ كه شريكاني براي اهلل قرار داده ايد ]جز مردمي
دروغ پرداز نيستيد “.
و در مورد صالح عليه السالم ميفرمايد :
                
(األعراف )/

” و به سوي قوم ثمود  ،برادرشان صالح را فرستاديم  ،گفت  :اي قوم من ! اهلل را بپرستيد كه
شما را جز او معبودي نيست “
و از شعيب عليه السالم چنين حكايت ميكند :
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(األعراف )85/

” و به سوي مردم مدين  ،برادرشان شعيب را [ فرستاديم ] گفت  :اي قوم من ! اهلل را بپرستيد كه
شما را جز او معبودي نيست  ،يقيناً برهاني روشن از سوي پروردگارتان براى شما آمد  ،پس پيمانه
و ترازو را تمام و كامل بدهيد  ،و از اجناس و اموال و حقوق مردم مكاهيد  ،و در زمين پس از
اصالح آن [ به وسيله رسالت پيامبران ] فساد مكنيد  ،اين [ امور ]براي شما بهتر است  ،اگر مؤمنيد “
به اين ترتيب تمام انبياي كرام قوم خود را بسوي توحيد و عبادت اهلل واحد و اعالن بيزاري و
برائت از عبادت غير اهلل و اطاعت از شريعت الهي دعوت نموده اند  .چنانچه اهلل متعال ميفرمايد :

             

(النحل )/

” و همانا در هر امتى پيامبرى فرستاديم كه [ اعالم كند كه ] اهلل را بپرستيد و از [ پرستش ]
طاغوت بپرهيزيد “ .
پس انبياي كرام نخستين دعوتگران الي اهلل بوده و اهلل متعال ايشان را بخاطر حمل مسئوليت
سنگين رسالت و تبليغ دين به مردم برگزيده بود .
امتها در وظیفۀ دعوت شريك پیامبران اند :
 511ـ در فقرة كه گذشت  ،تذكر داديم كه نخستين دعوتگر دين اسالم پيامبر گرامي محمد 
بودند و آياتي را ذكر نموديم كه ايشان را به استمرار دعوت امر ميكرد  .اما بايد دانست كه امت

اسالمي نيز تحت حكم اين آيات شامل ميباشند  .زيرا اصل در خطابي كه به رسول اهلل  صورت
ميگيرد اينست كه امت ايشان نيز شامل آن خطاب ميگردند  .بجز مواردي كه مستثني قرار گرفته
باشد  .و چنانچه مشاهده ميكنيم درين اوامر اهلل متعال كه در باب دعوت نموده است  ،هيچگونه

استثنايي وجود ندارد  .پس معناي سخن اينست كه اهلل متعال به امت محمد  نيز اين شرف و
عزت را نصيب كرده است كه در وظيفة دعوت با پيامر خود شريك بوده و مسئوليت تبليغ دين را

بعهده دارند  .اين تشريف وتكريم تنها از خطابهايي فهميده نميشود كه به رسول اهلل  صورت

گرفته است  ،بلكه آيات متعدد ديگر در قرآن وجود دارد كه صراحتاً اين مسئوليت همراه با عزت
و شرف را بدوش امت اسالمي قرار ميدهد .
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(   آل عمران)110/

” شما بهترين امتي هستيد كه [ براي اصالح جوامع انساني ] پديدار شده ايد  ،به كار شايسته
و پسنديده فرمان مي دهيد و از كار ناپسند و زشت بازمي داريد  ،و [ از روى تحقيق  ،معرفت ،
صدق و اخالص ] به اهلل ايمان مي آوريد “ .
اين آيت كريمه دو معنا را افاده ميكند :
اول  :خيريت و برتري امت اسالمي را نشان ميدهد .
دوم  :اينكه برتري و خيريت اين امت بخاطر قيام به وظيفة دعوت  ،امر به معروف و نهي از
منكر ميباشد كه وظيفة انبياي كرام است و نخستين شعاريكه امر به معروف و نهي از بدي به آن
آغاز مي يابد  ،دعوت بسوي وحدانيت اهلل متعال و اظهار بيزاري و برائت از تمام انواع شرك
است و حتي قرآن كريم دعوت الي اهلل را از صفات اصلي مؤمنان قرار داده است  .برخالف
منافقين كه كار شان ممانعت از دين اهلل و دعوت بسوي غير اهلل ميباشد .
          
(  التوبه)/

” مردان و زنان منافق همانند و مشابه يكديگرند  ،به كار بد فرمان مي دهند و از كار نيك
باز مي دارند “
و بعد از آن در مورد مؤمنان ميفرمايد :
          
(  التوبه )1/

” مردان و زنان با ايمان دوست و كارساز يكديگرند ; همواره به كارهاي نيك و شايسته فرمان
مي دهند و از كارهاي زشت و ناپسند بازمي دارند “ ،
امام قرطبي در تفسير اين آيت ميفرمايد  ” :اهلل متعال امر به معروف و نهي از منكر را فرق
اساسي بين مؤمنان و منافقان قرار داده است  .پس داللت اين آيت چنين است كه از خصوصي
ترين صفت مؤمنان امر به معروف و نهي از منكر ميباشد كه دعوت بسوي اسالم و توحيد در
1
رأس آن قرار دارد “
عالوه بر آن  ،اهلل متعال درين آيت مؤمنين را به همان صفتي ياد كرده است كه پيامبرش را به
آن توصيف كرده است  .چنانچه در وصف پيامبر  ميفرمايد :
======================================================
1ـ تفسير قرطبي ج 4ص47
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(األعراف)15/

” پيامبري كه آنان را به كارهاى شايسته فرمان مي دهد  ،و از اعمال زشت بازمي دارد ،
و پاكيزه ها را بر آنان حالل مي نمايد  ،و ناپاكي ها را بر آنان حرام مي كند “
چه كساني مكلف به دعوت الي اهلل میباشند ؟
 51ـ از آنچه ذكر نموديم  ،آشكارا فهميده ميشود كه هر مرد و زن مسلمان مكلف به
دعوت بسوي اهلل ميباشند  .زيرا امت اسالمي از مجموعة مردان و زنان مسلمان تشكيل ميشود .
پس هر شخص عاقل و بالغ اين امت مكلفيت دارد كه ديگران را بسوي دين الهي دعوت نمايد .
و به هيچ صورتي گفته نميتوانيم كه وجيبة دعوت مخصوص علماء دين و به اصطالح بعضيها ”
رجال دين “ ميباشد  .بلكه دعوت مسئوليت تمام مسلمانها بوده و علماء كه آگاهي بيشتر از اسالم
دارند  ،مسئوليت بيشتري را بعهده دارند تا احكام اسالمي را به صورت مفصل به مردم تقديم
نمايند چون آنها به جزئيات احكام بيشتر از ديگران ميدانند .
مكلف بودن هر مرد و زن مسلمان به دعوت از آيت ديگر قرآن كريم بوضاحت بيشتر فهميده
ميشود  .جاييكه ميفرمايد :

                  

(   يوسف )108/
” بگو  :اين طريقه و راه من است كه من و هر كسيكه پيرو من است بر پاية بصيرت و بينايي
به سوي اهلل دعوت مي كنيم  ،و اهلل از هر عيب و نقصى منزّه است و من از مشركان نيستم “
پس پيروان پيامبر گرامي اسالم مؤمناني اند كه با بصيرت و يقين كامل بسوي اهلل متعال و دين

اسالم مردم را دعوت ميكنند  .چنانچه پيامبر  با بصيرت و آگاهي و يقين كامل دعوت مينمودند.

مفهومي كه ازين سخن بدست مي آيد ،اينست كه دعوت الي اهلل يكي از لوازم ضروري ايمان
مسلمان ميباشد ديگر اينكه هر نوع تخلف و عقب ماني در امر دعوت نشاندهندة نقص و خلل در
ايمان او ميباشد كه بايد هر چه زود تر به تدارك آن پرداخته و كار دعوت را آغاز نمايد .
امام ابن كثير در تفسير آيت فوق ميگويد :
” اهلل متعال دستور ميدهد كه به مردم خبر دهدكه مسلك و سنت من دعوت بسوي شهادت به
” ال إله إال اهلل “ و به اينكه اهلل واحد است و هيچ شريك و مانندي ندارد  .و با بصيرت و يقين
كامل بسوي توحيد دعوت ميكند  .و تمام كسانيكه از او پيروي نموده اند نيز با بصيرت كامل ،

يقين جازم و عقل شرعي بسوي آنچه پيامبر  دعوت كرده است  ،مردم را فرا ميخوانند  .در
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حديثي كه امام بخاري از ابن عباس روايت كرده است پيامبر  چنين دستور ميدهد :
« أااَل افلُإيابلِي إغ ال ا
ش ِاه ُد الإغاائِب»
1
” بايد كسانيكه حاضر است اين پيام را به غايبين برساند “
و در مفهوم شاهد و حاضر هر مسلماني شامل ميگردد كه چيزي از دين را ميداند .
 51ـ پس دعوت بسوي اهلل ،چنانچه گفتيم  ،وجيبة هر مرد و زن مسلمان است و اين وجيبه
را ميتوانند كه هم بصورت فردي انجام دهند و هم به صورت دسته جمعي و گروهي به آن
بپردازند  .و به تعبير تدقيق تر ميتوان گفت كه دعوت الي اهلل به دو صورت اداء ميگردد :
يكي دعوت فردي  ،به اين معنا كه هر فرد مسلمان به صفت اينكه مسلمان است  ،به اداي
مسئوليت خود اقدام مينمايد  .دوم اينكه فرد در كنار جماعتي قرار گرفته و همراه با آنها مردم را
بسوي اهلل متعال دعوت ميكند  .آيات ذيل دال بر تمام اين صورتها ميباشد .
              
(   آل عمران )14/

” و بايد از شما گروهي باشند كه [ همه مردم را ] به سوى خير دعوت نمايند  ،و به كار
شايسته و پسنديده وادارند  ،و از كار ناپسند و زشت بازدارند ; و اينها اند كه يقيناً رستگارند “
ابن كثير در تفسير اين آيت مينويسد  ” :مقصد آيت فوق اينست كه يك جماعتي ازين امت
متصدي امور دعوت باشند  .اگر چه دعوت بر تمام افراد امت اسالم واجب ميباشد  .چنانچه در
حديثي كه مسلم از ابو سعيد خدري  روايت نموده است  ،پيامبر  ميفرمايند :
ِ
ِ ِِ
اْلميا ِ
ِ ِ ِِ ِ
ف إِ
ان »
ض اع ُ
ك أا إ
سانِِه فاِإ إن اَلإ يا إستا ِط إع فابِاق إلبِِه او اذلِ ا
« ام إن ارأاى مإن ُك إم ُمإن اكًرا افلُإيغايإريهُ بياده فاإ إن اَلإ يا إستاط إع فابل ا
” هر كسي از شما كه منكري را ديد بايد آنرا با دستش تغير دهد و اگر نميتوانست با زبانش
تغير دهد و اگر نميتوانست با قلبش در پي تغير آن باشد و اين ضعيف ترين مرحلة ايمان است “
واقعيتها نشان داده است كه تجمع دعوتگران بخاطر اداي مسئوليت دعوت در بعضي حاالت
نهايت ضروري و الزمي ميباشد  .مخصوصاً زمانيكه برنامه هاي بزرگ دعوتي در كار باشد  .مثالً
اگر بخواهيم در جوامع جاهلي مانند بعضي مناطق افريقا كه وثنيت در آن بيداد ميكند و شيطانها و
انسانهاي شيطان صفت در آنجا النه كرده و مردم را از دين اهلل باز داشته و به لجنزار شرك
انداخته اند  ،دعوت و نشر دين اسالم را آغاز نماييم  ،اين كار به تالشهاي زياد و منظمي
ضرورت دارد تا آنها با اسالم آشنا گرديده و به تعليمات ديني دسترسي پيدا كنند  .اين كاريست
كه افراد از عهدة آن برآمده نميتواند و حتي كوششهاي پراگندة افراد زياد به ثمر نميرسد .
بشارت دادن و دعوت بسوي اسالم به صورت دستجمعي در سنت نبوي ثابت بوده و داليل

======================================================
1ـ تفسير ابن كثير ج 2ص 195ـ 196
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زيادي بر صحت آن وجود دارد  .چنانچه رسول اهلل  كساني را كه تازه به اسالم روي مي آورد امر
مينمود تا به دارهجرت مسلمانان هجرت نموده و با مسلمانان يكجا شود تا سعي و تالش او در كنار
ساير مسلمانان قرار گرفته و از سوي رسول اهلل  به صورت درست توجيه و رهبري گردد و بعد از
فراگيري علم و اخالق اسالمي آنها را دسته دسته به اطراف مدينه و جزيرة العرب ميفرستاد تامردم را
به دين اسالم دعوت نمايند .داستان بئرمعونه شاهدي ازصدها شواهد ثبوت برين مدعاست .
همچنان دليل آنرا ميتوان ازين آيت شريفه بدست آورد كه ميفرمايد :
(          9    المائده )/

” و يكديگر را بر انجام كارهاي خير و پرهيزكاري ياري نماييد  ،و يكديگر را بر گناه و تجاوز
ياري ندهيد “
اين آيت نه تنها دليل جواز و مشروعيت دعوت همگاني و ايجاد همآهنگي بين دعوتگران
است  ،بلكه در صورتيكه حصول بر و نيكي بدون آن ناممكن باشد  ،وجوب آنرا نيز افاده ميكند .
و در روايتي كه جصاص از امام ابوحنيفه  نقل كرده است  ،ايشان نيز بر ضرورت دعوت
بصورت دستجمعي و گروهي اشاره نموده اند .
شبهات و اعتراضها :
 1 ـ شايد عدة گرفتار اين توهم و گمان بيجا گردند كه چون از جملة علماء و به اصطالح ”
رجال دين“ نيست  ،پس وجوب دعوت متوجة او نميباشد بلكه فقط فرض كفايي بوده و اين
وجيبه و مكلفيت بدوش كساني است كه علماي ديني خوانده ميشوند .چنانچه اهلل متعال ميفرمايد:
              
(   آل عمران)104/

” و بايد از شما گروهي باشند كه [ همه مردم را ] به سوي اسالم و توحيد دعوت نمايند  ،و به
كار شايسته و پسنديده وادارند و از كار ناپسند و زشت بازدارند ; و اينها اند كه يقيناً رستگارند  “.
در جواب اين ايراد بايد گفت كه  ،تفسير آيت فوق چنانچه ابن كثير  نوشته اند و ما آنرا در
فقرة قبلي نقل كرديم  ،چنين است كه ؛” بايد جماعتي ازين امت متصدي امر دعوت باشند  ،اگر چه
دعوت بر تمام افراد اين امت واجب بوده و بايد مطابق توان خود به اداي آن اقدام نمايند“ .
اما رازي در تفسير آيت فوق مينويسد  ” :در شرح كلمة ” منكم“ دو قول وجود دارد  .اول
اينكه كلمة “من“ در آيت فوق براي تبعيض نيست  ،و آنهم به دو دليل :
الف  :اهلل متعال امر بالمعروف و نهي از منكر را بر تمام امت واجب گردانيده است و ميفرمايد:
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(   آل عمران )110/
” شما بهترين امتي هستيد كه [ براى اصالح جوامع انسانى ] پديدار شده ايد  ،به كار شايسته
و پسنديده فرمان مي دهيد و از كار ناپسند و زشت بازمي داريد  ،و [ از روى تحقيق  ،معرفت ،
صدق و اخالص ] به اهلل ايمان مي آوريد ( “ .علت و معلول  ،هردو درين آيت ذكر شده است )
ب  :هر مسلماني كه مكلف به احكام اسالم است  ،وجوباً مكلف به دعوت نيز ميباشد و بايد
با دست  ،زبان و قلب خود به معروف امر و از منكر نهي نمايد  .و بر هر فردي واجب است كه
ضرر را از نفس خود دفع نمايد .
بعد از ثبوت اين قضيه در شرح و تفسير آيت فوق ميتوان گفت :
” شما بايد امت دعوتگر بسوي خير و امر كنندگان به نيكي و نهي كنندگان از بديها باشيد “ و
كلمة “ من “ درينصورت براي تبين و توضيح است نه براي تبعيض  .چنانچه اهلل متعال ميفرمايد :
(      الحج )0/

” دوري كنيد از پليدي بتان “
درين آيت نيز كلمة ”من“ براي بيان است .
بعد از آن امام رازي قول دوم را ذكر ميكند كه ” من “ براي تبعيض است  .زيرا در بين امت
كساني اند كه توان دعوت و امر به معروف و نهي از بدي را ندارند  .و در ادامه ميگويد  ” :اين
وجيبه تنها بدوش علماء است زيرا دعوت بسوي خير مستلزم علم و شناخت خير و درك
معروف و منكر ميباشد  .پس معلوم ميشود كه اين مسئوليت بدوش كساني است كه از علميت
كافي برخوردارند نه مسئوليت جاهالن و علماء تمام امت را احتواء نميكنند بلكه بخشي از امت را
1
تشكيل ميدهند .
اين مسئله در تفسير قرطبي و تفسير جصاص نيز به عين ترتيب و با ذكر اين دو قول ذكر
2
گرديده است
واقعيت اينست كه قولي را كه رازي ذكر نموده است با مالحظه به استداللي كه كرده اند ،
صحيح تر به نظر ميرسد  .اين نظر مطابق همان نظري است كه عالمه ابن كثير به صورت خيلي
دقيق از آن تعبير نموده و تصريح كرده است كه دعوت بر تمام امت اسالمي واجب ميباشد و
همراه با آن بايد جماعت و گروهي از مسلمانان وجود داشته باشد كه متصدي امر دعوت بسوي
خير باشند .
اصل مشكل ازينجا ناشي شده است در فهم مسئله التباسي رخ داده است و اين التباس به
======================================================
1ـ تفسير رازي ج 7ص 177ـ 178
2ـ احکام القرآن از جصاص ج 2ص 29و تفسير قرطبي ج 4ص165
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سبب موجوديت كلمة ” علماء“ است كه اصحاب قول دوم ،آيت ” ولتكن منكم امة“ را تفسير
نموده اند به اين اعتبار كه دعوت بسوي خير را مشروط به علم دانسته اند  .و سبب دوم التباس
سوء فهمي است كه كلمة ” فرض كفايي“ ايجاد شده است  .پس الزم است كه اين موضوع را با
كمي تفصيل ذكر نماييم :

درين شكي نيست كه دعوت بسوي خير كه دعوت بسوي اهلل متعال بلند ترين قلة آن است ،
مشروط به علم و دانش است  .اما علم پديدة جامد و غير قابل تجزيه نميباشد  ،بلكه علم طبيعتاً
قابل تجزيه است  .بنابرين  ،كسيكه يك مسئله را ميداند و مسئلة ديگري را نميداند  ،در مسئلة
اولي عالم و در مسئلة دومي جاهل شمرده ميشود  .معناي سخن اينست كه او در مسئلة كه ميداند
در زمرة علماء قرار دارد  .پس شرط وجوب دعوت در آن چيزي كه ميداند در او فراهم گرديده
است  .اما آنچه را كه نميداند  ،دعوت بسوي آن بااليش واجب نميباشد .چنانچه تمام فقهاء اتفاق
دارند كه كسيكه چيزي را نميداند و از حكم آن بيخبر است نبايد به سوي آن دعوت كند  .زيرا
علم داشتن به صحت آنچه كه دعوت ميكند از جملة شرايط صحت دعوت و مبارزه است  .پس
گفته ميتوانيم كه هر فرد مسلمان مكلف است به اندازة كه ميداند مردم را بسوي اهلل متعال دعوت
كند  ،چنانچه شرح اين مسئله در درسهاي بعدي خواهد آمد  .و اينكه گفته اند  ،دعوت وجيبة
علماء است  ،مقصود شان همين معنا ميباشد و به تعبير دقيقتر ميتوان گفت كه دعوت بر تمام
كساني الزم است كه مسئلة مورد دعوت و حكم آنرا ميداند  .برابر است كه از عامة مسلمانان
باشد و يا از آنانيكه نصيب وافري از علم دارند .
با شرح فوق نادرست بودن قول كساني ظاهر ميگردد كه ميگويند كه مقصد از علماء كساني
اند كه به حد تخصص علم داشته و بنام ” رجال ديني“ ياد ميشوند  .در حاليكه اين اسم بر هر فرد
مسلمان اطالق شده ميتواند  .زيرا تمام آنها رجال دين اسالم اند و اين صفت منحصر به گروه و
قشر معيني نميباشد .
دومين امريكه سبب التباس گرديده است  ،معناي ”فرض كفايي“ ميباشد  .به اين معنا كه
اگرچه بر تمام مردم واجب است  ،اما اگر تعدادي به اداي آن اقدام نمايند فرضيت آن از دوش
ديگران ساقط ميگردد .
امام رازي ميگويد  ” :اصحاب قول اول كه به وجوب دعوت بر تمام مسلمانان قايل اند
ميگويند  :كلمة “ من“ براي بيان است نه براي تبعيض  .و دعوت اگرچه بر تمام امت اسالمي
واجب است  ،اما اگر جماعتي از مسلمانان به اداي آن اقدام نمايند  ،فرضيت آن از دوش ديگران
1
ساقط ميگردد “.

======================================================
1ـ تفسير رازي ج 7ص177
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جصاص در تفسير آيت (ولتكن منكم  )...ميگويد  ” :اين آيت دو معنا و مفهوم را احتواء كرده
است  .يكي اينكه امر به معروف و نهي از منكر واجب است و ديگر اينكه فرضيت آن كفايي بوده و
1
فرض عيني هر فرد نميباشد  .لذا اگر جماعتي به آن اقدام نمايند از دوش ديگران ساقط ميگردد “
اينكه ميگويد  ،دعوت بر هر فرد فرض عيني نميباشد و چون گروهي به آن اقدام نمودند از
دوش ديگران ساقط ميگردد  ،مقصود فرض كفايي را بيان ميكند و برخالف فرض عيني كه تنها
2
در صورتي از ذمة اشخاص ساقط ميگردد كه خود شان آنرا اداء نمايند .
از شرحي كه گذشت به اين نتيجه ميرسيم كه دعوت بسوي خير كه دعوت الي اهلل در رأس
آن قرار دارد وجيبة هر مسلمان است و هركسي مكلف است كه بقدر استطاعت و توانايي خود به
اين كار خير اقدام نمايد  .زيرا دعوتگري يكي از صفات ويژة مؤمنان است  .همچنان رسول اهلل 
در حديثي كه قبالً ذكر نموديم  ،هر فرد مسلمان را مخاطب قرار داده و امر ميكند كه به قدر توان
و استطاعت خود به ازالة منكر اقدام نمايد  .و در صورتيكه منكرات زايل گرديده و مقصد حاصل
گرديد  ،از ديگران مطلوب نيست كه منكر را دوباره اعاده نموده و به ازالة آن بپردازند تا فرض
دعوت از ذمة شان ساقط گردد  .و نه هم بخاطر عدم ازالة منكر مورد مؤاخذه قرار ميگيرند.
بايد توجه داشت كه صفت اصلي مسلمان اينست كه ميكوشد قبل از هركس ديگري به امر به

معروف و نهي از بدي مبادرت ورزيده و منتظر ديگران نباشد  .چنين مي انديشد كه شايد ديگران
نيز از انجام اين فريضه غفلت كرده و منتظر كسي ديگري باشد و به اين ترتيب فريضة دعوت
ترك گرديده و تمام مسلمانان در گناه واقع گردند  .از سوي ديگر مسلمان بخاطري كه به اهلل و
رسول او ايمان دارد  ،خود را مكلف به رساندن پيام الهي را به تمام بشريت ميداند و قبالً ذكر
نموديم كه اهلل  به پيامبرش چنين خطاب مينمايد :

                  
(   يوسف)108/

” بگو  :اين طريقه و راه من است كه بر پايه بصيرت و بينايي به سوى اهلل دعوت مي كنم من
و هر كسيكه پيرو من است  ،و اهلل از هر عيب و نقصي منزّه است و من از مشركان نيستم “
پس هر فرد مسلمان به حكم ايماني كه دارد بايد خود را مكلف به دعوت احساس نمايد و
اگر او به دعوت شخص معيني اقدام نكرد و يا در زمان معيني دعوت را ترك نمود و شخص
ديگري وظيفة دعوت را بدوش گرفته و شخص مذكور را دعوت نمود  ،اولي مستحق اجر
======================================================
2ـ تفسير جصاص ج 2ص 29
1ـ متأسفانه امروز كلمة ” كفايي“ را مردم طوري تصور مينماين كه گويا فرض اضافي و غير مهم ! و حتي تا سطح مستحب آنرا تنزل
داده و از اهميت آن كاسته اند و از معنا و مفهوم فرض كفايي بي خبرند  .مترجم
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پاداش نميشود بلكه كسي مستحق جزاي نيك است كه مسئوليت خود را اداء كرده است  .اما اگر
به صورت عمدي و مستمر دعوت الي اهلل را ترك نمود  ،درجمع كساني شمرده نميشود كه اهلل
متعال در آيت فوق از آنها ياد آور شده است .
زيرا پيروان پيامبر  كساني اند كه مردم را بسوي دين اهلل متعال دعوت نموده و در كار و
پيكار دعوتي و جهادي سهيم ميباشند .
عالوه برآنچه گفتيم  ،يكي از معاني فرض كفايي اينست كه  ،اين فريضه متوجة تمام مسلمانان
است و بايد همة آنها براي انجام اين فريضه قيام نمايند و كسانيكه فعالً توان آنرا دارند بايد قبل از
ديگران كار شان را آغاز كنند  .بنابرين مفهوم از فرض كفايي  ،معناي آيت چنين ميشود كه ؛
مسلمانان جهت آماده كردن چنين امتي  ،يعني جماعتي كه متصدي امر دعوت باشند بايد اقدام
نموده و آنها را با تمام وسايل ممكنه براي تحقق بخشيدن هدف شان كه همانا اقامة دين است
ياري برسانند  .اگر مسلمانان اين كار را نكردند  ،تمام آنها گنهكار بوده و كسانيكه توانايي دعوت
را دارند و يا ندارند در گناه مساوي ميباشند .
همچنان بايد گفت كه  ،حتي اگر دعوت فرض كفايي بوده و باالي يكتعدادي واجب است ،

يكي از شروط اساسي سقوط فرض كفايي از ذمة مسلمانان اينست كه تعدادي كه در نشر دعوت
اسالمي كار ميكنند كفايت كند  .چون درين شرايط كفايت الزم هنوز بدست نيامده است  ،پس
بايد تمام مسلمانان به قدر توان و استطاعت خود در دعوت اسالمي سهيم گردند  .بخصوص
درين عصر كه شرك و بت پرستي بخشهاي بزرگي از جامعة بشري را در جوامع افريقايي و
امريكايي فرا گرفته است  .يقيناً نشر دعوت اسالمي درين مناطق به كوششها و تالشهاي خستگي
ناپذيري ضرورت دارد و بايد تمام مسلمانان درين تالشها سهم خود را اداء كرده و هر فردي
مطابق توان خود  ،با مال  ،دانش  ،فكر و قدرت دولتي خود درين كار نيك شريك شوند .
 515ـ برخي ها با استدالل اين آيت كه ميفرمايد :

              

” اي مسلمانان بر شما الزم است كه بفكر نفسهاي خود باشيد و در صورتيكه شما برهدايت و
راه راست باشيد گمراهان به شما ضرري رسانده نميتواند “
ميخواهند كه از واجب دعوت شانه خالي كرده و تقصير و عقب نشيني خود را توجيه كنند و
گمان ميكنند كه اين آيت آنها را از واجب دعوت معاف ميگرداند  .و تا زمانيكه خودش رهياب و
صالح باشد گمراهي ديگران به او ضرر رسانيده نميتواند  .اين برداشت غلط در عهد ابو بكر
صديق  نيز در بعضي اذهان راه يافته بود  .ابوبكر صديق  با ايراد خطبة به ترديد اين گمان
پرداخته و فرمودند :
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” اي مردم ! شما اين آيت كريمه را ميخوانيد و از آن بدون مورد و بيجا استنتاج مينماييد  .در
حاليكه من از رسول اهلل  شنديم كه فرمودند ؛ چون مردم ظالم را مشاهده كنند و از ظلم او مانع
1
نشوند  ،زود است كه اهلل آنها را به عذاب فراگير و همگاني گرفتار نمايد“
به اين ترتيب مشاهده ميكنيم كه اين آيت در ذات خود تأكيد بيشتري بر وجوب همگاني
دعوت الي اهلل داشته و توهم كساني را به شدت رد ميكند كه از وجيبة دعوت عقب نشيني كرده
اند  .اهلل متعال ميفرمايد ” إذا اهتديتم “ و رهياب شدن چناچه ابن تيميه  ميفرمايد  ،اينست كه
شخص مسلمان تمام وجايب شرعي خود را انجام دهد  .پس اگر مسلمانان وجيبة دعوت و امر به
معروف و نهي از منكر را همراه با ساير وجايب شرعي اداء كردند  ،در آنصورت است كه
2
گمراهي گمراهان به ايشان ضرري نميرساند .
 51ـ عدة ديگري گرفتار اين اين توهم و اشتباه شده اندكه باطل تمام زمين را فرا گرفته
است و دعوت امر به معروف ونهي از منكر درين شرايط هيچ سودي نميرساند .پس الزم است
كه مسلمان به نفس خود توجه نموده و ديگران را به حال خودشان رها كند و فقط در فكر نجات
خود باشد !
در جواب اين اشتباه وتوهم نادرست در درسهايي بعدي به تفصيل صحبت خواهيم كرد  ،اما
درينجا تذكر اين نكته را الزم ميدانيم كه واجب مسلمان اينست كه مردم را بسوي اهلل متعال و
التزام به شريعت الهي دعوت نمايد  .اما اينكه مردم دعوت او را ميپذيرند و يا از قبول آن خود
داري ميكنند  ،مسئوليت خود آنها بوده و در صورت نپذيرفتن دعوت هيچ مسئوليتي متوجة
دعوتگر نميباشد  .اين توهم و اشتباه در بين امتهاي قبلي نيز شايع شده بود كه اهلل متعال در قرآن
كريم آنرا ذكر نموده و به ترديد آن ميپردازد .
     5            
              
(         األعرف14/ـ)15

” و گروهي از بني اسرائيل [ كه در برابر بد كاري هاي ديگران ساكت بودند  ،به پند دهندگان
خيرخواه و دلسوز ] گفتند  :چرا گروهي را كه اهلل هالك كننده آنان يا عذاب كننده آنان به عذابي
سخت است  ،پند مي دهيد ؟ [ پند دادن شما كاري نابجاست  ] .گفتند  :براي اينكه در پيشگاه
پروردگارما [ با رفع مسؤوليت خود ] حجت و عذر داشته باشيم و شايد آنان [ از گناهانشان ]
بپرهيزند  )14(.پس چون پندي را كه به آنان داده شد  ،فراموش كردند [ در لحظه نزول

======================================================
1ـ نيل المرام من تفسير ايات أحکام از سيد محمد صديق حسن خان ص 251و تفسير جصاص ص 2ص31
2ـ الحسبه از ابن تيميه در مجموعة رسايلش  .ص275
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عذاب ] پند دهندگاني كه مردم را از بدي ها بازمي داشتند  ،نجات داديم و آنان را كه ستم كردند
به كيفر آنكه همواره نافرماني مي كردند  ،به عذابي سخت گرفتيم  “ )15(.
آيت فوق شرح ميكند كه اهل قريه به سه گروه تقسيم شدند  ،يك گروه مرتكب معاصي
ميشدند و فرقة دومي به انكار و ترديد عمل آنها پرداخته و آنها را بسوي اطاعت اهلل متعال فرا
ميخواندند  .و گروه سومي خاموشانه بسوي آنها نگريسته و خود مرتكب معصيت نميشدند اما
ديگران را از منكرات منع نميكردند بلكه دعوتگران را مخاطب قرار داده و ميگفتند  ” :چرا بيجا
خود را به تكليف انداخته و اينها را از كار بدشان نهي ميكنيد  ،در حاليكه اهلل آنها را بزودي هالك
خواهد كرد چون آنها با اعمالي كه انجام ميدهند مستحق عذاب الهي شده اند و دعوت شما هيچ
فايدة به آنها رسانده نميتواند “
اما جماعت دعوتگر در جواب شان ميگفت :
” بخاطر تقديم معذرت خود اين كار را ميكنيم  ،به اين معنان كه ما بخاطر وجيبة امر به نيكي
و نهي از بدي كه بدوش ما گذاشته شده است  ،آنها را دعوت كرده و اين عذر خود را به اهلل
متعال پيش ميكنيم كه ما بيش ازين توان و استطاعت نداريم كه آنها را دعوت نماييم كه از
معاصي دستبردار شده و بسوي اهلل متعال برگردند  .شايد اين انكار و دعوت ما سبب شود كه آنها
از گناهاني كه مرتكب ميشوند دوري كرده و بسوي اهلل متعال رجوع نمايند “ 1درين آيت مباركه
اشاره شده است كه تا زمانيكه احتمال قبول دعوت وجود دارد بايد وعظ و نصيحت دوام داشته
باشد تا كسانيكه راه نجات را اختيار ميكنند آگاهانه بسوي نجات حركت كنند و بر كسانيكه طريق
هالكت را در پيش ميگيرند حجت قايم گردد .
 51ـ عدة ديگري تحت تأثير شبة نادرست ديگري قرار گرفته است كه بر بنياد برداشت
نادرست از آيت ذيل استوار گرديده است  .اهلل متعال ميفرمايد :
(         البقره )8/
” اهلل مكلف نميسازد هيچ نفسي را مگر به اندازة توانش “
اينها ميگويند كه دعوت الي اهلل در عصر حاضر مشقات و سختيهايي را در پي دارد كه فوق
توان بشري بوده و آنها توان برداشت آنرا ندارند  .لذا خود را از وجيبة دعوت معاف ميدانند .
اما واقعيت اينست كه اين نوع استدالل و دليل تراشي شيوة كساني است كه به ضعف ايمان
گرفتارند و ازصالبت ديني برخوردار نميباشند .اينها درسعي وتالشي كه بخاطربدست آوردن ثروت
و متاع ناچيز دنيا ميكنند نيز با سختي ها و مشكالت مواجه ميشوند  ،اما حاضر نيستند كه بخاطر
سختيها و مشكالتي كه درين راه مواجه ميشوند از تالش دستبردار شوند .پس بايد براي دعوت الي
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اهلل نيز مشكالتي را تحمل كنند در حاليكه دعوت بسوي اهلل متعال اجر آخرت را به دنبال دارد .
عالوه بر آن ،مشقتي كه از آن ياد ميكنند ،چيزي نيست كه بخاطر آن بايد دعوت را ترك كنند.
آيا تعليم دادن مسايل اسالمي به مردم كار مشقتبار است ؟ آيا تقديم اسالم به كافري كه از اسالم
چيزي نميداند كار خيلي سخت و غير قابل تحمل است؟ اگر زبانش را لحظاتي بخاطر اسالم
بحركت بياورد و يا فكرش را بخاطر بهبود اسالم و مسلمين بكار اندازد با كدام نوع مشقت و
سختي غير قابل تحمل گرفتار ميشود ؟ 
اگر شرايطي ميسر گرد كه سفري به جوامع بت پرست داشته و آنها را به سوي اسالم دعوت
كند  ،آيا با مشقت و سختي باالتر از توان خود مواجه ميشود ؟
مگر گروههاي نصراني را نميبيند كه سالهاي متمادي را در جوامع وثني افريقا ميگذرانند و آنها
را به دين باطل خود دعوت ميكنند ؟
آيا مسلمانان مستحق تراز آنها نيستند كه به آنجا رفته و دين برحق اسالم را بين شان نشركنند؟
چنين افرادي كه تحت وسوسه هاي شيطاني قرار گرفته و از سختي ها و مشقاتي كه شيطان
در برابر شان مجسم ميسازد بايد اين نداي الهي را بياد بياورند كه :
             
(   النساء )104/

”  .اگر شما [ در رويارويي با دشمن ] درد و رنج مي بينيد  ،آنان نيز چون شما درد و رنج مي
بينند  ،و شما چيزي را [ چون پيروزى و پاداش ] از اهلل اميد داريد كه آنان اميد ندارند “
بايد بياد بياورند كه اصحاب رسول اهلل چه مشقتها و مصايبي را در راه دعوت و جهاد اسالمي
متحمل شدند  .اگر به سيرت پيامبر گرامي اسالم نظري بياندازيم  ،واقعات خيلي جانكاهي را
مشاهده ميكنيم كه رسول اهلل  و اصحاب گرامي شان متحمل شده اند  .بطور مثال  ،زمانيكه رسول
اهلل  همراه با مسلمانان از معركة احد به مدينه برگشتند  ،اين خبر براي شان رسيد كه ابوسفيان و
ساير مشركين به قصد هجوم بر مدينة منوره تجمع نموده و ميخواهند كه مسلمانان را كامالً نابود
سازند  .بعد از رسيدن اين خبر رسول اهلل  بعد از نماز صبح به بالل امر نمود تا مردم را آواز داده و
بگويد  :رسول اهلل  شما را امر ميكند كه به دنبال دشمن برآييد و فقط كساني براي جنگ بيرون
شود كه ديروز در جنگ اشتراك داشتند  .همان بود كه سعد بن معاذ نزد قوم خود رفته و گفت :
رسول اهلل  شما را امر ميكند كه به طلب دشمن برآييد  .اسيد بن حضير كه هفت زخم برداشته بود
و مصروف تداوي زخمهايش بود برخاسته و گفت :سمع ًا و طاعتاً هلل و لرسوله ! پس سالح خود را
برداشته و به تداوي زخمهايش توجه نكرد و به رسول اهلل  پيوست  .سعد بن عباده نيز نزد قوم خود
رفته دستور داد كه به رسول اهلل  يكجا شوند  .ابوقتاده نزد قوم خود رفته و پيام رسول اهلل  را به آنها
رساند و آنها همه پيام رسول اهلل  را لبيك گفته و بيرون شدند  .از قبيلة بني سلمه چهل تن زخمي
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برآمدند و طفيل بن نعمان با سيزده زخم و حارث بن صمه ده زخم داشت  .زمانيكه رسول اهلل  آنها
را ديد در حق شان دعاي خير نموده و فرمود  ” :اي بار الها ! بر بني سلمه رحم كن“
اصحاب رسول اهلل  چنين بودند و اين يك نمونة از فداكاري و قرباني شان در راه اسالم بود .
پس آيا مسلماناني كه خود را پيرو پيامبر گرامي اسالم ميدانند  ،اين مشكل اندكي را كه در راه
دعوت اسالم و نشر محاسن و اخالق اسالمي متحمل ميشوند  ،طاقت فرسا ميدانند ؟
آيا از گفتن اين كلمه احساس خجالت نميكنند كه چنين تكليفي را طاقت فرسا ميدانند در
حاليكه اصحاب رسول اهلل  با بدنهاي زخمي و آلوده بخون بسوي ميدان جهاد شتافته و ميگفتند:
سمعاً و طاعتاً هلل و لرسوله !!
چرا مسلمان مكلف به دعوت الي اهلل میباشد؟
 518ـ در فقرات گذشته ادلة شرعي دعوت را كه وجيبة هر مرد وزن مسلمان است تذكر
داديم  .معناي سخن اينست كه اسالم به اين اكتفاء نميكند كه فرد مسلمان خودش صالح و
برهدايت باشد بلكه از او ميخواهد كه مصلح و هدايتگر ديگران نيز باشد  .اما علت اين امر چيست
؟
علت اين امر را ميتوان از چند وجه بيان نمود :
اول  :اهلل متعال رسول اهلل  را بسوي تمام انسانها فرستاده و ميفرمايد :
(          األعراف )158/
” بگو اي مردم يقيناً من بسوي همة شما فرستاده شده ام “
رسالت ايشان تا روز قيامت باقي بوده و هدف از آن هدايت همة انسانها است تا سعادت
دارين را بدست آورند  .لذا رسالت ايشان رحمتي براي تمام انسانهاست .
(        األنبياء )10/

” و نفرستاديم ترا مگر رحمتي براي تمام عالميان “
رسول اهلل  رسالتش را به صورت كامل به مردم رسانده و بعد از آنكه مسئوليتش را با كمال
امانتداري به پايان رساند به جوار پروردگار كريم خود پيوست  .اكنون امت او مكلف است كه
حركت نموده و تبليغ دين را بعهده بگيرند تا تمام اهل زمين به هدايت الهي دست يافته و از
تاريكهاي كفر نجات يابند و به نور اسالم مشرف شوند .
               
(    ابراهيم )1/

” الر ـ [ اين ] كتابي است كه آن را بر تو نازل كرديم تا مردم را به اجازه پروردگارشان از
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تاريكي ها [ ي جهل  ،گمراهي و طغيان ] به سوي روشنايي ايمان و به سوي راه اهلل بيرون آري ،
پروردگاري كه تواناي شكست ناپذير و ستوده است “
پس مسلمانان شاهدان اهلل بر خلق و مبلغين رسالت او تعالي بعد از پيامبر  ميباشدند .
           
(   البقره)14/

” و همان گونه [ كه شما را به راه راست هدايت كرديم ] شما را امتي ميانه [ ومعتدل و پيراسته
از افراط و تفريط ] قرار داديم تا [ در ايمان  ،عمل  ،درستي و راستي ] بر مردم گواه باشيد و پيامبر
هم گواه بر شما باشد “
يقيناً قيام مسلمانان در اداي وجيبة دعوت و رساندن هدايت الهي به مردم منتج به منفعت
بزرگي براي بندگان اهلل ميگردد  .چه  ،دعوتگران دين الهي دست رحمت و مهرباني را بسوي
همنوعان خود دراز كرده و آنان را از ناپاكي هاي كفر و شرك نجات داده و به راه راست
ميرسانند و براي آنها اين زمينه را مهياء ميسازد كه حق پروردگار متعال خود را اداء كرده و هدفي
را تحقق بخشند كه بخاطر آن خلق شده اند .
(         الذاريات )5/

” و نيافريديم جن و انسان را مگر براي اينكه مرا عبادت كنند “
دوم  :موجوديت و بقاي شرك در روي زمين دير و يا زود حتماً بر اذهان مردم در فهم مسايل
و مفاهيم اسالمي اثر گذاشته و باعث سوء فهم در ارزشهاي اسالمي ميگردد  .به همين علت
مسلمانان از باقي ماندن در ديار كفر و در جاييكه خطراتي متوجه ايمانشان است منع شده اند و
اسالم امر نموده است تا از ديار كفر به ديار اسالم هجرت نمايند تا مبادا قلب شان به امراض كفر
و شرك مصاب گرديده و ايمانشان سلب گردد  .اهلل متعال ميفرمايد :
              
               
(   النساء )/

” قطعاً كسانى كه [ با ترك هجرت از ديار كفر  ،و ماندن زير سلطه كافران و مشركان ] بر
خويش ستم كردند [ هنگامي كه]فرشتگانْ آنان را قبض روح مي كنند ،به آنان ميگويند  [ :از نظر
دين دارى و زندگى ]در چه حالى بوديد ؟ مي گويند  :ما در زمين  ،مستضعف بوديم  .فرشتگان
مي گويند  :آيا زمين اهلل وسيع و پهناور نبود تا در آن [ از محيط شرك به ديار ايمان ] مهاجرت
كنيد ؟ ! پس جايگاهشان دوزخ است و آن بد بازگشت گاهى است “
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مفسرين در شرح اين آيت ميگويند  ” :اين آيت در مورد تمام كساني نازل شده است كه در
حاليكه توان هجرت را دارند  ،بازهم در ديار كفر و بين مشركين زندگي ميكنند و در آنجا توان
اقامة دين خود را ندارند  .همچو اشخاص به خود ستم روا داشته و به اتفاق علماء مرتكب عمل
حرام شده اند “ 1

امام مالك  ميفرمايد  ” :سرزميني كه در آن منكرات به صورت آشكارا صورت ميگيرد و
2
گناهان خود را نمي پوشانند ترك كن “
پس اهتمام و توجه به دعوت اسالمي اين منفعت را براي مسلمانان در پي دارد كه آنها را از
شر كفار حفاظت ميكند .
سوم  :دعوت الي اهلل و قيام كردن به امر دعوت باعث ميگردد كه هالكت و عذاب از
مسلمانان دفع گرد  .اهلل متعال ميفرمايد :
              
(  األنفال )5/

” و از عذابى [ كه نتيجة گناه  ،فساد  ،نزاع  ،اختالف و ترك امر به معروف و نهى از منكر
است ] بپرهيزيد  [ ،عذابى ] كه فقط به ستمكاران شما نمي رسد [ بلكه وقتى نازل شود  ،همه را
فرا ميگيرد  ،ستمكاران را به خاطر ستم و اهل ايمان را به سبب اختالف و نزاع و ترك امر به
معروف و نهى از منكر ] و بدانيد كه اهلل سخت كيفر است “
ابن عباس  در شرح اين آيت مفرمايد  ” :اهلل متعال مؤمنان را امر كرده است تا منكر را در
جامعة خود جاي ندهند  .اگر چنين نكردند  ،عذاب الهي باالي تمام شان فرود آمده و صالح و
بدكردار شان را فرا ميگيرد “ .
در حديثي كه امام مسلم از زينب بنت جحش رضي اهلل عنها روايت كرده است چنين آمده
است كه :
ول اِ
صِ
ال نا اع إم إِ اذا اكثُ ار إ
ث»
احلُو ان قا ا
إت اَّي ار ُس ا
ك اوفِيناا ال ا
اْلابا ُ
« قاال إ
اَّلل أانا إهلِ ُ
ات اف ُقل ُ
(صحيح مسلم ،كتاب الفنت و اشراط الساعة)

” زينب بن جحش گفت  :گفتم يارسول اهلل آيا ما هالك ميشويم در حاليكه در بين ما
انسانهاي صالح وجود دارد ؟ فرمودند  :بلي ! زمانيكه خباثت و فساد زياد شود “
دعوت به اندازۀ توان داعي :
======================================================
1ـ تفسير ابن كثير ج 1ص542
2ـ تفسير قرطبي ج 2ص391
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 519ـبعد از آنكه واضح شد كه دعوت بسوي اهلل متعال وجيبة هر فرد مسلمان است  ،بايد اينرا
نيز بدانيم كه وجوب دعوت بر هرفرد به اندازة توان و قدرت او ميباشد  .زيرا وجوب هر عملي
مربوط و منوط به توان داشتن انجام آن عمل ميباشد و كسيكه توان انجام آنرا ندارد بااليش واجب
نميگردد  .پس هر فردي مكلف است كه «به اندازة توان» خود در امر دعوت الي اهلل سهيم گردد .
البته در مفهوم توانايي ،علميت  ،قدرت و سلطه نيز شامل ميگردد  .پس آنچه باالي عالم واجب
است  ،باالي شخص جاهل واجب نميباشد و آنچه باالي افراد داراي صالحيت و قدرت واجب
است باالي افراد عادي مسلمانان واجب نميباشد  .به همين علت است كه اهلل متعال اهل علم را
مورد انذار و وعيد قرار داده و آنها را از كتمان علوم شرعي و حقي كه آنرا ميدانند برحذر داشته
است  .اهلل متعال ميفرمايد :
                
            
(       البقره 15/ـ  )10

” يقيناً كسانى كه آنچه را ما از داليل آشكار و [ وسيله ] هدايت نازل كرديم  ،پس از آنكه
همة آن را در كتاب براى مردم روشن ساختيم  ،پنهان مي كنند اهلل لعنتشان مي كند  ،و لعنت
كنندگان هم لعنتشان مي كنند  )159(.مگر كسانى كه توبة كردند  ،و [ مفاسد خود را ] اصالح
نمودند  ،و [ آنچه را پنهان كرده بودند ] براى مردم روشن ساختند  ،پس توبه آنان را مي پذيرم ;
زيرا من بسيار توبه پذير و مهربانم “ )1(.
اهلل متعال اهل علم را مكلف گردانيده است كه آنچه از مفاهيم و معاني اسالم ميدانند به مردم بيان
نموده و به نشر آن بين مردم اقدام نمايند تا آنها را از آلودگيهاي شرك و گمراهي نجات دهند و
هركسي چيزي از اسالم را ميداند  ،او عالم بدان چيز بوده و مكلف است كه آنرا به كسانيكه
نميدانند برساند  .زيرا علم و دانش چيزي غير قابل تجزيه نيست بلكه تجزيه را ميپذيرد و هركسي
بقدر توان خود توشة از آن برداشته ميتواند  .چنانچه هر فرد مسلمان ميداند كه جز اهلل واحد  ،هيچ
معبود برحق ديگري وجود ندارد و محمد  فرستادة برحق اهلل  است و حساب روز قيامت حق و
قرآن كالم برحق اهلل متعال است  .نماز  ،روزه  ،حج و زكات از فرايض اساسي اسالم است  .پس
بايد آنچه را ميداند به ديگران برساند  .اما آنچه را نميداند مكلف به تبليغ آن براي ديگران نميباشد .
زيرا چنانچه گفته اند ” فاقد الشيء اليعطيه“ كسيكه چيزي ندارد به ديگران داده نميتواند .
نوع دوم توانايي  ،سلطه و تمكين در زمين است  .قران كريم با اشاره به اين نوع قدرت بر
صاحبان آن الزم گردانيده است كه قدرت و سلطة خود را در راه اهلل متعال و آبادي زمين با
فضايل اخالقي و نشر دعوت الي اهلل و عبادت اهلل واحد استعمال كنند .
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(        الحج )41/

” آنانيكه اگر قدرت دهيم ايشان را در زمين برپادارند نماز را و بدهند زكات را و حكم كنند
به كارهاي نيك و منع كنند از كار هاي بد  ،و در اختيار اهلل است انجام امور“
مفسيرين در تفسير اين آيت گفته اند كه مراد از اهل تمكين در زمين اولياي امور مسلمان
1
است و برخي از مفسرين علماء را نيز شامل آنها ميدانند  .اما قول اول صحيح تر است“
بنابرين كساني را كه اهلل متعال قدرت و تمكين در زمين عطاء ميكند بايد زمين را به عبادت اهلل
متعال معمور گردانند كه در رأس عبادت نماز قرار دارد و مردم را به معروف امركنند كه بهترين
آنها دعوت بسوي اهلل متعال است و از منكرات نهي كنند كه شرك با تمام انواع آن در رأس
منكرات قرار دارد و هدف و مقصد از واليت و تمكين در زمين همينها ميباشد .
امام ابن تيميه  ميفرمايد  ” :امام بخاطر اين تعين ميگردد كه به معروف امر و از منكر نهي كند
2
و مقصد از انعقاد واليت همين است “
اولياي امور مسلمين در گذشته اين مفهوم متعالي را درك نموده و صالحيت و قدرت خود را
در راه اقامة دين و دعوت بسوي اسالم استعمال نمودند  .چنانچه عمر بن عبدالعزيز  در مكتوبي
كه عنواني مسئولين واليات فرستاد  ،چنين نوشت  :3يكي از طاعاتي كه اهلل متعال در كتابش امر
نموده است  ،اينست كه تمام مردم را بسوي اسالم دعوت نماييد  .پس هميشه به اسالم دعوت
نما و ديگران را به دعوت امر كن زيرا اهلل متعال ميفرمايد :
               
(فصلت )/

” و خوش گفتارتر از كسى كه به سوى اهلل دعوت كند و كار شايسته انجام دهد و گويد  :من
از تسليم شدگان [ در برابر فرمان ها و احكام اهلل ] هستم  ،كيست ؟“
حقيقت اينست كه هرگاه اولياي امور مسلمين براي اداي وجيبة دعوت الي اهلل اقدام نمايند ،
نتايج بزرگ و مؤثري را ببار مي آورد و تأثير زيادي در هدايت مردم خواهد داشت  .زيرا او
صاحب قدرت و صالحيت بوده و تمام امور مسلمين را بدست دارد  .لذا با بكار گيري قدرت
تنفيذي بيشتر از هر فرد ديگر ميتواند منكرات را ريشه كن نموده و نيكي ها را جاگزين آن سازد .
از همين رو در اثر مشهور ميخوانيم كه :
======================================================
1ـ تفسير قرطبي ج 12ص73
2ـ السياسة الشرعيه از ابن تيميه ص77
3ـ سيرت عمر بن عبدالعزيز تأليف عبداهلل بن عبدالحکيم ص94
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« إن هللا يزع ابلسلطان ما َل يزع ابلقرآن »
” اهلل متعال بوسيله قدرت و سلطه چيزهايي را باز ميدارد كه بوسيلة قرآن باز نميدارد“
و فرد مسلمان به هر اندازة كه توان به دعوت و تنفيذ آن دارد  ،به همان اندازه مسئوليت بيشتر
در اداي وجيبة دعوت را بدوش دارد .
داعي در هر نوع ظروف و شرايط دعوتش را ادامه میدهد :
 52ـ گفتيم كه ؛ دعوت الي اهلل وجيبة هر فرد مسلمان است و او بحكم اينكه به اهلل و رسول او
ايمان دارد  ،مسئوليت دعوت را نيز بدوش دارد  .اما اداي وجيبة دعوت مانند نماز  ،روزه و ساير
عبادات وقت معيني ندارد  .لذا او اين مسئوليت خود را در هر زمان و مكان و تحت هرگونه شرايط
اداء مينمايد و هر زمانيكه فرصت مساعد برايش دست داد دعوتش را به مردم تقديم مينمايد .
اهلل متعال از نوح عليه السالم حكايت ميكند كه گفت :
                
 9  5        

(               نوح 5/ـ  )9
” گفت  :پروردگارا ! همانا قوم خود را شب و روز [ به آيين توحيد ]دعوت كردم  )5(،ولى
دعوت من جز بر فرارشان نيفزود  )(،و من هرگاه آنان را دعوت كردم تا آنان را بيامرزى ،
انگشتان خود را در گوش هايشان كردند و جامه هايشان را به سر كشيدند و بر انكار خود
پافشارى ورزيدند و به شدت تكبّر كردند  )(،آن گاه آنان را آشكارا دعوت كردم  )8(،سپس
آشكار و پنهان آنان را خواندم “ )9(.
همچنان پيامبر گرامي اسالم  شب و روز  ،اشكار و پنهان قومش را به اسالم دعوت نموده و
هيچ چيزي مانع او از دعوت الي اهلل نگرديد .
واقعيت اينست كه اگر داعي نسبت به دعوت خود مخلص و صادق باشد  ،جز در مورد آن
فكر نميكند و جز بخاطر آن بحركت نمي افتد و از هيچ نوع قرباني و سعي تالش درين را دريغ
نميكند و حتي در سخت ترين شرايط و بحراني ترين حاالت از دعوت الي اهلل غافل نميماند .
رسول اهلل  را ميبينيم كه همراه با ابوبكر صديق  در مسير هجرت بسوي مدينه قرار دارد  ،در
چنين حالتي كه تمام صناديد كفار به تعقيب آنها مشغول اند  ،او با بريده بن حصيب اسلمي و
جماعتي از قومش روبرو شد  .بالفاصله آنها را بسوي اسالم دعوت كرد و آنها نيز بدون تعلل
مسلمان شدند  1
======================================================
 1ـ امتاع األسماع ص18
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اين حادثه نشان ميدهد كه رسول اهلل  در سخت ترين شرايط نيز از وجيبة دعوت الي اهلل
غافل نمانده و حتي در مسير هجرت بسوي مدينه و در حاليكه گماشتگان قريش به تعقيب ايشان
بود  ،سلسلة دعوت خود را جاري نگهداشت  .همچنان يوسف عليه السالم كه مظلومانه به زندان
كشانده شد  ،تنگناها و سختيهاي زندان ،او را از دعوت الي اهلل باز نداشت  .بلكه سؤال آن دوتن
زنداني را در مورد خوابي كه ديده بودند  ،غنيمت شمرده و قبل از ارائه جواب به آنها گفت :
            
     5          
                  
(يوسف /ـ  )40

” اى دو يار زندان ! آيا معبودان متعدد و متفرق بهتر است يا اهلل يگانه مقتدر ؟( )39شما به جاى
اهلل جز [ بت هايى ] با نام هايى بى اثر و بى معنا كه خود و پدرانتان آنها را نامگذارى كرده ايد
نمي پرستيد  ،اهلل [ كه صاحب اختيار همه هستى است ] هيچ دليلى بر [ حقّانيّت آنها براى
پرستش] نازل نكرده است  .حكم فقط خاص اهلل است ،او فرمان داده كه جز او را نپرستيد  .دين
درست و راست و آيين پابرجا و حق همين است  ،ولى بيشتر مردم [ حقايق را ]نمي دانند “.
 521ـ داعي مكلف است تا دعوت را به مردم برساند و مسئوليت او همين است .اما اينكه
مردم بايد حتماً به دعوت او لبيك بگويند  ،از مسئوليتهاي او نميباشد  .اهلل متعال ميفرميد :
(        العنكبوت )18/

” و بر عهدة پيامبر نيست جز رساندن آشكار [ پيام وحى ] “
در صورتيكه رسول اهلل  جز به تبليغ و توضيح مكلفيت ديگري ندارد  ،افراد امت او نيز جز
مكلفيت تبليغ و دعوت امر ديگري را بدوش ندارند  .و علت اين امر را از دو وجه ميتوان بيان كرد :
اول  :قاعدة در اصول فقه است كه ميگويد « انسان مكلف ومسئول كار ديگران نيست » يعني
او مكلف نيست كه بايد ديگران كاري را انجام دهند و يا كاري را ترك كنند  .زيرا اينگونه مكلف
ساختن از جملة مكلفيتهاي فوق طاقت انسان است  .اما هر فرد مكلف به كاري است كه مربوط
خودش بوده و به ديگران تعلق ميگيرد و شايد باعث گردد كه شخص مقابل نيز مطابق آن عمل
نمايد  .مثالً او مكلف است كه ديگران را به اسالم دعوت كند  ،به نيكيها امر و از بدي ها نهي
كند  .اگر آنكه امر شده است دعوت را پذيرفته و مطابق آن عمل كرد  ،در آنصورت امر آمر را
ميتوان سبب فعل مذكور دانست  .اما اگر به دعوت لبيك نگفته و مطابق آن عمل نكرد  ،در
آنصورت امر كننده هيچ مسئوليتي ندارد  .به همين علت است كه اهلل متعال يكي از پيامبرانش را
مدح ميكند كه :
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(            مريم )55/
” و همواره خانواده اش را به نماز و زكات فرمان مي داد  ،و نزد پروردگارش پسنديده بود “
پس رسالت و مكلفيت مسلمان اينست كه ديگران را بسوي خير ونيكي دعوت نموده و به
معروف امر كند  .اما به هيچ صورت مكلف عملكردهاي ديگران نبوده و مسئول اين نيست كه
فرد معيني عمل خاصي را انجام دهد .
دوم :استجابت وقبول دعوت بدست اهلل  قرار داشته و هدايتگر حقيقي فقط اهلل متعال ميباشد
(           المدثر)1/

” اينگونه اهلل هر كه را بخواهد [ پس از بيان حقيقت ] گمراه مي كند و هر كه را بخواهد
هدايت مي نمايد “ 
حجت اهلل راست بر بندگانش  ،اگر او ميخواست تمام مردم را هدايت ميكرد  ،او تعالي از
آنچه ميكند مورد سؤال قرار نميگيرد و اما بندگان هميشه مورد باز پرس قرار ميگيرند  .اما تبليغ و
رساندن دعوت اسالم به انسانها مكلفيت پيامبران عليهم السالم و دعوتگران الهي ميباشد  .اهلل
متعال ميفرمايد :
(       الشوري)5/

” يقيناً تو براه راست هدايت ميكني “
و در آيت ديگر ميفرمايد :

                
(القصص5/

” قطعاً تو نمي توانى هر كه را خود دوست دارى هدايت كنى  ،بلكه اهلل هر كه را بخواهد
هدايت مي كند ; و او به هدايت پذيران داناتر است ) “
ادامه و استمرار دعوت اگر چه كسي قبول نكند :
 522ـ از آنجاييكه دعوت الي اهلل مكلفيت هر فرد مسلمان است و هدايت حتمي مردم بدست
او نميباشد پس بايد بدون احساس خستگي و كسالت به دعوت خود ادامه دهد  .زيرا واجب او
رساندن پيام الهي و دعوت بسوي دين اسالم است  .پس بايد مانند ساير عبادات به اداي آن اقدام
نمايد  .اگرچه كسي دعوت او را نپذيرند  .چنانچه نوح عليه السالم را ديديم كه در بين قوم خود
نهصد و پنجاه سال دعوت كرد ولي جز عدة اندكي به دعوت او لبيك نگفتند و به عين ترتيب
تمام انبياء عليهم السالم تا آخرين لحظات عمر خود به دعوت و تبليغ ادامه دادند  .در حاليكه
دعوت بعضي انبياء از سوي قومشان پذيرفته شد و در بعضي جاها تعدادي به نداي دعوت لبيك
گفتند و در بعضي جاها حتي يكنفر هم دعوت شانرا قبول نكرد .
امام نووي ميگويد  ” :امر به معروف و نهي از منكر به اين گمان كه فايدة نداشته و مورد قبول
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واقع نميگردد  ،نبايد ترك گردد  .زيرا پند و اندرز حتماً به مؤمنان نفع ميرساند و مسئوليت او امر
1
به نيكي و نهي از منكر است نه قبول كردن مردم “

وجه استدالل به قول امام نووي اينست كه دعوت الي اهلل در رأس امر به معروف و نهي از
منكر قرار دارد  ،بناءاً در مفهوم اين قول شامل ميباشد .
امام سيوطي در كتابش ” األشباه و النظائر“ نيز به همين سخن اشاره ميكند .
آنچه استمرار دعوت را حتمي ميسازد  ،حرام بودن يأس و نااميدي و احتمال قبول دعوت در
هر حال است  .زيرا روند امور بدست اهلل متعال قرار دارد و قلبهاي بندگان ميان دو انگشت
بالكيف پروردگار قرار داشته و هرگونه كه بخواهد آنرا ميگرداند . 2پس داعي نبايد قاطعانه فيصله
كند كه دعوت او مورد قبول واقع نميگردد  .بلكه واجب است تا دعوتش را مستمر نگهداشته و
وعظ و ارشاد مردم را ادامه دهد تا فيصلة را كه اهلل متعال ميخواهد صادر نمايد .
پاداش داعي بر اهلل است نه بر بندگان :
 523ـ دعوتگري كه مردم را بسوي دين اهلل متعال فرا ميخواند و رسالتي را كه بدوش دارد
اداء ميكند  ،در حقيقت با امتثال از امر اهلل متعال مصروف عبادت بوده و اجر و پاداش خود را نيز
از اهلل متعال و از فضل و احسان او ميخواهد  .بنابرين  ،دعوتگر اجر و ثوابي از مخلوقات
نميخواهد و نه در انتظار مدح و ثناي ديگران بوده و نه هم خواهان مقام و متاع مادي ميباشد  .اهلل
متعال از نوح عليه السالم حكايت ميكند كه ميگفت :
                 

(   يونس )/
” اگر [ از پذيرش دعوتم ] روى بگردانيد [ خود زيان كرده ايد ] من از شما [ در برابر ابالغ
رسالتم ] پاداشى نمي خواهم ; پاداش من فقط بر عهدة اهلل است و مأمورم كه از تسليم شدگان
[ در برابر فرمان هاى حق ] باشم “
و پيامبر گرامي ما ميفرمود :
(   1         الشوري )/

” بگو در دعوتي كه ميكنم از شما هيچ اجر و پاداشي نميخواهم مگر اداي قرابت را “
يعني قرابت و نزديكي ايكه با شما دارم مراعات كرده و مرا بگذاريد تا دعوت خود را ادامه
دهم و مانع كار من نشويد و مردم را از قبول دعوت مانع نشويد .
======================================================
 1ـ شرح صحيح مسلم از امام نووي ج 2ص22
إت َّي رس ا ِ
س قا اال اكا ان رس ُ ِ
َّلل  يكإثِر أا إن ي ُق ا ِ
ب الإُقلُ ِ
 - 2اع إن أانا ٍ
ت بِِه اف اه إل
وب ثابِي إ
آمناا بِ ا
ت اقلِإب اعلاى ِدينِ ا
ك اوِِبا ِجإئ ا
ول ا اَّلل ا
ك اف ُقل ُ ا ا ُ
ول ا ا ُ ُ ا
اُ
ول اَّي ُماقلي ا
ْي ِمن أاصابِ ِع ا اِ
ف يا اشاءُ (سنن الرتمذی ،ابب ما جاء فی أن القلوب بْي اْلصبعی الرْحن)
اَتا ُ
َّلل يُاقلِيُب اها اكإي ا
ْي أ إ
وب اب إا
ُصُب اع إ ِ إ ا
اف اعلاإيناا قا اال ان اع إم إِ ان الإُقلُ ا
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به اين ترتيب  ،تمام انبياء عليهم السالم مردم را بسوي اهلل دعوت ميكردند بدون اينكه اجر و
پاداشي از آنها بخواهند و يقين داشتند كه اجر و پاداش آنها نزد اهلل متعال محفوظ است .
              

(      ياسين 0/ـ  )1
” و از دورترين نقطة شهر مردى شتابان آمده گفت  :اى قوم من ! از اين فرستادگان [ اهلل ]
پيروى كنيد  )2(،از كسانى پيروى كنيد كه پاداشى از شما نمي خواهند و آنان راه يافته اند “
مقام و جايگاه داعي در اسالم :
 524ـ دعوتگران دين اهلل متعال مقام خيلي بلند و عظيمي در اسالم دارند  .زيرا سخن او كه
دعوت الي اهلل است  ،از بهترين سخنها در ميزان الهي ميباشد  .ميزاني كه صادق ترين ميزانها و
مقياسها است  .اهلل متعال ميفرمايد :
               
(فصلت )/

” چه كسي نيكوتر در سخن از كسى است كه به سوى اهلل دعوت كند و كار شايسته انجام
دهد و گويد  :من از تسليم شدگان [ در برابر فرمان ها و احكام اهلل ] هستم “
اين آيت چنانكه علماي تفسير ميفرمايند ” ،عام بوده و شامل تمام كساني ميشود كه مردم را
بسوي اهلل متعال دعوت كرده و خودش نيز رهياب است و كارهاي نيك انجام ميدهد و فرايض را
اداء و از محرمات اجتناب ميكند “

1

يقيناً سخني را كه دعوتگر ميگويد بهترين سخنها در زمين است و بخصوص در عصري كه
فساد عام و تمرد بر اهلل متعال در جامعه شيوع يافته و مردم را بسوي كفر ميكشاند  .در چنين
حالتي بهترين كلمة است كه گفته ميشود و گوينده اش مرد صالح و با تقواييست كه خود را
كامالً به پروردگارش تسليم نموده است .

يقيناً كه اجر و ثواب داعي خيلي بزرگ است  .رسول اهلل  درين رابطه ميفرمايند :
« من دعا إِاَل ه ًدى اكا ان لاه ِمن إاألاج ِر ِمثإل أُجوِر من تابِعه اَل يإن ُقص اذلِ ا ِ
ُجوِرِه إم اشإيئًا »
اإ اا ُ
ك م إن أ ُ
ُ إ إ ُ ُ ا إ اُ ا ُ
(صحيح مسلم ،كتاب العلم  ،عن اِب هريره )

” كسيكه مردم را بسوي هدايتي فرا خواند كه خودش بر آن است  ،براي او اجر و ثوابي مانند
اجر و ثوابي كسي است كه از او پيروي كرده است بدون اينكه از اجر ثواب شان كاسته شود “
همچنان زمانيكه رسول اهلل  در جنگ خيبر علي  را به جنگ اهل خيبر فرستاد  ،برايش گفت :

======================================================
1ـ تفسير ابن كثير ج 4ص100
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« افو اِ
ِ
ي ا
اع ِم » (صحيح البخاري ،كتاب املناقب )
ك ِم إن أا إن يا ُكو ان ل ا
ك ار ُج ًَل او ِاح ًدا اخإي ٌر لا ا
اَّللُ بِ ا
اك ُْحإُر الن ا
اَّلل األا إن يا إهد ا
ا
” سوگند به اهلل كه اگر اهلل متعال يك نفر را هم بدست تو هدايت كند برايت بهتر از شتران
سرخ موي است“
و در حديث ديگري ميفرمايد :
« من د ال علاى اخ ٍري افلاه ِمثإل أاج ِر فا ِ
اعلِ ِه » (صحيح مسلم ،كتاب اْلمارة  ،عن اِب مسعود األنصاري )
اإ ا ا إ ُ ُ إ
” كسيكه ديگري را به كار نيكي رهنمايي كرد  ،برايش اجري مانند اجر عمل كنندة آن نيكي است“
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فصل دوم :

زمینۀ سخن :

توشـه
و
وسايل دعوتگر

 525ـ داعي الي اهلل بخاطر اداي مسئوليت خود كه در اصل وظيفة انبياي كرام است به وسايل
و توشة خيلي قوي ضرورت دارد كه عبارت اند از :
 1ـ فهم دقيق

 2ـ ايمان عميق

 3ـ رابطة محكم و وثيق با اهلل متعال
اينها اساسات و بنياد هاي توشة دعوتگر بوده و اگر به فقدان آن مواجه بود  ،هيچ امر ديگري
جاي آنرا نخواهد گرفت و اگر اين اساسات و ارزشها در نفسش به ضعف گراييد بايد هرچه زود
تر به تقويت آن اقدام نموده و كمبودي هاي ناشي از آنرا برطرف سازد  .براي درك درست
موضوع الزم است كه هر كدام ازين مقومات را به صورت مختصر شرح نماييم .
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بحث اول :

فـهـم دقیـق
علم قبل از عمل :
 52ـ علم قبل از عمل كردن امر خيلي ضروري ميباشد  .اهلل متعال ميفرمايد :
(             محمد )1/
«پس بدان كه هيچ معبودى جز اهلل نيست از اهلل براي خود و براى زنان و مردان مؤمن طلب
آمرزش كن »
درين آيت علم را مقدم بر عمل ذكر نموده است و واقعيت نيز همين است كه علم هر عملي
قبل از پرداختن به آن ضروري ميباشد تا عامل بداند كه چه ميخواهد و به خاطر رسيدن به كدام
هدف مصروف عمل ميباشد .
در صورتيكه سبقيت علم بر عمل ثابت باشد  ،پس براي داعي الي اهلل بيشتر از ديگران
ضروري ميباشد  .زيرا او بخاطر اعالي دين كار ميكند و آنچه را به منصة اجراء در مي آورد
منسوب به پروردگار عالميان است  .پس بايد به آنچه ديگران را فرا ميخواند بايد بصيرت و
آگاهي كامل داشته باشد و شرعي بودن كاري را كه انجام ميدهد و يا فرو ميگذارد بايد بداند  .اگر
علم مطلوب و ضروري را نداشت و مسير و هدف خود را نميشناخت در سردرگمي و خلط واقع
گرديده و سخنش بدون استناد علمي و منسوب كردن آن بدون علم به اهلل و رسولش خواهد بود
كه درين صورت ضررش بيشتر از فايده و فسادش قبل از اصالحش خواهد بود  .و شايد بنابر
جهالت و بيندانشي به حالل و حرام در شريعت  ،به منكر امر و از معروف نهي كند .
پس بر هر دعوتگر الزم است كه راجع به شريعت الهي و حالل و حرام  ،جايز و ناجايز را
بشناسد و بداند كه در كدام موارد اجتهاد مجاز و در كدام موارد اجتهاد ناجايز است و كدام
مسايل است كه دو احتمال داشته و كدامها اند كه فقط يك احتمال دارند .
علم همانست كه دليلي از كتاب اهلل و سنت رسول اهلل و يا ادلة معتبر ديگر در شريعت داشته
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باشد  .لذا بر هر مسلمان الزم است تا هميشه در پي كسب مزيد اين علم بوده و روزتاروز بر
دانش خود بيفزايد تا موضوع دعوت خود را بخوبي شناخته و با بصيرت و آگاهي كامل مردم را
بسوي دين اهلل دعوت كند و جز حق نگويد و جز برحق امر نكند و جز از باطل نهي نفرمايد .
فضیلت علم :
 52ـ فضيلت و برتري علم و علماء معلوم و آشكار است و قرآن كريم در جاهاي متعدد از
فضليت و برتري علم سخن گفته و سنت نبوي بر آن تأكيد نموده است .
اهلل تبارك و تعالي پيامبرش را به طلب مزيد علم امر نموده و ميفرمايد :
(      محمد)114/

” و بگو اي پروردگار علم مرا زياد كن “ 
همچنان ميفرمايد :
(             المجادله )11/
” اهلل مؤمنان شما را به درجه اى و دانشمندانتان را به درجاتى [ عظيم و باارزش ] بلند
ميگرداند “
و پيامبر  ميفرمايد :
« ام إن يُِرإد ا
اَّللُ بِِه اخإي ًرا يُافِيق إههُ ِِف ال يِدي ِن » (صحيح البخاري،كتاب فرض اْلمس عن معاوية )
” كسي را كه اهلل متعال ارادة خير برايش كرده باشد او را در دين فقيه ميگرداند “
اهلل متعال اهل علم را در بزرگترين حقيقت هستي كه وحدانيت او تعالي است  ،شاهد گردانيده
و شهادت آنها را قرين شهاد خود و شهادت فرشتگان ذكر نموده است  .كه اين خود بزرگترين
توصيف  ،تزكيه و توثيق اهل علم است  .و ميدانيم كه اهلل متعال شهادت مجروح را قبول نميكند .
                 
(    آل عمران )18/

« اهلل [با منطق وحى  ،با نظام مُتقن آفرينش و با زبان همه موجودات ] گواهى مي دهد كه هيچ

معبودى جز او نيست ; و فرشتگان و صاحبان دانش بر حق و عدل استوار اند نيز گواهى مي
دهند كه هيچ معبودى جز او نيست ; معبودى كه تواناى شكست ناپذير و حكيم است »

اهل علم تنها مصدر فايده بخود نميشوند بلكه ديگران نيز از فيض علم شان بهره مند ميگيرند
و با ارشاد و هدايتي كه از آنها حاصل مينمايند  ،راه وصول به پروردگار برايشان ميسر و آسان
ميگردد  . .امام احمد بن حنبل ميفرمايد  ” :مردم بيشتر از خوردني و آشاميدني به اهل علم
ضرورت دارند  .زيرا آنها روزانه يكبار يا دوبار به آب و طعام ضرورت احساس ميكنند اما
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ضرورت شان به علم شرعي به شمار هر نفسي است كه ميكشند  .به همين لحاظ است كه طلب
علم افضلتر از نماز نفلي قرار داده شده است و اين قول امام مالك  ،امام ابوحنيفه و امام شافعي و
ساير ائمة اسالم است  .در احاديث نبوي بشارتهاي زيادي براي اهل علم و طالبان علوم شرعي
داده شده است  .چنانچه ميفرمايد :
ضاءً لِطاالِ ِ
ك ا
ب ال ِإعل ِإم
اَّللُ بِِه طا ِريًقا إِاَل ا إْلان ِاة اوإِ ان ال اإم اَلئِ اكةا لاتا ا
ك طا ِريًقا ياإبتا ِغي فِ ِيه ِعل ًإما اسلا ا
« ام إن اسلا ا
ض ُع أا إجنِ احات اها ِر ا
ِ
ِ
سمو ِ
ات اوام إن ِِف إاألا إر ِ
ض ِل الإاق ام ِر
ض ُل ال اإع ِاَل اعلاى ال اإعابِ ِد اكاف إ
ض اح اَّت ا إحلِيتاا ُن ِِف ال اإم ِاء اوفا إ
اوإِ ان ال اإعاَلا لايا إسات إغف ُر لاهُ ام إن ِِف ال ا ا ا
اعلاى اسائِِر الإ اكاواكِ ِ
ظ
ب إِ ان الإعُلا اماءا اوارثاةُ إاألانإبِيا ِاء إِ ان إاألانإبِيا ااء اَلإ يُاويِرثُوا ِدينا ًارا اواَل ِد إراُهًا إِاّنا اوارثُوا ال ِإعل اإم فا ام إن أا اخ اذ بِِه أا اخ اذ ِِبا ٍي
اوافِ ٍر » (سنن اِب داود ،كتاب العلم  ،عن اِب الدرداء ) 
” كسيكه راهي را بخاطر طلب علم طي ميكند  ،اهلل متعال او را به راهي ميبرد كه به جنت
منتهي ميگردد  ،و فرشتگان بالهاي خود را در برابر طالب علم ميگستراند و تمام كسانيكه در
آسمانها اند و كسانيكه در زمين اند  ،حتي ماهيان در آب براي عالم مغفرت ميخواهند و فضيلت
عالم برعابد مانند برتري مهتاب بر ساير ستارگان است  .و علماء وارثين انبياء اند  .و يقين ًا كه انبياء
دينار و درهم را به ميراث نگذاشته اند  ،بلكه علم را به ميراث گذاشته اند  .پس كسيكه ازين علم
اخذ نمود  ،يقيناً حصة وافر و نيكي گرفته است“

فهـم دقیـق :

 - 528مهمترين و كمياب ترين علمي كه اكثر مردم از آن غافل مانده اند و با وجود اينكه
قرآن كريم به سوي آن ترغيب نموده و مكرراً به كسب آن دعوت ميكند بازهم كمتر كسي به آن
توجه دارد  ،علم راه رسيدن به خير آخرت است  .علمي كه قلب انسان را به حركت و هيجان
آورده و انسان را بسوي آخرت ميكشاند  .علمي كه صاحب آن غربت(تنهايي) خود را در دنيا
احساس كرده و نزديكي سفر خود را بسوي ديار آخرت مشاهده ميكند  ،سفري كه هرگز
بازگشتي به دنيا ندارد  .درين سفر جز توشة تقوا هيچ چيز ديگر براي انسان نفع نميرساند  .به
همين خاطر او هميشه مصروف تهية زاد وتوشة اين سفر طوالني ميباشد .
(        البقر )1/
” و براي خود توشه برگيريد كه بهترين توشه  ،پرهيزكارى است “
او با دور انديشي هميشه بسوي عاقبت خود درين سفر مينگرد و هميشه درين فكر است كه
آيا انجام سفرش به جهنم است كه در آن شقاوت و بدبختي دايمي نهفته است و يا بسوي دار
نعيم و جوار پروردگار خود در حركت است ؟!
او بخاطر اين عاقبت مجهول هميشه بين خوف و اميد بسر ميبرد  ،ولي خوفي بر اساس فهم و
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علم نه خوف جاهالنه و بدون بصيرت و اميدي همراه با عمل نه با سستي و كسالت .
اين علميست كه امروز در بين مردم و حتي كسانيكه به كسب علوم شرعي مصروف اند كمتر
ديده ميشود  .در حاليكه بدون آن هيچ عالمي را نميتوان عالم گفت اگر چه متون و شروح كتابها
را حفظ كرده و مغز خود را انباري از معلومات ساخته و شب و روز به تكرار و تدريس آن
مصروف باشد .
يقيناً اين علم عصاره و خالصة علم شرعي و هدف آن ميباشد و هر فرد مسلمان شديداً به آن
نياز دارد مخصوصاً علماء ضرورت بيشتري به آن دارند و دعوتگران بيشتر از همة مردم نيازمند
فهم و كسب آن ميباشند .
اين علميست كه ما آنرا بنام ” فهم دقيق“ ياد نموده ايم  .علميست كه صحابة كرام آنرا آموخته
بودند و در تمام زواياي قلب شان جاگزين شده بود  .و با كسب همين علم بود نميگذاشتند كه
لحظة از عمر شان بيهوده بگذرد و شب و روز در طاعت اهلل متعال و دعوت بسوي اسالم و جهاد
در راه اهلل مشغول و تا آخرين لحظات عمر به عبادت اهلل واحد مصروف بودند .
فهم دقیق از تدبر در قرآن حاصل میشود :
 529ـ فهم دقيق از تالوت قرآنكريم همراه با تدبر و ژرفنگري در مفاهيم  ،مرامها و اهداف آن
بدست مي آيد  .زيرا اهلل متعال قرآن را نازل نموده است تا انسانها در معاني و مفاهيم آن تدبر و
تعمق نمايند نه اينكه فقط به تالوت و تكرار آيات آن اكتفاء نمايد .
(        8    ص )29/
” اين كتاب پربركتى است كه آن را بر تو نازل كرده ايم تا آياتش را تدبر كنند و خردمندان
متذكر شوند “
(          محمد )4/

” آيا در قرآن نمي انديشند [ تاحقايق را بفهمند ] يا بر دل هايشان قفل هايى قرار دارد ؟ “
با تالوت همراه و توأم با تدبر در معاني و مفاهيم قرآن كريم است كه انسان مسلمان پروردگار
خود را بخوبي ميشناسد و راه رسيدن به او را پيدا ميكند و كرامت و عزتي را كه براي اجابت
كنندگان دعوت حق مهياء شده است احساس ميكند  .عالوه بر آن فهم و درك سه امر خطير
ديگر نيز برايش ميسر ميگردد  .يكي اينكه آنچه شيطان و حزبش بسوي آن فرا ميخواند برايش
آشكار ميگردد  ،دوم اينكه راه هاييكه انسان را به اهداف شيطاني نزديك ميسازد و سوم اينكه
عذاب و اهانتي را ميشناسد كه براي اجابت كنندگان دعوت شيطان آماده شده است .
اين نوع معرفت از ضرورتهاي اساسي و بنيادي هر دعوتگر است  .چه  ،او با اين علم است كه
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از اهل آخرت ميشود اگر چه فعالً در دنيا زندگي ميكند  ،حق وباطل در هر امري كه مورد اختالف
بين مردم است برايش آشكار ميگردد و با اين معرفت است كه حق را به صورت حقيقي آن مينگرد
و باطل را به شكل حقيقي آن درك ميكند  .و او را از بصيرتي برخوردار ميسازد كه بآساني ميتواند
بين هدايت و گمراهي تمييز نمايد  .قلبش را قوت و بهجت ميبخشد و مملوء از سرور و سكون
ميسازد و پيوندش را با آخرت مستحكم تر ساخته و از متاع فاني دنيا دوري ميجويد و باآلخره او
حالت خاص خود را بدست مي آورد در حاليكه ساير مردم در حالت خود باقي ميماند

1

اركان فهم دقیق :
 53ـ معاني و مفاهيمي كه در تكوين و تشكيل فهم دقيق مؤثر بوده و بحيث اركان اساس آن
شناخته ميشود خيلي زياد است  .اما از نظر ما مهمترين آنها دو مفهوم  ،اساسي ترين ركن آنرا
تشكيل ميدهد .
اول  :شناخت و درك غايت و هدف خود را در زندگي دنيا و درك جايگاه و مقام خود را در
بين مردم .
دوم  :دوري گزيدن از دار غرور و تعلق و پيوند راستين با آخرت .
براي فهم درست اين دو ركن شرح و توضيح مختصري از هر كدام را تقديم مينماييم .
شناخت هدف زندگي و جايگاه داعي در جامعه :
 531ـ هدف از زندگي چيست ؟ آيا در وراي اين هدف  ،اهداف ديگري وجود دارد ؟
قرآن كريم در جوابي كه در مقابل اين سؤال ارائه كرده است  ،مردم را به دو بخش تقسيم
ميكند .
اول  :كسانيكه جز خوردن ونوشيدن و تمتع به لذتهاي زندگي هدف ديگري ندارند  .آنها هر
فرصتي را غنيمت شمرده و تمام عمر در تالش و تپيدن اند تا لذت بيشتري بردارند  .در نگاه
مريض گونه و قلب مردة آنها بعد ازين دنيا جز عدم و فناي محض چيز ديگري وجود ندارد  .اين
گروه بدترين مخلوقات و شقي ترين انسانها ميباشند  .اهلل متعال در مورد شان ميفرمايد :
            
(محمد )1/

” كسانيكه كافر شده اند همواره سرگرم بهره گيرى از [لذت هاى زودگذر] دنيايند و مي
======================================================
1ـ مدارج السالکين از ابن القيم ج 1ص452
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خورند ،همانگونه كه چهارپايان مي خورند وجايگاهشان آتش است “
اينها حيوانات و چارپاياني اند كه فقط در شكل از آنها تفاوت داشته و در سرنوشت آخرت و
داخل شدن به جهنم  ،پست تر از آنها قرار دارند  .اين هدف و مسير اين گروه است  ،اما موقف
و جايگاه شان در بين مردم بجز گمراه سازي و اشاعة فساد چيز ديگري نيست و عاقبت شان جز
آتش جهنم نميباشد .
              
(     البقره)1/

” اينان [ كه مشركند  ]،به سوى آتش مي خوانند  ،و اهلل به توفيق خود به سوى بهشت
و آمرزش دعوت مي كند  ،و آياتش را براى مردم بيان مي فرمايد تا متذكّر شوند “
دوم  :كساني اند كه حقيقت و غايت خود را درك كرده و ميدانند كه بخاطر عبادت اهلل واحد
آفريده شده اند و بسوي او تعالي بر ميگردند .
(         الذاريات )5/
” و جن و انس را نيافريدم جز براى اينكه مرا بپرستند “ 
(           اإلنشقاق )/

” اى انسان ! يقيناً تو با كوشش و تالشى سخت به سوى پروردگارت در حركتى  ،پس او را
ديدار مي كنى “
پس هدف نهايي شان عبادت اهلل واحد است كه شامل جهاد في سبيل اهلل  ،دعوت بسوي دين
الهي  ،عمارت زمين با كردار و گفتار نيك  ،هدايت مردم بسوي حق و رهبري آنها در سفر
زندگي ميشود  .اين هدف شان در دنيا است و در وراي آن هدف بزرگتر و گرامي تر ديگري نيز
قرار دارد كه همانا كسب رضاي پروردگار و نيل به سعادت آخرت ميباشد .
          
               
               
            

(    الحج /ـ  1)8
   
    
   
   
     
 
     

” اى اهل ايمان ! ركوع به جا آوريد و سجده نماييد(نماز بخوانيد) و پروردگارتان را عبادت
كنيد و كار نيك انجام دهيد تا رستگار شويد  )(.و در راه اهلل چنان كه شايسته جهاد است ،

======================================================
1ـ خوانندة عزيز سجدة تالوت را فراموش نکند كه با تالوت اين آيات واجب ميگردد  .مترجم
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جهاد كنيد ; او شما را برگزيد و بر شما در دين هيچ مشقت و سختى قرار نداد  [ .در دينتان
گشايش و آسانى قرار داد مانند گشايش و آسانىِ ]آيين پدرتان ابراهيم  ،او شما را پيش از اين
« مسلمان » ناميد و در اين [ قرآن هم به همين عنوان نامگذارى شده ايد ] تا پيامبر گواه بر شما
باشد و شما هم گواه بر مردم باشيد ; پس نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد و به اهلل تمسّك
جوييد  .او سرپرست و ياور شماست ; چه خوب سرپرست و ياورى و چه نيكو يارى دهنده اى
است “ )8(.
اينست مسئوليت و مكلفيت انسان مسلمان در زندگي دنيا  ،عبادت اهلل واحد و جهاد در راه
اعالي دين او .
او در مقابله با نفس خود به جهاد ميپردازد تا آنكه نفسش تابع احكام الهي گرديده و از
معصيتها اجتناب كند  ،با قلم  ،زبان  ،مال و با دست خود در راه اهلل و اعتالي دين او جهاد ميكند
تا آنكه دين او تعالي غالب گرديده و فتنه و فساد از زمين ريشه كن شود و بشريت مظلوم از
چنگال نظامهاي طاغوتي نجات يافته و از عدل اسالم بهره مند شوند .
اهلل متعال از روي فضل و مرحمت خود اين امت را براي حمل اين مسئوليت مهم و خطير
انتخاب نموده و آنها را دستور داده است كه مردم را بسوي حق هدايت نموده و قيادت آنها را
بدوش گرفته و از تاريكهاي كفر و شرك به سوي نور اسالم رهنمون شوند  .پس اين امت بايد
قدر اين نعمت الهي را دانسته و هيچگاهي از حمل اين رسالت عظيم كه بحق ماية شرف و عزت
است  ،نبايد شانه خالي كنند  ،بلكه آنرا مكرمتي از سوي اهلل متعال دانسته و با كمال رضايت و
سرور به آن لبيك گفته و در اداي آن اقدام و شكر اهلل اليزال را بجا آرند .
دوري از محبت دنیا و پیوند با آخرت :
 5ـ در دنيا هيج امري قلب انسان را بيشتر از پيوند با دنيا و ميالن بسوي نعمتهاي آن و
گزيدن دنيا بر آخرت فاسد نميسازد  .يقيناً فساد قلبي ناشي از حب دنيا انسان را از توجه به
آخرت و سعي و تالش بخاطر كاميابي اخروي باز ميدارد و نميگذارد كه انسان مسلمان جسم
خود را در راه اهلل متعال به زحمت و تكليف بياندازد  .خيلي ها بعيد است كه با چنين قلب
مريض توان پيشبرد مسئوليت دعوت را در خود مشاهده كند  .يقيناً دنيا توان فريفتن چنين انسانها
را داشته و با كمترين نيرنگي آنها را در دام فريب خود مي اندازد  .به همين علت است كه رسول
اهلل  دنيا را خيلي فريبنده معرفي كرده و ميفرمايد:
« اعن أِاِب س ِع ٍ
ال إِ ان الدإُّنيا حلإوةٌ اخ ِ
ضارةٌ اوإِ ان ا
صلاى ا
يد إ
اَّللا ُم إستا إخلِ ُف ُك إم فِ ايها
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام قا ا
اب ا
إ ا
اْلُ إد ِر ِي
ا ُا
ي اع إن النِ ِي
ِ
سا اء » (صحيح مسلم ،كتاب الذكر و الدعاء و )...
افاي إنظُُر اكإي ا
ف تا إع املُو ان فااتا ُقوا الدإُّنياا اواتا ُقوا الني ا
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” از ابوسعيدي خدر  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :يقيناً دنيا شيرين و سرسبز
(دلكش) است و اهلل متعال شما را در آن خليفه مقرر كرده است تا بنگرد كه چگونه عمل ميكنيد ،
پس شما از فتنة دنيا و از فتنة زنان بترسيد“
اهلل  ما را از گير ماندن در جالهاي فريبندة دنيا و ايجاد پيوند قلبي با آن برحذر داشته و ميفرمايد
:
                  

(فاطر )5/
” اى مردم ! بى ترديد وعدة اهلل [ درباره قيامت ] حق است  ،پس اين زندگى دنيا[ ى زودگذر]
شما را نفريبد شما را [ به كرم ] اهلل مغرور نكند “
علت فريفته شدن به دنيا اينست كه دنيا مملوء از لذتها و زيبايي هايي دارد كه هر انساني با
تمام حواس خود آنرا درك و احساس ميكند و نفس انساني با طبيعيتي كه دارد  ،بسوي آن ميالن
كرده و آنرا نسبت به هر امر ديگري ترجيح ميدهد  .چنانچه اهلل متعال ميفرمايد :

(          القيامه 0/ـ  )1

” [ اينكه مي پنداريد قيامتى در كار نيست ] اين چنين نيست  ،بلكه شما اين دنياي زودگذر را

دوست داريد ( )0و همواره آخرت را [بخاطر اين محبت زودگذر] رها مي كنيد“ )1(.

پس اگر نفس انساني بحال خود گذاشته شود  ،روزبروز تعلق و پيوندش با دنيا مستحكم تر
گرديده و كار بجايي ميرسد كه دنيا و رسيدن به ملذات آن هدف نهايي و آخرين آرزوي او قرار
ميگيرد .
                 

(              النجم /ـ )0
” پس از كسانى كه از ياد ما روى گردانده اند و جز زندگى دنيا را نخواسته اند  ،روى

بگردان  )(.اين [ دنيا خواهى ] آخرين مرز دانش و معرفت آنان است ; يقيناً پروردگارت به
كسى كه از راه او منحرف شده  ،داناتر است  ،و او به كسى كه هدايت يافته  ،آگاه تر است “ 

و زمانيكه نفس انسان به اين حد سقوط كرد  ،استعداد و احساس پندپذيري و عبرت گرفتن را
از دست ميدهد و در چنين حالتي هيچنوع پند و اندرز بااليش تأثير نميگذارد و بديهي است كه
صاحب چنين نفسي صالحيت اينرا ندارد كه ديگران را بسوي دين اهلل متعال دعوت نمايد .
پس عالج  .راه رهايي قلب انسان از اسارت دنيا و محبت دنيا چيست ؟
عالج اساسي و اصلي نفس آلوده با محبت دنيا درينست كه زايل بودن نعمتهاي دنيا و مفارفت
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آنرا به يقين دانسته و اين يقين را در اعماق قلب خودجاي دهد و يقين كند كه حتم ًا با دنياي آخرت
مواجه ميشود كه در آنجا زندگي انسان ابدي است  .بعد از آن  ،بين نعمتهاي فاني دنيا و نعمتهاي
جاويداني آخرت مقايسه نموده و آخرت را بر دنيا ترجيح دهد  .اهلل متعال ميفرمايد:

(             النساء )/
” بگو  :متاع دنيا اندك  ،و آخرت براى آنان كه تقوا ورزيده اند بهتر است ; و به اندازه رشتة
ميان هستة خرما مورد ستم قرار نمي گيرند “
                
(   القصص )/

” آنچه به شما داده شده متاع و ابزار زندگى دنيا و زينت آن است  ،و آنچه نزد اهلل است بهتر
و پايدارتر است ; آيا نمي انديشيد ؟ “
(           النحل )9/

” آنچه نزد شما است ختم ميشود و آنچه نزد اهلل است هميشه باقي است “
او بايد اين يقين و باور خود را هميشه در ذهن خود مستحضر داشته و هميشه در فكر آن باشد .
اما بايد دانست كه شناخت هدف و استحضار ذهني آن به تنهايي كفايت نميكند  ،بلكه بايد
امروز و فردا گفتن را ترك نموده و آرزو هاي طوالني را كنار بگذارد تا غربت و بيگانگي خود را
درين دنيا احساس نموده و هر لحظة آمادة حركت بسوي سفري باشد كه دنيا را براي هميشه
ترك ميگويد  .در حديث نبوي ميخوانيم كه :
ول اِ
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام بِاب إع ِ
ال ُك إن ِِف ُّ
صلاى ا
يب أ إاو اعابُِر
س ِدي اف اق ا
ال أا اخ اذ ار ُس ُ
« اع إن ابإ ِن عُ امار قا ا
الدإنياا اكأانا ا
اَّلل ا
ك غا ِر ٌ
ض اج ا
ِ
ك ِابل اإم ِ ِ
ث
ك ِِف أ إاه ِل الإُقبُوِر اف اق ا
ت فااَل َُتا يِد إ
ت فااَل َُتا يِد إ
سا
سا
سإي ا
اصبا إح ا
ال ِل ابإ ُن عُ امار إِ اذا أ إ
ساء اوإ اذا أ إام ا
ا
ث نا إف ا
اسب ٍيل اوعُ اد نا إف ا
ك اَل تا إد ِري َّي عب اد اِ
اح و ُخ إذ ِمن ِ
ك غا ًدا »
ك ِابل ا
اَّلل اما إاْسُ ا
ك فاِإنا ا
ك اق إب ال ام إوتِ ا
ك اوِم إن احيااتِ ا
ك اق إب ال اساق ِم ا
ص احتِ ا
سا
ا اإ
إ
صبا ِ ا
نا إف ا
(سنن الرتمذي ،كتاب الزهد)
” از عبداهلل ابن عمر  روايت است كه رسول اهلل  از شانه ام گرفته و گفت  :در دنيا مانند
بيگانه و مسافر زندگي كن و خود را از اهل قبور حساب كن  .راوي گويد  :عبداهلل بن عمر برايم
گفت  :چون صبح كردي در بارة شب با خود چيزي مگو( بفكر اين مباش كه تا شام زنده هستي)
و چون شام كردي در بارة صبح با خود چيزي مگو  .صحت خود را قبل از بيماري و زندگي ات
را قبل از موت غنيمت بشمار ،زيرا اي عبداهلل تو نميداني كه فردا اسم تو چه خواهد بود (مرده يا
زنده)؟
رسول اهلل  ميفرمايد :
ٍ
« اما ِل اواما لِلدإُّنياا اما أ ااَن ِِف الدإُّنياا إِاَل اكاراكِ ٍ
اح اوتا اراك اها »
استاظا ال اَتإ ا
ب إ
ت اش اجارة ُثُا ار ا
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( سنن الرتمذي  ،عن عبدهللا بن مسعود)
” مرا با دنيا چه كار ! من در دنيا مانند آن مسافري هستم كه زير درختي استراحت ميكند و بعد
از لحظاتي آنرا ترك نموده و ميرود “
اگر شيطان اين وسوسه را در ذهنش القاء نمايد كه هنوز جوان و قوي است و از صحت و
عافيت بدني برخوردار است  ،بايد اين وسوسه را با ياد آوري از جواناني از خود طرد نمايد كه
اكنون در زير خاك خوابيده اند واگر شيطان به وسوسه هايش ادامه داد  ،بايد بسوي قبرستان برود
و از مرده هاييكه زير خاك رفته اند جويا شود كه چه تعداد شان در ايام جواني كاسة مرگ را
سركشيده اند  .بعد از آن به محل زندگي خود برگردد و بزرگساالن موجود در آنجا را حساب
كند ،حتماً تعداد آنها را خيلي كمتر از عشر مردان خواهد يافت  .معناي آن اينست كه اكثر شان
در سنين جواني وفات كرده تعداد قليلي از آنها از مرگ نجات يافته اند .
چون آرزو هاي زندگي در ذهنش كمرنگ و كوتاه شد  ،در آنصورت است كه بخاطر
آمادگي آخرت بحركت آمده و توشة از طاعات برميدارد  .زيرا نميداند كه چه وقتي نداي سفر
بلند ميشود ؟
زمانيكه داعي مسلمان از تعلق با دنيا رهايي يافته و زهر محبت دنيا را از قلبش بيرون ريخت و
بسوي آخرت متوجه شد  ،شديداً احساس ميكند كه در نيا غريب و بيگانه است و در عين حال
روح خود را سبكبال مييابد و هميشه در پي كسب رضاي پروردگار خود بوده و اسباب آنرا
جستجو ميكند و اولين عنوان فهرست اين اسباب را دعوت بسوي اهلل و هدايت بندگان اهلل بسوي
سعادت مييابد  .و هيچ نوع خستگي  ،مشقت  ،درد  ،سفر  ،بيخوابي و بذل و قرباني مانع راهش
نميشود  .زيرا ميداند كه تمام اينها توشة است كه در جريان سفر آخرت به آن نياز دارد  .بلكه در
خستگي اين راه راحت خود را احساس ميكند و از مشقات آن احساس لذت ميكند و در بذل و
قرباني جان و مال و وقت خود عوض تضمين شدة را مشاهده ميكند كه در آخرت برايش مهياء
شده است .
آنچه را ميگوييم تخيل شاعران و مبالغه نيست  .زيرا مسافري كه مدتها از اهل و عيال خود
دور مانده و شوق ديدار آنها در قلبش موج ميزند  ،هنگام تهيه اسباب سفر سخت احساس لذت
ميكند اگر چه تهية آن سبب خستگي بدني و بيدار خوابي او گردد  .و ” كسيكه تجربه كرده است
 ،حقيقت آنرا بخوبي ميداند“
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بحث دوم :
ايمـان عمیـق
 5ـ مقصد از ايمان عميق اينست كه دعوتگر مسلمان متيقن باشد كه دين اسالم كه اهلل
متعال او را بسوي آن هدايت نموده و امر كرده است كه ديگران را بسوي آن دعوت نمايد  ،حق
خالص و ناب است  .زيرا هدايتي است كه از سوي اهلل متعال نازل شده است و غير از اسالم هر
بينش و دين ديگر باطل و گمراهي محض ميباشد .
(        البقره )10/
” بگو  :مسلماً هدايت اهلل فقط هدايت [ واقعى ] است “
               

(يونس )/
” اين است اهلل  ،پروردگار حقيقى شما  ،پس بعد از حق چيزى جز گمراهى و ضاللت وجود
دارد ؟ پس چگونه از حق باز گشتانده ميشويد ؟ “
اين يقين و ايمان به حقانيت اسالم ،از بديهيات امور مانند {يك جمع يك مساوي به دو} نزد
داعي بوده و هيچ نوع مناقشه  ،جدال  ،تجديد نظر را نميپذيرد  .او به يقين بايد بداند كه هر نوع
تحول ازين يقين و ميالن به غير آن به معناي پيروي از خواهشات باطل و سراسر گمراهي بوده و
ضياع ايمان را در پي دارد  .اهلل متعال ميفرمايد :
                 
(        األنعام)5/

” بگو  :من از پرستيدن كسانى كه شما به جاى اهلل مي پرستيد نهى شده ام  .بگو  :من از هواهاى
نفسانى شما پيروى نمي كنم  ،كه در آن صورت گمراه شده ام و از راه يافتگان نخواهم بود “ 
اين ايمان به حقانيت اسالم مبتني بر علم يقيني و براهين راسخ بوده و هيچ نوع شك و شبهه
اي در آن راه ندارد  .اگرچه باطل پرستان گمراه از حقانيت آن انكار كنند  .آنهاييكه از ديدن حق
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نازل شده از سوي پروردگار عالميان ناتوان اند و آنهم نه بخاطر مخفي بودن آن  ،بلكه بخاطر
كوري بصيرت و مردن قلبهاي خود از ديدن آن محروم شده اند .
بنابرين از هيچ دعوتگري متصور نيست كه بسوي باطل شان ميالن نموه و در دعوت خود
مشكوك گردد چنانچه از شخص بينا اين تصور نميرود كه در بينايي خود شك نمايد  ،اگرچه در
بين كوران قرار داشته باشد .
          1      

(            األنعام )5/
” بگو  :من بر دليل روشنى [ مانند قرآن ] از سوى پروردگارم هستم و حال آنكه شما آن را
تكذيب كرديد  ،عذابى كه به آن شتاب داريد در اختيار من نيست  .فرمان و حكم فقط به دست
اهلل است  ،همواره حق را بيان مي كند و او بهترين داوران و جداكنندگان [ حق از باطل ] است “
داليل و براهيني كه دعوتگر مسلمان ايمان عميق خود را بر اساس آن استوار نموده است ،
برگرفته از ذات اسالم و طبيعت آن است نه از چيز خارج از اسالم  .لذا اين ايمان در تمام
وجودش جاي گرفته و مانند خون در تمام رگهايش جريان يافته است و ناممكن است كه تحت
تأثير اسباب و عوامل خارجي  ،از هرنوعي كه باشد و هرگونه طبيعتي كه داشته باشد  ،قرار گرفته
دچار ضعف گردد  .زيرا او از جملة كساني نيست كه اهلل متعال در مورد شان فرموده است كه :
                 

(             الحج )11/
” و برخى از مردم اند كه اهلل را يك سويه [ و بر پايه دست يابى به امور مادى ] مي پرستند ،
پس اگر خيرى [ چون ثروت  ،مقام] به آنان برسد به آن آرامش يابند  ،و اگر باليى [ چون،
تهيدستى و محروميت از عناوين اجتماعى ]به آنان برسد [ از پرستش اهلل ]عقب گرد مي كنند [ و
به بيدينى و ارتداد مي گرايند ] (اين گروه) دنيا و آخرت را از دست داده اند  ،و اين است همان
زيان آشكار “
زيرا اين صفت و روش انسانهاي منافق و ضعيف اإليمان است  .چنانچه عبدالرحمن بن زيد
بن اسلم ميگويد  ” :اين منافقي است كه اگر دنيايش آراسته شد و مرادش برآورده شد بر عبادت
مشغول ميشود و اگر دنيايش را از دست داده و از دستيابي به مراد خود محروم شد تغير نموده و
بر ميگردد  .او بر همان عباداتي قايم و استوار ميماند كه سبب بهبود دنيايش گردد  .اما اگر با
1
سختيها و آزمونها مواجه شد دين را ترك گفته و به كفر خود برميگردد“
پس ايمان داعي ثابت و عميق است و هرقدر كه سختيها و مشكالت بر او هجوم بياورد ،

======================================================
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هرقدر كه با ناتوانيها و قلت همراهان مواجه گردد  ،هرقدر كه كفر از قوت و قدرت مادي
برخوردار باشد و حتي اگر در زمين تنها بماند بازهم ايمان او ثابت و استوار ميماند و هرگز
متزلزل نميشود .
ايمان اصحاب رسول اهلل  از چنان صالبت و استواري برخوردار بود كه در هر حالتي
درخشش و نورانيت خود را از دست نميداد  .ايشان زمانيكه در مكه تحت محاصره و تعذيب
قريش قرار داشتند  ،روزيكه بسوي حبشه مجبور به هجرت گرديدند  ،زمانيكه در جنگ بدر
پيروز شدند  ،زمانيكه در جنگ احد با شكست مواجه شدند روزگاريكه در جنگ خندق تحت
محاصرة احزاب قرار گرفتند و.....
در تمام اين حاالت ايمان شان محكم و استوار بوده و به اندازة يك ذره هم در حقانيت راه
خود مشكوك نشدند و درين متردد نشدند كه برحق اند و باحق پيوند دارند و بسوي حق دعوت
ميكنند و كفر و كافران بر گمراهي آشكارند .
               

(                الرعد )14/
” دعوت حق [ كه اجابتش مايه سعادت دنيا و آخرت است ] فقط ويژه اهلل است  .و كسانى را
كه مشركان به جاى اهلل مي خوانند  ،چيزى [ از درخواست ها و نيازهايشان را] براى آنان برآورده
نمي كنند [ درخواست اين بى خردان از بتان بى جان و جاندار نيست ] مگر مانند كسى كه دو
دستش را به سوى آبى [ كه با آن فاصلة زيادى دارد ] مي گشايد تا آب به دهانش برسد و حال
آنكه هرگز نخواهد رسيد  ،و دعا و درخواست كافران [ از غير اهلل ] جز در گمراهى و تباهى [ كه
به نتيجه و هدف نمي رسد] نيست“
دوري گزيدن و روگردان شدن مردم از اجابت دعوت نيز ،از ايماني كه داعي به حقانيت راه
و پيام خود دارد نميكاهد زيرا ميداند كه نوح عليه السالم در بين قوم خود نهصدوپنجاه سال
دعوت كرد اما جز عدة اندكي بوي ايمان نياوردند  .همچنان مادميكه تمام سعي وتالش خود را
بكار انداخته است عدم پذيرش مردم دال بر مقصر بودن داعي در كار دعوت نميباشد  . .زيرا
تقصير و كوتاهي در دعوت از قلت و كمبود آنچه تقديم كرده است شناخته ميشود نه ازينكه
مدعويين دعوت او را نپذيرفته اند .
ضرورت داعي به ايمان عمیق :
 54ـ ايمان عميق به اسالم براي هر مسلماني ضروري است  .اما براي داعي مسلمان بيشتر
از هر كس ديگري ضروري ميباشد  .بخصوص در عصر حاضر كه مسلمانان به ضعف گراييده و
كلمة كفر باال گرفته است و چشمه هاي جوشان ايمان در نفسهاي مسلمانان در حال خشكيدن
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است و محنتها و مصايب مسلمانان هر روز فزونتر ميشود و كفار كه از سوي دولتهاي بزرگ
كفري مورد حمايت قرار دارند از هرطرفي بر اسالم هجوم آورده و با اشاعة شكوك و شبهات
جنگ ظالمانة را برعليه حقانيت اسالم براه انداخته اند  .از سوي ديگر موجوديت مدعيان دروغين
اسالم و علماء سوء و دين فروشاني كه پردة بنام اسالم را بررخ كشيده و در عقب آن هزاران
دروغ و باطل را پنهان نموده اند .
اما داعي مسلمان نبايد گرفتار وحشت و دهشت گرديده و اين محنتها و حاالت ناهنجار
مسلمانان او را مأيوس و از صحنه بيرون كند  .بلكه بايد اين مشكالت و آزمونها  ،انگيزه ها و
عواملي گردد كه او را به ايثار بيشتر و تالش زيادتر در راه اعالي كلمة اهلل متعال وادار نمايد تا
بتواند دواي بهتر و مؤثرتري براي عالج امراض مسلمين تقديم نمايد .
داعي نبايد حيرت زده و مات ومبهوت بسوي كفار نگريسته و كارهايي كه ميكنند در نظرش
خيلي بزرگ جلوه كند  .بلكه يقين كامل داشته باشد كه آنها همه در گمراهي وضاللت روان بوده و
به تقويم  ،تهذيب و تأديب ضرورت دارند نه به تعظيم و بزرگداشت  .داعي مسلمان بايد هميشه
حديثي را در ذهن داشته باشد كه رسول اهلل  در مورد دجال و نيرنگهايي او فرموده است .
ول اِ
« أا ان أااب س ِع ٍ
صلاى ا
ال احداثاناا ار ُس ُ
يد قا ا
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام يا إوًما اح ِديثًا طا ِو ًيَل اع إن ال اد اج ِال فا اكا ان فِ ايما َُيا يِدثُناا بِِه أاناهُ
اَّلل ا
ا ا
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
السبا ِ ا
ج إِلإاي ِه يا إوامئِ ٍذ ار ُج ٌل
ال اَيِإِت ال اد اج ُ
قا ا
اب ال اإمديناة افاي إن ِزُل با إع ا
ال او ُهاو ُماارٌم اعلاإيه أا إن يا إد ُخ ال ناق ا
اخ الِِت تالي ال اإمديناةا افيا إخ ُر ُ
ض ي
ول اِ
ااس أ إاو ِم إن ِخياا ِر الن ِ
او ُهاو اخإي ُر الن ِ
صلاى ا
ال الا ِذي احداثاناا ار ُس ُ
ك ال اد اج ُ
ااس افاي ُق ُ
ول أا إش اه ُد أانا ا
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام اح ِديثاهُ
اَّلل ا
ول و اِ
ِ
ت
ول ال اد اج ُ
افاي ُق ُ
احايإيتُهُ اه إل تا ُ
اَّلل اما ُكإن ُ
ال أ اارأإايتُ إم إِ إن اقاتل ُ
إت اه اذا ُثُا أ إ
ش ُّكو ان ِِف اإأل إام ِر افاي ُقولُو ان اَل افاي إقُتلُهُ ُثُا ُإَييِيه افاي ُق ُ ا
ِ
ط اعلاإي ِه » (صحيح البخاري ،كتاب الفنت) 
ريًة ِمِيّن الاإي إوام اف ُِريي ُد ال اد اج ُ
سلا ُ
فِ ا
يك أا اش اد باص ا
ال أا إن يا إقُتلاهُ فااَل يُ ا
” از ابو سعيد خدري  روايت است كه رسول اهلل  سخنان زيادي در مورد دجال براي ما
گفت و از جمله چيزهاييكه گفت اين بود كه دجال بسوي مدينه مي آيد و در حاليكه برايش
حرام است كه به كوچه هاي مدينه داخل شود  ،در شوره زارهايي كه نزديك مدينه است اقامت
ميكند  .در آن روز مردي كه از بهترين انسانها است بسويش ميرود و ميگويد كه شهادت ميدهم
كه تو همان دجالي هستي كه رسول اهلل  براي ما خبر داده است  .دجال ميگويد  :آيا اگر اين
جوان را بقتل برسانم و دوباره زنده گردانم بازهم در امر من شك ميكنيد ؟ ميگويند كه نه  .دجال
آن جوان را به قتل ميرساند و دوباره زنده ميگرداند  .جوان ميگويد  :سوگند به اهلل كه امروز بيشتر
از هر وقت ديگر شناخت من از تو بيشتر شده است  .دجال ميخواهد كه او را دوباره به قتل
برساند ولي توان آنرا نمييابد“
اين حديث شريف مفاهيم و فوائد زيادي را در بر دارد  .از جمله اينكه  ،دجال دعوي الوهيت
و ربوبيت ميكند و با كار هاي خارق العاده ايكه انجام ميدهد عامة مردم فريب دعوت او را
ميخورند  .مثل اينكه شخصي را به قتل ميرساند و دوباره زنده ميگرداند  ،زمين را امر ميكند و
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زمين گياه ميروياند  ،باران را امر ميكند و مطابق امرش ميبارد و غيره امور خارق العادة ديگري كه
در روايات صحيح تذكر يافته است  .عوام مردم و جاهالني كه قلوب شان از نور ايمان بي بهره
است  ،فريب اين فريبكاريهاي او را خورده و از او اطاعت ميكنند .
ولي مرد مؤمني در برابرش مي ايستد و بدون هيچ شك و ترديدي ميگويد كه او همان دجالي
است كه رسول اهلل  خبر داده است و خوارق عادات و كثرت پيروان و همكاران او هيچ تأثيري
در يقين و ايمان اين مرد مؤمن نميگذارد و عزت و سربلندي كه از انتساب به اسالم احساس
ميكند از دست نميدهد  .زيرا يقين دارد كه دعوت دجال باطل است بخاطري كه با ارزشهاي
متعالي اسالم در تضاد ميباشد و ناممكن است كه روزي باطل جاگزين حق گردد  ،اگر چه
خوارق عادات و اسباب خارجي ديگري در كنار باطل قرار گيرد  .به عين ترتيب ناممكن است
كه اسالم عزيز باطل تصور گردد اگر چه يكنفر به آن ايمان داشته و از هيچ قوت و قدرتي
برخوردار نباشد  .به همين علت است كه چون دجال آن مرد مؤمن را به قتل رسانده و دوباره
زنده ساخت  ،يقين او مستحكمتر گرديده و با صراحت اعالن نموده كه او همان دجالي است كه
رسول اهلل  از آن خبر داده است و خوارقي كه نشان ميدهد تصديق خبري است كه رسول اهلل 
بيان نموده است  .و باآلخره بر ايمان خود استوار ميماند اگر چه تنهاست و هيچ قوت و مددگاري
در عالم اسباب ندارد .
لوازم و ثمرات اين ايمان :
 55ـ ايمان عميق يك سلسله ثمرات و لوازمي دارد كه حتماً بايد تبارز نمايد و تخلف از
آن مستحيل ميباشد  .و اگر اين ثمرات و لوازم را نداشت دليل قاطعي برين امر است كه چنين
ايماني ضعيف گرديده و يا اصالً وجود ندارد .
اما بايد بدانيم كه اين ثمرات و لوازم كدامها اند و در چه مواردي تبارز ميكند ؟
واقعيت اينست كه ثمرات و لوازم ايمان عميق خيلي زياد بوده و در قرآن كريم و احاديث
نبوي صفات زيادي از مؤمنان مخلص تذكر يافته است  .و مسلمان ميتواند با مراجعه به اين آيات و
احاديث درين صفات دقت و تأمل نموده و مفهوم آنرا دريابد  .بعد از آن بخود مراجعه نموده و به
غور و بررسي در نفس خود بپردازد دقيق بسنجد كه چه مقدار ازين صفات در شخصيت و اخالق
و سلوكش تحقق يافته است  .اگر اين ارزشها را به صورت كامل در خود يافت  ،حمد اهلل متعال را
بجا آورده و بكوشد كه برآن صفات استوار بماند واگر نقص و كمبودي در خود يافت  ،بايد به
تدارك ايمان خود پرداخته و ايمان خود را مورد تجديد نظر قرار دهد و به تقويت و تعميق آن اقدام
و غذاي ايماني مناسب برايش تقديم نمايد  .ان شاء اهلل روزي فرا ميرسد كه ثمرات مطلوب خود را
بدهد و رنگ اهل ايمان عميق را حاصل نمايد  .درينجا بعضي از ثمرات ايماني و لوازم ايمان عميق
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را كه مهم به نظر ميرسد ذكر نموده و بقيه را به فرصتهاي ديگر ميگذاريم .

اول  -محبت :

 5ـ محبت بنده با پروردگار و محبت پروردگار با بنده اش از ثمرات ايمان عميق است
كه قرآن كريم از آن ياد آور شده و مورد ستايش قرار داده است .
(    المائده)54/

” اهلل آنها را دوست دارد و آنها اهلل را دوست دارند “ 
اين محبت نه تنها از ثمرات ايمان است بلكه روح و اصل ايمان است  .زيرا ايماني است كه
بر اساس شناخت و معرفت و يقين بر پروردگار استوار است  .و كسيكه پروردگارش را شناخت
حتماً با او محبت ميورزد و هر قدر كه معرفت او قوي گرديد  ،به همان اندازه ايمان او عميقتر
ميگردد و محبت او با اهلل متعال افزونتر ميشود .
معرفت صحيح و عميق از فكر كردن سالم و درست در صفتهاي متعالي اهلل متعال و توجه به
نعمتهايي بدست مي آيد كه براي انسانها ارزاني كرده است و بزرگترين اين نعمتها هدايتي است
كه نصيب دعوتگران الهي گرديده است .
               

األعراف)/

(

” و مي گويند  :همه ستايش ها خاص براي اهلل است كه ما را به اين [ نعمت ها ] هدايت
كرد  ،و اگر اهلل ما را هدايت نمي كرد هدايت نمي يافتيم“ 
محبتي كه بندة مؤمن با پروردگارش دارد به تمام اموري امتداد مييابد كه محبوب آنرا دوست
ميدارد  .به همين خاطر است كه بندة مؤمن با پيامبر  محبت ميورزد زيرا او حبيب رب العالمين و
فرستادة او و مبلغ اسالم به تمام مردم است  .او با قرآن محبت دارد زيرا قرآن و تعاليم اسالم از
سوي اهلل متعال و با عظمتي فرستاده شده است كه با مؤمنين مخلص ومطيع فرمان خود محبت دارد.
محبت داشتن با اهلل متعال و با آنچه كه محبوب اهلل  است  ،اثرات خيلي گوارا و نيكي در
نفس انسان مسلمان ميگذارد و او حتماً اين اثرات و لذتها را احساس ميكند  .چناچه رسول اهلل 
ميفرمايد :
اْلميا ِ
كرِ
ٍِ
ث ام إن ُك ان فِ ِيه او اج اد اح اَل اوةا إِ
« اع إن أانا ِ
صلاى ا
ض اي ا
ان أا إن
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام قا ا
ال ثااَل ٌ
اب ا
س بإ ِن امال ا
اَّللُ اعإنهُ اع إن النِ ِي
ِِ
يا ُكو ان ا
ف
ب إِلإاي ِه ِِماا ِساو ُ
ود ِِف الإ ُك إف ِر اك اما ياكاإرهُ أا إن يُ إق اذ ا
اُهاا اوأا إن َُِي ا
اح ا
ب ال اإم إراء اَل َُِيبُّهُ إِاَل اَّلل اوأا إن ياكاإراه أا إن ياعُ ا
اَّللُ اوار ُسولُهُ أ ا
ِِف الناا ِر » (متفق عليه ،كتاب اْلميان)
” از انس بن مالك  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :سه چيز است كه اگر در كسي
وجود داشته باشد حالوت و لذت ايمان را احساس ميكند  .اينكه اهلل و رسولش محبوبتر از هر
چيز ديگري برايش باشد  .ديگر اينكه كسي را صرف بخاطر رضاي اهلل متعال دوست داشته باشد
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و ديگر اينكه برگشت به كفر را چنان بد ببيند كه افتيدن در آتش را بد ميبيند “
پس محبت ورزيدن بنده با پروردگارش مستلزم تمام اموري است كه ذكر گرديد و ناممكن
است كه از آن تخلف نمايد  .درينجا مفيد ميدانيم كه در مورد اين لوازم تفصيل بيشتري ارائه
نموده و بخاطر توضيح و اظهار عظمت و اهميت آن فقراتي را به شرح آن تخصيص دهيم .

لوازم محبت بنده با پروردگار :
 5ـ اهلل متعال ميفرمايد :
               
              
(           المائده )54/

” اى اهل ايمان ! هر كسي از شما كه از دينش برگردد [ زيانى به اهلل نميرساند ] اهلل به زودى
گروهى را مي آورد كه آنان را دوست دارد  ،و آنان هم اهلل را دوست دارند ; در برابر مؤمنان
فروتن اند  ،و در برابر كافران سرسخت و قدرتمندند  ،همواره در راه اهلل جهاد مي كنند  ،و از
مالمت و سرزنش هيچ سرزنش كننده اى نمي ترسند  .اين فضل اهلل است كه به هر كس بخواهد
مي دهد ; و اهلل بسيار عطاكننده و داناست “
همچنان ميفرمايد :
               
(  آل عمران )1/

” بگو (اي محمد كه)  :اگر اهلل را دوست داريد  ،پس مرا پيروى كنيد تا اهلل هم شما را دوست
بدارد  ،و گناهانتان را بيامرزد ; و اهلل بسيار آمرزنده و مهربان است “
در روشنايي اين دو آيت كريم لوازم محبت با اهلل متعال را ميتوان چنين نشاندهي نمود :
اول  :در برابر مسلمانان متواضع است  .يعني مسلمان در برابر برادر مسلمان خود مشفق ،
مهربان و دلسوز است  .ودعوتگر مؤمني كه برادرش را بسوي اهلل فراميخواند ،اين محبت و شفقت
را احساس ميكند كه حتي تا سرحد تذلل مشروع نيز ميرسد(در بحثهاي آينده در مورد آن به
تفصيل صحبت خواهيم كرد)  .چنانچه در مورد اصحاب رسول اهلل  ميفرمايد ” )  ( :
در بين خود مهربان و نرم دل اند .
دوم  :در برابر كفار قاطع و سربلند ميباشد  .چنانچه اهلل متعال در مورد اصحاب رسول اهلل 
ميفرمايد :
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(           الفتح )/
1

” محمّد  ،فرستاده اهلل است و كسانى كه با او هستند بر كافران سرسخت اند“
آنها در برابر كفار خود را ذليل وحقير احساس نميكنند  .نه در حضور و نه در غيابت آنها ،نه
در ظاهر و نه در باطن ،خود را ناتوان و بيمقدار احساس نميكند  .همان اندازة كه در برابر مؤمنان
نرم و متواضع اند در برابر كفار شديد قاطع و سربلند ميباشند .
سوم  :در راه اهلل متعال جهاد ميكنند  .در مقابل خواهشات نفس خود به جهاد و مقابله ميپردازد
تا نفس خود را بر طاعت اهلل متعال وادار و مجبور سازد  .در برابر دشمنان اسالم با جان و مال خود
جهاد ميكند تا ضرر و فتنه هاي آنها را از مسلمانان دفع نمايد  .در راه دعوت الي اهلل جهاد ميكند تا
دين اهلل متعال بر تمام دينها غالب گرديده و تمام انسانيت از فيض هدايت آن بهره مند شوند  .
دعوت او درين امر تبارز ميكند كه هميشه مصروف كار دعوتي بوده و هميشه در فكر بهبود
وضع دعوت و بكار گيري وسايل بهتر آن ميباشد  .با سعي و تالش شباروزي در جهت پيروزي
دعوت كار نموده و دعوت را بر تمام دنيا  ،فرزندان  ،مال و راحت نفس خود ترجيح ميدهد .
          
           
             
(التوبه )4/

” بگو  :اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و همسرانتان و خويشاوندانتان و اموالى كه فراهم
آورده ايد و تجارتى كه از بى رونقى و كسادش مي ترسيد و خانه هايى كه به آنها دل خوش
كرده ايد  ،نزد شما از اهلل و پيامبرش و جهاد در راهش محبوب ترند  ،پس منتظر بمانيد تا اهلل
فرمان عذابش را بياورد ; و اهلل گروه فاسقان را هدايت نمي كند “
چهارم  :در راه دعوت و جهاد از مالمت مالمتگران نميهراسد  .يعني مالمت مالمتگران و
نكوهش عيبجويان مانع كار آنها نگرديده و آنها را از اطاعت اهلل متعال و دعوت بسوي اسالم و
2
امر به نيكي ونهي از منكر باز نميدارد .
پنجم  :در تمام احوال از رسول اهلل  متابعت نموده و از منهيات اجتناب مينمايد  .اهلل متعال
ميفرمايد :

======================================================
 -1معيت دو گونه است  .يکي معيت حضوري و مباشر و ديگري معيت معنوي  .اگر چه متأسفانه كه ما در زمان حيات پيامبر  نبوديم
ولي معيت ما با ايشان از باب معيت معنوي و روحي بوده و تا قيامت اين نوع معيت با مرامنامه و خط مشي پيامبر  ادامه دارد و فاصلة
زماني خللي در آن وارد نميکند  .مترجم
2ـ تفسير ابن كثير ج 2ص70
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(            الحشر )/
” آنچه پيامبر به شما ميدهد بگيريد و از آنچه نهي ميكند دستبردار شويد “
بناءاً رسول اهلل  قدوه و پيشواي داعي بوده و قدم بقدم از سيرت و دعوت ايشان پيروي
ميكند .
                
(   األحزاب )1/

” يقيناً براى شما در [ روش و رفتار ] پيامبر  الگوى (نمونه و سرمشق) نيكويى است براى
كسى كه همواره به اهلل و روز قيامت اميد دارد ; و اهلل را بسيار ياد مي كند “
بدون شك نافع ترين دانشي كه دعوتگر مسلمان بايد در پي كسب آن باشد ،اينست كه در
سيرت و سنت رسول اهلل  از نخستين ايام بعثت تا آخرين لحظات زندگي شان تفقه حاصل نمايد
 .زيرا سيرت رسول اهلل  ترجمة عملي منهجي است كه قرآن كريم براي ما معرفي نموده است .
داعي با هيچ حادثه و حالتي روبرو نميشود مگر اينكه مثال و شبيه آنرا در سيرت پيامبر  مشاهده
ميكند و ميداند كه رسول اهلل  در برابر آن حادثه چگونه برخورد نموده اند  .يقيناً اگر تفقه در
سيرت نبوي با فهم قرآني بخصوص فهم آيات مربوط به دعوت يكجا شود  .دعوتگر مسلمان را
از چنان نورانيت و بصيرتي برخوردار ميسازد كه در دقيقترين امور قابل اشتباه  ،راه صواب را
مييابد .
آنچه كه دعوتگر را در پيروي ومتابعت از رسول اهلل  ياري رسانده و او را هرچه بيشتر به
رسول اهلل  پيوند ميدهد اينست كه شخصيت ايشان را هميشه در فكر خود مستحضر داشته و با
ايشان معيت و مصاحبت روحي و وجداني مستمر داشته باشد  .مواقف مختلف شانرا بايد در
خيال خود تازه نموده و صفات گرامي ايشان و شفقتي كه نسبت به امت خود داشت  ،بياد بياورد
 .اين استحضار و مصاحبت روحي سبب افزايش محبت با رسول اهلل  گرديده و به هر اندازة كه
محبت افزايش مييابد به همان اندازه متابعت از ايشان افزون ميگردد .
 58ـ از لوازم محبت داعي با اهلل متعال كه از قرآن كريم  ،سنت نبوي و طبيعت محبت
الهي مستفاد ميگردد  ،امور ذيل را ميتوان ياد كرد :
الف  :مسلمان بايد مشتاق و دلباختة ذكر الهي بوده و زبانش نبايد از ذكر اهلل متعال خاموش
گرديده و قلبش لحظة هم نبايد ازذكر اهلل فارغ باشد  .زيرا كسيكه چيزي را دوست دارد  ،در هر
حالتي آنرا و تمام چيز هايي كه متعلق به آن است  ،بياد ميداشته باشد  .از همينجاست كه يكي از
نشانه هاي بارز دوستداران پروردگار متعال تالوت كتاب اهلل ميباشد  .زيرا قرآن بهارستان قلب
مؤمن و مونس تنهايي او و نوريست كه سينه اش را منور ميسازد .
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همچنان ذكر اهلل متعال در هر حالتي و هر مناسبتي بايد مونس روح وروان داعيان دين اهلل متعال
باشد  .لذا بر دعوتگر مسلمان الزم است كه اذكار و اورادي را كه در قرآن و سنت نبوي وارد شده
است  ،براي خود انتخاب نموده و صبح و شام  ،در وقت خوابيدن  ،حين خارج شدن و داخل
شدن به منزل  ،خوردن و نوشيدن  ،لباس پوشيدن  ،هنگام سفر و ساير مناسبتها تكرار نمايد .
ب  :داعي بايد در خلوت به مناجات پروردگار خود مصروف شود  .زيرا مؤمن از تنهايي
بوحشت نمي افتد و دلتنگ نميشود  .بلكه آنرا فرصت مناسبي براي راز و نياز با پروردگار مهربان
خود دانسته و به مناجات مشغول ميشود .
ج  :از انجام طاعات و عبادات احساس لذت ميكند و به هيچ صورتي آنرا گران و مشكل
نميداند  .زيرا محب در خدمت محبوب خود احساس لذت ميكند و بخاطر اداي بهتر آن تحرك
ونشاط بيشتري بكار ميبرد  .به همين علت است كه سردي چشمان و راحت قلب پيامبر گرامي ما
 در نماز بود و هرگاهيكه مشكالت دنيا بر ايشان هجوم مي آورد بسوي نماز روي مي آورد .
جنيد  ميگويد  ” :نشانة محب اينست كه نشاط مداوم در طاعت اهلل متعال دارد “
د  :از دست دادن هيچ چيزي جز رضاي اهلل برايش قابل تأسف نميباشد و يگانه چيزي كه
حزن و اندوه او را مي افزايد اينست كه ساعتي از عمر خود را بدون ذكر اهلل  بگذراند .
هـ  :آنچه را اهلل متعال ميپسندد  ،در ظاهرو باطن بر تمام خواسته هاي خود ترجيح دهد  .زيرا
محب صادق هميشه آنچه را محبوب ميخواهد بر ميگزيند و درين راه از قبول هر نوع مشقات و
سختيها دريغ نميكند .
ز  :مالقي شدن با اهلل متعال را دوست دارد  .زيرا محب در هر حالتي ميخواهد كه با حبيب
خودمالقي گردد  .به همين علت از مرگ نميترسد  .بلكه آنرا كليد مالقات و راه رسيدن به اهلل
متعال ميداند .
ح  :سرشار از غيرت ايمان ميباشد و نشانة اين غيرت چنين است كه اگر محارم اهلل مورد
تجاوز هتك حرمت قرار گيرد  ،شديداً خشمگين ميگردد  .چنانچه در مورد رسول اهلل  روايت
شده است كه :
ول اِ
شةا ر ِ
ِ
صلاى ا
ض اي ا
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام لِان إف ِس ِه ِِف اش إيٍء يُ إؤتاى إِلإاي ِه اح اَّت
ات اما إانات اق ام ار ُس ُ
اَّللُ اعإن اها قاال إ
اَّلل ا
« اع إن اعائ ا ا
يإنته ا ِ
اَّلل افيإنتِقم ِاِ
ِ ِ
َّلل » (صحيح البخاري ،كتاب احلدود)
ُ اا
ك م إن ُح ُرامات ا ا ا ا
” از عايشه رضي اهلل عنها روايت است كه رسول اهلل  بخاطر تجاوزي كه به شخص خود
شان ميشد هيچگاهي انتقام نگرفته اند مگر اينكه حرمات اهلل متعال مورد تجاوز قرار ميگرفت پس
بخاطر اهلل متعال وحرمات اهلل انتقام ميگرفت “

دوم  -خوف :
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 5ـ از بهترين ثمرات و لوازم ايمان عميق  ،خوف از اهلل متعال است  .يقيناً كه خوف الهي
رأس تمام حكمتهاست و كسيكه اهلل متعال را بدرستي بشناسد حتماً از او تعالي خوف ميداشته باشد
و هنگاميكه خوف اهلل متعال در قلب انسان جاي گرفت از هيچ كس ديگري خوف نميداشته باشد.
توضيح اينكه  ،حقيقت خوف اينست كه انسان از احساس درد و مواجه شدن با امري كه
باعث درد وعذاب در مستقبل ميگردد  ،هراس ميداشته باشد  .علت اصلي اين خوف يقين داشتن
به وقوع امر درد دهندة در آينده است  .بنابرين خوف از اهلل متعال عبارت از شناخت و درك
اعمال و اقوالي است كه سبب نزول عذاب الهي ميگردد و آن عبارت از معاصي و عدم اداي
حقوق اهلل متعال ميباشد  .اين خوف زماني شدت بيشتر مي يابد كه بنده بزرگي و قباحت جرم و
عصيان در برابر اهلل متعال را درك نمايد و بداند كه اهلل متعال اگر تمام جهان را هالك گرداند هيچ
مانعي در برابر اراده و فرمان او وجود ندارد .
بزرگترين چيزي كه جانب خوف را در قلب مؤمن تقويت ميكند  ،تدبر در آياتي است كه از
وعيدهاي الهي ياد ميكند  .و يقين داشته باشد كه اين آيات حق و صدق بوده و هيچگونه مبالغه و
خيال پردازي در آن وجود ندارد و بندگان در برابر اعمالي كه انجام ميدهند بزودي مورد محاسبه
قرار گرفته و اگر به اندازة يك ذره هم اعمال خير و يا شر انجام داده باشند  ،حتماً جزاي آنرا
ميبينند  .زمانيكه چنين ايمان عميق و شناخت درست از نتايج و آثار گناه  ،دقيق بودن حساب
الهي  ،تفرد اهلل متعال در اصدار حكم در آخرت و مجهول بودن خاتمه در قلب انسان جاي
گرفت  ،خشيت الهي در قلب بحركت آمده و از آنچه كه باعث عذاب و رنج اخروي ميگردد
اجتناب مينمايد  .آتش اين ترس و خوف در محيط قلب منحصر نميماند بلكه بزودي تمام بدن را
فرا گرفته و مؤمن را حزن و اندوة عجيبي فرا ميگيرد كه در اثر آن از مزاح و بيهودگويي باز ميماند
و جز تبسم نمي خندد و مانند مرد خايف و ترساني است كه هيچ وقتي براي بيهوده گويي نمييابد
و اگر وقت آن برايش ميسر گردد  ،توان آنرا در خود نميبيند .
ترس بايد تأثيرات خود را داشته باشد  .زيرا كسيكه از چيزي ميترسد حتماً از آن دوري كرده
و خود را در برابر آن وقايه ميكند  .به همين علت است كه هر انساني از شير غران فرار كرده و از
آتش سوزان خود را كنار ميكشد .
پس گناهان كه بدتر از مار و گژدمهاي زهرناك است  ،بايد هر انسان عاقلي كه از اهلل ميترسد ،
از آنها دوري كند و با اداي عبادات بر آنها غلبه حاصل نمايد .
به يقين ميتوان گفت كه دعوتگر مسلماني كه واقعاً از اهلل متعال خوف داشته باشد  ،حتماً از
مخالفت اوامر او تعالي متنفر و دستبردار ميشود و نفس خود را از تمام چيزهاي مؤذي در آخرت
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وقايه ميكند و يگانه راه اين وقايه تقواي اهلل متعال و در مقدمة تقوا  ،جهاد در راه اهلل و دعوت بسوي
دين اهلل متعال ميباشد  .و با اين خشيت است كه مستحق هدايت و رحمت بيشتر الهي ميگردد .
(    5     األعراف )154/

” هدايت و رحمت براي كساني است كه از پروردگارشان ميترسند “
پس هدايت و رحمت براي خائفين است نه براي كسانيكه خود رادر امن احساس ميكنند .

سوم  -رجاء (اميد) :
 540ـ از ثمرات ايمان عميق رجاء و عدم يأس و نا اميدي از رحمت پروردگار مهربان
است .زيرا اهلل متعال بندگان مؤمن خود رادر قرآن كريم وعده هاي زيادي داده و آنها را از يأس و
نااميدي منع كرده است  .و كسيكه ايمان عميق دارد  ،بايد به اين وعده هاي صادقانة پروردگار
مهربان و قادر خود ايمان كامل داشته باشد .
اين رجاء و اميدواري او را بسوي تحقق بخشيدن اسباب كسب ترحم و هدايت الهي ميكشاند
كه تمام عبادات را شامل بوده و درمقدمة آن دعوت الي اهلل قرار دارد  .زيرا حقيقت رجاء اينست
كه قلب انسان در انتظار امور دوست داشتني بوده و ازين انتظار احساس راحت و لذت ميكند و
اين احساس زماني پديدار ميگردد كه انسان تمام اسباب آنرا مهيا كرده باشد  .زيرا انتظار داشتن
چيزي كه اسباب آنرا بكار نبرده است چيزي جز حماقت و فريب دادن خود نميباشد .
پس اميداواري به رحمت اهلل متعال و كسب تائيد و رضاي او در گرو اسباب و وسايلي است
كه اهلل متعال از آن خبر داده و تأييد رضاي خود را مربوط به آنها نموده است  .درين صورت است
كه مسلمان مؤمن به تحصيل اين اسباب توجه نموده و بدون تأخير و امروز و فردا به كار خود ادامه
ميدهد و در اخير از اهلل متعال اميدوار ميباشد كه او را تفويق عطاء فرمايد تا اسباب را به صورت
درست بكار انداخته و در تحصيل آن ثابت قدم و استوار بماند و مورد قبول الهي واقع گردد .
حالت چنين انساني درست مانند كسي است كه زمين را شخم زده و دانة مناسب را در آن
ميكارد و بعد از آب و كود مناسب برايش ميدهد و تا هنگام درو و برداشتن حاصل در حفاظت
آن ميكوشد و در جريان كار خود از اهلل متعال اميد ميبرد كه كشت و زراعت او را از آفات
آسماني حفاظت نموده و ثمر خوبي نصيبش گرداند .
دعوتگر مؤمن هميشه از اهلل متعال اميدوار است و هيچگاهي گرفتار يأس و نااميدي نميشود .
زيرا به وعده هاييكه اهلل متعال به دعوتگران الهي داده و نصرت  ،تأييد و ثواب جزيل آنها را
بعهده گرفته است  ،يقين كامل داشته و خود را در ضمانت پروردگار جليل تضمين شده مييابد .
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بحث سوم :

پیوند محكم با اهلل 
معنا و آثار آن :

 541ـ مقصد از رابطة محكم  ،تعلق و پيوند استوار و ناگسستني دعوتگر با پروردگار و
توكل و اعتمادش بر وي در تمام امور ميباشد  .با اين يقين كه اهلل متعال در آفرينش و تدبير
كائنات متفرد و يگانه است و نفع و ضرر  ،دادن و منع كردن همه بدست اوست  .و آنچه را
بخواهد ميشود و آنچه را نخواهد انجام نمي يابد و او تعالي كفايت هر كسي را مينمايد كه بر وي
توكل نموده و امور خود را به او بسپارد .
(         الطالق )/
” و كسيكه بر اهلل توكل نمايد  ،پس اهلل برايش كافيست “
بخصوص كساني را كافي است كه در امر دعوت الي اهلل و جهاد في سبيل اهلل در مقابل
دشمنان اسالم بر اهلل متعال توكل مينمايند .
اهلل  در حكايتي كه از موسي و هارون عليهما السالم ميكند  ،ميفرمايد :
                 

(    طه 45/ـ  )4
” گفتند  :پروردگارا ! ما مي ترسيم كه [ پيش از دعوت كردنش به حق ] با سخت گيرى
و شكنجه بر [ ضد ] ما پيشى گيرد يا بر سركشى خود بيفزايد  )45(.اهلل فرمود  :نترسيد كه من
بى ترديد با شما هستم [ سخن او و شما را ]مي شنوم و [ اعمالتان را ] مي بينم “
اين معيت  ،تأييد و نصرت منحصر به انبياء كرام نميباشد  .بلكه شامل تمام بنده هاي متقي و
پرهيزكاري ميشود كه بر اهلل متعال توكل داشته باشند  .بخصوص دعوتگراني كه مردم را بسوي
اهلل متعال فراميخوانند و درين راه يگانه تكيه گاه شان توكل بر اهلل متعال است .
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(           النحل )18/
” بى ترديد اهلل با كسانى ميباشد كه پرهيزكارى پيشه كردند و كسانى كه [ از هر جهت ]
نيكوكارند“
 54ـ حالت داعي مسلمان در توكل و تعلق با اهلل متعال بايد مانند تعلق طفلي باشد كه با
مادرش دارد  ،او جز مادر كسي را نميشناسد و با كسي جز او تعلق و انس نميگيرد وجز به او به
كس ديگري پناه نميبرد و چون مشكلي برايش پيش آيد جز او كس ديگري را صدا نميزند.
اما بايد تذكر داد كه توكل داشتن به معناي ترك اسباب نميباشد  .بلكه به اين معناست كه
اعتماد وتعلق قلبي انسان بر اساب نباشد  .بلكه تعلق و اعتمادش بر مسبب األسباب باشد كه همانا
اهلل واحد و متعال است .
 54ـ اين اتصال و رابطه با پروردگار زماني تقويت مي يابد كه دعوتگر مسلمان آنچه را
ميداند وبه آن ايمان دارد هميشه در ذهن خود مستحضر داشته باشد  ،يعني هميشه بياد داشته باشد
كه تمام مخلوقات محتاج رحمت اهلل متعال بوده و از خود هيچ نوع اختيار رساندن نفع و ضرر را
ندارند و تمام امور بدون استثناء بدست اهلل متعال و عزيز است  .و او هرچه بخواهد انجام ميدهد
و هيچ مانعي در برابر ارادة اش وجود ندارد  .زمانيكه داعي مسلمان اين مفاهيم و ارزشهاي ايماني
را در قلب و خاطر خود حاضر داشت  ،حتماً از اعتماد بر مخلوق دوري گزيده و با تجرد كامل
بسوي خالق و موالي خود متوجه ميشود .
(          آل عمران)150/

” بلكه اهلل موالي شماست و او بهترين نصرت دهندگان است “
و با اعتمادي كه دعوتگر مسلمان برموالي خود دارد  ،كامالً مطمئن است كه اهلل متعال حافظ
و مددگارش بوده و هرنوع شر و بدي را از او دفع ميكند .
(          الحج )8/
” يقيناً اهلل دفاع ميكند از كسانيكه ايمان آورده اند “
             
(   الصافات 11/ـ  )1

” و وعده قطعى ما دربارة بندگان به رسالت فرستاده شده  ،از پيش محقق و ثابت گشته
است  )11(،كه بى ترديد آنان [ در همه زمينه ها ]يارى شدگانند  )1(،و مسلماً سپاه ما
پيروزند “
 544ـ اما براي دعوتگر مسلمان جايز نيست كه وقت فرستادن كمك و نصرت الهي را خود
تعين كند و نوع خاصي معاونت و كيفيت مشخصي را بر اهلل متعال الزمي بداند  .اهلل متعال ميفرمايد:
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(غافر )51/

” بى ترديد ما پيامبران خود و مؤمنان را در زندگى دنيا و روزيكه گواهان [ براى گواهى دادن ]
به پا ايستند  ،يارى مي كنيم “

عالمه بن كثير  در تفسير اين آيت ميفرمايد :
” مراد از نصرت درينجا گرفتن انتقام از كساني است كه پيامبران الهي را اذيت نموده است .

اين انتصار در حضور آنها هم صورت ميگيرد و هم امكان دارد كه در غياب آنها و حتي بعد از
مرگ شان واقع گردد  .چنانچه كه از قاتلين يحيي  ،زكريا و شعيب عليهم السالم انتقام گرفته و
دشمنانان شانرا باالي شان مسلط گردانيد تا آنها را به ذلت كشانده و خون شانرا ريخت و بر يهود
كه ارادة قتل عيسي عليه السالم را داشتند  ،روم را مسلط نموده و به ذلت ورسوايي گرفتار شان
كرد  .سدي ميگويد  :اهلل متعال هيچ پيامبري نفرستاده است كه از سوي قومش به قتل رسيده باشد
مگر اينكه قبل از ختم آن قرن ،كساني را باالي آن قوم مسلط گردانيده است كه خون انبياء را
طلب نموده و با كسانيكه مرتكب قتل آنها شده اند در همين دنيا محاسبه نموده است  .پس انبياء
عليهم السالم و مؤمناني كه در دنيا به قتل ميرسند  .در همين دنيا پيروز و منصورند و رسول اسالم
 نيز چنين بود كه اهلل متعال او را به هجرت امر كرد  ،اما ديري نگذشت كه فاتحانه به مكه

برگشت “

1

 545ـ ماداميكه داعي به نصرت دين اهلل متعال و دعوت بسوي دين اسالم مصروف است ،

يقيناً اهلل  او را نصرت مينمايد .

(           الحج )40/

” و يقين ًا اهلل به كسانيكه [ دين ] او را يارى مي دهند ،يارى مي رساند ; مسلماً اهلل نيرومند
و تواناى شكست ناپذير است “
پس دعوتگر مسلمان بايد يقين كامل داشته و هيچ ترددي درين امر نداشته باشد  .هنگاميكه

رسول اهلل  از طايف برميگشت  ،در حاليكه از طرف مردم طايف با بدترين برخورد مواجه شده
بود به زيد بن حارثه كه درين سفر همراهش بود گفت  :به يقين بدان كه اهلل متعال بزودي
گشايش و مخرجي ازين مشكالت و سختيها ميگرداند  .و اهلل متعال حتماً پيامبر و دينش را پيروز
ميگرداند “

2

======================================================
1ـ تفسير ابن كثير ج 4ص83
2ـ امتاع األسماع ص28
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دعوتگر مخلص هيچ وقتي مأيوس نميشود زيرا راه يافتن يأس به قلبي كه با اهلل متعال پيوند
دارد  ،مستحيل و حرام است  .يأس تنها در قلب كافري راه مييابد كه از اهلل متعال بريده و با
شيطان وصل شده است .

                 

(يوسف )8/
” و از رحمت اهلل مأيوس نباشيد ; زيرا جز مردم كافر از رحمت اهلل مأيوس نمي شوند “
 54ـ چنين پيوند و رابطة محكم و استوار با رب كائنات براي هر دعوتگر مسلمان نهايت
ضروري و الزمي است .چه  ،همين پيوند است كه سختي هاي زندگي را آسان ميسازد و دردهاي
ناشي از مشكالت دعوت را آرام ميبخشد و ترس و وحشت مردم را از قلب بيرون ميكند .
             

(      آل عمران )1/
” همان كسانيكه مردمِ [ منافقين] به آنان گفتند  :لشكرى انبوه از مردم [ مكه ] براى جنگ با شما
گرد آمده اند  ،از آنان بترسيد  .ولى [ اين تهديد ] بر ايمانشان افزود  ،و گفتند  :اهلل ما را بس
است  ،و او نيكو وكيل و [ نيكو كارگزارى] است “
او احساس عزت و سربلندي مينمايد زيرا با پروردگار قوي و عزيز پيوند دارد .
(           المنافقون )8/.

” عزت و اقتدار براى اهلل و پيامبر او و مؤمنان است  ،ولى منافقان [اين حقيقت را] نميدانند “
باطل در نظرش بزرگ جلوه نميكند زيرا ميداند كه باطل و باطل پرستان حقير و بيمقدار اند و
مستحيل است كه در نظر مؤمن بزرگ جلوه كنند .
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فصل سوم :

اخـالق دعوتگـر
اخالق دعوتگر  ،اخالق اسالم است :
 54ـ اخالق داعي مسلمان  ،همان اخالق اسالمي است ك اهلل متعال در قرآن كريم ذكر
نموده و رسول اهلل  در گفتار و كردارش شرح نموده و صحابة كرام در زندگي و عملكرد شان
به آن مزين بودند  .برخوردار بودن ازين اخالق براي هر داعي مسلمان نهايت ضروري بوده و
الزم است كه قبل از هر امر ديگري به آن رسيدگي نمايد و با مراجعه به نفس  ،خود را در ميزان
قرآني و سنت نبوي وزن نمايد و بنگرد كه تا چه حد اين صفات نيكو در شخصيت او موجود
است و كدام صفات است كه به آن نياز دارد .
در فصل گذشته شماري ازين صفات خجسته را بيان نموديم و اينك درين فصل بعضي
صفات اخالقي ديگري را ذكر ميكنيم كه با عمل و كار داعي رابطة مستقيم داشته و هر دعوتگري
كه خواهان مؤفقيت در كار دعوت باشد  ،حتماً بايد اين صفات نيك را در شخصيت خود
جاگزين سازد .
اول صداقت :
 548ـ در قرآن كريم آيات بيشماري وجود دارد كه در مورد صداقت  ،اهميت و فضيلت
آن صحبت نموده و مؤمنان را به التزام صدق و راستي و همراهي با راستكاران و صادقين امر
ميكند .
(           التوبه )11/
” اي مؤمنان از اهلل بترسيد و همراه با راستگويان باشيد “
و بيان ميكند كه صداقت صفتي است كه در روز قيامت سبب نجات بنده از خشم پروردگار
گرديده و انسان را به جنت جاويدان ميرساند .
              

(               المائده )11/

442

اصول دعوت

www.eslahonline.net

” اهلل فرمود  :اين روزى است كه راستان را راستى و صدقشان سود دهد  .براى آنان
بهشت هايى است كه از زيرِ [ درختانِ ] آن نهرها جارى است  ،هميشه در آن جاودانه اند  ،اهلل از
آنان خشنود و آنان هم از اهلل خشنودند ; اين است رستگارى بزرگ “
حقيقت صدق ،چنانچه ابن قيم الجوزيه  در مدارج السالكين ذكر نموده است  ،دست يابي
به چيزي با كمال قوت و تمام اجزاي آن ميباشد  .و صدق هم در قصد ونيت است وهم در قول
و هم در عمل .

معناي صدق در قصد ونيت عبارت از اينست كه با كمال عزم و ارادة قوي سير الي اهلل را
آغاز و ادامه دهد و از موانع و عوايق بگذرد  .مظهر اين اراده ،مبادرت در اداي فرايضي است كه
اهلل متعال بدوش بنده گذاشته است كه در مقدمة آن جهاد في سبيل اهلل و دعوت الي اهلل قرار دارد
 .همچنان دوري گزيدن و نفرت داشتن از انسانهايي كه در راه دعوت اسالمي موانع ايجاد ميكنند
 .زيرا اين گروه انسانها كساني اند كه در غفلت دايم قرار داشته و جز ظاهر زندگي دنيا چيزي
نميدانند و جز هواي نفس راهنماي ديگري ندارند .
واقعيت اينست كه قلب مزين با صداقت در برابر اينگونه انسانها حساسيت خيلي شديد داشته
و تحمل همزيستي و همنشيني با كساني را كه در راه دعوت و جهاد موانع ايجاد ميكنند  ،ندارد .
برعكس آن  ،از مصاحبت با كسانيكه او را در راه سير الي اهلل تشويق و ترغيب مينمايد  ،احساس
راحت و انشراح صدر و مسرت مينمايند .
اما صدق در سخن به اين معناست كه زبان انسان جز حق و صواب نگويد و هيچ نوع سخن
باطل و بيهوده از آن صادر نشود  .و صداقت در عمل به اين مفهوم است كه تمام اعمال او بر
وفق شريعت اسالمي و متابعت از رسول اهلل  باشد  .زمانيكه صدق در نيت  ،صدق در قول و
صدق در عمل براي انسان ميسر گرديد  .چنين شخصي به درجة صديقيت نايل ميگردد و اين
مرتبه ايست كه كه اهلل متعال بندگان خود را با طلب و تالش براي حصول آن امر نموده است .
چنانچه پيامبر  را مخاطب قرار داده و ميفرمايد :
             
(   اإلسراء )80/

” و بگو  :پروردگارا ! مرا [ در هر كار و شغلى ] به نيكى وارد كن و به نيكى بيرون آور و برايم
از نزد خود نيرويى يارى دهنده قرار ده “
” مدخل صدق“ و ” مخرج صدق “ باين معناست كه داخل شدن مسلمان در هر عملي و
خارج شدن و ترك نمودن هر كاري بنام اهلل و بخاطر رضاي او تعالي باشد  .و به تعبير ديگر ،
تمام كنشها و واكنشهاي او در پيوند كامل با اهلل متعال بوده و به گونة اداء گردد كه رابطة او را با
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پروردگارش بيشتر از پيش استحكام ببخشد  .و در اداي هر فعل و عملي از اهلل متعال استعانت
خواسته و هدف ومقصدش فقط رضاي اهلل و رسيدن به پروردگار واحد باشد .
(        5    األنعام )1/

” بگو  :مسلماً نماز و عباداتم(قرباني دادنم) و زندگى و مرگم براى اهلل پروردگار جهانيان
است “
بندة مؤمن زمانيكه به درجة صديقيت نايل گرديد  ،يگانه مقصد و مرامش از زندگي دنيا و
رغبت به آن  ،اين ميباشد كه زندگي دنيا را وسيلة براي كسب رضاي اهلل متعال قرار دهد و اگر
اين غرض و مقصد از وي فوت شد ديگر هيچ رغبتي به دنيا و متاع آن نخواهد داشت .
از عمر  روايت شده است كه فرمودند :
” اگر سه چيز نبود هرگز بقاء و زندگي در دنيا را نميخواستم  ،اينكه؛ مجاهدين را سوار بر
اسپهاي تندرو به جهاد نميفرستادم  ،و اگر حالوت شب زنده داري نميبود و ديگر اينكه مجالست
با كساني نميداشتم كه سخنان نغز و دلكش ميگويند مانند آنكه بهترين خرما را از خوشة آن
ميچينند“
مقصد عمر  ازين سه چيز  ،جهاد در راه اهلل  ،نمازهاي شبانه و علم نافع است كه هر كدام
1
آنها وسيلة خوشنودي اهلل متعال ميباشد.
 54ـ چون صدق و راستي در زواياي قلب داعي الي اهلل جاگزين گرديد  ،آثار آن حتماً در
چهره و صداي دعوتگر صادق و راستكار ظاهر ميگردد  .رسول اهلل  كه سيد و پيشواي صديقين
بود  ،زمانيكه با اشخاص ناشناس صحبت كرده و آنها را بسوي اسالم دعوت مينمود  ،آنها با خود
ميگفتند :
2
” سوگند به اهلل كه اين چهره و صدا  ،چهره و صداي شخص درغگوي نيست “
شكي نيست كه ظاهر شدن آثار صداقت و راستي در چهره و صداي داعي باالي مخاطب
تأثير مثبت انداخته و او را بسوي احترام داعي و قبول دعوت ميكشاند  .مگر كسانيكه كور دلي و
لجاجت شان به آخرين درجة رسيده باشد  ،سيماي نوراني و مؤقر و صدا و لهجة صادقانه و
دلسوزانه نيز بر آنها تأثيري ندارد .
بهرصورت  ،چون اساس نفاق كذب است  ،پس چگونه شده ميتواند كه داعي مسلمان
دروغگو باشد ؟!
كذب انسان را بسوي فجور و بدكاري ميكشاند  ،پس انسان فاجر چگونه داعي الي اهلل بوده
======================================================
1ـ مدارج السالکين ج 2ص282 ، 281
2ـ تذكرة الدعاة از البهي الخولي
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ميتواند ؟!
دوم  :صبر :
 550ـ يكي از فرضها و اساسات دين اسالم صبر است كه حتي نصف ايمان گفته شده و در
قرآن كريم بيشتر از هشتاد مرتبه ذكر شده است  .در بعضي جاها امر گرديده است :
(          9  البقره)45/

” از صبر و نماز كمك بخواهيد و بى ترديد اين كار جز بر كسانى كه در برابر حق قلبى
فروتن دارند دشوار و گران است “
و در بعضي موارد از ضد آن يعني بيصبري و شتابزدگي نهي نموده ميفرمايد :
(          9  9 األحقاف)5/

” پس صبر كن همان گونه كه پيامبران اولوالعزم صبر كردند  ،و براى آنان در [ نزول عذاب ]
شتاب مكن  “ ،
معيت خود را با صابران اعالن مينمايد .
(  9    البقره)15/

” اهلل همراه با صابران است “ 
عاقبت خير براي صابران است .

(     9  النساء )5/

” اگر صبر كنيد برايتان بهتر است “
صبر پاداش عظيم دارد .

(      9   الزمر )10/
” يقيناً شكيبايي كنندگان پاداششان را كامل و بدون حساب دريافت مينمايند “ .
تنها صابران از موعظه ها و اندرزها نفع برميدارند .
(          ابراهيم )5/
” بى ترديد در اين (ايام اهلل ) براى هر شكيباى سپاس گزارى نشانه هايى است “
صبر را وسيلة دخول جنت ميداند .
(       9    الرعد )4/
” [ و به آنان گويند ] :سالم بر شما به پاس استقامت و صبرتان پس نيكوست فرجام اين
سراى “
با صبر و استقامت است كه امتها به امامت دين و دنيا ميرسند .
      9       
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(السجده)4/
” و از آنها امتي گردانيديم كه به امر ما مردم را هدايت ميكردند  ،زمانيكه صبر كردند و به
آيات ما يقين داشتند “ 
در احاديث نبوي نيز احاديث زيادي در باب صبر وارد شده است  .از جمله :
ِ
ص إِرب » (صحيح البخاري ،كتاب الزكاة عن اِب سعيد اْلدري )
اح ٌد اعطا ًاء اخإي ًرا اوأ إاو اس اع ِم إن ال ا
« اواما أُ إعط اي أ ا
” و هيچ را كسي بخششي بهتر و وسيع تر از صبر داده نشده است “
ِ ٍ ِ ِ
ول اِ
ِ
ا
ص اهإي ٍ
ِ ِا
ال ار ُس ُ
ال قا ا
ب قا ا
اصاباإتهُ
س اذ ااك ألا احد إِاَل لل ُإم إؤم ِن إِ إن أ ا
« اع إن ُ
اَّلل  اع اجبًا أل إام ِر ال ُإم إؤم ِن إن أ إامارهُ ُكلهُ اخإي ٌر اولاإي ا
صاب ار فا اكا ان اخإي ًرا لاهُ » (صحيح مسلم ،كتاب الزهد و الرقاق)
اصاباإتهُ ا
ضاراءُ ا
اساراءُ اش اكار فا اكا ان اخإي ًرا لاهُ اوإِ إن أ ا
” از صهيب  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند :كار مؤمن سراسر قابل تعجب است ،
زيرا تمام كارها به خير اوست و جز مؤمن براي هيچ كس ديگري ميسر نميباشد  .اگر مسرتي
برايش برسد  ،شكر ميكند پس خوشي برايش خير است و اگر مشكالت و نقصاناتي برايش برسد
صبر ميكند ،پس سختيها و نقصانات به نفع وي ميباشد “ .
 551ـ صبر در لغت  ،حبس و بند ساختن و دستبردار شدن را ميگويند و در شريعت اسالمي
به سه نوع تقسيم شده است  :صبر بر طاعات  ،صبر از معاصي و صبر در برابر آزمونها و مشكالت .
صبر بر طاعات به اين معناست كه بر اطاعت اوامر الهي مداومت و محافظت داشته و تمام
فرايض و وجبيبه هاي ديني خود را همراه با اخالص و مطابق دساتير شرعي انجام دهد  .اموريكه
در تحصيل اينگونه صبر ممد واقع ميگردد  ،عبارت از معرفت درست پروردگار  ،شناخت حق او
بر بندگان و بياد داشتن جزاء و پاداشي است كه براي انسانهاي مطيع و نيكوكار خود آماده نموده
است .
اما صبر از معاصي اينست كه از تمام گناهان اجتناب نموده و هميشه از معاصي فرار نمايد .
بهترين امري كه در تحصيل اينگونه صبر كمك ميكند  ،خوف از اهلل متعال و باالتر از آن
استحضار حياء از اهلل متعال و محبت با او ميباشد  .و همراه با آن بايد بياد داشته باشد كه مهمترين
ثمره و حاصل اين نوع صبر بقاء و تقويت ايمان است  .زيرا معاصي سبب ميگردد كه ايمان به
ضعف گراييده و مكدر گردد و نورانيت آن روزبروز خيره تر گردد .
اما صبر بر مصايب و آزمونها به اين معناست كه در وقت نزول مشكالت و سختيها عنان
تحمل و برداشت را از دست نداده و گرفتار خشم و غضب نگردد و زبان شكايت به مخلوق
نگشايد  .زيرا شكايت كردن به مردم منافي با صبر جميل است  .اما شكايت به اهلل متعال كه يگانه
مرجع و پناهگاه مؤمن است نه تنها هيچ منافاتي با صبر تحمل ندارد بلكه از بهترين عبادات بوده و
اجر جزيل دارد  .چنانچه اهلل متعال از يعقوب عليه السالم حكايت ميكند كه فرمود :
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(يوسف )8/
” گفت  :شكوه اندوه شديد و غم و غصه ام را فقط به اهلل مي برم و از اهلل مي دانم آنچه را
كه شما نمي دانيد “ .
و از ايوب عليه السالم چنين حكايت ميكند :
(              األنبياء)8/

” و ايوب را [ ياد كن ]هنگامي كه پروردگارش را ندا كرد كه مرا آسيب و سختى رسيده و تو
مهربان ترين مهربانانى “
و در آيت ديگري ميفرمايد :
(            ص)44/

”  .بى ترديد ما او را شكيبا يافتيم  .چه نيكو بنده اى ! يقيناً بسيار رجوع كننده به سوى ما بود “
اموريكه اين نوع صبر را در انسان افزايش ميدهد  ،همانا استحضار نعمتهاي بيشمار اهلل متعال
است كه با ياد آوري از آن از شدت درد و مصيبت ميكاهد و تأثيرات سوء رواني آنرا از شخص
مصيبت زده ميزدايد  .درين حالت خود را مانند كسي احساس ميكند كه هزار دينار برايش داده
اند و او فقط يك دينار را مفقود كرده است .
همچنان بياد آوردن اجر و ثوابي كه اهلل متعال براي صابران مهياء كرده است  ،سبب ميگردد كه
حوصله و صبر انسان تقويت گردد .
صبر باهلل و هلل (به استعانت اهلل و بخاطر اهلل ) :
 55ـ صبر با تمام انواع آن به كمك اهلل متعال است و بندة مؤمن ميداند كه صبر كردن
جز به توفيق و عون الهي برايش ممكن نيست و اهلل متعال اورا صبر نصيب مينمايد  .چنانچه به
پيامبرش ميفرمايد :
(     89  9 النحل)1/

” و شكيبايى كن  ،و شكيبايى تو جز به توفيق اهلل نيست “ 
و” صبرهلل“ به اين معناست كه دعوتگر مسلمان بخاطر امتثال از اوامر اهلل  و كسب رضايت
او تعالي صبر را در پيش ميگيرد  .بنابرين سبب و انگيزة اصلي صبر كردن نزداو  ،محبت با اهلل
متعال و كسب رضايت پروردگار و پاداش اخروي ميباشد .
اين نوع صبر كه شامل صبر بر طاعات و صبر از معاصي ميباشد  ،كاملتر و مهمتر ازصبر در
برابر آزمونها ميباشد و آنرا صبر اختياري خوانده اند زيرا به صورت اختياري بوده و صرفاً بخاطر
رضاي اهلل متعال بوده ميتواند  .اما نوع دوم آن كه صبر در برابر ابتالءات و مصايب است  ،صبر
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ضرورت و اضطراري بوده و در اختيار صاحب صبر نميباشد .
نیاز هر انسان به صبر :
 55ـ صبر از صفات الزمي و وسيلة حتمي كسب مؤفقيت ميباشد و بدون آن براي هيچ
كسي ممكن نيست كه به مقاصد و اهداف خود دست يابد  .زيرا در اكثر حاالت اهداف و
مقاصد تنها از طريق استقامت و پايمردي و قبول هر نوع مشكالت و مصايب در راه كسب آن
بدست آمده ميتواند  .اين قاعدة كلي و عامي است كه ميتوان آنرا بر تمام زواياي زندگي انسان
تطبيق كرد  .مثالً دانشجويي كه ميخواهد درجة خوبي در امتحانات كسب كند بايد خود را مدتها
در حبس نگهداشته و به تكرار و فراگيري درسهاي خود مصروف گرديده و راحت طلبي و
لذتهاي زندگي را ترك نمايد  .تا بتواند هدف خود را بدست آورد  .به عين ترتيب تاجري كه
ميخواهد مؤفق باشد و هر انسان هدفمندي كه ميخواهد هدف خود را بدست آورد بايد راه صبر و
استقامت را در پيش گيرد وبخاطر نيل به اهداف خود هر نوع مشكالت را متحمل شود  .اين
قاعده همچنانكه بر افراد قابل تطبييق است  ،بر جوامع و امتها نيز منطبق ميباشد  .بنابرين  ،هر امتي
كه ميخواهد به اهداف و مقاصد خود برسد  ،بايد صبر و تحمل را شعار اصلي خود بگرداند  .در
ميدان جنگ ميبينيم كه پيروزي نصيب همان جانبي ميشود كه بهترين اسباب مؤفقيت را در اختيار
دارد كه بدون شك صبر و تحمل بزرگترين وسيلة مؤفقيت بحساب ميرود .
پس صبر براي هر انساني نهايت ضروري است در غير آن به گياه خشكيدة مبدل ميگردد كه
در مقابل تند باد حوادث ميشكند و نابود ميگردد  .و جاي ترديد نيست كه زندگي سراسر
مشكالت و حوادث ناگواري است كه يكي پي ديگري هجوم مي آورد و تنها كسي در برابر آن
مقاومت كرده ميتواند كه توشة از صبر داشته باشد در غير آن به زودترين فرصت با شكست
مواجه شده و شخصيت خود را از دست ميدهد وباآلخره زير قدمهاي بيرحم حوادث لگدمال
گرديده و از جريان زندگي خارج ميگردد .
 554ـ گفتيم  ،صبر براي هر انساني ضروري بوده و با صبر است كه بقاي زندگي خود را
تضمين نموده و توان سير و حركت در مسير مملوء از حوادث و ناماليمات را كسب ميكند  .اما
فرد مسلمان به صبر اشد ضرورت دارد  .زيرا فرد مسلمان همچنانكه مكلف است در برابر
حوادث صبر نمايد  ،بايد نفس خود را كنترول نموده و از ارتكاب معاصي بازش داد و اين خود
صبر خيلي قوي ميخواهد زيرا ارتكاب معاصي براي نفس خيلي لذيذ بوده و ترك آن باالي نفس
خيلي گران تمام ميشود  .لذا مسلمان بايد بيشتر از هر كس ديگري ضبط نفس و ارادة قوي داشته
باشد تا نفس خودرا تحت مراقبت دائمي قرار داده و از نزديك شدن به گناه مانعش گردد و اينكار
بدون صبر جميل ناممكن به نظر ميرسد .
همچنان انسان مسلمان مأمور به انجام يك سلسله عبادات و پابند يك سلسله دساتير شرعي
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ميباشد و اين مأموريت او اقتضاء ميكند كه هميشه نفس خود را به انجام عبادات و طاعات مجبور
سازد  .اين كار نيز مستلزم صبر است كه ما آنرا اصطالحاً صبر بر طاعات ناميديم .
و باآلخره مكلف است كه در برابر مقدرات الهي صبر نموده و از جزع و فزع كه هيچ فائدة
ندارد  ،اجتناب نمايد  .تا مبادا عالوه از ضايع شدن اجر وثواب  ،مرتكب گناه و وبال گردد .
ضرورت داعي مسلمان به صبر :
 555ـ دعوتگر مسلمان بيش از هر كس ديگري به صبر و تحمل ضرورت دارد  .زيرا او در
دو ميدان مصروف كارزار و مقابله است  ،يكي در ميدان مبارزه و جنگ با نفس خود و ديگر
اينكه در صحنة مبارزه با باطل و نهي از منكر و مصروف مقابله با نيروهاي شيطاني و گمراه كن
ميباشد  .پس دعوتگر مسلمان به صبر دوچندان ضرورت دارد تا بتواند درين دو جبهه يعني در
جبهه مقابله با نفس و در جبهة دعوت الي اهلل مؤفق و از موانع عبور كرده و مشكالت و صعوبات
را زيرپا كند  .اما اگر صبر را از دست داد  ،از ميدان دعوت و جهاد عقب نشيني كرده و نه تنها
اجر و ثواب موعود را از دست ميدهد بلكه خود را در معرض سخت ترين محاسبه و مجازات
اخروي نيز قرار ميدهد .
آزمونها حتمي است :
 55ـ طبيعت زندگي بشري بخصوص دعوتگران مسلمان به گونة است كه آزمونها و
ابتالءات حتماً فراراه انسان قرار ميگيرد  .پس يگانه راه كسب پيروزي درين امتحانات صبر و
تحمل است .
               
(          العنكبوت /ـ  )

” آيا مردم گمان كرده اند  ،همين كه بگويند  :ايمان آورديم  ،رها ميشوند و آنان [ به وسيلة
جان  ،مال  ،اوالد و حوادث ] مورد آزمايش قرار نمي گيرند ؟( )در حالى كه يقيناً كسانى را
كه پيش از آنان بودند  ،آزمايش كرده ايم [ پس اينان هم بى ترديد آزمايش مي شوند ] ،
و بى ترديد اهلل كسانى را كه [ در ادعاى ايمان ] راست گفته اند مي شناسد  ،و قطعاً دروغگويان
را نيز مي شناسد “ )(.
                
(آل عمران )1/

” اهلل بر آن نيست كه مؤمنان را بر اين [ وضعى ] كه شما بر آن قرار داريد [ كه منافق از
مؤمن  ،و خوب از بد مشخص و معلوم نيست ] واگذارد  [ ،بر آن است ] تا پليد را از پاك [ به
وسيلة آزمايش هاى مختلف ] جدا سازد “ .
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(  البقره)14

” آيا پنداشته ايد در حالى كه هنوز حادثه هايى مانند حوادث گذشتگان شما را نيامده  ،وارد
بهشت مي شويد؟ ! به آنان سختى ها و آسيب هايى رسيد وچنان متزلزل و مضطرب شدند تا
جايى كه پيامبر و كسانى كه با او ايمان آورده بودند [ در مقام دعا و درخواست يارى ] مي
گفتند  :يارى اهلل چه زمانى است ؟ [ به آنان گفتيم  ] :آگاه باشيد ! يقيناً يارى اهلل نزديك است “ 
پس ابتالء و آزمون سنت هميشگي اهلل متعال است و بندگان خود را با هرچيز كه بخواهد و
هر زمانيكه بخواهد مورد آزمايش قرار ميدهد تا ايمان مؤمنين و نفاق منافقين به همگان ظاهر گردد
 .اين ابتالء ها به اشكال گوناگون در برابر افراد وجوامع تبارز ميكند كه درمقدمة آن تكاليف
شرعي و وجايب ديني بزرگترين شكل امتحان الهي ميباشد  .زيرا درين امتحان بيشترين مقابله با
نفس است  .چون حاالتي پيش مي آيد كه آنچه مورد پسند ورضايت اهلل متعال است با خواسته
ها و تمايالت نفس انساني در تضاد واقع ميگردد  .در چنين حالت نازك و بحراني اگر بنده
رضايت اهلل متعال را ترجيح داده و امور محبوب نفس را ترك نمود  ،از امتحان الهي كامياب و
سرخروي بدر مي آيد ،در غير آن ناكام گرديده وبا خسران دنيا و آخرت مواجه ميشود .
گاهي اين امتحانات به صورت مصايب و نقصان در جان و مال پيش مي آيد  .مانند اينكه
مرضي دامنگير انسان ويا يكي از متعلقين او ميگردد و يا در اثر حادثة يكي از دوستان خود را از
دست ميدهد ويا اموال و داريي خود را از دست ميدهد  ....در چنين حاالتي كه روح و روان
انسان را تحت فشار قرار ميدهد اگر مسلمان دامن صبر را رها نكرده و با گفتن ”انا هلل و إنا إليه
راجعون“ خود را تسلي داد  ،در زمرة ظفرمندان اين امتحان بزرگ قرار گرفته و اهلل متعال ثواب
صابران را برايش عطاء مينمايد در غير آن در قطار خاسران زيانكار قرار خواهد گرفت .
آزمونهايیكه فرا راه داعیان الي اهلل قرار میگیرد :
 55ـ ابتالء و آزمون دعوتگران دين اهلل  نيز جزء سنت تغير ناپذير الهي ميباشد  .و آنها
نيز عالوه بر ابتالءاتي كه عام مسلمانان با آن مواجه ميشوند  ،از سوي كفار و دشمنان دعوت
مورد انواع اذيتها و دسايس قرار ميگيرند  .اهلل متعال ميفرمايد :
         9      
(      8     األنعام)4/

” مسلماً پيش از تو رسوالنى تكذيب شدند [ و مورد آزار قرار گرفتند ] و بر تكذيب و آزارى
كه ديدند  ،شكيبايى ورزيدند تا يارى ما به آنان رسيد  ،و سنّت هاى اهلل را تغيير دهنده اى نيست .
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و قطعاً بخشى از سرگذشت پيامبران [ در آياتى كه پيش از اين نازل شده ] به تو رسيده است “ 
   2     8     
(         الحجر /ـ )

” ما مي دانيم كه تو از آنچه [ مشركان ] ميگويند  ،دلتنگ مي شوى  )(.پس [ براى دفع
دلتنگى ]پروردگارت را همراه با سپاس و ستايش تسبيح گوى و از سجده كنان باش )8(.
و پروردگارت را تا هنگامي كه تو را مرگ بيايد  ،بندگى كن “ 
(             9 الروم)0/

” شكيبايى كن كه يقيناً وعدة اهلل [ در مورد يارى و پيروزى تو ] حق است  ،و مبادا آنان كه
يقين [ به وعده هاى حق و برپا شدن قيامت ]ندارند تو را به ناشكيبايى و سبك سارى وادارند “ 
” اليستخفنك“ به اين معناست كه كردار آنها ترا به بيصبري و عدم تعقل و عكس العمل
نكشاند  .واقعيتها نشان داده است كه اهل باطل هميشه در برابر دعوتگران دين الهي قرار گرفته و
با وارد كردن اتهامات دروغين و دسايس مختلف خواسته اند كه سد راه دعوت دين الهي گرديده
و از گمراهي و جهالتي كه در آن غرق اند به دفاع برميخيزند .
اصحاب رسول اهلل  در مكه مورد انواع أذيتها و آزار قريش قرار گرفتند و رسول اهلل  جز
اينكه آنها را به صبر و تحمل توصيه ميكرد چارة ديگري نميديد .
ول اِ
آل اَّي ِس ٍر
:اصِربُوا ا
صلاى ا اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام يا ُق ُ
ت ار ُس ا
عن عُثإ اما ان بن اعافا ان ،قا ا
ال :اِْس إع ُ
ول ألِاِب اع اما ٍر ،اوأِيُم اع اما ٍر إ
اَّلل ا
« إ
ام إو ِع ُدُك ُم ا إْلاناةُ»(املستدرك للحاكم )
” از عثمان بن عفان  روايت است كه رسول ا هلل  را شنيدم كه به پدر و مادر ياسر 
ميگفت  :اي خانوادة ياسر صبر كنيد موعد شما جنت است “
پس داعي مسلمان الزم است كه در مقابل آزار و اذيتي كه از مردم ميبيند صبر نمايد  ،چنانچه
رسول اهلل  و اصحاب گرامي شان و قبل از آنها تمام انبياي كرام صبر نمودند .زيرا اينگونه صبر
از جملة اموريست كه بايد عزم و ارادة مؤمنين متوجه آن باشد .
           
      9        
(  آل عمران)18/

” يقيناً در اموال و جان هايتان امتحان خواهيد شد  ،و مسلماً از كسانى كه پيش از شما كتاب
آسمانى به آنان داده شده و [ نيز ] از كسانى كه شرك آوردند  ،سخنان رنج آور بسيارى خواهيد
شنيد  ،و اگر [ در برابر آزار اينان ] شكيبايى ورزيد و [ از تجاوز از حدود الهى ] بپرهيزيد

اصول دعوت

451 www.eslahonline.net

[ سزاوارتر است  ] .اين امورى است كه مالزمت بر آن از واجبات است “ .
قرآن كريم سخنان لقمان  را چنين نقل ميكند  :
      9         
(     لقمان)1/

” پسركم ! نماز را برپا دار و مردم را به كار پسنديده وادار و از كار زشت بازدار و بر آنچه [ از
مشكالت و سختى ها كه درين راه ] به تو مي رسد شكيبايى كن  ،كه اينها از امورى است كه
مالزمت بر آن از واجبات است “ .
طلب كردن ابتالء و دفع آن :
 558ـ گفتيم كه ،ابتالء و آزمونها حتماً در برابر داعيان الي اهلل قرار ميگيرد و سنت الهي به
همينگونه جريان داشته است  .اما آيا معناي سخن اينست كه دعوتگر مسلمان خواستار ابتالء
گرديده براي وقوع آن تالش نموده و آنرا از خود دفع ننمايد ؟
اين مسئله به جواب تفصيلي و مشرح ضرورت دارد زيرا از جمله مسايلي است كه اكثر مردم
بنابر سوء فهم از نصوص گرفتار اشتباه و خلط شده اند  .اگرچه نيت بدي ندارند  .بخاطر توضيح
اين مسئله ميگوييم :
اول  :نخست از همه داعي مكلف است كه آگاهانه وبسوي اهلل متعال دعوت نموده و همان
وسايل و شيوه هايي را بكار ببرد كه قرآن كريم بيان نموده و رسول اهلل  عمالً تطبيق نموده است
 .بعد ازآن اگر اذيت ومصيبتي به او ميرسد بايد آنرا با صبر و تحمل مقابله نموده و ثابت قدم و
استوار باشد .
دوم  :اگر براي داعي ممكن بود كه خود را از آزار و اذيتهاي اهل باطل دور نگهداشته و مقابل
شدن با آن بااليش واجب نيست  ،ميتواند كه مطابق ظروف و شرايط خود را از واقع شدن در
ابتالء حفاظت نمايد و كارهايي كه سبب مشكالت و مصايب ميشود ترك نمايد و حتي در
بعضي حاالت دوري كردن از اسباب ابتالء واجب ميگردد  .زيرا ابتالء و آزمايش باالي نفس
خيلي گران تمام ميشود و فتنة است كه عاقبت آن مجهول است  .شايد براي شخصي اين
احساس دست دهد كه توان ثبات و ايستادگي در برابر ابتالء را دارد و با اين گمان  ،در برابر
ابتالءات بي پروا بوده و حتي به طمع حصول ثواب و يا بخاطر جلب توجة و تحسين مردم
خواستار نزول آزمونها گردد  .اما زمانيكه فتنه ها نازل گرديد  ،از تحمل آن ناتوان گرديده و در
آزمون ناكام ماند  .چنانچه مردي را حكايت كرده اند كه هميشه ميگفت اي پروردگار مرا امتحان
كن و به هرچه ميخواهي ابتالء كن ! من به تقديرات تو راضي و به ابتالي تو صابر خواهم بود !
اما زمانيكه اهلل متعال او را به بندش بول مبتالء كرد  ،فرياد ميزد و نزد اطفال رفته و ميگفت ”
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عموي كذاب خود را با سنگ بزنيد“ 
سوم  :براي هيچ مسلماني جايز نيست كه خود را در برابر آزمونهايي قرار دهد كه باالتر از
برداشت و توانش است  .زيرا درين صورت در امتحان الهي ناكام مانده و به خسران مواجه
ميگردد  .رسول اهلل  ميفرمايند :
ول اِ
اَّللُ اعلاإي ِه و اسلام اَل ياإنبا ِغي لِلإم إؤِم ِن أا إن يُ ِذ ال نا إفسهُ قاالُوا واكإي ا ِ ُّ
صلاى ا
ال ار ُس ُ
ال قا ا
« اع إن ُح اذإي افةا قا ا
سهُ
اَّلل ا
ُ
ا ا
ف يُذل نا إف ا
ا
ا
ِ
يق » (سنن الرتمذي ،كتاب الفنت)
قا ا
ض ِم إن الإبااَلء لِ اما اَل يُ ِط ُ
ال ياات اعار ُ
” از حذيفه  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :سزاوار و درست نيست كه انسان مؤمن
خود را به ذلت بكشاند  .گفتند  :چگونه خود را ذليل ميسازد ؟ رسول اهلل  فرمود  :خود را در
معرض ابتالء هايي قرار ميدهد كه توان تحمل آنرا ندارد “
چهارم  :در بسياري از دعاهاي مأثور آمده است كه مسلمان بايد هميشه از پروردگار خود عفو
و عافيت بخواهد  .و عافيت شامل سالم بودن از هر نوع ابتالء و اشياي مؤذي ميگردد  .اين دعاها
نشان ميدهد كه خود را نجات دادن از اذيت اهل باطل كار ممدوح است .
پنجم  :زمانيكه رسول اهلل  لشكري را چند روز قبل از وفات خود آماده ساخت تا تحت
امارت اسامه بن زيد به سوي شام بفرستد  .اسامه  را چنين وصيت كرد  ” .مقابل شدن با دشمن
را آرزو نكنيد زيرا نميدانيد شايد كه بوسيلة آنها تحت ابتالء قرار گيريد  .لذا هميشه بگوييد :اي
بار الها ! ما را از آنها كفايت كن و جنگ آنها را از ما باز دار “
اهلل  ميفرمايد :
                
(    األحزاب)5/

” و اهلل كافران [ شركت كننده در جنگ خندق ] را در حالى كه به پيروزى و غنيمت دست
نيافتند با خشم و اندوهشان برگرداند  ،و اهلل [ سختى و مشقت ] جنگ را از مؤمنان برداشت ;
و اهلل همواره نيرومند و تواناى شكست ناپذير است “ 
از سياق اين آيت فهميده ميشود كه كفايت كردن اهلل متعال و پيش نيامدن ضرورت جنگ با
مشركين نعمتي است كه اهلل متعال براي مؤمنين ارزاني نموده است  .و واضح است كه در جنگ
و قتال انواع تكاليف  ،درد و رنج بيشمار است و اگر اذيت شدن و به تكليف افتادن در ذات خود
مطلوب ميبود  ،در آنصورت عدم احتياج به جنگ چيزي نميبود كه اهلل متعال آنرا در مقام منت
گذاري بر مؤمنان ذكر نمايد .
ششم  :رساندن آزار و اذيت از سوي اهل باطل به مسلمانان عمل نادرست و قطعاً غير
مطلوب است  .بلكه به اين اعتبار كه اذيت رساني به اهل حق ميباشد از جملة سيئات اهل باطل
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بحساب ميرود  ..پس چگونه براي فرد مسلمان مناسب باشد كه خود را بدست اهل باطل سپرده
و زمينة آزار و اذيت خود را خود فراهم سازد ؟
آيا اين تسليم شدن نوعي از تعاون بر انجام عملي نيست كه موجب خشم پروردگار ميگردد ؟
آيا اين عمل به معناي انداختن نفس در هالكت  ،تذليل و اهانت شخصيت خود نيست ؟ در
حاليكه تمام اين اعمال ناجايز ميباشد .
هفتم  :اهلل متعال كساني را كه تحت اكراه و جبر قرار ميگيرند اجازه داده است كه با گفتن
كلمة كفر خود را از آزار و اذيت مشركين نجات دهد  .اين اباحت دال برين است كه مسلمان
بايد اذيت و آزار ديگران را با وسايل مشروع از خود دفع كرده و در وقوع آن ممد و مساعد واقع
نشود .
هشتم  :زمانيكه خالد بن وليد  و لشكر تحت فرمانش از معركة موتة برگشته و به مدينه داخل
شدند  ،مردم بر روي آنها خاك پاشيده و ميگفتند  :اي فرار كنندگان ! از راه اهلل فرار كرديد!!
اما رسول اهلل  فرمود  “ :اينها فرار كننده نيستند بلكه ان شاء اهلل دوباره حمله كنندگان اند “
درين واقعه ميبينيم كه خالد بن وليد و همراهانش بخاطر رهايي از اذيت و ضرر مشركين از
ميدان جنگ عقب نشيني كرده و به مدينه برگشته اند  .مسلمانان اين برگشت شانرا فرار تلقي
نموده و آنها را مورد مالمت قرار دادند  .اما سيد العارفين  از زاوية ديگري به اين واقعه ميديد .
رسول اهلل  عقب نشيني مؤفقانة شانرا نوعي مؤفقيت و پيروزي شمرده و بيرون رفتن از صحنة
خطرناكي كه در آن احتمال تلف شدن تمام لشكر و اسير شدن شان ميرفت  ،بعنوان پيروزي و
تغير موقعيت در ميدان جنگ تلقي نمود  .اين حادثه نشان ميدهد كه دفع نمودن ابتالء امر مطلوب
است و هر مسلمان بكوشد كه در صورت امكان خود را از واقع شدن در حاالت ناگوار نگهدارد
و برعكس  ،خود را در مقابل آزار و اذيت ديگران تسليم نمودن در جاييكه امكان رهايي وجود
دارد امر ممدوح و حتي مشروع نميباشد .
نهم  :مسلمانان از مكه به حبشه هجرت نمودند تا خود و دين خود را حفاظت كرده و آزار و
اذيت قريش را از خود دفع نمايند  .اين عمل صحابه كه به امر و تأييد رسول اهلل  صورت
گرفت ثابت ميسازد كه دفع بالء و اذيت و عدم تسليمي در برابر آن جايز است و مسلمان نبايد
خود را در هر صورتي تحت شكنجه و تجاوز دشمنان قرار دهد .
نكتة ديگر اينكه  ،نفس و جسم انسان در ملكيت مطلق او قرار ندارد  .بلكه مالك حقيقي آن
اهلل متعال است  .پس تلف نمودن آن بدون اينكه فائدة به اسالم و مسلمين داشته باشد  ،جايز
نيست  .و اينكه مردم بگويند  :اين دعوتگر چقدر ثابت قدم و با جرئت است ! او در راه اهلل متعال
تا چه حد مشكالت را تحمل ميكند !!
هيچ فايدة به اسالم نميرساند و حتي درينصورت تحمل مشكالت به معناي خود نمايي  ،رياء
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و طلب جاه و مقام نزد مردم بوده و چيزي جز وبال تحويل داعي نميدهد .
دهم  :رسول اهلل  هيچ مانعي از قبول معاونت و پشتيباني ابوطالب در دفع اذيتهاي قريش
نميديد  .درحاليكه ابو طالب به دين قوم خود بود  .و زمانيكه ابوطالب و خديجه رضي اهلل عنها
وفات كرد  ،آن سال را ”عام الحزن“ ناميد و فرمود  :تا زمانيكه ابوطالب زنده بود قريش هيچ
دست درازي و تجاوزي بمن كرده نتوانست“ زيرا بعد از ابوطالب كس ديگري در بين قوم و قبيله
اش نبود كه از پيامبر  دفاع نمايد .
زمانيكه رسول اهلل  از طايف برگشت و به منطقة حراء رسيد  ،مردي از بني خزاعه را نزد
مطعم بن عدي فرستاد و از مطعم بن عدي خواست كه او را حفاظت و حمايت كند تا بتواند كه
پيام پروردگار خود را به مردم برساند  .مطعم بن عدي او را پناه داد و رسول اهلل  در پناه او به
1
مكه داخل شده و به دعوت خود ادامه داد
وجه داللت اين روايات چنين است كه رسول اهلل  حمايت كاكايش را پذيرفته و راضي بود
كه از او در برابر قريش دفاع نمايد  .اين واقعه و داخل شدن شان به مكه در پناه مطعم بن عدي
نشان ميدهد كه براي داعي الي اهلل جايز است كه آزار و اذيت اهل باطل را از خود دفع نموده
وخود را به آنها تسليم نكند  .اگر چه اينكار با كسب حمايت فرد مشركي ممكن باشد .
همچنان در تاريخ ميخوانيم كه چون مهاجرين حبشه به مكه برگشتند  ،عدة شان تحت
حمايت بزرگان قريش و تعداد ديگري مخفيانه به مكه داخل شدند .
نكتة خيلي مهمي را كه بايد بدانيم  ،اينست كه؛ رغبت و كوششي كه داعي مسلمان بخاطر
دفع اذيت و آزار مشركين نشان ميدهد  ،به مقصد تمكين بيشتر و ايجاد فضاي مناسب تر براي
نشر دعوت ميباشد  .اين نكته را از روايتي در سيرت رسول اهلل  بدست مي آوريم  .ايشان در
ايام حج نزد قبايل مختلف رفته و آنها را بسوي اسالم دعوت ميكرد و ميفرمود ” چه كسي مرا نزد
قوم خود برده و ازمن حمايت ميكند تا پيام پروردگار را به مردم برسانم ؟ زيرا قريش مرا از
2
رساندن اين پيام مانع شده اند “
خالصۀ سخن در جلب و دفع ابتالء :
 55ـ از شرحي كه ارائه شد و ضمن آن آيات ،احاديث  ،حوادثي از سيرت پيامبر  و
عملكرد هاي صحابه كرام كه فقيه ترين مسلمانان در احكام اسالمي بودند  ،تقديم گرديد  ،نكات
ذيل براي ما كامالً واضح ميگردد :
الف  :اذيت و آزاري كه به دعوتگر مسلمان ميرسد به مثابة امراضي است كه ممكن است هر

======================================================
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كسي به آن مصاب گردد  .پس همچنانكه امراض را دوست نداشته و عالقة با آن ندارند و واقع
شدن عمدي در امراض را نميخواهند و اين عدم رغبت در ايمان آنها به تقدير و توكل شان قدح
و ضرري وارد نميكند  ،به عين ترتيب عدم رغبت و تمايل به واقع شدن در معرض آزار و اذيت
اهل باطل ضرري به ايمان و توكل داعي نميرساند .
ب  :احتمال واقع شدن در برابر آزار و اذيت اهل باطل نبايد سبب عقب نشيني و ترك دعوت
گردد  .اما دعوتگر مسلمان نبايد عمداً كاري كند كه سبب جلب آزار و اذيت ديگران گردد  .بلكه
بايد بكوشد كه با استفاده از تمام وسايل مشروعي كه در قرآن و حديث ذكر گرديده است از
وقوع آن جلوگيري نمايد .
ج  :اگر داعي با وجود بكار گرفتن تمام وسايل مشروع باز هم مورد آزار و اذيت قرار گرفت
 ،بايد از اهلل متعال كمك خواسته و صبر را پيشه كند  .و يقين داشته باشد كه جريان تمام امور در
تصرف اهلل واحد است و هر چه را او تعالي بخواهد واقع ميشود و آنچه را نخواهد هرگز واقع
نميگردد  .و َل حول و َل قوة إَل ابهللا .
سوم  :ترحم و مهرباني :
 50ـ يكي از صفات اخالقي خيلي مهم و اساسي براي هر دعوتگر  ،ترحم و مهرباني
ميباشد و قبل ازينكه در بحث حاضر اهميت آنرا در شخصيت دعوتگر بيان كنيم  ،شماري از
احاديث نبوي را ذكر مينماييم كه درين مورد روايت شده است .
ول اِ
« عن ج ِري ِر ب ِن عب ِد اِ
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام اَل يا إر اح ُم ا
صلاى ا
ااس » (صحيح
ال ار ُس ُ
ال قا ا
اَّلل قا ا
ا إ ا إ اإ
اَّلل ا
اَّللُ ام إن اَل يا إر اح ُم الن ا
البخاري ،كتاب التوحيد)
” از جرير بن عبداهلل  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :اهلل متعال رحم نميكند بر
كسيكه بر مردم رحم نميكند “
ول اِ
« عن عب ِد اِ
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام الار ِاْحُو ان يا إر اْحُُه إم الار إْحا ُن إار اْحُوا ام إن ِِف إاأل إار ِ
صلاى ا
ض
ال ار ُس ُ
ال قا ا
اَّلل بإ ِن اع إم ٍرو قا ا
ا إ اإ
اَّلل ا
ِ
س اماء » (سنن الرتمذي ،كتاب الرب و الصله)
يا إر اْحإ ُك إم ام إن ِِف ال ا
” از عبداهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :اهلل رحمن بر
رحم كنندگان رحم ميكند ،شما بر كسانيكه در زمين اند رحم كنيد تا كسيكه در آسمان است بر
شما رحم كند “
ول اِ
« أا ان أااب ُهرإيرةا ر ِ
صلاى ا ِ ا
س ان بإ ان اعلِ ٍيي او ِعإن ادهُ إاألاق اإرعُ بإ ُن احابِ ٍ
ض اي ا
س
ال اقبا ال ار ُس ُ
اَّللُ اعإنهُ قا ا
اَّلل ا
ا اا ا
اَّللُ اعلاإيه او اسل ام ا إحلا ا
ِ
ِ
ول اِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا
ِ
صلاى ا
اَّلل
س
ر
ه
اي
ل
إ
ر
ظ
ن
ف
ا
د
اح
أ
م
ه
ن
م
إت
ل
ب
ق
ا
م
اد
ل
إو
ل
ا
ن
م
ة
ر
ش
ع
ل
ن
إ
ع
إر
اق
األ
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام ُثُا
ا ا ا ً إ ا ا اا ُ إ ُ إ ا ً اا اا إ ا ُ ُ
سا اف اق ا
ال إ ا ُ
ا
التاميم ُّي اجال ً
ال ام إن اَل يا إر اح ُم اَل يُ إر اح ُم » (صحيح البخاري ،كتاب األدب)
قا ا
” از ابوهريره  روايت است كه گفت  :رسول اهلل  حسن فرزند علي رضي اهلل عنهما را
بوسيد  .اقرع بن حابس تميمي كه در آنجا حاضر بود گفت  :من ده پسر دارم تا اكنون هيچ يكي
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از ايشان را نبوسيده ام ! رسول اهلل  فرمودند  :كسيكه رحم نكند رحم كرده نميشود “
« اعن ابإ ِن عُمر ر ِ
صلاى ا
ض اي ا
اار ِِف ِهارٍة ارباطاإت اها افلا إم تُط ِإع إم اها
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام قا ا
ال اد اخلا إ
اب ا
إ
ت إامارأاةٌ الن ا
اا ا
اَّللُ اعإن ُه اما اع إن النِ ِي
ِ
اش إاأل إار ِ
ش ِ
ض » (صحيح البخاري ،كتاب بدء اْللق)
اواَلإ تا اد إع اها اَتإ ُك ُل م إن اخ ا
” از ابن عمر  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :زني بخاطر مردن يك پشك به جهنم
رفت  ،او پشك را بسته بود كه نه خود طعام ميداد و نه ميگذاشت كه از حيوانات ديگر براي خود
شكار كرده وبخورد (تا آنكه از گرسنگي مرد ) “
 51ـ برجسته ترين صفت اخالقي رسول اهلل  رحمت و شفقت بر امت شان بود  .اهلل
متعال در توصيف شان ميفرمايد :
           
(     التوبه )18/

” يقيناً پيامبرى از جنس خودتان به سويتان آمد كه به رنج و مشقت افتادنتان بر او دشوار
است  ،اشتياق شديدى به [ هدايتِ ] شما دارد  ،و نسبت به مؤمنان رؤوف و مهربان است “
از كمال مهرباني و شفقت شان اينبود كه امت خود را از هر چيزي كه منتهي به آتش جهنم
ميشود برحذر داشته است  .چنانچه در حديث نبوي چنين تمثيل گرديده است :
ال رس ُ ِ
ِ
اَّلل صلاى ا ِ
ت
« اع إن أِاِب ُهارإي ارةا قا ا
اسات إوقا اد اَن ًرا فا اج اعلا إ
اَّللُ اعلاإيه او اسلا ام إِاّنا امثالي اوامثا ُل أُامِِت اك امثا ِل ار ُج ٍل إ
ول ا ا
ال قا ا ا ُ
اب والإافراش ي اقعن فِ ِيه فاأ ااَن ِ
آخ ٌذ ِِبُ اج ِزُك إم اوأاإنتُ إم تا اق اح ُمو ان فِ ِيه » (صحيح مسلم ،كتاب الفضايل)
الد ا
او ُّ ا ا ُ ا إ ا
” از ابوهريره  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند :مثال من و شما مانند مردي است كه
آتشي را بيافروزد پس خزندگان و پروانه ها خود را در آتش بياندازند  .من از بند تنبان شما گرفته
و نميگذارم كه خود را در آتش بياندازيد  .ولي شما بازهم در آتش داخل ميشويد “
ضرورت ترحم و دلسوزي براي داعي :
 5ـ دعوتگر مسلمان بايد قلب سرشار از محبت و شفقت نسبت به بندگان اهلل متعال
داشته و هميشه خود را خيرخواه و ناصح آنها بداند  .و دعوتي كه به آنها تقديم مينمايد بايد مظهر
اين شفقت ومهرباني باشد .زيرا قبول همين دعوت است كه آنها را از آتش ابدي نجات داده و
بسوي جنتهاي بيكران و خوشنودي اهلل متعال رهنمون ميشود .
او بايد براي انسانها تمام چيزهايي را بخواهد كه براي خود ميخواهد و بزرگترين نعمتي كه
براي خود ميخواهد و در پي آن تالش ميكند  ،ايمان و هدايت الهي است  .پس بايد هميشه درين
سعي و تالش باشد كه ايمان و هدايت نصيب آنها نيز گردد .
حيثيت داعي در بين مردم مانند پدر شفيق مهرباني استكه بخاطر نجات فرزندانش از سختيها و
هالكت  ،هرنوع مشقت و تكليف را متحمل ميشود  .اما چه هالكت و تباهي بزرگتر از گمراهي و
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تمردي است كه در مقابل اهلل متعال صورت گرفته و موجب هالكت ابدي ميگرددد  .از
همينجاست كه داعي مسلمان با نشر دعوت اسالم ميكوشد تا متمردين و سركشاني را كه از
شريعت الهي بيگانه شده اند انذار نموده وآنها را از هالكت ابدي و خسران مبين نجات دهد .
داعي مهربان و رحيم به هيچ صورتي از دعوت مردم دستبردار نميشود و روگرداني مردم و
عدم پذيريش آنها هيچگاهي سبب خستگي و يأس او نميگردد  .زيرا عاقبت بد و سرنوشت خيلي
دردناك عصيانگران را ميداند و اينرا نيز درك ميكند كه اعراض و روگرداني او از قبول دعوت به
سبب ناداني و جهالتي است كه در اثر عوامل مختلفي دامنگيرش گرديده است  .بنابرين در هيچ
حالتي از دعوت آنها دستبردار نيمشود  .چنانچه در فقرة قبلي شفقت رسول اهلل  نسبت به امتشان
را طي مثالي بيان كرديم  ،به همانگونه تمام پيامبران الهي نسبت به امت خود مشفق و مهربان بوده
و قرآن كريم مثالهايي زيادي از آنها را ذكر نموده است .
در حكايتي كه از نوح عليه السالم تقديم مينمايد  ،ميفرمايد :
                
(      األعراف )5/

” به يقين  ،نوح را به سوى قومش فرستاديم  ،پس به آنان گفت  :اى قوم من ! اهلل را بپرستيد ،
كه شما را جز او معبودى نيست  ،من قطعاً از عذاب روزى بزرگ بر شما مي ترسم “
” من بر شما از عذاب روز بزرگ ميترسم “ اين كلمات تنها از قلبي صادر ميشود كه مملوء از
شفقت و مهرباني بوده و جز خير و خوبي آرزوي ديگري نداشته باشد  .همچنان زمانيكه نوح
عليه السالم را به گمراهي متهم نمودند  ،در جواب شان گفت :
1          1    
(          األعراف 1ـ )

” گفت  :اى قوم من ! هيچ گمراهى و انحرافى در من نيست  ،بلكه من فرستاده اى از سوى
پروردگار جهانيانم  )1(.پيام هاى پروردگارم را به شما مي رسانم  ،و براى شما خيرخواهى
ميكنم و از سوى اهلل حقايقى را مي دانم كه شما نمي دانيد  “ )(.
مشاهده ميكنيم كه جواب نوح عليه السالم مملوء از شفقت  ،مهرباني و لطف بوده و با
جمالت خيلي زيبا و ترحم آميز آنها را مخاطب قرار ميدهد و از سوء ادب و برخورد ناشايستة
شان به غضب نمي آيد زيرا ميداند كه آنها قوم جاهل اند و داعي دلسوز هيچ وقتي بخاطر
شخص خود به غضب نمي آيد بلكه زماني به خشم مي آيد كه محرمات الهي پايمال گردد .
عالوه بر آن نوح عليه السالم در جواب آنها ميگويد كه او ناصح و خير خواه ايشان است .
يعني سخن مفيد و نافع را با تمام اخالص و خيرخواهي برايشان تقديم ميكند و باوجود اينكه آنها
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سخنان نادرست و خالف واقع به نوح عليه السالم نسبت ميدهند بازهم نوح عليه السالم اصرار
ميورزد كه او رسول و فرستادة پروردگار عالميان است و آنچه ميگويد سراسر حق بوده و قبول
آن واجب است و در قبول اين پيام براي شما رحمت است و نشاندهندة رحمتي است كه در
قلب او نسبت به امتش موج ميزند .
احساس ترحم  ،تحمل اذيت جاهالن را آسان میسازد :
 5ـ احساس ترحم و شفقت  ،تحمل آزار و اذيتي را كه از سوي انسانهاي جاهل و
بيخرد متوجة داعي ميگردد  ،آسان ميسازد  .زيرا دعوتگري كه با پيوند ايماني با پرردگارش به
بلندترين درجات كمال انساني نايل گرديده است  ،از اوج بزرگواري و كمال بسوي آنها مينگرد
و آنها را به مثابة اطفال صغيري ميبيند كه مصروف بازي هاي جاهالنه اند و از درك آنچه به نفع
شان است عاجز اند  .به همين علت است كه داعي نبايد از مقابل شدن باآزار و اذيت آنها در
مقابل نصيحت و خيرخواهي خود و اعراض آنها از قبول دعوت دچار تعجب و اشتباه گردد و
آنها را مانند طفلي ميبيندكه ميخواهي آنرا از آتش و يا چيز موذي ديگري دور نمايي و او فرياد
زده و با خشم وغضب بسوي تو مينگرد و اگر توان داشته باشد حتماً اذيتي بتو خواهد رساند !!
به همين سبب است كه داعي هيچ وقتي متعجب و نااميد نميشود بلكه هر باري كه با انكار آنها
روبرو شود  ،با رد ديگر و با شيوة ديگر دعوت را براي شان تقديم مينمايد و آمادة قبول هر نوع
آزار و اذيت آنها ميباشد  .رسول اهلل  كه پيشوا و قدوة داعيان الي اهلل است  ،بر همين سنت بودند
 .ايشان باربار به دعوت قريش پرداخته و در مقابل آزار و اذيت شان ميفرمود  ” :اللهم اهد قومي
فإنهم ال يعلمون “ ” اي پروردگار ! قومم را هدايت كن زير آنها نميدانند“
يقيناً قلبي كه مملوء ازترحم و مهرباني باشد هيچگاهي از اعراض مردم از دعوت و ايجاد
موانع در برابر سير دعوت خسته و دلتنگ نميشود  .زيرا ميداند كه جانب مقابل او انسانهاي جاهل
اند ،به همين علت سزاوار ترحم و دلسوزي ميباشند و نبايد مورد مؤاخذه و مجازات قرار گيرند .
اهلل متعال ميفرمايد :
(          األعراف )1/
” جانب عفو را اختيار كن و به نيكي امر كن و از جاهالن روبگردان “
ترحم  ،عفو و گذشت را ببار مي آورد :
 54ـ ماداميكه دعوتگر مسلمان با نظر ترحم و دلسوزي به سوي مردم مورد دعوت
خويش مينگرد  ،از بديهاي آنها كه در مقابلش مرتكب ميشوند عفو و گذشت ميكند .
اهلل متعال ميفرمايد :
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(          األعراف )1/

” جانب عفو را اختيار كن و به نيكي امر كن و از جاهالن روبگردان “
اين صفت و شيوة برخورد با كساني است كه دعوت داعي را با آزار و اذيت جواب داده و
در مقابل او موانع ايجاد ميكنند  .پس عفو وگذشت او در برابر دوستان و اصحابش بايد بمراتب
بيشتر و وسيعتر باشد .
(          آل عمران )15/
” آنها را عفو كن و برايشان مغفرت طلب كن و با آنها مشورت نما “
درشتخويي ،مردم را پراگنده میسازد :
 55ـ دعوتگري كه از لطف و مهرباني محروم بوده و غليظ القلب ،درشت خوي و
بدخلق باشد  ،هيچگاهي در ميدان دعوت الي اهلل مؤفق نگرديده و نميتواند كه مردم را بسوي
خود جلب نمايد  .زيرا طيبعت انسانها چنين است كه از شخص بدخوي و خشن نفرت داشته و
نميخواهند كه سخن او را اگر چه صدق و درست باشد بشنوند و قبول كنند  .چون سخن داعي
زماني مورد قبول واقع ميگردد كه شنوندة آن با قلب باز و خاطر آرام به آن گوش داده و به
مزاياي آن فكر نمايد  .و اين روي آوري و گشايش قلب در برابر انسان درشت خوي و بدخلق

ناممكن است و مشاهده ميكنيم كه اهلل  حتي پيامبرش را نيز مستثني قرار نداده و در خطاب به
ايشان ميفرمايد :
                 
(آل عمران )15/

” [ اى پيامبر ! ] پس به رحمتى از سوى اهلل با آنان نرم خوى شدى  ،و اگر درشت خوى
و سخت دل بودى از پيرامونت پراگنده مي شدند “

زمانيكه وقوع چنين امري در برابر پيامبر  ممكن است  ،در حاليكه رسول اهلل  جز سخن حق

نميگويد و هميشه از جانب اهلل متعال مورد تأييد قرار دارد  ،بازهم بنابر فرمودة قرآنكريم اگر
درشتخويي از جانب ايشان بكار برده شود  ،مردم از ماحول شان پراگنده ميشود  .پس دعوتگران
اين عصر اگر درشت خوي و بدخلق باشند چگونه ممكن است كه مردم به آنها انس گرفته و از
ايشان نگريزند !!

بنابرين از تمام دعوتگران دين اهلل متعال ميخواهيم كه از پرورگار شان بترسند و اگر ترحم ،
مهرباني  ،شفقت و دلسوزي در قلب شان وجود ندارد  ،بكوشند كه اين معاني و مفاهيم ارزشمند
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را در خود ايجاد نمايند و با بدزباني  ،درشت خويي  ،بدخلقي و سنگدلي خود مردم را از اسالم
متنفر نسازند  .و اگر از كسب اين صفات نيكو عاجز اند  ،هم بخير خودشان وهم بخير دعوت
است كه كار دعوت را ترك نموده و قبل از هر چيز ديگر به اصالح نفس خود بپردازند .

چهارم  :تواضع :
تكبر  ،جهالت و حماقت است :
 5ـ اگر به صفت قبيح تكبر دقت نماييم  .خواهيم ديد كه تكبر جز حماقت و
جهالت اساس ديگري ندارد و دليل قاطعي برين امر است كه انسان متكبر هم از شناخت نفس
خود عاجز مانده است و هم پروردگارش را به صورت درست و آنچنانكه شايستة او است
نشناخته است  .زيرا اگر پروردگارش را به صورت درست ميشناخت  ،حتماً ميدانست كه كبرياء
و عظمت مخصوص پروردگار و خالق جهان است وهيچكسي حق منازعه در آنرا ندارد ندارد .
چنانچه رسول اهلل  ميفرمايد :
ول اِ
اَّلل سبحاناهُ ال ِ
« اع إن ابإ ِن اعبا ٍ
صلاى ا
إك إِرباَّيءُ ِرادائِي اوال اإعظا امةُ إِ ازا ِري فا ام إن
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام يا ُق ُ
ال ار ُس ُ
ال قا ا
اس قا ا
اَّلل ا
ول اُ ُ إ ا
اَن از اعِّن اوا ِح ًدا ِمإن ُه اما أالإاقإيتُهُ ِِف الناا ِر» (سنن ابن ماجه ،كتاب الزهد)
” از ابن عباس  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :اهلل  ميفرمايد  :كبرياء رداي منست
و عظمت ازار منست (از باب استعاره است يعني اين دو صفت خاص من است و مانند اينكه در
رداء و ازار كسي كس ديگري شريك بوده نميتواند درين دو صفت نيز كسي با من شريك بوده
نميتواند ) كسيكه درين دو صفت با من منازعه كند او را در آتش مي اندازم “
انسان متكبر اگر خود را به صورت درست ميشناخت  ،ميدانست كه آغازش يك قطره آب
بدبو و انتهايش جيفة گنديده و منفور است  .آنگاه از نفس خود خجالت ميكشيد و در حد خود
مي ايستاد .
محمد بن حسين بن علي ميگويد  :تكبر در قلب كسي داخل نميشود مگر اينكه به اندازة آن ،
كم يا بيش از عقلش كاسته ميشود “

جزاي متكبران :

 5ـ بزرگترين جزاي متكبر اينست كه از پند و عبرت گرفتن از آيات پروردگار
محروم ميگردد  .زيرا تكبر مانع ميگردد كه حق را قبول نمايد و در نتيجة آن اهلل متعال بر قلبش
مهر زده و از آيات خود منصرفش ميگرداند و در آخر كار نا اميدي  ،خسران و خشم پروردگار
نصيبش گرديده روانة جهنم ميگردد و از تمام نعمتهايي كه نصيب انسانهاي متواضع شده است
محروم ميشود  .اهلل متعال ميفرمايد :
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(           األعراف)14/
” به زودى كسانى را كه در روى زمين به ناحق گردنكشى و تكبر مي كنند از[ فهم ] آياتم
بازميدارم “
     9          
(    9        غافر)5/

” كسانى كه در آيات اهلل بى آنكه دليلى براى آنان آمده باشد  ،مجادله و ستيزه ميكنند [ اين
عمل زشتشان ] نزد اهلل و نزد اهل ايمان مايه دشمنى بزرگ است ; اين گونه اهلل بر دل هر
گردنكش زورگويى  ،مُهر [ تيره بختى ] مي نهد “ 
   9         
(    غافر)0/

” و پروردگارتان گفت  :مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم  ،آنان كه از عبادت من تكبر ورزند ،
به زودى خوار و رسوا به دوزخ درآيند “
              
(   القصص)8/

” آن سراى [ پرارزش ] آخرت را براى كسانى قرار ميدهيم كه در زمين هيچ برترى و تسلط
و هيچ فسادى را نمي خواهند ; و سرانجام [ نيك ] براى پرهيزكاران است “ 
رسول اهلل  ميفرمايند :
« اَل يز ُال الارجل ي إذ اهب بِان إف ِس ِه ح اَّت يكإتاب ِِف ا إْلباا ِر ِ
اصابا ُه إم »
ين افيُصيبُهُ اما أ ا
ا ا
ا ُ ا
اا ُ ُ ا ُ
(سنن الرتمذي ،كتاب الرب و الصله  ،عن سلمة بن األكوع)
” شخصي هميشه خود را در تكبر بلند ميبرد تا آنكه در جملة ستم پيشگان نوشته ميشود پس
همان جزاي برايش ميرسد كه به آنها رسيده بود“
« عن عب ِد اِ
صلاى ا
ال اذ ارٍة ِم إنكِ إٍرب »
ال اَل يا إد ُخ ُل ا إْلاناةا ام إن اكا ان ِِف اق إلبِِه ِمإث اق ُ
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام قا ا
ا إ اإ
اب ا
اَّلل اع إن النِ ِي
(صحيح مسلم ،كتاب اْلميان)
” از عبداهلل بن مسعود  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :به جنت داخل نميشود كسيكه
در قلبش به اندازة يك ذره كبر باشد “
ب إ ِ
ال  ...أااَل أُ إخِربُكم ِِبا إه ِل الناا ِر ُك ُّل عت ٍل جاو ٍ
« اع إن احا ِرثاةا بإ ِن او إه ٍ
صلاى ا
اظ
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام قا ا
اب ا
ُُ ي ا
ُإ
اْلُازاع ِيي اع إن النِ ِي
ُم إستاكِ ٍ
إرب » (صحيح البخاري ،كتاب األدب)
(از حارثه بن وهب خزاعي روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  .....آيا خبر دهم شما را از
اهل آتش  ،هر انسان بدزبان  ،بدخلق و متكبر “
نهي از تكبر :
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 58ـ در آيات و احاديثي كه ذكر نموديم ضمناً از تكبر نهي صورت گرفته است  .اما
نصوص ديگري نيز وجود دارد كه صراحتاً از تكبر نهي نموده است  .اهلل متعال ميفرمايد :
              8   

(  لقمان)18/
” متكبرانه روى از مردم برمگردان  ،و در زمين با ناز و غرور راه مرو  ،همانا اهلل هيچ خودپسند
فخرفروش را دوست ندارد “

حقيقت تكبر :
 5ـ در حديثي كه امام مسلم در صحيح خود روايت كرده است رسول اهلل  تكبر را
چنين تعريف نموده است :
« عن عب ِد اِ
ٍ
صلاى ا
ال اذ ارٍة ِم إن كِ إٍرب
ال اَل يا إد ُخ ُل ا إْلاناةا ام إن اكا ان ِِف اق إلبِِه ِمإث اق ُ
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام قا ا
ا إ اإ
اب ا
اَّلل بإ ِن ام إسعُود اع إن النِ ِي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال إ ان ا
ط
ب ا إْلاام ا
سناةً قا ا
قا ا
ال الإكإب ُر باطاُر ا إحلاِيق اوغا إم ُ
يل َُي ُّ
ال ار ُج ٌل إِ ان الار ُج ال َُي ُّ
اَّللا اَج ٌ
سنًا اونا إعلُهُ اح ا
ب أا إن يا ُكو ان ثا إوبُهُ اح ا
الن ِ
ااس » (صحيح مسلم ،كتاب اْلميان)
” از عبداهلل بن مسعود  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :به جنت داخل نميشود كسيكه
در قلبش به اندازة يك ذره كبر باشد  .مردي گفت  :كسي خوش دارد كه لباس نيكو و نعلين زيبا
داشته باشد ( آيا اين هم در جملة كبر است؟) رسول اهلل  فرمودند  :اهلل  زيباست و زيبايي را
دوست دارد  .ولي تكبر زيرپا كردن حق (گردنكشي در برابر حق )و حقير شمردن مردم است “
يعني تكبر اينست كه حق را نپذيرد و ديگران را نسبت به خود حقير بداند  .و اين احساس
است كه او را بسوي رذايل و مهلكات ميكشاند  .او از قبول حق خود داري ميكند در حاليكه به
حقانيت آن متيقن است .
            5  
(النمل)14/

” و آنها را در حالى كه باطنشان به الهى بودن آن معجزات يقين داشت  ،ستمكارانه
وبرترى جويانه انكار كردند  .پس با تأمل بنگر كه سرانجام مفسدان چگونه بود ؟ “ 
به خطاي خود اعتراف نميكند  ،تقصير خود را نميپذيرد و كار بد خود را نيك ميبيند زيرا خود
را خيلي بزرگ ميپندارد  .در حاليكه رسول اهلل  ميفرمايد :
ب ال اإم إرِء بن إف ِس ِه ».
ات  :فا ُ
« فاأااما ال ُإم إهلِ اك ُ
شح ُمطااعٌ  ،اواهًوى ُمتابا ٌع  ،اوإِ إع اجا ُ
(املعجم الكبري للطرباِن عن ابن عمر)
” اما مهلكات سه چيز اند  :بخلي كه از آن اطاعت صورت گيرد  ،هواي نفس كه از آن پيروي
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شود  ،مغرور و فريفته شدن انسان به نفس خود“
انسان متكبر ديگران را حقير ميپندارد و هيچ ارزشي به ديگران قايل نميباشد  .به همين علت از
چيزهاييكه نميداند از آنها سؤال نميكند  ،تعليم ديگران را قبول نميكند  ،نصيحت ناصحان را
نميپذيرد  .زيرا او خود از ديگران برتر ميداند و از ديگران ميخواهد كه هميشه ثناء و صفت او را
بر زبان داشته باشند  .از همنشيني و صحبت با اهل خير اباء ميورزد و گمان ميكند كه تنها خودش
نجات مييابد وديگران همه در معرض هالكت قرار دارند .

اسباب تكبر :

 50ـ بزرگترين سبب كبر اينست كه انسان بخاطر مال  ،جاه  ،علم  ،قدرت و حسب و
نسبي كه دارد گرفتار خود پسندي ميگردد و اينرا فراموش ميكند كه اهلل متعال اين نعمتها را برايش
ارزاني نموده است و اگر بخواهد به آساني از وي باز ميستاند  .اين خود پسندي او را به خود
بزرگبيني ميكشاند و خود را برتر از ديگران دانسته و مردم را حقير و بي ارزش مي انگارد .

عالج تكبر :
 51ـ يگانه عالج اين مرض مهلك و صعب العالج اكتساب تواضع حقيقي است كه از
طريق كسب معرفت يقيني ممكن است  .به اين معنا كه شخصي كه گرفتار تكبر است بايد قبل از
هر چيز ديگر پروردگار واحد و قهار را بخوبي بشناسد و بعد از آن حقيقت خود را بخوبي درك
نمايد  .در آنصورت است كه ميداند كه كبرياء و عظمت منحصراً شايستة اهلل واحد است و هيچ
كس ديگري حق ندارد كه ذرة از كبر را در قلب خود راه دهد  .زيرا تكبر مانند جرثومة مهلك و
خطرناكي است كه صدها مرض ديگر از آن توليد ميشود  .تكبر سبب ميشود كه نور ايمان در
قلب خاموش گرديده و اعمال نيك انسان مكدر و نابود شود .
انسان بايد قدر نفس خود را بشناسد  ،او كه از يك قطرة بي ارزشي بوجود آمده است و در
نهايت امر به جيفة بدبويي مبدل ميگردد كه كسي توان نزديك شدن به او را نميداشته باشد  .اين
همه چيزهايي كه او را به خود بزرگبيني كشانده است چون مال  ،علم  ،جاه و مقام همه از فضل
و عطاي پروردگار است و اگر اهلل بخواهد تمام آنرا از وي بازپس گرفته ميتواند.
بعد از آن اسبابي كه او را بسوي تكبر ميكشاند يكايك تحت دقت قرار داده و در نابوي آن
بكوشد  .مثالً علمي را كه به آن مينازد با چيزهاييكه نميداند مقايسه كند خواهد ديد كه آنچه
نميداند بمراتب بيشتر از آنچيزي است كه ميداند .
(         اإلسراء)85/

” و داده نشده ايد شما از علم مگر اندكي “

(        يوسف)/
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” و باالتر از هر صاحب علمي  ،عالم ديگري است “
پس چرا خود پسندي و تكبر داشته باشد ؟ در حاليكه علم حقيقي آنست كه معرفت
پروردگار متعال را در پي داشته و انسان را از حماقتهايي مانند تكبر مانع شود و بر فضايل اخالقي
مانند تواضع آراسته سازد .
اما عبادتي كه اداء ميكند و تقواييكه شخص متكبر در خود ميبيند نبايد سبب خودپسندي و
فخر فروشي در برابر اهلل متعال و تكبر بر خلق اهلل گردد  .زيرا اين مسكين از كجا ميداند كه
عبادت او مقبول پروردگار بي نياز بوده و او در جملة صالحان داخل است  .چون عاقبت مجهول
است و خود را نزد اهلل تزكيه كردن كار ممنوع و ناپسند .
(           النجم)/
” پس خود ستايي نكنيد  ،اهلل داناتر است به آنكه تقوا گزيده است “ 
عبادات عبارت از حق اهلل متعال بر بندگان است  .پس بنده را نمي سزد كه با اداي عبادات بر
اهلل متعال منت گذاشته و بر مخلوقات او تعالي تكبر نمايد .در حاليكه حق اهلل متعال را بجا آورده
و اينكار نيز به توفيق اهلل متعال برايش ميسر گرديده است .
(األعراف)/

               

” ميگويند  :و همه ستايش ها خاص اهلل است كه ما را به اين [ نعمت ها ] هدايت كرد  ،و اگر
اهلل ما را هدايت نمي كرد هدايت نمي يافتيم “
اين چگونه تقوا و عبادت است كه صاحبش را از منازعه كردن با اهلل متعال در خالص ترين
حق او باز نميدارد و او را از آلوده شدن به رذيلتي باز نميدارد كه شيطان را از ملكوت آسمانها
اخراج نموده و تا روز قيامت ملعون و مطرود گردانيد ؟
مگر او گناهي جز اين كرده بود كه از قبول امر اهلل متعال مبني بر سجده كردن در برابر آدم
عليه السالم امتناع ورزيده و گرفتار خود بزرگبيني شد و گفت  ” :من از او بهتر هستم!!“
به همينگونه در مورد مال  ،جاه  ،قوت  ،كثرت پيروان و انصار  ،فخر به انساب و پدران نيز
بايد گفت كه تمام اينها از اباطيل و وسوسه هاي شيطان است  .زيرا مال گاهي مي آيد و زماني
ميرود  ،سلطنت و قدرت در زير چرخ روزگار نابود ميگردد و قوت انصار و پيروان هيچ چيزي را
از انسان دفع كرده نميتواند .
(             التوبه)5/

” روز [ نبرد ]حنين  ،آن زمان كه فزونى افرادتان شما را مغرور و شگفت زده كرد  ،ولى
[ فزونى عدد ] چيزى از خطر را از شما برطرف نكرد  “ ،
فخر كردن به حسب و نسب به معناي فخر كردن به استخوانهاي فرسودة است كه اگر از
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گردش ايام باقي مانده باشد !! در حاليكه پدران صالح از فرزندان گمراه خود هيچ مصيبتي را دفع
كرده نتوانسته اند .
   8           
                  
                  
(             هود 45/ـ )4

” و نوح [ پيش از توفان ]پروردگارش را ندا داد و گفت  :پروردگارا ! به راستى كه پسرم از
خاندان من است و يقيناً وعده ات [ به نجات خاندانم ] حق است و تو بهترين داورانى  )45(.اهلل
فرمود  :اى نوح ! به يقين او از خاندان تو نيست  ،او [ داراى ] كردارى ناشايسته است  ،پس
چيزى را كه به آن علم ندارى از من مخواه  ،همانا من ترا اندرز مي دهم كه مبادا از ناآگاهان
باشى  )4(.نوح گفت  :پروردگارا ! من از اينكه چيزى را كه به آن علم ندارم از تو بخواهم به
تو پناه مي برم و اگر مرا نيامرزى و بر من رحم نكنى از زيانكاران خواهم بود  “ )4(.
 5ـ با شرحي كه در مورد تكبر  ،اسباب و عواقب و آثار آن تقديم كرديم  ،حقيقت
تواضع براي ما بخوبي آشكار گرديد  .يعني تواضع صفت متضاد و مقابل تكبر بوده و ثمرة نيك
معرفت الهي و شناخت خويشتن ميباشد  .به اين معنا كه انسانيكه قدر و منزلت اهلل متعال را
شناخت و بعد از آن جايگاه مقام حقيقي خود را درك نمود ناممكن است كه تواضع را گذاشته و
بسوي تكبر و غرور برود .
اگر انسان متكبر ديگران را حقير دانسته و بمثابة غالم خود ميپندارد  ،انسان متواضع اين قول
ابوبكر صديق  را بياد دارد كه ميفرمود :
” هيچ كسي حق ندارد كه ديگري را حقير بشمرد  .زيرا كوچكترين فرد مسلمان نزد اهلل متعال
خيلي بزرگ و با ارزش است “
اگر شخص متكبر از همنشيني با صالحين  ،فقراء  ،و ضعفاء اباء ميورزد با وجود اينكه فردي
از آنها بهتر از صدها تن متكبر است  ،انسان متواضع هميشه اين فرمودة اهلل متعال را بياد دارد كه
ميفرمايد :
            9 
  8

” با كسانى كه صبح و شام  ،پروردگارشان را مي خوانند در حالى كه همواره خشنودى او را
مي طلبند  ،خود را پايدار و شكيبا دار  ،و در طلب زينت و زيور زندگى دنيا ديدگانت [ از
التفات ] به آنان [ به سوى ثروتمندان ] برنگردد “
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مفسرين در شأن نزول اين آيت مينويسند كه صناديد قريش به رسول اهلل  گفتند كه ما
نميخواهيم كه در قطار ضعفاء و بيچارگاني مانند عمار  ،صهيب  ،بالل و امثال آنها بنشينيم .
وقتيكه ما را به مجلس ميخواهي اينها رااز آنجا بيرون كن و چون از صحبت ما فارغ شدي بعد از
آن هر كسي را ميخواهي نزد خود بخواه !!
اهلل  اين آيت را نازل نمود و به دنبال آن در مورد اين مستكبرين خودپسندي كه خواستار
راندن ضعفاء از مجلس رسول اهلل  بودند  ،چنين فرمود :
              
(الكهف)8/

” و از كسى كه دلش را [ به سبب كفر و طغيانش ] از ياد خود غافل كرده ايم و از هواى
نفسش پيروى كرده و كارش اسراف و زياده روى است  ،اطاعت مكن “
انسان متواضع قدر وقيمت اين فرمودة اهلل متعال را بخوبي درك ميكند كه ميفرمايد :
(         الشعراء)15/
” و جناح [ فروتنى و تواضع ] خود را براى مؤمنانى كه از تو پيروى مي كنند بگستر “
اگر انسان متكبر از قبول حق انكار ميكند اما مسلمان متواضع اين سخن عارف بزرگ فضيل
بن عياض  را بياد دارد كه چون در مورد حقيقت تواضع سؤال كرده شد  ،در جواب فرمود:
” تواضع آنست كه تابع و منقاد حق باشي و اگر چه آنرا از جاهل ترين انسان بشنوي به قبول
و اطاعت از آن مبادرت نمايي “
ضرورت داعي به تواضع :
 5ـ دعوتگر الي اهلل بيشتر از هر كس ديگري به تواضع و شكسته نفسي ضرورت دارد .

او كه با مردم معاشرت داشته و آنها را بسوي حق و اخالق اسالمي دعوت ميكند ،چگونه ممكن
است كه خودش از تواضع بيگانه باشد ؟ در حاليكه تواضع از پايه هاي اساسي اخالق اسالمي
بشمار ميرود .
عالوه بر آن  ،طبيعت مردم به گونة ايست كه سخن كسي را كه تكبر نموده و به تحقير و
توهين ديگران ميپردازند  ،هرگز نميپذيرند  .اگرچه حق را بيان كنند  .زيرا اين فطرت انساني است
كه از متكبران متنفر بوده و ابواب قلب خود را در مقابل وعظ و ارشاد شان ميبندند  .بنابرين نه
تنها اين سخنها به قلب شان تأثير نميكند  ،بلكه ممكن است كه در مقابل حق و صدق نيز بدبين
گرديده و آنرا از ديگران نيز نپذيرند  .بنابرين  ،داعي بايد عمق اين موضوع را بخوبي درك نموده
و از پروردگار خود بترسد و سبب متنفر شدن مردم از اسالم و دعوت اسالمي نگردد .
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نكتة ديگري را كه با موضوع بحث ارتباط داشته از اهميت خيلي زيادي برخوردار است و
درين ضمن قابل تذكر ميدانم اينست كه طبيعت انسان به گونة است كه مردم شخص خودستا را
دوست نميداشته باشند  .و كسيكه هميشه از خود سخن گفته و به حمد و ثناي خود مشغول
است به نظر حقارت ميبينند  .لذا دعوتگر مسلمان بايد ازين صفت اجتناب نموده و از گفتن
سخناني كه نشاندهندة تعالي و بلند پروازي اش باشد جداً پرهيز كند و به هيچصورتي مدعي علم
وسيعتر  ،فصاحت بيشتر و معرفت زيادتر از ديگران نشود  .بلكه بايد اظهار نمايد كه تمام آنچه در
اختيار دارد به محض فضل و كرم پروردگار متعال است و با اين يقين سخن بگويد و ديگران را
مخاطب قرار دهد  .زمانيكه مردم دانستند كه او چيزي جز از فضل و مرحمت اهلل نميگويد قلوب
خود را برابر دعوتش ميگشايند و نتيجه اين ميشود كه بعضي ارزشهايي نيك اسالمي در قلب و
ضمير شان جاگزين ميگردد  .
 54ـ مهمترين امري كه مربوط به تواضع است و با وجود اهميت آن  ،دعوتگران از آن
غافل مانده اند  ،اطاعت از كساني است كه شريعت اسالمي اطاعت از آنها را الزم گردانيده است
 .مانند امير  ،اولياي امور  ،معلم  ،مربي و امثال آنها .
مسلمان داعي نبايد در امور معروف ازا طاعت آنها اباء ورزيده و تابع داري از آنها را براي
خود كسر شان تلقي نمايد  .بايد متوجه باشد كه تكبر مخفي در زواياي نفس بر او اثر نگذاشته و
از اطاعت اولياي امور منصرف نسازد و با تأويالت فاسد كه چيزي جز وسوسه هاي شيطاني
نيست راه فرار از اطاعت را برايش مزين سازد  .مثل اينكه بگويد اين معلم كفايت و علم الزم را
ندارد و يا من از او دانا تر ميباشم و فالن امير اهليت امارت را ندارد و من تدبير بهتر از او دارم ...
او بايد بياد داشته باشد كه رسول اهلل  اسامه بن زيد را در حاليكه تازه جواني بيش نبود امير
لشكري مقرر نمود كه در آن بزرگان و سرداران مهاجرين و انصار حضور داشتند  .صاحب كتاب
امتاع األسماع حادثه را چنين روايت ميكند :
” بعد از آن رسول اهلل  در روز سه شنبه بيست هفتم ماه صفر اسامه بن زيد را طلب كرده و
برايش گفت :
اي اسامه بنام اهلل متعال حركت كن تا آنكه به منطقة برسي كه پدرت در آنجا وفات كرده بود
پس سوار بر اسپ در آنجا داخل شويد و اينك امارت اين لشكر را به تو سپردم  ... .روز
چهارشنبه بيماري رسول اهلل  آغاز شد و ايشان را سردردي و تب فرا گرفت  .و روز پنجشنبه
لواي لشكر اسالم را بسته نموده و به دست اسامه سپرد و فرمود  :اي اسامه ! بنام اهلل و در راه اهلل 
در مقابل كساني قتال كن كه به اهلل واحد كفر ورزيده اند  .در جريان جهاد  ،غدر و وعده خالفي
مكن  ،زن و طفل خوردسال را بقتل مرسان  ،مالقي شدن با دشمن را تمنا مكن زيرا نميدانيد
شايد كه در ابتالء واقع گرديد  ،بلكه بگوييد  :بار الها ! ايشان را از ما كفايت كن و جنگ و شدت
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شان را از ما دور نگهدار و چون با شور و فرياد با شما مقابل شدند شما آرامش و خاموشي تانرا
حفظ كنيد  .با هم منازعه و اختالف مكنيد زيرا سبب سستي و ازبين رفتن هيبت و قوت تان
ميشود  .و هميشه بگوييد كه اي پروردگار! اختيار ما و اختيار آنها بدست توست و و تنها تو
1
هستي كه ما را غالب ميگرداني  .و بدانيد كه جنت در زير درخشش شمشير هاست “
عدة بر امارت اسامه بن زيد اعتراض نموده و گفتند كه او جوان بي تجربه است و توان
رهبري چنين لشكري را ندارد  .عمر  با اين سخنان آنها مخالفت نموده و موضوع را به رسول
اهلل  عرض نمود  .رسول اهلل  شديداً به خشم آمده و در حاليكه سر مبارك شان با دستمالي بسته
بود به مسجد آمده و بر منبر باال شد و بعد از آنكه حمد و ثناي پروردگار را اداء نمود گفت  :اما
بعد ،اين چه سخناني است كه در مورد امارت اسامه از بعضي مردم ميشنوم ؟! سوگند به اهلل كه
چنين سخناني را در مورد امارت پدر او نيز ميگفتيد در حاليكه او اليق امارت بود و اسامه نيز
سزاوار امارت است “ .
داستان امارت اسامه را با تمام جزئيات آن به خاطري ذكر نموديم كه درين داستان نكته هاي
خيلي مهم  ،موعظه ها و احكام خيلي اساسي وجود دارد .
و اخيراً  ،دعوتگر دانشمند و فقيه هر قدر كه مؤفقيت بيشتري در راه دعوت بدست آورده و
تالشهايش ثمر بيشتر دهد به همان اندازه تواضع و شكسته نفسي اش افزود مييابد  .و اين سنت
رسول اهلل  است  .ايشان چون فاتحانه به مكه داخل شدند سر مبارك شان از تواضع در برابر اهلل
متعال آنقدر خم شده بود كه گاهگاهي به رحل(برآمدگي جلو زين) شتر تماس ميكرد .
پنجم  :آمیزش و كناره گیري :
كداميك بهتر است ؟
 55ـ سؤال عمومي اينست كه براي مسلمان آميزش با مردم بهتر است و يا كناره گيري و
گوشنه نشيني از آنها ؟
عدة گفته اند كه گوشه نشيني و عزلت بهتر است  .اما اكثر علماء آميزش و مخالطت با مردم را
بهتر دانسته اند  .سخن قرين به صواب اينست كه ؛ براي فرد مسلمان همان يكي بهتر است كه نزد
اهلل متعال بهتر و محبوبتر باشد  .اگر نظر به ظروف و شرايط زماني و مكاني مخالطت و آميزش با
مردم نزد اهلل متعال بهتر و محبوبتر بود  ،بايد آميزش را اختيار كند واگر شرايط و اوضاع ايجاب
عزلت و گوشه نشيني را مينمود  ،در آنصورت ،گوشه نشيني و كناره گيري از مردم برايش بهتر
======================================================
1ـ سيرت ابن هشام ص 258 ، 257و امتاع األسماع ص537
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خواهد بود .

مخالطت حتمي است :

 5ـ اما آميزش و همزيستي با ديگران امر ضروري بحساب مي آيد  .زيرا انسان
طبييعتاً موجود اجتماعي است و به تنهايي نميتواند كه زندگي خود را بسر برد و اگر احياناً كسي
مؤفق به اين كار گردد امر شاذ بوده و قاعدة كلي براي تمام مردم شده نميتواند  .اگرچه ضرورت
همزيستي در رابطه با زندگي دنيا و نيازهاي زندگي مطرح ميباشد  .امور ديني نيز همزيستي و
آميزش با مردم را ضروري ميگرداند  .زيرا در اسالم فرايض و مستحباتي وجود دارد كه اجراي
هر كدام آنها جز در مخالطت و تعاون با ديگران ممكن نميباشد  .مانند نماز جمعه  ،نمازهاي
عيدين  ،تشيع جنازه  ،عيادت مريض  ،آموختن امور ديني و غيره مسايلي كه مستلزم آميزش و
همزيستي با مردم ميباشد .

آميزش با مردم براي داعي واجب است :
 5ـ دعوت بسوي اسالم كه يكي از فرايض اساسي در اسالم است  ،جز از طريق
آميزش و مخالطت با مردم اداي آن ناممكن است  .بنابرين  ،مخالطت با مردم باالي كسيكه در امر
دعوت اسالمي مصروف است از واجبات بحساب ميرود  .چون آميزش با مردم يگانه وسيلة
ايست كه داعي با استفاده از آن دعوت اسالمي را به ديگران ميرساند و مطابق قاعدة اصولي ” هر
امري كه اداي واجب جز به آن ممكن نباشد آن امر نيز واجب ميباشد “
واقعيت اينست كه طبيعت اسالم اقتضاء ميكند كه افراد جامعه با هم آميزش و اختالط داشته
باشند  .زيرا اسالم يك مفهوم فردي و كامالً شخصي نيست  ،بلكه شامل اعمالي نيز ميگردد كه
شخص مسلمان در رابطه با ديگران بايد انجام دهد .
رسول اهلل  از ابتداي بعثت خود تا آخرين ايام زندگي با مردم يكجا زندگي داشته و به
مجالس شان حضور مييافت و آنها را به اسالم دعوت نموده و از محرمات برحذر ميداشت .
همچنان اصحاب گرامي شان نيز با مردم عصر خويش آميزش داشته و علم و هدايتي را كه از
رسول اهلل  آموخته بودند در بين مردم پخش و نشر ميكردند .
اما رواياتي كه از بعضي تابعين در استحباب گوشه نشيني و عدم اختالط نقل شده است ،
مربوط به شرايط خاص و استثنايي بوده و بحيث قاعدة عام براي تمام مسلمانان قرار گرفته
نميتواند  .زيرا وجوب دعوت الي اهلل امر ثابت و قطعي در شريعت اسالمي است و آميزش با
مردم نقطة آغاز دعوت ميباشد  .بنابرين به هيچ صورت نميتوان از آميزش با مردم مستغني بوده و
آنرا ترك نماييم  .چه  ،وجوب دعوت در عصر حاضر بيشتر از هر زمان ديگري متأكتد تر و
مهمتر ميباشد  .زيرا درين عصر كه پردة سياه و و حشتناك ماديت بر مردم سايه افگنده و چشم
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معنويات انسانها را پوشانده است  ،انسانها به هدايت و ارشاد الهي بيشتر از هر وقت ديگري
ضرورت دارند .و اين حالت بر هر مسلمان الزم ميگرداند كه به اندازة توان خود در امر دعوت
سهيم گرديده و مسئوليت خود را اداء نمايد  .و بديهي است كه دعوت مردم بدون آميزش با آنها
ممكن نبوده وداعي قبل از هر كار ديگري بايد با مردم در تماس بوده و زمينه هاي نشر دعوت
اسالمي را تهيه نمايد .
حدود آميزش با مردم :
 58ـ آميزش واجب با مردم  ،همانست كه براي كارهاي دعوتي و اداي فرايض اسالمي
ضروري باشد  .اما اگر اين مقصد و مرام در آميزش با مردم مطرح نبود  ،از حالت وجوب خارج
گرديده و به حالت جواز  ،كراهيت و حتي حرمت ميرسد  .به طور مثال آميزش با مردم غرض
كار وبار مباح براي كسب منافع مادي  ،امر مباح است  .و اگر اين آميزش سبب فوت شدن
بعضي منافع اخروي گردد  ،در آنصورت مكروه است و اگر انسان را از اداي فرايض باز داشته و
بسوي گناه سوق دهد  ،چنين آميزشي حرام است .
دوستی و دشمني بخاطر هللا :
 5ـ داعي الي اهلل هميشه رابطة خود را با مردم بر اساس قاعدة كلي ” الحب في اهلل و
البغض في اهلل “ ايجاد و استحكام ميبخشد .
مفهوم قاعدة فوق اينست كه مسلمان هميشه با كساني دوستي ميكند كه آنها با اهلل متعال رابطة
درست داشته و در اطاعت و كسب رضاي او تعالي سعي و تالش ميكنند  .و اگر با كساني
دشمني ميكند به اين خاطر خواهد بود كه آنها از اوامر الهي سرپيچي نموده و مرتكب معاصي
ميگردند .
پس هرقدر كه محبت مسلمان با پروردگارش افزايش يابد به همان انداه محبت اولياء اهلل  را
در قلب خود احساس نموده و در خدمت آنها ميكوشد و با جان و مال خود از آنها دفاع و
حمايت ميكند .
با تأكيد بايد گفت كه آنچه ميگوييم  ،امر خيالي و مبالغه نيست و حتي زمانيكه انسان بخاطر
دنيا كسي را دوست دارد  ،حتماً با چيزهاييكه محبوب او باشد نيز محبت كرده و هميشه وقت به
خدمت او كمرهمت ميبندد .
اين امر كه در بين مردم بخاطر دنيا معروف و شايع است  ،در بين بندگان خاص پروردگار
بايد بمراتب عميقتر و آثار محبت اهلل بر بندگانش بايد واضحتر به نظر برسد .
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گزيدگان صحبت داعي :
 580ـ ماداميكه داعي بخاطر اهلل با ديگران دوستي ميكندو بخاطر اهلل متعال به دشمني
ميپردازد ،پس بديهي است كه دوستان  ،رفقاء و برادران خود را از جملة كساني انتخاب ميكند كه
منقاد اوامر الهي بوده و حق بندگي اهلل متعال را اداء ميكنند  .بدون شك اينها از بهترين كساني اند
كه داعي بايد رابطة خود را با آنها استحكام بخشيده و به دوستي شان افتخار كند و از مصاحبت
انسانهاي فاسق  ،بدكردار  ،و كسانيكه از اوامر الهي اعراض ميكنند  ،دوري نمايد  .چنانچه اهلل
متعال ميفرمايد :
(              النجم )/
” بنابراين از كسانى كه از ياد ما روى گردانده اند و جز زندگى دنيا را نخواسته اند  ،روى
بگردان “
او در حاليكه از همصحبت شدن با انسانهاي مفسد و عصيانگر خود داري ميكند  ،هيچگاهي
از دعوت آنها غافل نگرديده و هميشه در حق شان دعاي خير مينمايد و برايشان هدايت و
رحمت ميخواهد .
روش دعوتگر در برابر دوستان و ساير مردم :
 581ـ داعي شخصي است كه حقوق صحبت را ميشناسد و هميشه خود را مكلف به اداي
اين حقوق ميداند .او از دوستان خود هميشه مواسات و دلجويي نموده و در برآوردن حوايج شان
ميكوشد  .از عيوب شان چشم پوشي نموده و هرگز آنرا افشاء نميكند زيرا ميداند كه هيچ انساني
خالي از عيوب نميباشد  .اما در صورتيكه ضرورت به امر به معروف و نهي از منكر بود  ،از آن
كوتاهي نميكند  .او بدي ها و تقصيراتي را كه در حق خودش مرتكب ميشوند عفو نموده و عذر
ديگران را ميپذيرد  .زيرا مؤمن صاحب كرامت هميشه نيكي ها و خوبي هاي برادرش را در نظر
مي آورد و منافق لئيم هميشه عيوب ديگران را در نظر دارد .
عبداهلل بن المبارك  ميفرمايد :

” مؤمن هميشه در پي يافتن عذرهايي براي مردم است و منافق هميشه در جستجوي لغزشهاي
ديگران ميباشد “

 58ـ اما روش او در برابر كسانيكه بخاطر فسق و عصيان شان از مصاحبت با آنها خود

داري ميكند  ،روشي است كه مناسب و الزمة يك مسلمان است  .يعني او هرگز با چنين افراد به
مخاصمه نميپردازد .
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(   الفرقان)/

” و بندگان رحمان كسانى اند كه روى زمين با آرامش و فروتنى راه مي روند  ،و هنگامي كه

جاهالن آنان را طرف خطاب قرار مي دهند [ در پاسخشان ]سالم مي گويند “ 

ولي هميشه آنها را نصيحت نموده و موعظه مينمايد  .و گاهي هم مجبور ميشود كه با آنها
مقاطعه نموده و از صحبت با آنها دوري نمايد  ..مثالً اگر مرتكب بدعتي گرديده و ديگران را
بسوي آن دعوت مينمايند  ،يا سبب تفرقه در صفوف مسلمين ميگردند و يا بر ضد مسلمانان
توطئه ميچينند و يا دست به ظلم و تجاوز برده و به ديگران آزار و اذيت ميرسانند  ،درين حاالت
در قدم اول بايد تمام كوشش خود را بكار ببرد تا آنها را از چنين اعمال باز دارند  .اما اگر از
كردار بد خود دستبردار نشدند  ،داعي بايد بخاطر توبيخ و تهديد شان از آنها دوري اختيار كرده و
كامالً با آنها مقاطعه نمايد تا مردم نيز آنها را شناخته و از شرارت شان خود را حفاظت نمايد  .و
حتي داعي بايد از جواب سالم آنها خود داري نمايد تا مورد تنبيه شديد قرار گرفته و منكر بودن
عمل شان بكلي ظاهر گردد .

امام غزالي  علت عدم رد سالم را در حاليكه واجب است  ،چنين بيان مينمايد :
” جواب سالم اگر چه واجب است  ،اما در ادني ترين كاري كه در آن مصلحتي نهفته باشد ،

ساقط ميگردد و زجر انسان عاصي از بزرگترين مقاصد بوده و مصالح زيادي را در پي دارد  ،زيرا
درينكار هم زجر او و هم ابراز تنفر از عمل زشت او ميباشد “ 1و عين همين مفهوم را امام ابن

تيميه  نيز ذكر نموده است .

2

عزلت گزيدن داعي  :
 58ـ چنانچه در ابتداء گفتيم  :آميزش با مردم در مقدمة دعوت الي اهلل قرار داشته و هيچ
دعوتگري از آن مستغني بوده نميتواند  .اما احياناً به گوشه نشيني و عزلت ضرورت پيدا ميكند .

چنانچه ابن تيميه  ميفرمايد  ” :انسان بايد ساعتي را تخصيص دهد كه در آن با خود تنها شده و
به دعاء  ،ذكر  ،تفكر  ،محاسبة نفس و اصالح قلب خود بپردازد“
درين عزلت بايد دو نكته را در نظر داشته باشد :
اول  :بايد عزلت و گوشه نشيني را در اوقاتي اختيار كند كه شريعت اسالمي نوع معيني از
======================================================
1ـ احياء علوم الدين از غزالي  ،ج 2ص 149
2ـ مجموع فتاوي شيخ اإلسالم ابن تيميه ج 8ص 216ـ 218
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عبادت را در آن الزم گردانيده است  .مانند اعتكاف در ايام رمضان  ،قيام الليل و نماز شبانه ،
نشستن در مسجد به انتظار نماز و غيره  .عزلت گزيدن درين اوقات و پرداختن به نماز  ،ذكر و
دعاء بهترين نوع خلوت و عزلت مشروع ميباشد  .و باوجود اينكه زمان بسيار كوتاهي را در بر
ميگيرد  ،اما اثر خيلي زيادي در شخصيت انسان دارد .
دوم  :اگر داعي به عزلت و گوشه نشيني بيشتر ازين ضرورت پيدا ميكند و ميخواهد كه مدت
زيادتري را تنها مانده و به مراجعه نفس و تدارك چيزهاي از دست رفته بپردازد  ،برايش جايز
است  .اما به اين شرط كه هدف او آمادگي گرفتن زمينه سازي بيشتر براي نشر دعوت بوده و
بخواهد كه بعد ازين مراجعه با تحرك و نشاط تازة به ميدان دعوت برآيد  .مثال او درين امر بايد
مانند مجاهدي باشد كه از ميدان جنگ برگشته و شمشيرش را تيز ميكند  ،اسپش را علف ميدهد
و نيزه اش را اصالح ميكند و زخمهايش را تداوي ميكند ولي قلبش در تمام اين حاالت در
ميدان جنگ بوده و با دشمن ميرزمد  .و ميخواهد كه به زود ترين فرصت دوباره به ميدان برگردد
 .او درين حالت نيز شامل جهاد ميباشد  .زيرا اعمال انسان مطابق نيتهاي او سنجيده ميشود .

 584ـ عالوه برآن  ،داعي يك نوع عزلت ديگري نيز دارد  ،و آن به گونة است كه فكرش

غايب است ولي جسمش با حاضرين يكجا ميباشد  .او به اين نوع عزلت زماني ضرورت پيدا
ميكند كه در حلقة قوم سوء گير مانده و در مجلسي باشد كه سخنان باطل غيبت و انواع زشت
گويي ها در آن وجود دارد ولي او نه ميتواند كه از آنجا خارج گرديده و به جاي ديگري برود و
نه ميتواند كه جريان نادرست مجلس را تغير دهد  .پس مجبور ميشود كه روح و فكر خود را از
آنجا غايب كند اگرچه جسماً در آنجا حاضر ميباشد .
 585ـ ونوع سوم عزلت اينست كه داعي از محيط كفر بريده و به جاي ديگري برود  .اين
عزلت را زماني اختيار ميكند كه متيقن ميشود كه كار و تالش در هدايت آنها بيفايده و عبث بوده
و در حال حاضر احتمال قبول دعوت از سوي آنها خيلي ضعيف ميباشد و يا ممكن با اذيت و
آزاري مواجه گردد كه فوق طاقت او ميباشد  ،درين صورتها از منطقه خارج گرديده و بسوي
ديگري متوجه ميگردد و سعي و تالش خود رادر دعوت و هدايت انسانهاي ديگري بكار ميبرد .
زيرا جهد و كوشش داعي محدود است و وقتي كه در اختيار دارد نيز خيلي قصير است  ،پس
اگر دريك منطقه كسي دعوت او را نپذيرفت  ،به منطقة ديگري ميرود و دعوت خود را به آنها
عرضه مينمايد  .و حتي داعي ميتواند كه از براي مدت محدودي از تمام آنها مقاطعه نمايد .
چنانچه اهلل متعال در حكايت از ابراهيم عليه السالم ميفرمايد :
(        مريم)48/

” و من از شما و معبودانى كه به جاى اهلل مي خوانيد  ،كناره مي گيرم “ 
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و در مورد اصحاب كهف ميفرمايد :
             
(        الكهف)1/

” و [ پس از مشورت و گفتگو با يكديگر چنين گفتند  ] :اكنون كه از آنان و آنچه غير اهلل مي
پرستند  ،كناره گرفته ايد  ،پس به اين غار پناه گيريد تا پروردگارتان از رحمتش بر شما بگستراند
و در كارتان آسايش و آسانى فراهم آورد “ 
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باب سوم :

مـدعـو
زمینۀ سخن :
 58ـ در باب اول كتاب موضوع دعوت را كه اسالم بود شرح نموديم و در باب دوم
كتاب اصل دوم دعوت يعني دعوتگر را شناختيم كه به اسالم ايمان داشته و ديگران را بسوي
اسالم فراميخواند  .شخص و يا اشخاصي كه بسوي اسالم دعوت ميشوند ” مدعو“ ناميده اين
باب كتاب را به شرح آن اختصاص داده ايم  .درين باب مدعو را تعريف نموده حقوق ،
مسئوليتها و اصناف و گروههاي مختلف مدعو را زير بحث ميگيريم  .بنابرين باب حاضر را به دو
فصل تقسيم ميكنيم .
فصل اول  :تعريف و شناخت مدعو و شرح حقوق و مسئوليتهاي او
فصل دوم  :اصناف مدعوين .
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فصل اول :
مدعو
حقوق و مسئولیتهاي او
مدعو كیست ؟
 58ـ به صورت عام گفته ميتوانيم كه تمام انسانها از هر قشر و گروهي كه باشند بايد
بسوي اهلل متعال دعوت شوند  .زيرا اسالم رسالت عام و پايندة است كه اهلل متعال بواسطة محمد
 براي تمام بشريت فرستاده است  .اهلل متعال ميفرمايد :
               
             
(      األعراف )158/

” بگو  :اى مردم ! يقيناً من فرستاده اهلل به سوى همه شمايم ; اهلل كه مالكيت و فرمانروايى
آسمان ها و زمين فقط در سيطرة اوست  ،جز او معبودى نيست  ،زنده مي كند و مي ميراند  ،پس
به اهلل و رسول او پيامبر ناخوانده درس كه به اهلل و تمام سخنان او ايمان دارد  ،ايمان بياوريد ،
و از او پيروى كنيد تا هدايت يابيد “
              
(سباء )8/

” و ما ترا براى همه مردم جز مژده رسان و بيم دهنده نفرستاديم  ،ولى بيشتر مردم [ به اين
واقعيت ] معرفت و آگاهى ندارند “
اين حكم عام متوجة تمام انسانهايي است كه مكلف به قبول اسالم و انقياد در برابر آن ميباشند
از هر جنس  ،قوم  ،منطقه و قشري كه باشند و در هر موقعيت اجتماعي كه قرار داشته باشند .
بمحض اينكه عاقل و بالغ اند مكلف اند كه به دين اسالم ايمان آورد و رسالت محمد  را بپذيرند.
به همين علت است كه دربين كسانيكه به رسول اهلل  ايمان آوردند  ،ابوبكر عربي  ،بالل حبشي
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 ،سلمان فارسي  ،صهيب رومي  ،خديجه از زنان و علي از اطفال و عمار از فقراء حضور داشتند .
 588ـ بنابرين  ،دعوت الي اهلل براي تمام بشريت بوده و به جنس  ،طبقه و گروه خاصي
مربوط نميباشد و قرآنكريم تمام بشريت را مخاطب قرار داده و ميفرمايد :
             

(البقره)1/

” اى مردم ! پروردگارتان را كه شما و پيشينيان شما را آفريده است  ،بپرستيد تا به تقوا دست
يابيد “ 
(          األعراف)1/

ت [ مادى و معنوى ]
” اى فرزندان آدم ! [ هنگام هر نماز و ] در هر مسجدى  ،آرايش و زين ِ
همراه خود برگيريد “ 
پس دعوتگر مسلمان بايد عام بودن دعوت خود را درك نمود و در پي آن باشد كه دعوتش
را به هركسي كه برايش ميسر بود  ،برساند  .البته آنچه گفتيم در تناقض با اين نيست كه داعي
كارش را از دعوت اقرباي خود آغاز نمايد  .زيرا هر انسان حق دارد كه از دعوت الهي مستفيد
گردد اما اقرباي انسان بيشتر از ديگران مستحق اين نعمت است و از سوي ديگر  ،داعي ميتواند
كه دعوت خود را به آساني به آنها تقديم نموده و احتمال قبول دعوت در آنها قويتر ميباشد  .و
ممكن است كه بعد از قبول دعوت اسالمي او نيز همراه با داعي در ميدان دعوت داخل شده و
همكار و همراه داعي گردد كه درينصورت رساندن دعوت اسالم به ديگران نيز آسانتر ميگردد .
اهلل متعال ميفرمايد :
(      الشعراء)14/
” و خويشان نزديكت را [ از عاقبت اعمال زشت ] هشدار ده “ 
اين آيت اگرچه پيامبر  را مخاطب قرار داده است  .اما معنا و حكم آن شامل تمام دعوتگران
ميگردد  .بنابرين بر داعيان دين اهلل متعال الزم است كه قبل از همه دعوت و انذار را از افراد
خانواده و اقرباي خود آغاز نمايد و بعد از آن ساير دوستان و آشنايان خود را دعوت نمايد  .و
حتي گفته ميتوانيم كه دعوت افراد خانواده ضروري تر از هر كس ديگر است .زيرا داعي كه
رئيس و مسئول خانوادة خود است  ،مستقيماً مسئوليت دنيا و آخرت آنها را بدوش دارد  .چنانچه
رسول اهلل  ميفرمايند :
ول اع إن ارِعياتِِه إِ
ول اع إن ارِعياتِِه اوالار ُج ُل ار ٍاع ِِف أ إاهلِ ِه او ُهاو ام إسئُ ٌ
اْل ام ُام ار ٍاع اوام إسئُ ٌ
« ُكلُّ ُك إم ار ٍاع اوُكلُّ ُك إم ام إسئُ ٌ
ول اع إن ارِعياتِِهِ »
” همة شما راعي هستيد وهمة شما مسئول از رعيت خود ميباشيد  ،امام شبان است و از رعيت
خود مسئول است  ،مرد در خانة خود شبان است و از رعيت خود مسئول است “
اين مسئوليت همچنانكه شامل حاجات مادي مانند تهية طعام  ،لباس  ،مسكن و ساير نيازهاي
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زندگي ميشود  ،شئون ديني و تعليمي آنها را نيز در بر ميگيرد كه رئيس خانواده بايد به آن توجه
نموده و امور اسالم را به آنها تعليم دهد  .اهلل متعال در مدح يكي از پيامبران گرامي اش ميفرمايد :
(            مريم)55/
” و همواره خانواده اش را به نماز و زكات فرمان مي داد  ،و نزد پروردگارش پسنديده بود “
(            التحريم)/

” اى مؤمنان ! خود و خانواده خود را از آتشى كه هيزم آن انسان ها و سنگ ها است  ،حفظ
كنيد “ 
وقايه و حفاظت آنها از آتش تنها از طريق دعوت به اسالم و اطاعت از اوامر الهي و اجتناب
از نواهي ممكن است .

حقوق مدعو :

 58ـ مهمترين حق مدعو اينست كه داعي نزد او رفته و دعوت اسالم را برايش تقديم
نمايد  .نه اينكه در خانه نشسته و منتظر آمدن مردم باشد  .رسول اهلل  كه اولين داعي دين اهلل بود
 ،هميشه به مجالس قريش رفته و آنها را بسوي اسالم دعوت مينمود  .عالوه برآن  ،به اطراف مكه
رفته و آنها را به اسالم فرا ميخواند  .همچنان در ايام حج به اقامتگاههاي اقوام و قبايل مختلف
رفت و دعوت اسالم را بر آنها عرض مينمود و نمايندگان و بزرگان هر قوم و قبيلة كه به مكه مي
آمدند رسول اهلل  به استقبال آنها رفته و اسالم را برايشان تقديم ميكرد  .در سيرت ابن هشام
چنين آمده است كه :
” رسول اهلل  در ايام حج نزد قبايل مختلف عرب رفته و آنها را به اسالم دعوت مينمود و به
آنها ميگفت كه اهلل متعال مرا بحيث پيامبر انتخاب نموده و مكلف گردانيده است كه اين رسالت
آسماني را به مردم برسانم  .بعداً از آنها ميخواست كه سخن او را تصديق نموده و از او حمايت
كنند تا دين اهلل متعال را به تمام مردم برساند  .ايشان در برابر هر قبيله ايستاده و ميگفتند :
” اي بني فالن ! من فرستادة اهلل متعال بسوي تمام شما هستم  ،اهلل متعال شما را امر ميكند كه
تنها او را عبادت كنيد و چيزي را با او شريك نسازيد و اين بتها و خدايان باطلي را كه پرستش
ميكنيد ترك بگوييد  .به من ايمان بياوريد و سخنم را تصديق كنيد واز من دفاع و حمايت كنيد تا
رسالتي را كه اهلل متعال بمن سپرده است به تمام مردم برسانم “
ايشان كه از قدوم هر شخص صاحب مقام و منزلت در قوم خود خبر ميشد  ،به سرعت به
استقبال او رفته و دعوت خود را برايش شرح ميكرد .حتي ايشان به دعوت مردم در داخل مكه
اكتفاء نكرده و در خارج از مكه نيز دعوت خود را آغاز كردند  .به همين هدف ابتداء بسوي طايف
رفتند و در آنجا عدة را كه در آنروز از سرداران و بزرگان ثقيف بودند به اسالم دعوت نمودند .
 50ـ درينجا اين سؤال پيش ميشود كه چرا بايد داعي به دنبال مدعو برود ؟ و چرا مدعو نزد
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داعي نميآيد؟
اين سؤال را ميتوان از چند وجه جواب داد :
اول  :وظيفة انبياي كرام تبليغ و رساندن دعوت است  .چنانچه اهلل متعال ميفرمايد :
(            المائده)/

” اي پيامبر ! آنچه بسوي تو از جانب پروردگارت نازل شده است به مردم برسان“
همچنان ميفرمايد :
(         النور)54/
” و بر عهده اين پيامبر جز رساندن آشكار [ پيام وحى ] نيست “
تبليغ و رساندن دعوت به مردم در اكثر اوقات مستلزم آنست كه پيامبر  به قصد آنها رفته و
دعوت را به صورت درست برايشان تقديم نمايد  .زيرا ممكن است كساني وجود داشته باشند
كه ضمير شان آلوده نشده و دعوت را به آساني بپذيرند اما هنوز دعوت برايشان نرسيده باشد و يا
ممكن است كه دعوت به صورت صحيح برايشان نرسيده باشد و ممكن آنها نميخواهند كه نزد
پيامبر رفته و از حقيقت امر خود را آگاه سازند  .بخاطر وجود همين احتماالت است كه رسول اهلل
 به اماكن مردم آمده و آنها را به سوي اسالم فرا ميخواند .
دوم  :شفقت بيمثال و ترحم پيامبر كريم  كه در قلب مبارك شان نسبت به بندگان اهلل متعال
موج ميزد و حرص و آرزويي كه در هدايت و نجات مردم از كفر داشت  ،ايشان را وادار ميكرد
كه نزد مردم رفته و آنها را بسوي اسالم دعوت نمايد .
سوم  :كسانيكه از اسالم و دعوت اسالمي دور مانده اند  ،قلب مريض دارند و كسانيكه به
امراض معنوي قلب گرفتار اند مرض خود را احساس نميكنند و به همين خاطر ضرورتي به
عالج خود نيز نميبينند  .پس نبايد انبياي كرام منتظر آمدن آنها بنشيند بلكه بايد نزد آنها رفته و در
قدم نخست آنها را به مرضي كه گرفتار اند خبر دهد و بعد از آن عالج مناسب را برايشان تقديم
نمايند  .زيرا يكي از اعراض و عاليم مرض شان اينست كه از دعوت اسالمي و آمدن نزد پيامبر 
خود داري ميكنند .
 51ـ پس دعوتگر مسلمان بايد شيوة پيامبر گرامي اسالم را در پيش گرفته و به سوي مردم
بشتابد  .به مجالس  ،قريه ها  ،محالت بودباش و محل كار آنها رفته و ايشان را بسوي اسالم
دعوت نمايد  .چقدر خوشايند و نيكو خواهد بود كه دعوتگران مخلص بسوي قريه جات رفته و
هر فردي مسئوليت محلة را بعهده بگيرد  .امام غزالي  در همين معني ميفرمايد :
« يتكفل كل عاَل إبقليم أو بلدة أو ملة أو مسجد أو مشهد فيعلم أهله دينهم ومييز ما يضرهم عما ينفعهم وما
يشقيهم عما يسعدهم ،وَل ينبغي أن يصرب إَل أن يسأل عنه ،بل ينبغي أن يتصدى لدعوة الناس إَل نفسه فإهنم
ورثة األنبياء ،واألنبياء ما تركوا الناس على جهلهم بل كانوا ينادوهنم ِف َمامعهم ويدورون على أبواب دورهم ِف
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اَلبتداء ويطلبون واحداً واحداً فريشدوهنم ،وهذا فرض عْي على العلماء كافة .وعلى السَلطْي كافة أن يرتبوا ِف
كل قرية وِف كل ملة فقيهاً متديناً يعلم الناس دينهم فإن اْللق َل يولدون إَل جهاَلً فَلبد من تبليغ الدعوة إليهم ِف
1
األصل والفرع»
” هر عالمي بايد كفالت منطقه  ،شهر  ،محله و مسجدي را بعهده گرفته و دين را به اهل آن
تعليم دهد و مضرات و منافع را برايشان تميز نموده و آنچه سبب بدبختي و شقاوت شان ميشود
از آنچه سبب سعادت شان ميشود برايشان معرفي نمايد  .آنها نبايد منتظر باشند تا ديگران از آنها
سؤال كنند  ،بلكه خود بسوي مردم رفته و آنها را دعوت نمايند  .زيرا علماء ورثة انبياء عليهم
السالم هستند و انبياء مردم را بر جهل شان نگذاشتند بلكه به مجامع و خانه هاي شان رفته و فرد
فرد شان را مخاطب قرار داده و ارشاد نموده اند  .اين كار بر تمام علماء و سالطين فرض عيني
است كه براي هر قريه و محلة يك نفر فقيه متدين را تعين نمايند تا مردم را تعليم ديني دهند زيرا
مردم جاهل بدنيا مي آيند پس بايد دعوت در اصول و فروع ديني به ايشان برسد “
هیچ انساني بي ارزش پنداشته نشود :
 5ـ براي داعي جايز نيست كه كسي را حقير و بي ارزش پنداشته و از دعوت كردن او
استغناء نشان دهد  .زيرا هر انسان حق دارد كه بسوي خير دعوت شود  .شايد كسي را كه در نظر
داعي بي ارزش مي آيد  ،نزد اهلل متعال از وزن زيادي برخوردار بوده و خدمت بزرگي را به
اسالم و دعوت اسالمي تقديم نمايد .
رسول اهلل  با هر شخصي كه مقابل ميشد  ،دعوت اسالم را برايش عرضه مينمود چنانچه در
سيرت نبوي ميخوانيم كه :
” چون رسول اهلل  دعوت خود را به تمام قبايل عرب كه به حج آمده بودند  ،عرض نمود
هيچ يك ازين قبايل به دعوت ايشان لبيك نگفته و از قبول آن اباء ورزيدند  .در بازگشت ،از نزد
شش نفر از قبيلة خزرج گذشت كه در عقبة «مني» نشسته و مصروف تراشيدن سرهاي خود بودند
 .رسول اهلل  نزد آنها رفته و دعوت اسالم را برايشان تقديم نمود و آياتي از قرآن مجيد را برايشان
تالوت نمود  .آنها دعوت پيامبر  را پذيرفته و ايمان آوردند و بعد از بازگشت به مدينه خبر رسول
اهلل  را به قوم خود رسانده و آنها را بسوي اسالم دعوت نمودند  .ديري نگذشت كه اسالم در بين
2
مردم مدينه پخش گرديده و هيچ خانة نماند كه در آن ذكري از رسول اهلل  نباشد.
مشاهده ميكنيم كه رسول اهلل  اين شش نفري را كه مصروف تراشيدن سرهاي خود بودند بي
ارزش ندانست و بعد از آنكه تمام قبايل اطراف مكه از قبول دعوت او اباء ورزيدند  ،اين توهم
برايشان دست نداد كه چه اميدي به اين تعداد معدود ميتوان داشت كه مصروف تراشيدن سرهاي

======================================================
 1ـ احياء علوم الدين ج 3ص154
2ـ امتاع األسماع ص 32ـ 33
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خود هستند ؟!
همين اشخاص معدود بودند كه بحيث نخستين داعيان دين اسالم وارد مدينه شده و مردم را
به اسالم مشرف گردانيدند  .پس داعي مسلمان بايد هيچ كس و هيچ جماعتي را بي ارزش
ندانسته و از دعوت آنها كناره گيري نكند  .شايد بدست همينها خير كثيري به دعوت برسد .
وجايب مدعو :
 5ـ حق مدعو اين بود كه داعي نزدش رفته و دعوت را برايش برساند و در هيچصورتي
حقير و بي ارزش تلقي نگردد  .در مقابل بااليش واجب است كه دعوت الي اهلل را پذيرفته و
نداي پروردگار خود را كه خير وحق است لبيك بگويد .
اما بخاطر بيان واقعيتها و استفادة داعي و بخاطر اينكه داعي گرفتار يأس نگرديده و هميشه
اميدوار باشد بايد گفت كه :
مردم در قبول دعوت به يك مستوا قرار ندارند  .بلكه عدة از آنها خيلي به سرعت بسوي
دعوت ميشتابند و پيام الهي را قبول ميكنند و تعداد ديگري در قبول دعوت خيلي بطي و سست
اند و سايرين به درجات مختلف در بين ايندو طبقه قرار دارند .
عدة از مردم چنان اند كه بمجرد شنيدن دعوت اسالمي بدون هيچ تردد و انديشة به قبول آن
مبادرت مي ورزند تو گويي كه آنها منتظر شنيدن چنين پيامي بوده اند  .از مثالهاي اين گونه
انسانها ميتوان از ايمان آوردن ابوبكر صديق و ساحران موسي عليه السالم ياد آور شد .
رسول اهلل  در مورد ايمان آوردن ابوبكر  ميفرمايد  ” :هيچ كسي را به اسالم دعوت نكردم
مگر اينكه در ابتداي امر گرفتار تردد و جدال ذهني گرديد  .اما ابوبكر صديق  بمجرد شنيدن
دعوت هيچ درنگي نكرده و بدون تردد و انديشة اسالم را پذيرفت “ 1ا
اهلل متعال از ايمان آوردن ساحراني كه فرعون مصر براي ابطال معجزه هاي موسي عليه السالم
گرد آورده بود  ،چنين حكايت ميكند :
              
                
           
                
(        الشعراء 45/ـ )51

” پس موسى عصايش را افگند  ،ناگاه آنچه را جادوگران با نيرنگ ساخته بودند  ،بلعيد )45(.
پس جادوگران [ از هيبت و عظمت اين معجزه كه يافتند كارى اهلل است نه جادو ] به سجده
======================================================
1ـ سيرت ابن هشام ج 1ص268
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افتادند  )4(.گفتند  :ما به پروردگار جهانيان ايمان آورديم  )4(،پروردگار موسى

و هارون  )48(.فرعون گفت  :پيش از آنكه به شما اجازه دهم به او ايمان آورديد  ،حتماً او
بزرگ شماست كه جادوگرى را به شما آموخته است  ،پس به زودى خواهيد دانست كه مسلماً
دست ها و پاهاى شما را يكى از راست و يكى از چپ قطع خواهم كرد  ،و يقيناً همة شما را به

دار خواهم آويخت  )4(.گفتند  [ :در اين شكنجه و عذاب ] هيچ زيان و باكى [ بر ما ] نيست ،

يقيناً ما به سوى پروردگارما باز مي گرديم  )50(،قطعاً ما اميدواريم كه چون نخستين ايمان

آورندگان [ از اين قوم ]بوديم  ،پروردگارما خطاهاى ما را بيامرزد  “ )51(.

اين ساحران آمده بودند كه دعواي باطل و كفري فرعون را نصرت نموده و در مقابل دعوت
موسي عليه السالم مقاومت نمايند  .اما زمانيكه معجزات موسي عليه السالم را مشاهده كردند  ،به
يقين دانستند كه اين كار از جملة سحر و ساحري نيست كه آنها آموخته اند  .بلكه معجزة است
كه اهلل متعال بخاطر اثبات صداقت موسي عليه السالم برايش داده است  .پس بدون درنگ و
ترددي ايمان خود را اعالن نموده و الفاظي را بزبان آوردند كه قوت و قدرت نوري را به نمايش
گذاشت كه در قلبهاي شان داخل شده و تمام انديشه هاي باطل را درهم شكست  .و بي اختيار

زبان شان آواز داد كه ”  “      و چون فرعون لعين آنها را
مورد تهديد قرار داد با كمال بي پروايي به تهديدات فرعون گفتند  “   ” :يعني هچ ضرري

بعد ازين بما نميرسد  .زيرا عذاب تو ساعتي بيش نخواهد بود و ميتوانيم كه آنرا تحمل كنيم  .و ما
ميخواهيم كه با پروردگار خود با اين اميد مالقي شويم كه گناهان گذشتة ما را مغفرت نمايد .
اين دو نمونه از كساني بود كه دعوت را بزودي ميپذيرند  .اما نمونه هاي كسانيكه در قبول
دعوت تعلل ورزيده و در برابر دعوت مقاومت كرده اند  ،خيلي زياد است كه درينجا ميتوان از
قوم نوح عليه السالم ياد كرد كه چنانچه قرآن كريم حكايت ميكند  ،نوح عليه السالم مدت
نهصدوپنجاه سال در بين شان دعوت نمود اما جز عدة قليلي ايمان نياوردند  .همچنان ابوسفيان و
مردم مكه بعد از دشمني خيلي شديد ومعركه هايي كه بيست سال طول كشيد ،بعد از فتح مكه
مسلمان شدند  .و بر عالوة اينها كساني بودند كه تا آخرين لحظات زندگي ايمان نياورده و بحالت
كفر از دنيا رفتند .

 54ـ وجيبة ديگر مدعو اينست كه بعد از آنكه اهلل متعال او را به هدايت اسالم مشرف

گردانيد ،حق اين نعمت را بايد اداء نمايد  .يعني زندگي خود را مطابق ارزشهاي اسالمي عيار
نموده و عبادت اهلل متعال را به همان نحوي اداء نمايد كه قرآن كريم و سنت نبوي بيان كرده
است .تا مسلماني اش آميخته با نفاق نبوده و ادعاي مسلماني نمايد اما حقوق آنرا اداء نكند .
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فصل دوم :
اصناف مدعوين
زمینۀ سخن :
 55ـ در هر جامعة تعدادي از اشرافيان و درباريها وجود دارند كه از نفوذ خاص اجتماعي
برخوردار بوده و در اكثر جاها قدرت حاكمه نيز در اختيار شان قرار دارد  .اينها صنف اول
مدعوين را تشكيل ميدهد  .و قرآن كريم آنها را بنام ” مأل “ ياد كرده است  .در مقابل آنها جمهور
و عامة مردم قرار دارد كه صنف دوم مدعويين را تشكيل ميدهند  .زمانيكه جمهور مردم دعوت
اسالمي را لبيك گفته و جامعة اسالمي تشكيل گرديد و اسالم غالب گرديد  ،طبقة ديگري ظهور
ميكند كه در زبان دعواي ايمان و اسالم را دارند اما در باطن كافرند  .قرآن كريم اين طبقه را بنام
” منافق “ ياد كرده است كه صنف سوم مدعوين را تشكيل ميدهد  .عدة ديگري نيز تبارز ميكنند
كه اسالم را پذيرفته و در ايمان خود صادق اند  ،اما احياناً گرفتار هواي نفس و وسوسه هاي
شيطاني گرديده و بسوي معاصي و گناهان ميروند  .اين گروه كه اهل معصيت ناميده ميشوند ،
صنف چهارم مدعوين را تشكيل ميدهند  .پس در بحثي كه در پيش داريم در مورد اصناف چهار
گانة صحبت ميكنيم كه در برابر داعي قرار دارند .
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بحث اول :

مأل (اشراف زادگان و درباريها)
تعريف مأل :
 5ـ قرآن كريم كلمة ” مأل “ را در داستانها انبياء و ماجرا هاي آنها با اقوام شان استعمال
نموده است  .مفسرين در شرح اين كلمه ميگويند :
1
” مأل عبارت از قشر اشرافي  ،درباري ها و روؤساء و سرداران قوم بودند “
پس كساني شامل اين قشر اند كه در جامعه از نفوذ و قدرتي برخوردار بوده و مردم بنابر
ارزشها و معيارهاي حاكم بر همان جامعه  ،آنها را بحيث اشراف وبزرگان خود پذيرفته و در
عرف مردم مستحق قيادت و سيادت بوده و در بعضي موارد عمالً سيادت و رياست آنها را بعهده
داشته باشد .
اطالق اين اسم در قرآن كريم بر قشر مذكور  ،بنابر واقعيتهاي موجود در جامعه صورت گرفته
است نه اينكه آنها واقعاً مستحق رياست و سيادت جامعة خود بوده اند  .اين اسم گذاري شباهت
زيادي به اصطالحاتي دارد كه در نامه هاي رسول اهلل  به پادشاهان روم و فارس  ،استعمال شده
است  .رسول اهلل  امپراتور روم را بنام ” عظيم روم “خطاب كرده اند  .كه استعمال اين عبارت
در مورد پادشاه روم از قبيل بيان واقعيت بوده و به اين معناست كه او در بين روم عظيم بوده و
رياست آنها را بدست دارد  .نه اينكه حقيقتاً مستحق اين صفت ميباشد .
مأل و دعوت الي اهلل :
 5ـ صفت غالب درين قشر در هر قوم و منطقة اين بوده است كه هميشه در برابر دعوت
قرار گرفته و با داعيان دين الهي به جنگ و مقابله برخاسته اند  .بلكه هميشه در پيشاپيش لشكر
مخالف دعوت قرار گرفته و رهبري تبليغات سوء  ،تكذيب و متهم سازي انبياي كرام را بعهده
گرفته و به گمراه سازي مردم مصروف بوده اند  .قرآن كريم ميفرمايد :

======================================================
1ـ تفسير قرطبي ج 3ص ، 223 ، 234ج 12ص ، 121تفسير ابن كثير ج 2ص223
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(         سباء 4/ـ )5

” در هيچ شهرى هيچ بيم دهنده اى نفرستاديم مگر آنكه عياشان مغرور و سرمستِ آنان گفتند :
ما به آنچه شما را به آن فرستاده اند  ،كافريم !( )4و گفتند  :اموال و فرزندان ما از شما بيشتر
است و [ اين دليل توجة خاص اهلل به ماست ; بنابراين اگر عذابى هم باشد ] ما را عذاب نخواهد
كرد  “ )5(.
اهلل متعال درين آيات به رسول اهلل  خبر داده و ضمن آن تسليت ميدهد كه در هيچ قومي
نبوده است كه پيامبري بفرستد مگر اينكه مترفين (عياشان) آن قوم كه همان صاحبان قدرت ،
حشمت  ،ثروت بوده و شب و روز مصروف عياشي اند  ،در مقام رهبري شر و فساد قرار گرفته
1
و در خطاب به انبياء كرام گفتند كه ما هرگز به تو ايمان نمي آوريم و نه از تو متابعت ميكنيم .
اهلل متعال در مورد نوح عليه السالم ميفرمايد :
                
               
(األعراف 5/ـ )0

” به يقين  ،نوح را به سوى قومش فرستاديم  ،پس به آنان گفت  :اى قوم من ! اهلل را بپرستيد ،
كه شما را جز او معبودى نيست  ،من قطعاً از عذاب روز بزرگ بر شما ميترسم  )5(.اشراف
و سران قومش گفتند  :مسلماً ما ترا در گمراهى آشكار مي بينيم !(“ )0
پس اين قشر ” مأل “ اشرافيان و بزرگان قوم نوح عليه السالم بودند كه مانع راه دعوت گرديده
و پيامبر گرامي اهلل متعال را متهم به گمراهي و ضاللت مينمودند  .يقيناً اين كردار آنها زشت ترين
ظلمي بود كه آنها مرتكب گرديده و دين حق را كه نوح عليه السالم از جانب پروردگارش آورده
بود گمراه ميخواندند و مردم را از قبول حق مانع ميشدند .
اما اين منطق قشر درباري و متكبرين است كه در هر زمان و مكان ظاهر ميگردد  .چنانچه
ميبينيم كه صناديد قريش نيز در برابر دعوت رسول اهلل  قرار گرفته دعوت مبارك وي را گمراهي
خواندند و ايشان را متهم به كذب و افتراء نموده و به آزار و اذيت رسول اهلل  و ياران مخلص
شان ادامه دادند و تا آخرين لحظه از توطئه گري و سنگ اندازي در راه دعوت باز ننشستند  .اهلل
متعال ميفرمايد :
              
======================================================
1ـ تفسير ابن كثير ج 3ص540
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  9             
         5        
(ص4/ـ )

” و از اينكه بيم دهنده اى از جنس خودشان به سوى آنان آمده است تعجب كردند  ،و كافران
گفتند  :اين جادوگرى بسيار دروغگوست  )4(.آيا [ محمّد ]معبودان [ گوناگون ] را معبودى يگانه
قرار داده است ؟ به راستى [ كه منحصر كردن معبودان در يك معبود ]چيزى بسيار شگفت
است  )5(.سران و اشرافشان روان شدند [ و فرياد برداشتند ] كه برويد و بر پرستش و نگهدارى
معبودانتان ايستادگى كنيد زيرا از اين دعوت [ به سوى اهلل يگانه ] رياست و آقايى برشما اراده
شده است  )(.ما اين [ پرستش معبود يگانه ] را در آخرين آيين [ كه پدران ما بر آن بودند ]
نشنيده ايم ؛ اين جز دروغى ساخته شده نيست “ )(.
” مأل “ درين آيت عبارت از بزرگان  ،اشرافيان و رهبران قريش است كه به قوم خود گفتند ؛
1
بردين خود ثابت بمانيد و دعوت توحيد را كه محمد  براه انداخته است قبول نكنيد
در سيرت رسول اهلل  واقعات زيادي وجود دارد كه نمايانگر موقف اشرافيان و بزرگان قريش
و سران ساير قبايل در برابر دعوت رسول اهلل ميباشد  .چنانچه ابن هشام روايت ميكند كه :
” رسول اهلل  بسوي قبايل مختلف عربي رفته وآنها را بسوي اسالم دعوت مينمود  .ابولهب
در هر جايي به دنبال رسول اهلل  آمده و مردم را از قبول دعوت ايشان منع ميكرد و ميگفت :
2
سخن او را نشنويد و از او اطاعت نكنيد “
همچنان زمانيكه بسوي طايف رفت تا ساكنان آنجا را به اسالم دعوت نمايد  ،با گروهي
روبرو شد كه در آنروز از اشراف و سرداران ثقيف بشمار ميرفتند  .رسول اهلل  دعوت خود را به
آنها عرضه نمود  .اما آنها دعوت ايشان را به بدترين صورت رد نمودند و جاهالن و غالمان خود
را تحريك كردند تا پيامبر عليه السالم را دشنام داده و با سردادن شورو غوغا مردم را برعليه ايشان
3
بشورانند :
اسباب عداوت ” مأل “ با دعوت الي اهلل :
 58ـ با دقت و تأمل در آياتي كه داستان انبياي كرام را بيان نموده و برخورد اقوامشان را
در برابر دعوت شرح ميدهد  ،ميتوانيم يك سلسله عوامل و اسبابي را تعين نماييم كه در برخورد
======================================================
1ـ تفسير بن كثير ج 4ص27
2سيرت ابن هشام ج 2ص32
3ـ سيرت ابن هشام ج 2ص 27ـ 28
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مستكبرين با دعوت الهي در هرعصر و زمان به صورت مشترك وجود داشته است  .مهمترين
خصلتي كه در تمام آنها به صورت مشترك وجود دارد عبارت از تكبر است كه در اعماق قلب
شان نفوذ كرده است و در كنار آن  ،محبت وعالقه به رياست و مقام دنيوي  ،رسوبات ذهني عهد
جاهليت و شبهاتي كه بحيث دليل در ذهن شان خطور ميكند نيز تأثير بسزايي در كجروي و
برخورد خصمانة آنها با دعوت اسالمي دارد .
اينك شرح مختصري در مورد هر كدام ازين عوامل تقديم نموده و آيات و آثاري كه درين
مورد آمده است خدمت تان تقديم ميكنيم .

اول  -تكبر :
 5ـ تكبر بدترين اخالق و مهلك ترين آفتي است كه در نفس عدة از انسانها جاي گرفته و
آثار و نتايج آن در كردار  ،گفتار و مواقف آنها به اشكال مختلف ظاهر ميگردد .
بدترين مظهر تكبر و خود بزگبيني همانا نديده گرفتن حق است كه حتي در بعضي حاالت با
وجود اينكه خود ميدانند و حق را ميشناسند  ،اما تكبر و خودپسندي آنها مانع ميشود كه به حق
اعتراف نموده و در برابر آن تسليم گردند  .همچنان تكبر و غرور سبب ميشود كه انسانهاي متكبر
از فضليت و برتري ديگران انكار نموده و حاضر به قبول فضيلت ديگران نشوند  .زيرا شخص
متكبر از شناخت و تعين قدر و منزلت خود عاجز بوده و هميشه خود را برتر و بلندتر از همه
ميدانند  .اين پندار غلط باعث ميشود كه ديگران را حقير شمرده و از همراهي و قرار گرفتن در
يك صف با انسانهاي ديگر خود داري نمايند و چون قيادت و رهبري را حق انحصاري خود
ميدانند  ،لذا هرگز حاضر نميشوند كه تحت رهبري شخص ديگري قرار گيرند  .درين ميان ،
حسد نيز داخل گرديده و دشمني آنها را در برابر اهل حق تشديد نموده آنها را در برابر حق
لجوج تر ميسازد و كار به جايي ميرسد كه به هيچ صورتي حاضر به قبول حق نگرديده و در
هرحالتي از آن انكار كنند .
 00ـ آياتي كه تكبر را بحيث بارزترين صفت قشر ” مأل “ معرفي ميكند و نتايجي را كه
اين صفت قبيح به بار مي آورد  ،خيلي زياد است كه به عنوان نمونه بعضي از آنها را درينجا نقل
ميكنيم .
 1ـ           5  
(  النمل )14/
” و آنها را در حالى كه باطنشان به الهى بودن آن معجزات يقين داشت  ،ستمكارانه
وبرترى جويانه انكار كردند  .پس با تأمل بنگر كه سرانجام مفسدان چگونه بود ؟ “
يعني فرعون و قومش از نبوت موسي عليه السالم انكار نمودند  ،در حاليكه در نفسهاي خود
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متيقن به حقانيت موسي عليه السالم بودند و يگانه عامل اين انكار و ظلمي كه بر موسي عليه
السالم روا داشتند  ،تكبر و خود بزرگبيني شان در برابر موسي عليه السالم بود .
ـ                
                

(األعراف 5/ـ  )0
” به يقين  ،نوح را به سوى قومش فرستاديم  ،پس به آنان گفت  :اى قوم من ! اهلل را بپرستيد ،
كه شما را جز او معبودى نيست  ،من قطعاً از عذاب روزى بزرگ بر شما مي ترسم )5(.
اشراف و سران قومش گفتند  :مسلماً ما تو را در گمراهى آشكار مي بينيم !(“ )0
درينجا نيز مشاهده ميكنيم كه قوم نوح عليه السالم هدايتي را كه نوح عليه السالم آورده است
گمراهي ميخوانند و نور آنرا ظلمت ميگويند و مدعي اند كه دعوتي را كه نوح عليه السالم تقديم
ميكند سراسر گمراهي آشكار و بين است  .در حاليكه اين پندار و گفتار شان روشنترين دليلي بر
كوردلي و نابخردي آنها بوده و نشان ميدهد كه آنها از ديدن حق محروم اند و همين كوردلي
سبب هالكت آنها نيز گرديده است :
             
(    األعرف )4/

” پس او را تكذيب كردند  ،ما هم او و كسانى كه در كشتى همراهش بودند  ،نجات داديم
و كسانى كه آيات ما را تكذيب كردند  ،غرق نموديم ; زيرا آنان گروهى كوردل بودند “ .
 ـ اهلل متعال از سرداران و اشرافيان قوم عاد خبر ميدهد كه به پيامبر خود هود عليه السالم
گفتند :
             
(   األعراف)/

” اشراف و سران قومش كه كافر بودند گفتند  :ما تو را در سبك مغزى و نادانى مي بينيم و تو
را از دروغگويان مي پنداريم!! “ 
مقصد از سفاهت عبارت از بيخردي و حماقت است  ،پس ميبينيم كه قوم هود عليه السالم نيز
پيامبر شان را احمق و بيعقل ميخواند !! در حاليكه اگر چشم بصيرت شان بينا ميبود  ،حتماً
حقانيت دعوت هود عليه السالم را درك ميكردند .
 4ـ اهلل متعال در آيات متعددي بيان ميكند كه صناديد و اشرافيان قريش دعوت رسول اهلل 
را دروغ و سخنان خود ساخته خوانده و مردم را از قبول آن باز داشتند  .اهلل تعال ميفرمايد :
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(          5  ص)0/

” ما اين [ پرستش معبود يگانه ] را در آخرين آيين [ كه پدران ما بر آن بودند ] نشنيده ايم ;
اين جز دروغى ساخته شده نيست “ 
همچنان آنها پيامبر گرامي اسالم را گاهي ديوانه خطاب كردند و زماني هم جادوگر خواندند و
گاهي هم شاعر گفتند .
 5ـ از برخورد اشرافيان قوم نوح عليه السالم با دعوت الهي حكايت كرده و ميفرمايد :
               
               

(هود )/
” اشراف و سران كافر قومش گفتند  :ما ترا جز بشرى مانند خود نمي بينيم  ،و كسى را جز
فرومايگان كه نسنجيده و بدون انديشه از تو پيروى كرده باشند مشاهده نمي كنيم  ،و براى شما
هيچ برترى و فضيلتى بر خود نمي بينيم  ،بلكه شما را دروغگو مي پنداريم “
قوم هود ميگويند كه از تو جز اراذل و بيخردان قوم (مقصد شان فقراء  ،ناتوانان و پيشه وران
است )كس ديگري پيروي نكرده است و در ميان پيروان تو هيچ يك از اشرافيان و سرداران قوم
وجود ندارد  .پس چگونه ما دعوت ترا لبيك گفته و در قطار اين فقراء و بيچارگان قرار گرفته و
از تو متابعت كنيم ؟!!
بعد از آن ميگويند كه اين بيخرادان و به تعبير آنها اراذل بدون تفكر و سنجش و تعقل از تو
پيروي كرده اند  .زيرا آنها بيخرد اند  ،بعد از آن به الفاظ تمسخر آميزي ميگويند كه هيچ نوع
فضليت و برتري در بين پيروان او وجود ندارد  ،و باآلخره به اين نتيجه ميرسند كه پيامبر درغگو و
فريبكار است.
تمام اين مواقف و سخنان منشائي جز تكبر و غرور ندارد كه در اعماق نفسهاي شان ريشه
دوانيده است و سبب ميگردد كه آنها از قبول حق به اين دليل خود داري نمايند كه اراذل از آن
پيروي كرده اند !! اما اين حقيقت از نظر شان پنهان مانده است كه حق هميشه حق است و فرقي
نميكند كه ضعفاء ازآن پيروي كنند و يا سرداران و اشرافيان قوم پيرو آن باشند  .و تنها اين پيروان
حق و حقيقت اند كه سزاوار هرگونه شرافت  ،برتري و رياست بوده وبايد به مقام رهبري جامعه
صعود كنند و كساني اراذل و بيخرد اند كه از قبول حق خود داري كرده و با عناد و لجاجت در
برابر آن واقع ميگردند اگر چه درعرف حاكم بر جامعه بحيث امير  ،اشراف زاده و درباري شناخته
شوند .
 ـ اهلل متعال در مورد فرعون و درباريان او ميفرمايد :
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            9
(      المؤمنون 45/ـ  )48

” سپس موسى و برادرش هارون را با معجزات و آيات خود و دليلى روشن فرستاديم )45(،
به سوى فرعون و سران و اشراف قومش  ،پس تكبّر ورزيدند ; و آنان قومي برترى جو
بودند  )4(.و گفتند  :آيا به دو بشرى كه مانند خودمان هستند ايمان بياوريم در حالى كه قوم
[ و قبيله ] آن دو بردگان ما هستند ؟( )4در نتيجه هر دو را تكذيب كردند و از هالك شدگان
شدند “ )48(.
فرعون و قوم او با تكبر و غرور زايد الوصفي از اتباع حق انكار كرده و سخناني در منتهاي
جاهليت و بيخردي را بعنوان دليل كفر شان اظهار داشتند  .فرعون كسي بود كه تكبر و غرورش
بجايي رسيد كه دعواي الوهيت نموده و فرياد زد كه :
(       النازعات )4/
” پس (فرعون) گفت  :من پروردگار برتر تان هستم “
 ـ در سيرت نبوي منقول است كه عده از سرداران و مستكبرين قريش به رسول اهلل 

گفتند :ما هرگز قبول كرده نميتوانيم كه با اين گروه فقير و بي بضاعت در يك مجلس بنشينيم  .كه
مقصد شان عمار  ،صهيب  ،بالل و امثال آنها بود  .و اظهار كردند كه ما زماني به مجلس تو داخل
ميشويم كه اينها را از خود دور كني و زمانيكه ما نزد تو نشسته بوديم به اينها اجازة دخول ندهي!!
اهلل متعال اين آيت را در جواب شان نازل نموده و خطاب به پيامبر  فرمود :

            9 
      8

”با كسانى كه صبح و شام  ،پروردگارشان را مي خوانند در حالى كه همواره خشنودى او را
مي طلبند  ،خود را پايدار و شكيبا دار  ،و در طلب زينت و زيور زندگى دنيا ديدگانت [ از
التفات ] به آنان [ به سوى ثروتمندان ] برنگردد “
و بعد از آن در مورد اهل طغيان و كسانيكه از اطاعت پيامبر  خود داري كرده اند چنين
دستور ميدهد :
              
(الكهف )8/

” و از كسى كه دلش را [ به سبب كفر و طغيانش ] از ياد خود غافل كرده ايم و از هواى
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نفسش پيروى كرده و كارش اسراف و زياده روى است  ،اطاعت مكن “

 8ـ اهلل  در مورد مستكبرين قوم قريش و امثال شان كه از ايمان به رسالت محمد  اباء

ورزيده اند ميفرمايد :
              
              
(            الزخرف 1/ـ  )

” و گفتند  :اين قرآن چرا بر مردي بزرگ از ميان يكى از اين دو شهر [ مكه و طايف ] نازل
نشد ؟ !( )1آيا آنان هستند كه رحمت پروردگارت را تقسيم مي كنند ؟ ما در زندگى دنيا
معيشت آنان را ميانشان تقسيم كرده ايم  ،و برخى را از جهت درجات [ فكرى و مادى ] بر برخى
برترى داده ايم تا برخى از آنان برخى ديگر را [ در امر معيشت و ساير امور ] به خدمت گيرند ;
و رحمت پروردگارت از آنچه آنان جمع مي كنند  ،بهتر است “ )(.
مفهوم آيت فوق اينست كه اعتراض كنندگان بر رسالت محمد  و مستكبريني كه از ايمان و
تصديق به رسالت ايشان اباء ورزيدند  ،چنين استداالل ميكردند كه ؛ چرا اين قرآن بر مردي از
اشرافيان ثقيف و يا كسي از بزرگان و صناديد قريش نازل نشده است ؟
اينها نيز تحت تأثير و فشار تكبر و خود برزگبيني  ،پيامبر  را خيلي كوچكتر از آن ميدانستند
كه وحي الهي بااليش نازل گردد  .و گمان ميكردند كه تنها مستكبريني امثال خود شان مستحق
اين كرامت و سيادت ميباشند  .اما اهلل متعال اين گمان شان را ترديد نموده و فرمود كه وحي در
اختيار اهلل است و ميداند كه رسالتش را در كجا قرار دهد .
دوم  -محبت با رياست و مقام :
 01ـ بيماري ديگري كه دامنگير ” مأل “ ميگردد  ،حب رياست و مقام است  .آنها
ميخواهند كه هميشه بر مردم مسلط بوده و امر و نهي در دست شان قرار داشته باشد  .به همين
خاطر با هر حركت و دعوتي كه اين تسلط و استبداد شانرا خاتمه دهد  ،در مقابله و جنگ واقع
ميگردند  .زيرا ميدانند كه دعوت اسالمي آنها را نيز مانند ساير مردم تابع حق گردانيده و از مقام
ظالمانة شان پائين ميكشاند  .پس با تمام وسايل و امكانات خود در برابر دعوت قرار گرفته و به
دشمني و عداوت با دعوتگران دين الهي ميپردازند  .و بخاطر اقناع ديگران اباطيلي را بعنوان دليل
حقانيت موقف خود به مردم پيش ميكنند  .آياتي كه نشان ميدهد كه صناديد هرقوم بخاطر
رياست و مقام خود از قبول دعوت خود داري كرده اند خيلي زياد است از جمله :
 1ـ اهلل  در داستان نوح عليه السالم ميفرمايد :
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(      5       المؤمنون )4/

” پس سران و اشراف قومش كه كافر بودند  ،گفتند  :اين جز بشرى مانند شما نيست كه مي
خواهد بر شما برترى جويد  ،و اگر اهلل مي خواست [ پيامبرى بفرستد ] قطعاً فرشتگانى [ را به
پيامبرى ]مي فرستاد ،ما اين [ سخنانى ] را [ كه نوح مي گويد ] ميان پدران پيشين خود نشنيده ايم “
درين آيات ميبينيم كه اشرافيان قوم نوح عليه السالم در راه دفاع از رياست و مقام ظالمانة كه
بر مردم دارند به دفاع برخاسته و به مردم ميگويند  :نوح با دعوتي كه براه انداخته است ميخواهد
كه برتري و عظمت خود را بر شما ثابت نموده و رياست و پادشاهي را از آن خود سازد  .آنها با
اين سخنان ميخواهند كه مردم را تحريك نموده و بر ضد نوح عليه السالم بشورانند تا از قبول
دعوت اباء ورزيده و در مقابل آن صف بگيرند  .و به اين ترتيب رياست و مقام شان حفاظت
گرديده هميشه بر مردم مسلط باشند .
در حاليكه حقيقت اينست كه انبياي كرام هيچگاهي خواستار رياست و پادشاهي نبوده و
نميخواهند كه خود را بر ديگران تحميل نمايند  .بلكه طبيعت دعوت چنين است كه در نتيجة
استمرار دعوت باآلخره امامت و رهبري جامعه به آنها سپرده ميشود و مردم با خوشي خاطر از
آنها اطاعت ميكند  .اما رياست و رهبري آنها هيچ مشابهتي با رياست و پادشاهي مستكبرين ندارد.
 ـ اهلل متعال در در مورد فرعون و درباريانش ميفرمايد :
 9           
               
             
        9      
(يونس 5/ـ  )8

” پس از آنان موسى و هارون را با آيات خود به سوى فرعون و اشراف و سران قومش

فرستاديم  ،پس آنان تكبّر ورزيدند و آنان گروهى گنهكار بودند  )5(.پس هنگامي كه حق از
نزد ما به سويشان آمد  ،گفتند  :مسلماً اين جادويى است آشكار  )(.موسى گفت  :آيا

دربارة حق هنگامي كه به سويتان آمد  ،مي گوييد  :آيا اين جادوست ؟ [ نه  ،اين جادو نيست ،

اگر جادو بود پيروزى نداشت ]زيرا جادوگران پيروز نمي شوند  )(.گفتند  :آيا به سوى ما

آمده اى تا ما را از آيينى كه پدران ما را بر آن يافته ايم  ،برگردانى و [ با نابود كردن ما ] قدرت
و حكومت در اين سرزمين براى شما دو نفر باشد ؟ و ما به شما دو نفر ايمان نمي
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آوريم !(“ )8
فرعون و اطرافيان او كه بدترين قوم و مجرم ترين انسانها بودند از قبول حق انكار نموده و از
پيروي موسي عليه السالم مستكبرانه اباء ورزيدند  ،اما اين استكبار و كجروي خود را با اين ادعاء
توجيه ميكردند كه موسي و هارون ميخواهند مردم را از دين آباء و اجداد شان گمراه نموده و
خود را به رياست و پادشاهي مصر برسانند  .و عظمت و كبرياي خود را برديگران ثابت نمايند .
درين واقعه نيز ميبينيم كه علت اساسي دشمني فرعون و درباريانش با دعوت موسي عليه
السالم تكبر و محبت با رياست و پادشاهي است  .انگشت اتهام بسوي موسي و هارون عليهما
السالم دراز نمودند تا دنيا پرستي خود را توجيه نمايند  .زيرا فرعون و درباريانش ميدانستند كه
پيروزي دعوت موسي عليه السالم به معناي نابودي سلطنت و پادشاهي ظالمانة آنها ميباشد .
 ـ در مورد بزرگان قريش ميفرمايد :
         9      
(ص )/

” سران و اشرافشيان روان شدند [ و فرياد برداشتند ] كه برويد و بر پرستش و نگهدارى
معبودانتان ايستادگى كنيد زيرا از اين دعوت [ به سوى خداى يگانه ] رياست و آقايى بر اراده
شده است “
اينها بعضي سخناني بود كه صناديد قريش اظهار داشتند  .در تفسير قرطبي در شرح اين آيت
ميخوانيم كه :
” (إن هذا لشيء يراد ) كلمة است كه براي تحذير و تخويف بكار برده ميشود و به اين
معناست كه برحذر باشيد كه محمد از دعوتي كه براه انداخته است چيزي جز پادشاهي و بزرگي
بر شما نميخواهد  .او اراده دارد كه تمام مردم را منقاد و تابع خود گرداند و هر چه بخواهد مردم
1
از فرمانش اطاعت نمايند  .پس هوشيار و برحذر بوده و از اطاعت او خود داري كنيد “
عالمه ابن كثير در تفسير آيت فوق ميگويد  ” :در تفسير ابن جرير آمده است كه ؛ بزرگان
قريش گفتند  :توحيدي كه محمد ما را بسوي آن فرا ميخواند چيزي است كه ميخواهد بوسيلة آن
بزرگي و تعالي خود را بر شما ثابت نموده و شما را تابع و منقاد خود گرداند  .پس هرگز سخن
2
او را قبول نخواهيم كرد “
تمام اين آيات نشان ميدهد كه مأل بخاطر دلبستگي و محبتي كه با رياست و پادشاهي خود
دارند از قبول دعوت اسالم اباء ورزيدند و گمان ميكردند كه پيروزي اسالم به معناي نابودي

======================================================
1ـ تفسير قرطبي ج 15ص 152 ، 151
2ـ تفسير ابن جرير ج 4ص 27
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كامل حكمروايي ظالمانة آنها ميباشد .
سوم  -جهالت :
 0ـ ” مأل “ در هر جامعة كه وجود دارد  ،غرق در جهل مركب ميباشند  .به اين معنا
كه نه تنها جاهل اند بلكه از درك جهالت خود نيز عاجز اند  .در اثر اين جهالت است كه به
پروردگار خود كفر ورزيده و دعوت انبياء را رد كرده وآنرا گمراهي و سفاهت دانسته و داعيان
آنرا كه انبياي كرام اند متهم به بيخردي و ناداني ميسازند  .اوباشان و بيخردان را در برابر آنها
تحريك نموده وبه دسيسه گري و توطئه پردازي مصروف ميشوند .
آنها از رسالت انبياي كرام تعجب نموده و نشانة درغگويي پيامبر را درين ميبينند كه آنها نيز از
جنس بشر اند و گمان ميكنند كه اگر قرار باشد اهلل متعال كسي را به مقام نبوت برساند  ،بايد يكي
از اشرافيان و مترفين را به اين مقام انتخاب نمايد  .زيرا آنها هم مال و ثروت زياد دارند و هم
پيروان و حشم و خدم زياد  .آنها فكر ميكنند كه پيامبران الهي آنها را از دين آباء و اجداد شان
برگشتانده و به دين جديدي داخل ميسازد كه قبل از آن هيچ چيزي از آن نشنيده اند  ،مؤمنين را
مورد استهزاء و تمسخر قرار داده و آنها را نادان و بيخرد ميخوانند و مدعي اند كه آنها بخاطر عدم
تعقل و تعمق در امور  ،از انبياء پيروي كرده اند و خود شان كه مربوط طبقة اشراف و داراي عقل
و فهم دقيق اند از قبول دعوت انيباء خود داري كرده اند .
آنها انبياي كرام را مفسدين در زمين ميخوانند و خود را مصلح و مدافع دين مردم معرفي
مينمايند و چنان نشان ميدهند كه آنها بخاطر دفاع از دين و عنعنات مردم با انبياء و داعيان درگير
شده اند .
تمام آنچه گفتيم  ،منشأ اي جز جهالت و حماقت ندارد  .و اهلل متعال در آيات متعدد قرانكريم
ازين گونه جهالت و حماقت شان خبر داده و بيان نموده است كه همين جهالت و عدم تعقل
است كه آنها از هدايت الهي محروم مانده اند  .از جمله :
 1ـ در مورد قوم نوح عليه السالم ميفرمايد :
               
               

(هود )/
” اشراف و سران كافر قومش گفتند  :ما تو را جز بشرى مانند خود نمي بينيم  ،و كسى را جز
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فرومايگان كه نسنجيده و بدون انديشه از تو پيروى كرده باشند مشاهده نمي كنيم  ،و براى شما
هيچ برترى و فضيلتى بر خود نمي بينيم  ،بلكه شما را دروغگو مي پنداريم “
آنها از فرط جهالت و خيره سري به پيامبر خود ميگويند كه تو فرشته نيستي بلكه انساني مانند
ساير انسانها ميباشي  ،پس چگونه براي تو وحي ميشود و براي ما نميشود ؟! عالوه برآن  ،ميبينيم
كه جز اراذل و بيخردان از تو پيروي نكرده اند و در ميان پيروان تو هيچ يك از اشراف زادگان و
درباريان وجود ندارد !!.
اين طرز تفكر و استدالل ،عمق جهالت و ناداني شان را به نمايش ميگذارد  .زيرا اگر انسان
اندكي عقل داشته باشد  ،حتماً ميداند كه پيامبر بايد از جنس بشر باشد تا بتواند مردم را مخاطب
قرار داده و دعوت اسالم را به آنها تقديم نمايد  .و مردم از سخنان او مستفيد گرديده و مقصد و
مرام او را بدانند  .همچنان اگر عقل ميداشتند  ،حتماً درك ميكردند كه فقر  ،ناتواني  ،محروميت و
امثال آن هيچ رابطة با دين و دينداري ندارد  .بلكه پيروي از حق نشاندهندة حسن ادارك و فهم
ثاقب اين ضعفاء وبيچارگان ميباشد .
 ـ اهلل متعال در قرآنكريم سخنان قوم ثمود را حكايت ميكند كه به پيامبرشان صالح عليه
السالم گفته بودند .
       9    
              

(        9 األعراف 5/ـ  )
” اشراف و سران قومش كه تكبّر و سركشى مي ورزيدند به مستضعفانى كه ايمان آورده
بودند  ،گفتند  :آيا شما يقين داريد كه صالح از سوى پروردگارش فرستاده شده ؟ گفتند  :به طور

يقين ما به آيينى كه فرستاده شده مؤمنيم  )5(.مستكبران گفتند  :ما به آيينى كه شما به آن ايمان
آورديد  ،كافريم ! “
اشرافيان قوم ثمود با اصرار بر جهالت و انكار از نبوت صالح عليه السالم و با كمال استكبار و
غرور از مؤمنين ميپرسند كه آيا آنها به دعوت صالح لبيك گفته اند ؟!!
التبه اين سؤال شان فقط جنبة تمسخر و استهزاء داشته وبه معناي استفهام نبود .
 ـ اهلل متعال ميفرمايد :

                

(       الزخرف)/
” و به همين گونه پيش از تو در هيچ شهرى بيم دهنده اى نفرستاديم  ،مگر آنكه سران
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خوشگذران و مست و مغرورش گفتند  :ما پدرانمان را بر آيينى يافتيم و ما هم حتماً به آثارشان
اقتدا مي كنيم “
جواب اشرافيان و درباريان مسرف و عياش در مقابل دعوت انبياي كرام اين بود كه آنها
پدران شانرا پيروي اين دين و آئين يافته اند و آنها نيز در پي آنها روان بوده و و همان دين و آئين
پيروي ميكنند و به هيچ صورت حاضر نيستند كه راه و روش آنها را كنار گذاشته و به دين
جديدي بگرايند .
اين سخنان و طرز تفكر منتهاي جاهليت شانرا به نمايش گذاشته و نشان ميدهد كه تا چه
اندازه اسير تعصبات جاهلي ميباشند  .زيرا هيچ عاقلي حاضر نيست كه از انديشه و عمل باطل
كسي تقليد نموده و خود را در همان پرتگاهي سقوط دهد كه پيشينيان درآنجا سقوط نموده اند .
بلكه اين حق است بايد از آن پيروي صورت گرفته و به آن منقاد گرديد  .اما اينكه به صورت
كوركورانه و بدون تحليل و تفكر از پي نياكان رفته و از آنها تقليد صورت گيرد  ،بدترين نوع
تمرد و سركشي در برابر اهلل متعال ميباشد  .به همين علت است كه اهلل متعال باربار چنين تقليد غير
معقول را ترديد نموده و ميفرمايد :
                 

(        البقره)10/
” و هنگامي كه به آنان [ كه مشرك و كافرند ] گويند  :از آنچه اهلل نازل كرده پيروى كنيد  ،مي
گويند  :نه  ،بلكه از آيينى كه پدرانمان را بر آن يافتيم  ،پيروى مي كنيم  .آيا هر چند پدرانشان
چيزى نمي فهميدند و راه [ حق را به سبب كوردلى ] نمي يافتند [ باز هم كوركورانه از آنان
پيروى خواهند كرد ؟ ! ] “
 4ـ اهلل متعال ميفرمايد :
  8            

(          األعراف)1/
” اشراف و سران قوم فرعون گفتند  :آيا موسى و قومش را رها مي كنى تا در اين سرزمين
فساد و تباهى كنند و تو و معبودهايت را واگذارند ؟ گفت  :به زودى پسرانشان را به صورتى
وسيع و گسترده به قتل مي رسانيم و زنانشان را زنده مي گذاريم و ما بر آنان چيره و مُسلّطيم “ 
حاشيه نشينان دربار فرعون  ،موسي عليه السالم و ياران و پيروان مخلص او را مفسدين
ميخوانند و فرعون سبك مغز را تحريك مينمايند تا در برابر موسي عليه السالم قرار گرفته و او و
پيروانش را نابود سازد .
يقينا جهل ،تكبر  ،حب رياست و حكومت و ساير امراض نفسي ورواني آنها را به جايي رسانده
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است كه اكنون حتي پيامبر الولعزمي چون موسي عليه السالم را نيز مفسد في األرض ميخوانند .
اشرافیان در هر زمان و مكان :
 – 603مأل با اوصاف و اخالقي كه قرآن كريم ذكر نموده است در هر زمان و مكان وجود
دارند .لذا اكثرا همانها در برابر دعوت قرار گرفته و به جنگ و مقابله مي پردازند .بزرگترين علت
اين دشمني و مخاصمت با دعوت حق همانا خود پسندي و تكبري است كه برتمام زواياي قلب
شان شان سايه افگنده است  .عالوه ازآن  ،حب دنيا و شهوت جاه و مقام و تسلط بر مردم مظلوم
عوامل اساسي اين مخالفت بحساب مي آيد و مترفين و مستكبرين ميترسند كه مبادا اين دعوت
اصالحي جايگاه و مقام ظالمانه و كاذبانة شانرا سلب نمايد .آنچه كه نشان ميدهد كه مترفين و
مستكبرين اشراف زاده در هر زمان و كان وجود داشته هميشه در برابر دعوهاي اصالحي به
معارضه ميپردازند ،اينست كه انگيزه هاو اسباب و عواملي كه اقوام گذشته را بسوي مقابله با انبياء
ع كشانده است ،اكنون نيز در نفوس متكبرين و مترفين وجود دارند  .اكنون نيز ميبينيم كه تكبر كه
در چنين نفسهاي مريض جاي داشته و به اشكال و صورتهاي مختلفي چهره نمايي ميكند ،حرص
و آز كشنده و مهلك نسبت به جاه و مقام بر نفسهاي ناتوان مسلط است و به همينگونه هر كدام
آن عوامل را كه پيگري نماييم  ،در وجود مستكبرين در عصر و زمان پيدا كرده ميتوانيم .
اگرچه اين امراض فقط با دواي ايمان تداوي شده ميتواند .اما ناداني و جهالتي كه برين نفسها
پردة سياهش را گسترانيده و چشم بصيرت اين عاشقان جاه و جالل دنيا را كور ساخته است
نميگذارد كه حقيقت امر را مشاهده نمايند .و حتي اگر ايمان به قلوب اين متكبرين و عياشان
داخل گردد،آنقدر ضعيف خواهد بود كه آنها را از مخالفت با دين اهلل ج مانع شده نميتواند و اينها
نيز مانند مستكبرين و اشرافيان قديم با عنوان كردن شبهات و سؤالهاي واهي در برابر دعوت قرار
گرفته و راه دعوت را سد ميكنند .
مفسرين كرام بارها تنبيه كرده اند كه «مأل» براي هميشه دشمن دعوت باقي مانده و در هر حال
سد راه دعوت اسالمي ميگردند  .چنانچه عالمه ابن كثير در تفسير اين آيت ميفرمايد :
(            األعراف)0/
« اشراف و سران قومش گفتند  :مسلماً ما ترا در گمراهى آشكار مي بينيم »
«فجار و بدكاران هميشه چنين فكر ميكنند  ،آنها نيكوكاران را گمراه ميخوانند و »...
و در جاي ديگري ميگويد  :واقعيتها نشان ميدهد كه بيشترين پيروان حق  ،عامه مردم ميباشد و
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در اكثر جاها اشراف ،متكبرين و بزرگان قوم مخالف دعوت ميباشند »

1
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بحث دوم :

جمهور (عامۀ مردم )
تعريف جمهور :
 -604مقصد ما از جمهور ،اكثريت مطلق مردم ميباشد كه غير از «مأل » تمام اقشار جامعه را
شامل ميگردد .در بحثهاي قبلي در مورد مأل گفتيم كه عادتا در اقليت ميباشند .اما اكثريت قاطع
مردم در جامعه كه جمهور را تشكيل ميدهند در بيشتر جاها تحت قيادت «مأل» قرار داشته و كامالً
تابع و منقاد آنها ميباشند .خصوصيت ديگر جمهور اينست كه غالبا قشر فقير و مستضعف جامعه
بوده و پيشه هاي مختلفي دارند.
جمهور(توده ها) زودتر از ديگران دعوت را میپذيرند :
 -605جمهور مردم در اكثر جاها در قبول دعوت پيشقدم بوده و نسبت به هر قشر اجتماعي
ديگري دعوت را بزودي مي پذيرند .چنانچه در حديث طويلي كه امام بخاري روايت كرده است
ميخوانيم كه :ابو سفيان به قصد تجارت به شام رفته بود ،در آنجا هرقل امپراطور روم او را نزد
خود خواست تا از اخبار پيامبر  چيزي بشنود .هرقل ضمن سوالهايي كه از او كرد ،پرسيد :آيا
اشراف مردم از او پيروي ميكنند و يا ضعفاء؟ ابو سفيان گفت :ضعفاي جامعه از وي پيروي كرده
اند .هرقل گفت :بلي مستضعفين هميشه پيروان انبياء عليهم السالم ميباشند.
واقعيت ها نيز ثابت نموده است كه هميشه عام مردم از انبياء عليهم السالم پيروي نموده اند.
چنانچه قبال ذكر نموديم كه صناديد قوم نوح عليه السالم گفتند:
(           هود)27/

« و كسى را جز فرومايگان كه نسنجيده و بدون انديشه از تو پيروى كرده باشند مشاهده
نمي كنيم »
و اشرافيان قوم ثمود به پبامبر شان گفتند :
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       9    
              

(اعراف)75 /
« اشراف و سران قومش كه تكبّر و سركشى مي ورزيدند به مستضعفانى كه ايمان آورده
بودند  ،گفتند  :آيا شما يقين داريد كه صالح از سوى پروردگارش فرستاده شده ؟! گفتند  :به طور
يقين ما به آيينى كه فرستاده شده مؤمنيم »
همچنان اتباع و پيروان محمد  در مكه ،مستضعفين و بيچاره گان جامعه بودند و به همين دليل
اذيتهاي خيلي شديدي را از سوي مشركين متحمل شدند پس جمهور مردم هميشه در قبول حق
از ديگران سبقت جسته اند .چنانچه ابن كثير ميگويد...« :عالوه بر آن ،واقعيت اينست كه
1
مستضعفين جامعه هميشه بيشتر از ديگران پيرو حق شده اند».
چرا جمهور مردم زود تر به دعوت لبیك میگويند :
 -606اساسي ترين علتي كه جمهور مردم دعوت بسوي اهلل متعال را بيشتر از ديگران
ميپذيرند ،اينست كه عوامل و موانعي كه «مأل» را از قبول دعوت باز ميدارد ،در وجود اينها سراغ
نميشود .به اين شرح كه ؛ چنانچه گفتيم ،اساسي ترين موانع در راه قبول دعوت عبارت اند از
حب رياست ،قدرت طلبي ،تكبر و خود بزرگ بيني است و اين امراض نفسي در جمهور مردم
وجود ندارد .به همين علت است كه حق را خيلي به سرعت پذيرفته و از آن پيروي ميكنند .امام
قرطبي  نيز در تفسيرش به همين علل و عوامل اشاره نموده است.
واقعيت هاي جوامع انساني نشان داده است كه تكبر ،حب رياست ،غرق شدن در ناز و نعمت
ها و امثال آن صفتهايي جدايي ناپذير قشر اشرافي جامعه بوده و إزالة اين صفات و موانع رواني
آنها ،خيلي مشكل و حتي ناممكن ميباشد .لذا هميشه قلبهاي شان در غالف بوده و هيچ اثري از
دعوت نميپذيرند .چشمهاي شانرا پردة غفلت پوشانده و توان ديدن حق را ندارند ،پس با جهالت
و ناداني اي كه دارند ،به دشمني با دعوت پرداخته و ميخواهند كه جايگاه و موقف اجتماعي خود
را حفظ كنند.
اثر گذاري مأل بر توده ها :
 -607اگرچه جمهور مردم آمادة پذيرش دعوت بوده و با فطرت سالمي كه دارند  ،فرصتهاي
======================================================
 -1سيرت ابن هشام ج 1ص239
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خيلي وسيعي در برابر شان قرار دارد  .اما در بعضي موارد تحت تأثير دسايس و تبليغات سوء
اشراف و درباريان قرار گرفته از قبول دعوت اباء ورزيده و به دنبال انديشه هاي باطل آنها ميروند .
چنانچه قوم فرعون تحت تأثير تبليغات فرعون قرار گرفته و در پشتيباني از فرعون در برابر موسي
عليه السالم قرار گرفتند .

(           الزخرف)54/

« پس او قومش را سبك مغز شمرد [ و آنان را با وسوسه و اغواگرى فريفت و خوارشان كرد ]

در نتيجه از او اطاعت كردند ; زيرا آنان مردمي فاسق و نافرمان بودند »

در تفسير ابن كثير امده است كه « :عقل هاي آنها را به استخفاف كشانده و بسوي گمراهي
خود دعوت شان نموده و آنها نيز پذيرفتند»

1

اما فتنة فرعون در ظاهر امر خيلي خطرناك و قوي بود .زيرا او از يك طرف قدرت و پادشاهي
داشت و اعوان و درباري هاي زياد اطراف او را احاطه نموده بود و از سوي ديگر قومش آنچنان
در جهالت و غفلت فرورفته بودند كه نه علمي در سينه داشتند و نه هدايتي در قلب شان وجود
داشت ونه عقلي بسر داشتند تا آنها را از گمراهي نجات داده راه صواب را براي شان نشان دهد .
به همين علت در گرو همان اباطيلي گرفتار ماندند كه فرعون و درباريانش در مقابل موسي عليه
السالم بعنوان دليل و حجت ارائه ميكردند .

(           هود)97/

« از فرمان فرعون پيروى كردند  ،در حالى كه فرمان فرعون راهنماى به سوى سعادت
و خوشبختى نبود »
اهلل متعال در جاهاي متعدد قرآن كريم شيوه هاي گمراه سازي مستكبرين را كه جهت اغواي
مستضعفين بكار ميبرند بيان نموده و انسانها را از آن برحذر ميسازد  .چنانچه ميفرمايد :
               
       5   
 9        9  
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(      سباء)33-31/
« و كافران گفتند  :ما به اين قرآن و كتاب هايى كه پيش از آن بوده است  ،هرگز ايمان نمي
آوريم  .و اگر ستمكاران را زمانى كه در پيشگاه پروردگارشان [ براى محاكمه ] بازداشت شده اند ،
ببينى در حالى كه هر كدام گناه و بدبختى خود را بر عهدة ديگرى مي اندازد [ امر عجيبى مي
بينى ]مستضعفان به مستكبران ميگويند  :اگر شما سر راه ما نبوديد يقين ًا ما مؤمن بوديم )31(.

مستكبران به مستضعفان ميگويند  :آيا ما شما را از هدايت الهى بعد از آنكه به شما رسيد باز داشتيم ؟

[ نه  ،باور نداريم ]بلكه شما خودتان مجرم بوديد  )32(.مستضعفان به مستكبران مي گويند  :بلكه
نيرنگ هاى [ پى گير شما در ] شب و روز كه به ما فرمان مي داديد به اهلل كافر شويم و همتايانى
براى او قرار دهيم [ ما را گمراه كرد ]  .و هنگامي كه عذاب را ببينند  ،اظهار پشيمانى كنند  .و ما در

گردن كافران غل و زنجير مي نهيم ; آيا جز آنچه را انجام مي دادند جزا داده مي شوند ؟» )33(.

اهلل متعال درين آيت از اصرار و پافشاري كفار در طغيان و كفرشان خبر داده و بعد از آن از
عاقبت بد و سرنوشت دردناك شان در روز قيامت سخن ميگويد  .صحنة خيلي دردناكي از آنها
را تصوير نموده و نشان ميدهد كه آنها در روز قيامت در برابر پرودگار ايستاده يكديگر را با عتاب
مورد مالمت قرار ميدهند .آنها در حاليكه در دنيا معاون و مددگار و مدافع يكديگر بودند  ،درينجا
با هم به مخاصمه و دشمني ميپردازند .در چنين حالت خيلي سخت هول انگيز كسانيكه مورد
استضعاف قرار گرفته و از مستكبرين اطاعت نموده اند ميگويند :
()    

يعني اگر شما مانع ما نميشديد  ،حتماٌ از پيامبران پيروي ميكرديم و به دعوت برحق آنها ايمان
مي آورديم  .مستكبرين كه رهبران و رؤساي قوم بودند در جواب شان ميگويند :
(       ؟)

يعني ما چيز بيشتري ازين نكرديم كه شما را دعوت نموديم و شما هم بدون هيچ دليل و
برهاني از سخنان ما پيروي كرده و با داليل و براهيني كه انبياء عليه السالم ارائه كردند  ،مخالفت
ورزيديد .اين شما بوديد كه به طمع بدست آوردن وعده هاي دروغين ما و اشباع غرايز حيواني
خود به دنبال ما آمده و جرم و گناه دنباله روي را مرتكب شديد !!
مستضعفين كه اكثريت كفار را تشكيل ميدهند در جواب مستكبرين ميگويند :
اين مكر و فريبكاري شباروزي شما بود كه ما را گمراه ساخت و اين شما بوديد كه بخاطر
فريب ما شب و روز به توطئة گري مصروف بوديدو ما را اميدواريهاي كاذب و آرزو هاي باطل
فريب داده و مدعي بوديد كه شما برحق بوده و دعوت انبياء عليه السالم باطل است  .اكنون ثابت

اصول دعوت

503 www.eslahonline.net

شد كه تمام آنچه ميگفتيد چيزي جز دروغ وباطل نبود  .اين شما بوديد كه ما را به شرك و كفر
امر كرده و مجبور ميساختيد كه خدايان باطل را همراه و همانند اهلل متعال قرار دهيم و براي اثبات
اين عقيدة باطل تان داليل و حجتهاي باطل را در برابر ما قرار داده و ما را به گمراهي سوق داديد.
پس ما در اثر دعوت شما و مزين ساختن باطل به سوي كفر كشانيده شديم  .اهلل متعال در اخير
خبر ميدهد كه چون عذاب را مشاهده كنند  ،تمام آنها اظهار ندامت و پشيماني ميكنند و رهبران و
پيروان از اعمالي كه كرده اند سخت نادم و پيشمان ميباشند  .ولي اين ندامت هيچ فائدة براي شان
نمي رساند  .لذا دستهاي شان با زنجير ها به گردنهاي شان بسته شده و عذاب كفر و تكذيب خود
را ميچشند كه براي قائدين كفر عذاب مطابق اعمال شان و براي پيروان عذاب مطابق حال شان
داده ميشود

1

چرا عامۀ مردم از مستكبرين متأثر میشوند :
 _ 608گفتيم كه عامة مردم بيشتر و پيشتر از ديگران بسوي حق ميشتابند و اين را نيز گفتيم كه
احتمال دارد كه جمهور مردم از مستكبرين و اشرافي هاي جامعه متأثر گرديده و از قبول حق خود
داري نمايند  .اما سؤال اينست كه؛ با وجود واضح بودن حق و مقبوليت آن نزد جمهور و نبودن
موانع در برابر آنها بازهم چرا تحت تأثير ديگران قرار گرفته و از قبول دين حق خود داري ميكنند؟
در جواب اين سؤال بايد گفت كه؛ اسباب و عوامل اين اثر پذيري خيلي زياد است اما ميتوان
اين عوامل را در نكات ذيل خالصه نمود :
اول  -خوف :
 -609درين شكي نيست كه مستكبرين و اشرافيان در جامعة كفري اكثراً از قدرت ،نفوذ و
ثروت برخور دار بوده و ميتوانند كه جمهور را با استفاده ازين امكانات خود مورد تهديد و
تخويف قرار داده و آنها را مجبور به پيروي دين و اراء خود نموده واز قبول دين جديد مانع
گردند  .اين تخويف و تهديد سبب دون همتي و ضعف شخصيت آنها گرديده و صرفاً بخاطر
اينكه از آزار و اذيت آنها در امان باشند ،خود را دنباله رو آنها قرار ميدهند و از قبول دين جديد
منصرف ميشوند  .اهلل متعال درين مورد ميفرمايد :
              
(          يونس)8/

======================================================
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« پس [ در ابتداى كار ] كسى به موسى ايمان نياورد  ،مگر فرزندانى [ انگشت شمار ] از
قومش آن هم با ترسى [ شديد ] از فرعون و اشراف و سران قوم خودشان كه مبادا فرعونيان آنان

را شكنجه و عذاب دهند ; و مسلماً فرعون در سرزمين مصر برترى خواه  ،و [ در گناه  ،معصيت
و ستم ] از اسراف كاران بود »

درينجا ميبينم كه ترس از عذاب و مؤاخدة فرعون و درباريانش اكثر مردم را از ايمان آوردن
به موسي عليه السالم باز داشته و آنها را مجبور نموده است كه سخنان فرعون را بشنوند و قبول
كنند به همين علت است كه عدة اندكي به موسي عليه السالم ايمان آوردند و آنها هم با يك

عالمي از خوف و ترس بسربرده و ايمان خود را از فرعون و حاشيه نشينانش پنهان ميكردند .

البته درين مورد استثناءاتي وجود داشته و در طول تاريخ دعوت ميبينيم كه هميشه تعداد كمي
از جمهور بدون اينكه ترس و خوفي از كفار و شكنجه و تعذيب آنها داشته باشند  ،به پيامبران
ايمان آورده و ايمان خود را آشكارا اعالن نمودند چنانچه ساحران فرعون كه براي مقابله با موسي
عليه السالم آمده بودند ،بالفاصله بعد ازآنكه حقايق را درك نمودند  ،به موسي عليه السالم ايمان
آورده و هيچ توجهي به تهديد هاي فرعون نشان ندادند  .با تمام بي پروايي گفتند:
                   
(   الشعراء)51-50/

« گفتند  [ :در اين شكنجه و عذاب ] هيچ زيان و باكى [ بر ما ] نيست  ،يقيناً ما به سوى

پروردگارمان باز ميگرديم  )50(،قطعاً ما اميدواريم كه چون نخستين ايمان آورندگان [ از اين
قوم ]بوديم  ،پروردگارمان خطاهاى ما را بيامرزد » )51(.

همچنان «اصحاب اخدود» را ميبينيم كه باوجود عذابها خيلي جانكاهي كه از سوي كفار

ديدند ،اما بازهم ايمان خود را آشكارا اعالن نمودند.

اما اينها يك تعداد خيلي اندكي اند كه به دعوت انبياء عليهم السالم لبيك مي گويند .درحاليكه
اكثريت مردم از ترس اشرافيان و درباريهاي ظالم جرئت ايمان آوردن را در خود نميبينند و در
ابتداي امر با كراهيت و نا رضايتي از كفر بسوي كفر ميروند ،اما بامرور زمان با كفر الفت گرفته و
در جامعة كفري ذوب ميگردند  .درين حالت است كه مستحق عذاب عام ميشوند.
آيت ديگري كه اثر ترس و خوف را در خود داري مردم از قبول دعوت حق نشان ميدهد
اينست كه ميفرمايد:
         5      
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« و اينان قوم عاد بودند كه آيات پروردگارشان را انكار كردند  ،و از پيامبران او نافرمانى
نمودند  ،و فرمان هر سركش ستيزه جويى را پيروى كردند » .
دوم  -گمراه سازي بوسیلۀ مال و متاع دنیا :
 -610چنانچه گفتيم ،اشرافيان و درباريها اموال و سرماية هنگفتي را كه از راههاي مشبوه و
ظالمانه گرد آورده اند ،به مردم نمايش داده و تلويحاً به آنها وعده ميدهند كه اگر از آنها پيروي
كنند ازين اموال مستفيد ميشوند .چنانچه اهلل متعال در مورد قوم نوح عليه السالم مي فرمايد :
               
(نوح)1/

« نوح گفت  :پروردگارا ! آنان از من نافرمانى كردند و از كسانى [ چون سردمداران كفر
و متوليان بتخانه ]پيروى نمودند كه اموال و فرزندانشان جز خسارت و زيانى بر آنان نيفزود »
يعني آنها از رؤساء و مستكبرين جامعه كه صاحب مال و ثروت اند به آرزوي بدست آوردن
مال و دارايي پيروي كردند .و در حكايتي كه از فرعون بيان ميكند ،ميفرمايد:
              
(      الزخرف)51/

« و فرعون در ميان قومش ندا سرداد  :گفت  :اى قوم من ! آيا حكومت و پادشاهى مصر ويژة
من نيست و اين نهرها از زير [ كاخ هاى ]من به فرمان من روان نيستند ؟ آيا [ عظمت و حشمت
من و فقر و تهيدستى موسى را ]نمي بينيد ؟ »
اهلل متعال درين آيت نيز بيان ميكند كه فرعون به صورت خيلي شيادانه و شيطنت آميز با اشاره
به قدرت  ،پادشاهي و اموالي كه در اختيار دارد به مردم ميفهماند كه فقط براي كساني ازين اموال
داده ميشود كه از عقيدة باطل او پيروي كنند.
در سيرت نبوي نيز ميبينم كه اشراف و سردمداران قريش به پيامبر  پيشنهاد كردند كه اگر
دعوت را ترك كند ،اموال زيادي را در اختيارش ميگذارند.
اين حقايق تاريخي نشان ميدهد كه سردمداران كفر هميشه مردم را فريب داده و با وعده هاي
دروغين اعطاي مال ،آنها را از قبول اسالم و دعوت حق مانع ميشوند.

سوم  -شـبهات :

 -611مأل تنها به تهديد و ايجاد وحشت در باز داشتن مردم از دين اهلل  اكتفاء نمي كنند بلكه با
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ايجاد شكوك و شبهات نيز مردم را بسوي خود ميكشانند .آنها دعوتگران دين الهي را به جنون،
گمراهي و سفاهت متهم نموده و مردم را از پيروي شان باز ميدارند چنانچه نوح عليه السالم را گفتند :
(            األعراف)0/

« اشراف و سران قومش گفتند  :مسلماً ما ترا در گمراهى آشكار مي بينيم »
واهلل متعال از قوم هود عليه السالم حكايت ميكند كه گفتند :
             
(   األعراف)/

« اشراف و سران قومش كه كافر بودند گفتند  :ما ترا در سبك مغزى و نادانى مي بينيم و ترا از
دروغگويان مي پنداريم!! »
آنها ادعاء ميكنند كه مقاومتي را كه در برابر انبياء و دعوت برحق آنها براه انداخته اند ،بخاطر
حمايت و حفاظت عقيده و مصالح آنها بوده و ميخواهند جلو پخش فساد را بگيرند!! اهلل متعال از
اين ادعاي كاذبانه و شيادانة مأل كه در هر زمان و مكان وجود دارد ياد آور شده و مي فرمايد :
               
(      المؤمن)/

« فرعون گفت  :مرا بگذاريد تا موسى را بكشم و او پروردگارش را [ براى نجات خود ]بخواند ،
چون من مي ترسم دين شما را تغيير دهد  ،يا در اين سرزمين فساد و تباهى به بار آورد »
مستكبرين و اشراف قريش نيز چنين ميگفتند و مدعي بودند كه گويا پيامبر عليه السالم در
جامعه فساد انگيزي نموده عقيدة مردم را خراب ميكند و خدايان شانرا باطل ميخواند .لذا آنها
بخاطر تأمين امنيت و حفظ ارزشهاي ملي و ديني مردم در برابر وي دست به مقاومت زده اند!!
شبهة ديگري كه در برابر جمهور مردم ميگذاشتند اينبود كه؛ آنها از هرگونه مال و مقام دنيوي
برخوردارند و اين خود نشان ميدهد كه راه و روش آنها درست بوده و دين شان برحق و مورد
پسند اهلل ميباشد .لذا آنها بهتر و افضل تر از كسي اند كه اكنون مدعي نبوت شده است .
              
                 
(الزخرف)5-51/

« و فرعون در ميان قومش ندا داد  :گفت  :اى قوم من ! آيا حكومت و پادشاهى مصر ويژة من
نيست و اين نهرها از زير [ كاخ هاى ]من به فرمان من روان نيستند ؟ آيا [ عظمت و حشمت من
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و فقر و تهيدستى موسى را ]نمي بينيد ؟ !( )51مگر نه اين است كه من از اين كسى كه خوار
و بى مقدار است و نمي تواند روشن و گويا سخن گويد  ،بهترم ؟(» )52

فرعون به قدرت ،سلطنت ،ثروت و جبروت خود افتخار نموده به مردم مي فهماند كه با اين
مقام و منزلتي كه دارد بهتر از موسي عليه السالم ميباشد .مردي كه هيچ مال و متاع دنيايي ندارد و
حتي مقصد و غرض خود را به فصاحت بيان كرده نميتواند.
                
(سبأ)4/

« در هيچ شهرى هيچ بيم دهنده اى نفرستاديم مگر آنكه خوش گذرانانِ مغرور و سرمستِ آنان
گفتند  :ما به آنچه شما را به آن فرستاده اند  ،كافريم »
آنها استدالل ميكنند كه اهلل متعال براي آنها اموال و فرزندان زيادي عطاء كرده است و اين حالت
نشان ميدهد كه آنها بندگان رهياب و مقرب اهلل بوده و در آخرت نيز از عذاب نجات مييابند.
اما حقيقت امر اينست كه گروه جاهل از سنت قانون الهي در اعطاي اموال بيخبرند و اين را
ندانسته اند كه اهلل متعال به هركه بخواهد مال را ميدهد و اعطاي مال و متاع دنيا به هيچصورتي
نشاندهندة صالح شخص و پسنديده بودن او نزد اهلل متعال نميباشد .
اين شبهات و دسيسه ها باوجود اينكه بطالن و فساد آن آشكار است اما باالي عوام مردم تأثير
گذاشته و باعث گمراهي آنها ميگردد .مخصوصاً اينكه مستكبرين و حاشيه نشينان متملق آنها اين
سخنان را با اسلوب و الفاظ خيلي جذاب و فريبنده بيان نموده و در كنار آن با نشان دادن مال و
متاع دنيايي ،مردم را فريفته ميسازند و از سوي ديگر تخويف و تهديد را به رخ شان مي كشانند.
انسان كه طبيعتا زندگي و آسايش را دوست داشته و از رسيدن آزار و اذيت مي هراسد ،وقتي اين
شبهات و تبليغات سوء در برابر شان قرار ميگيرد و همزمان با آن تهديدات و و عده هاي سرخ و
سبز را ميبينند  ،حتماً تحت تأثير قرار گرفته و به دنبال مستكبرين حركت ميكنند .اما باوجود اينهمه
دسايس و سنگ اندازيها بازهم مشاهده ميكنيم كه اكثر پيروان انبياء عليهم السالم از عوام مردم
است نه درباريان و اشراف زادگان .
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بحث سوم :

مـنافـقیـن
تعريف منافق :

 -612منافق در اصطالح شرعي كسي است كه عقيدة را كه ظاهر ميسازد غير از آنچيزي
است كه در باطن خود دارد.
اگر آنچه را در باطن دارد تكذيب اصول اسالم و ايمان باشد ،چنين شخصي منافق خالص و
«عقيدتي» بوده و در آخرت در جمع كفار شامل ميباشد و حتي عذاب بيشتر از كافر برايش داده
ميشود زيرا با مسلمانان فريبكاري نموده و كفر خود را پنهان و به اسالم تظاهر نموده است .
(          8    النساء)45/

« بى ترديد منافقان در پايين ترين طبقه از آتش اند  ،و هرگز براى آنان ياورى نخواهى يافت »
اما اگر چيزي را كه پنهان ميكند غير از كفر به اهلل ،به قرآن و رسول اهلل  بوده و در جملة
معصيت ها شامل باشد ،در آنصورت چنين شخصي كافر نيست اما در وجود او خصلتي از
خصلتهاي نفاق وجود دارد.
منافقي كه درين بحث روي آن صحبت ميكنيم ،همان منافق اصلي ميباشد .يعني كسي است
كه كفر خود را پنهان و خود را مسلمان و مؤمن قلمداد ميكند .از آنجاييكه نفاق يك عمل كامالً
قلبي و باطني بوده و شناخت منافقين به صورت يقيني ناممكن است ،لذا درين بحث بعضي از
صفات منافقين را بيان ميكنيم تا مسلمانان از آنها عبرت گرفته و ازين صفات خود را پاك سازند
زيرا ممكن است كه يكي يا چند صفات منافق در او باشد ،در حاليكه از آن غافل مانده است.
منافق در كجا پیدا میشود :
 -613زمانيكه دعوت اسالمي در جامعة پيروز گرديده و دين الهي غالب شود و مردم گروه
گروه به دين اهلل  داخل گرديده و قوت كفر ريشه كن و قدرت و سيطرة كافران از ميان برود
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درين شرايط است كه چهره هاي نفاق ظاهر گرديده و افرادي عرض اندام مينمايند كه همراه با
مؤمنين شامل دايرة ايمان نميشوند و نه هم از ترس مسلمانان به صورت آشكار در صف كفار
باقي مانده ميتوانند.
پس در هنگاميكه غلبه و سيطره از كفار باشد ،نفاق در جامعه بوجود نميايد .زيرا درين حالت
حاكميت كفر و كافران مستحكم بوده و خوفي از اظهار كفر و تجاوز به اسالم نمي داشته باشند.
به همين علت است كه در مكة مكرمه و قبل از هجرت منافقي وجود نداشت چون در آنجا
مسلمانان در اقليت بوده و در حال استضعاف بسر ميبردند و قدرت و حاكميت بدست مستكبرين
قريش بود .زمانيكه پيامبر عليه السالم همراه با مسلمين بسوي مدينه هجرت نموده و اسالم در آنجا
منتشر و قدرت مسلمانان تحكيم يافت ،درينوقت بود كه نفاق و منافقين ظهور كردند.
اساس نفاق :
 -614نفاق آميختة ناميموني از كفر  ،جبن و پست همتي ميباشد  .زيرا شخص منافق در خفاء
كافر بوده و در جمع همطرازان خو آزادانه كفر خود را اعالن ميكند اما از آنجاييكه منافق انسان
جبون و دون همت است نميتواند كه در جامعة اسالمي چيزي از عقيدة دروني خود را بزبان
بياورد لذا به نفاق پناه ميبرد  .به همين سبب است كه منافق هميشه انسان جبون ،بي همت و ترسو
بوده و فقط در دسيسه پردازي و مخفي كاري مهارت تام دارد و چون با مسلمانان روبرو شوند،
اظهار ايمان ميكنند.
               
(   البقره)4/

« و هنگامي كه با اهل ايمان ديدار كنند  ،گويند  :ما ايمان آورديم و چون با شيطان هايشان
[ كه سرانِ شرك و كفرند ] خلوت گزينند  ،گويند  :بدون شك ما با شماييم  ،جز اين نيست كه ما
[ با تظاهر به ايمان ] آنان را مسخره مي كنيم »
آنها از ترس ميگويند كه ما مؤمن هستيم ،اما زمانيكه با كفار و ساير منافقين در خلوت شوند
ميگويند كه ما به مسلمانان استهزاء و تمسخر ميكنيم…
منافق بد تر از كافر است :
 -615منافق هميشه مضر تر و بد تراز كافر عمل ميكند .زيرا بر عالوه از كفري كه در باطن
دارد ،در خدعه و نيرنگ نسبت به كافر مقدمتر بوده و بدون اينكه كسي متوجة شان شود  ،به
آساني ميتواند كه در صفوف مسلمين داخل گرديده و ضرر هاي جبران ناپذيري را به مسلمانان
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وارد سازند .اما براي كافر خيلي مشكل و حتي ناممكن است كه مسلمانان را فريب داده و در
صفوف شان نفوذ كند چون كفر او ظاهر بوده و مسلمانان از نفوذ او جلو گيري ميكنند.
نشانه هاي منافق :
 _616چون نفاق بر بنياد كفر باطني استوار است و آنچه در قلبها وجود دارد  ،پوشيده است.
لذا يگانه راه شناخت منافق توجه به عالماتيست كه در شخصيت و عملكردهايش ظاهر ميگردد .و
مسلمانان با شناخت و درك اين عاليم ميتوانند كه منافق را شناخته و خود را از شر او محافظت
كنند .درين امر فرقي نميكند كه شخص متذكره از جملة كساني است كه تكذيب اهلل و رسولش
را در دل دارند و يا كساني است كه اصل تصديق و ايمان به اهلل و رسولش را در قلب دارند اما
ايمان خود را با شماري از مفاهيم و معاني نفاق خلط نموده و در عملكردهايش صفات منافقين
ظاهر ميگردد .
 -617اما بايد توجه داشته باشيم كه عاليم و نشانه هاي نفاق در روشنايي قران و سنت
شناخته ميشود نه از آنچه كه در بين مردم معروف است .زيرا مردم شماري ازين صفات را از
لوازم حسن معامله و اخالق نيك دانسته و به توجيه و تبرئة آن ميپردازند  .اما اين توجيه گريها و
داليل نارسا نميتوانند كه حقيقت اين صفات را تغير داده و آنرا به نيكي تبديل نمايد .چون درين
مجال مسميات معتبر بوده و اسماء و القاب هيچ اعتباري ندارد  .و حقيقت هر چيز بحال خود باقي
ميماند اگرچه مردم نامهاي مختلف و متفاوتي بر آن بگذارند.
اكنون بايد بدانيم كه نشانه هاي نفاق و صفات منافق كدامها اند.

اول – مرض قلبی:

 -618اهلل متعال ميفرمايد :
               
(البقره)0/

« در دلِ آنان بيمارىِ [ سختى از نفاق ] است  ،پس اهلل به كيفرِ نفاقشان بر بيماريشان افزود ،
و براى آنان در برابر آنچه همواره دروغ مي گفتند  ،عذابى دردناك است »
مرض قلب يك نوع فساد قلبي و معنوي ايست كه دامنگير انسانهاي منافق گرديده مركز درك
و قوة فهم آنها را مختل ميسازد و به مرور زمان تا اندازة ميرسد كه شخص مريض نه تنها از ديدن
حق عاجز ميشود  ،بلكه حق را باطل ميپندارد و باطل را حق ميبيند .همچنان ارادة او را مختل
نموده و در اثر آن حق را كه جز منفعت در پي ندارد بد ميبيند .و باطل را كه سراسر به ضرر
اوست  ،دوست ميدارد .
انساني كه به مرض قلبي گرفتار شد ،از كوچكترين عوامل خارجي متأثر گرديده و شهوتش
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بحركت مي افتد  .چنانچه اهلل متعال ميفرمايد :
(          األحزاب)32/

« پس در گفتار خود  ،نرمي و ماليم [ چنانكه عادت بعضي زنان است ] نداشته باشيد تا كسى
كه بيمار دل است طمع كند »
پس نرمي و ماليمت زنان در سخن گفتن قلب مريض را به حركت مي آورد  .در حاليكه
انسان داراي قلب صحتمند اگر با جلوه نمايي زن صاحب جمالي هم مواجه شود  ،هيچ توجهي به
آن نميكند و داستان يوسف عليه السالم نزد همگان معروف است .همچنان كمترين شبهه سبب
ميشود كه طوفاني از شكوك و شبهات در قلبش جاري گردد و كمترين آزموني پاهايش را به
لرزه انداخته و او را به عقب برگرداند.
     5        
(      الحج)53/

« [ آزاد گذاشتن شبهه اندازى شيطان ] براى اين [ است ] كه اهلل آنچه را شيطان مي اندازد
براى آنان كه در دل هايشان بيمارى است و براى سنگدالن وسيلة آزمايش قرار دهد ; و قطعاً
ستمكاران در دشمنى و ستيزى بسيار دور [ نسبت به حق و حقيقت ] قرار دارند »
و اگر چه تمام منافقين مبتالء به امراض قلبي ميگردند  ،اما منافقي كه در اصل ايمان نفاق
ورزيده است  ،بيشترين امراض قلبي نصيبش ميگردد و كسانيكه اصل ايمان در دلهاي شان وجود
دارد اما خود را با بعضي صفات قبيح منافقين آلوده نموده اند مطابق و متناسب با همان صفات به
امراض قلبي مبتالء ميگردند

دوم  -اشاعۀ فساد در زمین:
 -619اهلل متعال ميفرمايد :

               
(      البقره)2-/

« چون به آنان گويند  :در زمين فساد نكنيد  ،مي گويند  :فقط ما اصالح گريم !( )11آگاه
باشيد ! يقيناً خود آنان فسادگرند  ،ولى درك نمي كنند » )12(.
آنها در حاليكه عمالً به پخش و اشاعة فساد مصروفند  ،نميدانند كه فاسد اند بلكه گمان ميكنند
كه بزرگترين مصلحين جهان همينها اند.
فسادي كه مرتكب شده و در پخش و نشر آن ميكوشند  ،مجموعة از كفر قولي  ،كفر عملي ،
ارتكاب معاصي  ،امر به منكرات و ايجاد موانع در برابر معروف ميباشد .زيرا كسانيكه عصيان
ميورزند ،در حقيقت مرتكب فساد در زمين شده است .چون اصالح زمين بوسيلة طاعت و
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عبادت صورت ميگيرد  .و معاصي و گناهان را كه منافقين مرتكب ميشوند بدترين وسيلة فاسد
سازي زمين است  .چه  ،آنها هميشه مصروف ايجاد شكوك و شبهات  ،تكذيب پيامبران ،
فريبكاري با اهلل و رسولش و مؤمنان  ،دوستي با دشمنان اسالم و دشمني و جنگ با دوستان اهلل
متعال و ساير گناهاني است كه در صفات بعدي بيان بيشتر خواهد شد .
سوم  -مؤمنان را بی عقل میخوانند :
 -620اهلل  ميفرمايد :
                
(      البقره)3/

« چون به آنان گويند  :ايمان آوريد چنان كه ديگر مردم ايمان آوردند مي گويند  :آيا ما هم
مانند سبك مغزان ايمان آوريم ؟ ! آگاه باشيد ! قطعاً اينان خود سبك مغزند  ،ولى [ از شدت
كوردلى به اين حقيقت ] آگاه نيستند »
سفيه كسي را ميگويند كه از فرط جهالت و ناداني مصالح و مضرات را از هم تميز كرده
1
نميتواند.
چنانچه اهلل متعال ميفرمايد ،در حاليكه سفاهت و بي عقلي منحصر به آنها و كفار امثال آنها
است ،جهالت شان بجايي رسيده است كه از درك گمراهي و جهالت خود نيز عاجز مانده اند.

چهارم  -لجاجت در دشمنی و نخوت آمیخته با گناه:
 -621اهلل  ميفرمايد :

                
               
                 
(البقره)206-204/

« و از مردم كسى است كه گفتارش در زندگى دنيا ترا خوش آيد  ،و [ براى اينكه چنين وانمود
كند كه زبانش با دلش يكى است ] اهلل را بر آنچه در دل دارد شاهد ميگيرد  ،در حالى كه
سرسخت ترين دشمنان است  )204(.و هنگامي كه [ چنين دشمن سرسختى ] قدرت و حكومتى
يابد  ،ميكوشد كه در زمين فساد و تباهى به بار آورد  ،و زراعت و نسل را نابود كند ; و اهلل فساد
صب
و تباهى را دوست ندارد  )205(.و چون به او گويند  :از اهلل پروا كن  ،غرور و سرسختى و تع ّ
و لجاجت  ،او را به گناه وا ميدارد ; پس دوزخ او را بس است  ،و يقيناً بد جايگاهى است »)206(.
======================================================
 _1تفسير ابن كثير ج 1ص50
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يعني منافق سخنان خيلي جالب گفته و با لفاظي و خود نمايي اسالم خود را برخ مردم كشيده
و اهلل متعال و مومنان را شاهد ميگيرد كه آنچه در قلب دارد ،موافق آنچيزي است كه به بزبان
ميگويد .درحاليكه در دشمني خيلي لجوج و مكاراست .دليل اين كجروشي و مكاري اينست كه
دروغ ميگويد ،تزوير ميكند ،افتراء مينمايد و به دشنام متوسل ميشود .چنانچه در حديث شريف
ميخوانيم :
«عن عب ِد اِ
ال أاربع من ُك ان فِ ِيه اكا ان مناافًِقا اخالِصا ومن اكانا إ ِ ِ
اب صلاى ا ِ
صلاةٌ
ت فيه اخ إ
إ اإ
اَّلل بإ ِن اع إم ٍروأا ان النِ ا ا
ً اا إ
ُ
اَّللُ اعلاإيه او اسلا ام قا ا إا ٌ ا إ
ِ
ِمإنه ان اكانا إ ِ ِ
صلاةٌ من النِياف ِ
اص ام فا اجار»
اق اح اَّت يا اد اع اها إِ اذا ا إؤُتِ ان اخا ان اوإِ اذا احد ا
ُ
ب اوإِ اذا اع ااه اد غا اد ار اوإِ اذا اخ ا
اث اك اذ ا
ت فيه اخ إ إ
(صحيح البخاری  ،ابب عَلمات املنافق)
« از عبداهلل بن عباس  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :چهار خصلت است كه اگر در
كسي باشد  ،آنشخص منافق خالص است و كسيكه خصلتي ازين صفات در وي باشد  ،در
آنشخص يك خصلت نفاق وجود دارد تا زمانيكه آنرا ترك نمايد  :چون امانت را به او دهند ،
خيانت ميكنند ،چون سخني ميگويد  ،دروغ ميگويد و چون و عده كند در آن خالف ورزي ميكند
و چون با كسي جنگ و مخاصمت نمايد  ،دشنام ميدهد ».
عالوه بر آن ،هيچ هم و غم ديگري جز اشاعة فساد در زمين ندارد و كارش از بين بردن حرث
و نسل است .و چون برايش بگويند كه از اهلل  بترس و ازين گونه اقوال فاجرانه و اعمال فاسد
دست بردار! و به سوي حق برگرد! از قبول آن خود داري كرده و به خشم و غضب آمده و هر
كاري كه از دستش برآيد انجام ميدهد .

پنجم  -دوستی با کفار و انتظار نابودی مؤمنین :

 -22اهلل  ميفرمايد :

             
(           النساء)3-3/

« منافقان را بشارت ده كه عذابى دردناك براى آنان است  )138(.همان كسانى كه كافران را
به جاى مؤمنانْ سرپرست و دوست خود مي گيرند ; آيا عزت و قدرت را نزد آنان مي طلبند ؟
يقيناً همه عزت و قدرت فقط براى اهلل است » )139(.
                
              
(         النساء)4/

« آنان كه همواره حوادثى را براى شما انتظار مي برند  ،اگر از سوى اهلل برايتان فتح و پيروزى
رسد  ،مي گويند  :مگر ما با شما [ در ميدان جنگ ] نبوديم ؟ [ پس سهم ما را از غنايم جنگى
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بپردازيد  ] .و اگر براى كافران بهره اى اندك [ از غلبه و پيروزى ] باشد  ،به آنان مي گويند  :آيا
[ ما كه در ميان ارتش اسالم بوديم ] بر شما چيره و مسلّط نبوديم ؟ [ ولى ديديد كه ازضربه زدن
به شما خوددارى كرديم ] و شما را [ ازآسيب و زيان مؤمنان ] مانع مي شديم [ پس سهم غنيمت
ما را بدهيد  ] .اهلل روز قيامت ميان شما داورى مي كند ; و اهلل هرگز هيچ راه سلطه اى به سود
كافران بر ضد مؤمنان قرار نداده است » .
منافق هميشه با كفار دوستي داشته و به كمك و نصرت آنها ميشتابد و چون با كفار در
مجالس خصوصي خلوت كنند با صراحت ميگويند ما با شما هستيم .صفت ديگر منافق اينست
كه هميشه در انتظار از بين رفتن دولت و قدرت مسلمانان بوده و هميشه درين آرزو بسر ميبرد كه
كفار پيروز گرديده و دين اسالم از ميان برداشته شود .اگر مسلمين پيروز شدند ،منافقين ميگويند
ايا ما در جمع شما نبوديم؟ و اگر كفار غالب گردند ،نزد آنها رفته و ميگويند ،آيا در خفا باشما
مساعدت نكرديم!!
منافقين هم با كفار و هم با مسلمانان برخورد تصنعي و دو رنگ دارند و اگرچه ميالن و
دوستي شان با كفارست ،اما نميخواهند كه آشكارا در صف آنها ايستاد شوند و در جنگ عليه
مسلمين اشتراك نموده و مشكالت جنگ و قتال را متحمل شوند .

ششم -فریبکاری ،ریاءو کسالت در ادای عبادات :
 -623اهلل  ميفرمايد :

             
                
(         النساء)43-42/

« منافقان همواره با اهلل نيرنگ ميكنند  ،و حال آنكه اهلل كيفر دهنده نيرنگ آنان است  .و هنگامي
كه به نماز مي ايستند  ،با كسالت مي ايستند  ،و همواره در برابر مردم رياكارى مي كنند ; و اهلل
را جز اندكى به ياد نمي آورند  )142(.منافقان ميان كفر و ايمان متحيّر و سرگردانند  ،نه [ با تمام
وجود ] با مؤمنانند و نه با كافران  .و هر كه را اهلل [ به كيفر اعمال زشتش ] گمراه كند  ،هرگز براى
او راهى [ به سوى هدايت ] نخواهى يافت » )143(.
بارز ترين صفت آنها اينست كه به صورت همزمان با اهلل و مردم به خدعه و نيرنگ متوصل
ميشوند  .خدعه و نيرنگ به اين معناست كه آنها فكر ميكنند كه همچنانكه در بين مردم موقعيت و
جايگاة خود را حفظ نموده و در ظاهر امر در جمع مسلمين شامل اند و مردم از حقيقت باطني
آنها اطالعي ندارند  ،در آخرت و نزد اهلل متعال نيز اسرار شان مخفي مانده و به مقاصد خود
ميرسند .در حاليكه اين گمان سوء آنها منشأ و سببي جز جهالت و عدم شناخت اهلل متعال ندارد.
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زيرا اهلل  ذاتيست كه از علم شامل و كامل او هيچ چيزي در آسمان و زمين مخفي نمي ماند.
صفت ديگر شان اينست كه در اداي عبادات كسل و بي رغبت اند و چون وقت نماز فرا
رسد ،با كسالت و كراهت بسوي نماز بر ميخيزند و در حاليكه قلباً نماز را دوست نداشته و ارادة
نماز را ندارند ،اما بخاطر رياء و نشان دادن به مردم به نماز مي ايستند و جز وقت اندكي به ذكر
اهلل مصروف نميشوند .
ِ ِ
شإيطا ِ
ْي اق إر اِنإ ال ا
ب ال ا
ان قا اام افنااقاراها أ إاربا ًعا اَل يا إذُك ُر ا
اَّللا فِ ايها إِاَل
س اح اَّت إِ اذا اكانا إ
« تِل ا
ت با إا
إك ا
س يا إرقُ ُ
ش إم ا
ص اَلةُ ال ُإمنااف ِق اإَيل ُ
قالِ ًيَل » ( صحيح مسلم ،کتاب املساجد و مواضع الصَلة  ،عن انس )
« اين نماز منافق است كه در انتظار نشستن آفتاب مينشيند و چون بين دو شاخ شيطان قرار
گرفت بر ميخيزد و مانند مرغ چهار نول ميزند و ذكر اهلل را جز اندكن اداء نميكند »
منافق هميشه متحير و سرگردان است چون در ظاهر و باطن نه با مؤمنان اند و نه با كفار بوده
ميتوانند ..
هفتم :پذیرش حکم طاغوت :
 -624اهلل  ميفرمايد :
                
             
              
(   النساء)6-60/

« آيا به كسانى كه گمان مي كنند به آنچه بر تو و پيش از تو نازل شده ايمان آورده اند ،
ننگريستى  ،كه مي خواهند [ در موارد نزاع و اختالفشان ] داورى و محاكمه نزد طاغوت برند ؟
[ همان حاكمان ستمكار و قاضيان رشوه خوارى كه جز به باطل حكم نمي رانند  ] ،در حالى كه
فرمان يافته اند به طاغوت كفر ورزند  ،و شيطان [ با سوق دادنشان به محاكم طاغوت ] مي

خواهد آنان را به گمراهى دورى [ كه هرگز به رحمت اهلل دست نيابند ] دچار كند  )60(.چون به

آنان گويند  [ :براى داورى و محاكمه ] به سوى آنچه اهلل نازل كرده  ،و به سوى پيامبر آييد ،
منافقان را مي بينى كه از تو به شدت روى مي گردانند !(» )61

بد ترين صفت منافق اينست كه از يكسو ادعاي ايمان به دين اسالم و رسالت محمد  را

نموده و خود را مؤمن ميخوانند  ،اما در عين حال ميخواهند كه حاكميت طاغوت را پذيرفته و
حل و فصل قضايا را از حكم باطل طاغوتي بدست آورده و كتاب اهلل و سنت رسول اهلل را كنار
بگذارند .در حاليكه اهلل متعال امر نموده است كه از قبول حاكميت طاغوت اظهار برائت و بيزاري
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نمايند .درين حالت است كه شيطان آنها را به گمراهي آشكار سوق داده و بسوي پذيرش حكم
طاغوت ميبرد . .
پس زماني كه به سبب نفاق و سركشي شان از اوامر اهلل متعال مصيبتي باالي شان نازل گردد
چه حالتي خواهند داشت؟
آنها بعد ازينكه مصايب دامنگير شان شد ،نزد پيامبر عليه السالم آمده و سوگند ميخورند كه از
رفتن نزد طاغوت چيزي جز اصالح و توافق بين هردو جانب مخاصمه چيز ديگري نميخواستند و
ارادة جز خير و مجامله با اهل باطل نداشتند.
اينها كساني اند كه از دين و شريعت اهلل  منحرف شده اند و مرض نفاق در قلبهاي شان
جاي گرفته است و اهلل متعال بحال شان خود آگاه است .پس از آنها اعراض كن و از توبيخ و
تنبيه آنها دستبردار شو!! و فقط آنها را از نفاقي كه در قلبها دارند باز دار وبا سخنان بليغ و مؤثر منع
و نصيحت شان كن.

هشتم -پخش فساد در بین مؤمنین:
 -625اهلل  ميفرمايد :

            
(       التوبه)47/

« اگر [ هم ] با شما بيرون مي آمدند  ،جز شرّ و فساد به شما نمي افزودند و مسلماً خود را
براى سخن چينى [ و نمّامي ] در ميان شما قرار مي دادند تا [ براى از هم گسستن شيرازه سپاه
اسالم ] فتنه جويى كنند و در ميان شما جاسوسانى براى آنان هستند [ كه به نفعشان خبرچينى مي
كنند ] ; و اهلل به ستمكاران داناست »
منافقين هميشه درپي تضعيف مسلمانان بوده و مي كوشند تا در صفوف شان تفرقه ايجاد
كرده و آنها را به مشكالت داخلي گرفتار سازند .آيات فوق همين مقصد و مرام آنها را شرح و
توضيح داده وميفرمايد كه شايد مسلمانان از عدم همراهي آنها با جامعة اسالمي متأسف و غمگين
شده و گمان ميكنند آنها نيز جزء جامعة مؤمنان اند و اگر همراه با مؤمنان بسوي دشمن بروند ،اين
به نفع مسلمانان است .ولي اهلل متعال ميداند كه اگر آنها همراه با مسلمانان برايند ،با سخن چيني و
ايجاد اختالف بين مسلمانان به فساد انگيزي پرداخته و با پخش اراجيف ،دشمني و فتنه ها بين
مسلمين صفوف شانرا پراگنده ميسازند.
چون در بين مسلمانان كساني وجود دارند كه به سخنان اين منافقان گوش داده آنرا ميپذيرند و از
گفته هاي شان اطاعت نموده و آنرا بهترين نصيحت براي خود ميدانند .زيرا مسلمانان ساده دل از
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نفاق شان چيزي نميدانند .و اين حالت باعث پراگندگي و وقوع حوادث ناگوار بين مسلمين ميگردد

1

نهم :دروغ ،جبن و بدبینی با مسلمانان :
 -626اهلل  ميفرمايد:

            
(            التوبه)57-56/

« [ با كمال بى شرمي ] به اهلل سوگند ياد مي كنند كه حتماً از زمره شمايند ; در صورتى كه
از شما نيستند  ،بلكه گروهى اند كه از شما [ به سبب ايمان استوارتان ] در اضطراب و ترس به سر
مي برند  )56(.اگر پناهگاهى يا غارهايى يا گريزگاهى مي يافتند  ،شتابان به سوى آنها روى مي
آوردند » )57(.
دروغ گفتن و سوگند دروغ صفت خاص منافق است  .رسول اهلل  درين مورد ميفرمايند:
صلاى ا
ف اوإِ اذا إاؤُتِ ان
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام قا ا
ال آياةُ ال ُإمناافِ ِق ثااَل ٌ
ث إِذاا احد ا
ب اوإِذاا او اع اد أا إخلا ا
اب ا
اث اك اذ ا
« اع إن أِاِب ُهارإي ارةا اع إن النِ ِي
اخا ان » (صحيح البخاری،ابب عَلمات املنافق)
« از ابو هريره  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :نشانة منافق سه چيز است  ،چون
سخن بگويد  ،دروغ ميگويد  .چون وعده نمايد  ،وعده خالفي ميكند و چون امانتي بوي سپرده
شود  ،در آن خيانت ميكند »
اهلل متعال درآيت فوق خبر ميدهد كه منافقين سوگند ياد ميكنند كه مسلمان اند .درحاليكه
حقيقت غير ازين است .ولي چون آنها انسانهاي جبون و ترسو هستند ،يگانه انگيزة دروغگويي
شان و قسم خوردن شان ترسي است كه از آشكار شدن كفر خود دارند و ازين ميترسند كه مورد
مؤاخذه و مجازات مؤمنين قرار گيرند .آنها بخاطر بدبيني و كراهيتي كه نسبت به مسلمانان دارند ،
نميخواهند كه به پيروزي و عزت نايل شوند .بلكه مؤفقيت مؤمنان سبب حزن و اندوه آنها ميگردد
و به حدي باالي شان سخت تمام ميشود كه توان شنيدن آنرا در خود نديده و حتي اگر سوراخي
در زمين و يا مغارة در كوه پيدا كنند بسوي آن ميشتابند تا خود را از نظرها پنهان نمايند .
دهم  :عیبجویی اهل حق و ناراض شدن بخاطر خواسته های نفسانی .
 -627اهلل متعال ميفرمايد :
            8   
(   التوبه)5/

« برخى از آنان در مورد [ تقسيم ] صدقات بر تو خرده مي گيرند  ،پس اگر از صدقات به
======================================================
 - 1تفسير ابن كثير ج 2ص361
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آنان داده شود خشنود مي شوند  ،و اگر داده نشود  ،ناگاه خشمگين مي شوند »
صفت ديگر منافق اينست كه اهل حق را مورد طعن قرار داده و و بخاطر دشمني و خصومتي
كه با حق و عدالت دارند بر كارهاي حق و عادالنة شان بيمورد انتقاد ميكنند.
اين گروه كامالً در گرو خواسته هاي نفساني خود بوده خشم و رضايت شان وابسته به لذايذ
نفساني شان است ،اگر چيزي براي شان داده شود ،راضي و خوشحال ميشوند .اگر چيزي براي
شان داده نشود به خشم و غيظ آمده ،اهل حق را به ظلم و حيف و ميل متهم ميسازند.

اين برخورد شان حتي با رسول اهلل  صورت گرفت وآيات فوق براي ما حكايت ميكند كه

گروهي از آنها به عيبجويي پيامبر عليه السالم پرداخته و در تقسيم غنايم ايشانرا متهم به جانبداري
و حيف و ميل ميكردند .و اگر چيزي به آنها داده ميشد ،راضي و خوشحال بودند و اگر مستحق
چيزي دانسته نميشدند به خشم و غضب مي آمدند .اين صفت هميشگي منافقين در هر زمان و
مكان است ،اگر آنچه ميخواهند براي شان ميسر گردد راضي ميباشند و اگر براي شان داده نشود
آنگاه خشمگين شده از صفوف مسلمين خارج ميشوند .يعني معيار رضايت و خشم نزد آنها نفس
و خواسته هاي نفساني شان است ،نه عدل و انصاف.

یازدهم  :امر به منکر و نهی از معروف :
 -628اهلل  ميفرمايد :

          
             
(التوبه)67/

« مردان و زنان منافق همانند و مشابه يكديگرند  ،به كار بد فرمان مي دهند و از كار نيك
باز مي دارند و از انفاق در راه اهلل امساك مي ورزند  ،اهلل را فراموش كردند و اهلل هم آنان را [ از
لطف و رحمت خود ] محروم كرد ; يقيناً منافقانند كه فاسق اند »

منافقين هميشه به منكرات امر و از نيكي ها نهي ميكنند .زيرا قلبهاي مريض شان توان ديدن
كار هاي خير و خوبي مردم را ندارند .آنها ميخواهند كه بدي ها و منكرات بين مردم پخش گردد
و اين چيزي است كه نفسهاي شان را خوش ساخته حقد و غيظ قلبي شانرا شفاء ميدهد .تا اينكه
مردم در بدي و ارتكاب قبايح با آنها يكسان شوند.
عالوه برين صفت قبيحي كه دارند  ،بخيل نيز ميباشند و هيچ رغبتي در انفاق در راه اهلل متعال
را ندارند و حتي از رهنمايي و امر كردن به كار خير اباء ميورزند.
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دوازدهم :غدر و بی وفایی بعهد:

 -269اهلل متعال ميفرمايد :

              
 5         2    
(            التوبه)77-75/

« از منافقان كسانى هستند كه با اهلل پيمان بستند كه چنانچه اهلل از فضل و احسانش به ما عطا
كند  ،يقيناً صدقه خواهيم داد و از شايستگان خواهيم شد  )75(.هنگامي كه اهلل از فضل
و احسانش به آنان عطا كرد نسبت به [ هزينه كردن ] آن [ در راه اهلل ] بخل ورزيدند
و اعراض كنان [ از پيمانشان ] روى گرداندند  )76(.پس براى آنكه به وعده هاى خود با اهلل وفا
نكردند  ،و همواره دروغ مي گفتند  ،نفاقى [ ثابت ] در دل هايشان تا روزى كه اهلل را مالقات
كنند  ،باقى گذاشت » 77(.
غدر ،خيانت و عدم وفاء بعهد از صفات برجستة منافقين است و حتي با اهلل متعال نيز خالف
ورزي و غدر ميكنند .برخالف آنها مومنان برسخن خود ايستاده و مرتكب غدر و خيانت نميشوند
و با عهدي كه با اهلل متعال و مردم دارند هميشه وفاء ميكنند.
اين آيت كريمه عهد و پيمان منافقي را بيان ميكند كه ميگفت اگر اهلل متعال از فضل و كرم
خود چيزي بما بدهد ،از مال خود صدقه نموده و از جملة نيكو كاران خواهد بود .اما به آنچه
ميگفت صادق نبود و به تعهدي كه كرده بود وفاء نكرد  .اين كار او سبب شد تا نفاق در قلبش
1
جايگرفته و تا روز قيامت به همين حالت خود باقي بماند.
سیزدهم :تمسخر بر مؤمنان و ناچیز شمردن کارهایشان :
 -630اهلل متعال ميفرمايد :
          
(             التوبه)7/

« آنان كه در رابطه باصدقات از مؤمنانى كه [ افزون بر صدقة واجبشان از روى رضا
ورغبت ]صدقة [استحبابي ] مي پردازند  ،عيب جويى مي كنند  ،و كسانى را كه جز به اندازة
قدرتشان [ ثروت و مالى ] نمي يابند [ تا صدقه دهند ] مسخره مي كنند ; اهلل هم كيفر مسخره
آنان را خواهدداد و براى آنان عذابى دردناك خواهدبود »
منافقين هميشه بر مؤمنان عيبجويي كرده مورد طعن و تنقيد قرار ميدهد و هيچ گونه عمل شانرا
======================================================
 - 1تفسير ابن كثير ج 2ص 173و تفسير قرطبي ج 8ص210

520

اصول دعوت

www.eslahonline.net

نمي پسندند .اگر مؤمني مال زيادي را صدقه كند ميگويند اين رياء و خود نمايي ميكند و اگر چيز
اندكي به اندازة توان خود بدهد ،ميگويند اهلل از صدقة اينها بي نياز است ،و بر مؤمنان تمسخر و
استهزاء نموده و باالي شان ميخندند.

چهاردهم :توصیه به ترک جهاد :
 -631اهلل  ميفرمايد :

           
                   
(التوبه)/

« بر جاى ماندگان [ از جنگ تبوك ] از خانه نشستن خود به سبب مخالفت با پيامبر اهلل
خوشحال شدند و خوش نداشتند كه با اموال و جانهايشان در راه اهلل جهاد كنند  ،و [ به مؤمنان ]
گفتند  :در اين گرما [ براى جهاد ] بيرون نرويد  .بگو  :آتش دوزخ در حرارت و گرمي  ،بسيار
سخت تر است  ،اگر مي فهميدند » .
از آنجاييكه عدم تفقه در مفاهيم ديني و شناخت درست از ارزشهاي ديني از صفات خيلي
الزمي منافقان است ،ميبينيم ايمان به اهلل  را ترك نموده و از عقب نشيني از سنگرهاي جهاد
احساس خوشي ميكند و ساير منافقين را به ترك جهاد توصيه نموده و بخاطري كه جهاد باسختي
ها و مشكالت آميخته است آنها را از رفتن به ميدان جهاد مانع ميگردد .ولي اينرا فراموش كرده اند
كه آتش جهنم خيلي سوزنده تر از حرارت آفتاب است و عاقل كسي است كه بخاطر نجات از
آن عمل ميكند.
پانزدهم :ضرر رسانی به مؤمنین از ورای کارهایی بظاهر خیریه :
 -632اهلل متعال ميفرمايد :
          
               
                  
(          التوبه)0-07/

« و [ از منافقان ] كسانى هستند كه بر پايه دورويى و نفاق  ،مسجدى ساختند براى آسيب
رساندن و ترويج كفر و تفرقه افگنى ميان مؤمنان و كمين گاهى براى [ گردآمدن ] كسانى كه پيش
از اين با اهلل و پيامبرش جنگيده بودند  ،سوگند سخت مي خورند كه ما با ساختن اين مسجد جز
خوبى [ و خدمت ]قصدى نداشتيم  ،ولى اهلل گواهى ميدهد كه بى ترديد آنان دروغگويند )107(.
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هرگز [ براى عبادت و نماز ] در آن مسجد نايست  ،قطعاً مسجدى كه از نخستين روز بر پاية تقوا
بنا شده شايسته تر است كه در آن [ به نماز و عبادت ] بايستى  ،در آن مردانى هستند كه خواهان

پاكيزگى [ و طهارت جسم و جان ] هستند ; و اهلل پاكيزگان را دوست دارد » )108(.

آيات مباركه فوق به شماري از اعمال منافقين اشاره ميكند كه در عصر فرخندة پيامبر عليه
السالم مرتكب ميشدند .آنها در مدينة منوره مسجدي اعمار كردند و ميخواستند كه ازين طريق
مسجد قباء و اهالي آنرا كه مؤمنين مخلص بودند  ،متضرر سازند .آنها درحاليكه به رسالت محمد
 كافر شده بودند  ،از ين مسجد پايگاه پناگاهي براي دشمنان اهلل و رسولش درست كرده در

انتظار هجوم دشمنان اهلل و رسولش نشستند .و اگرچه آنها سوگند ميخوردند كه بناي اين مسجد به
نيت خير صورت گرفته و ميخواهند كه سهولتي براي اشخاص مريض و ناتوان ايجاد كنند اما اهلل
متعال شهادت داد كه اينها دروغ ميگويند و مقصد اصلي شان دشمني با اسالم و مسلمين ميباشد
پس پيامبرش را امر نمود تا درين مسجد نماز نخوانده و آنرا ويران كند و تأكيد نمود كه يگانه
مسجدي كه مستحق نماز خواندن بوده و مسلمانان بخاطر كارهاي خير بايد در آن جمع شوند
مسجد قباء است كه بر اساس تقوا و طلب رضاي پروردگار اعمار گرديده است.
قابل تذكر است كه اينگونه مساجد در هر زمان و مكان وجود داشته و همگام با تغير شرايط
زماني و مكاني و دگرگوني و نوآوري در وسايلي كه دشمنان اسالم بخاطر محاربه با اسالم بكار

ميبرند  ،به اشكال گوناگون و بخاطر اهداف مختلفي تبارز ميكند .كه ظاهر آن بخاطر اسالم و باطن
آن بخاطر نابودي اسالم است.
آنها ازين طريق به تشويه چهرة اسالم پرداخته و ارزشها و مفاهيم اسالمي را بيخاصيت و بي

معنا جلوه ميدهند  .اين مساجد ضرار به شكل و وضعيت ناهنجار اجتماعي چهره نمايي ميكند كه
شعار هاي اسالمي بر فراز آن برافراشته اند تا در وراي آن چهرة اصلي خود را مخفي نمايندو دين
را مورد هجوم قرار دهند.
اين مساجد ضرار به شكل سازمانها ،ارگانها ،كتابها و بحثهايي ظاهر ميشود كه از اسالم سخن
ميگويند ولي به تحريف مفاهيم ديني ميپردازند .بنابرين ،چون مسجد ضرار به چهره ها و اشكال
مختلفي عرض اندام ميكنند لذا بر مجاهدين و دعوتگران واجب است ك اين پرده ها و شعار هاي
فريب دهنده و گمراه كن را كنار زده و حقيقتي را كه در وراي اين پرده ها مخفي شده است به
شكل اصلي آن بمردم نشان دهند .و بهترين اسوه و مقتدي ما در رسوا سازي مساجد ضرار در
سيرت پيامبر عليه السالم ميباشد.

522

اصول دعوت

www.eslahonline.net

بحث چهارم :

معصیت كاران
شناخت معصیت كاران:
 -633مقصد ما از گنهكاران بمثابة يك قشر اجتماعي،كساني اند كه جوهر ايمان در قلبهاي
شان موجود و به شهادت (ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل) اعتقاد كامل دارند .اما در اداي حقوق
اين كلمه كوتاهي نموده و از اوامر مشروع مخالفت ميكنندو بعضي منهيات را مرتكب ميشوند.
البته تعدادي از اينها كمتر گناه ميكنند و شماري بيشتر به گناه ملوث ميگردند  .همچنان گناهاني كه
مرتكب ميشوند انواع اقسام زيادي دارد كه بعضي از آنها آشكارا بوده و در انظار عامه قرار دارد و
شماري از آنها مخفي بوده و جز اهلل متعال كسي ديگري آنرا نميداند.
مسلمان از گناه معصوم نیست :
 -634اصل كلي اينست كه هيچ مسلماني از گناه معصوم نميباشد  .رسول اهلل  ميفرمايد :
ول اِ
« اع إن أانا ٍ
صلاى ا
آد ام اخطااءٌ او اخإي ُر إ
ْي الت ااوابُو ان » (سنن ا بن
ال ار ُس ُ
ال قا ا
س قا ا
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام ُك ُّل باِّن ا
اْلاطاائِ ا
اَّلل ا
ماجه ابب ذکر التوبه )
« از انس بن مالك  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :همة فرزندان آدم خطاء كارند و
بهترين خطاكاران توبه كنندگان است »
علت مسئله درينست كه نفس مسلمان قابليت ارتكاب گناه و انجام طاعات هردو را دارد .و
مسلمان مكلف است كه در انجام طاعات و ترك معاصي بكوشد.
               
(    الشمس)0-7/

« و قسم به نفس و آنكه آن را درست و نيكو نمود  )7(،پس بزه كارى و پرهيزكارى اش را به او
الهام كرد  )8(.بى ترديد كسى كه نفس را [ از آلودگى پاك كرد و ] رشد داد  ،رستگار شد )9(.
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و كسى كه آن را [ به آلودگى ها و امور بازدارنده از رشد ]بيالود [ از رحمت حق ] نوميد شد )10(.
و اگر معصيتي از او صادر شد ،بايد فورا توبه كند و از تكرار آن خود داري كرده و بسوي
پروردگار خود برگردد.
اسباب و عوامل گناه :
 -635شايد اين سوال در ذهن هر انساني خطور كند كه :چرا مسلمان از اوامر شرع عصيان
ميورزد؟ در حاليكه به اهلل  و رسول او و حساب روز آخرت ايمان دارد و ميداند كه ارتكاب
معاصي باعث خشم پروردگار گرديده و انسان را به عذاب الهي متبالء ميسازد  ،بازهم به گناه و
معصيت دست ميزند؟
در جواب بايد گفت كه؛ احياناً انسان باالي انسان حاالتي طاري ميگردد كه نورانيت ايمان
ضعيف گرديده و غفلت باالي انسان حاكم ميگردد  .در نتيجة آن فريب شيطان را خورده و مرتكب
معصيت ميشود .عالوه بر آن  ،چون جزايي كه در برابر گناه وضع شده است  ،اكثر ًا اخروي بوده و
لذت گناه در همين دنيا و چيز حاضر است .و نفس انسان فطرت ًا به چيز حاضر بيشتر از امر غايب
متأثر ميشود ،اگرچه عاقبت حاضر تلخ و عاقبت غائب گوارا باشد .يگانه چيزي كه او را ازين اثر
پذيري نجات داده و در انتخاب راه درست رهنمايي ميكند ،ايمان قوي و روشنگري است كه جهان
غايب را در نظر انسان مجسم نموده تأثير آنرا بيشتر از امر حاضر مي سازد.
(       األعلي)16/

« بلكه زندگى دنيا را [ بر آن ]ترجيح مي دهيد »
پس انسان طبيعتاً لذت عاجل را دوست دارد اگرچه ناچيز بوده و نسبت به لذتهاي آينده
بيمقدار باشد .و چون ايمان ضعيف شد اين طبيعت و سرشت در او قوي تر گرديده و ارتكاب
مخالفت بخاطر حصول لذت حاضر و دفع مشقت عاجل برايش آسان ميشود .مخصوصاً زمانيكه
اميد زندگي طوالني و بدست آوردن امكان توبه در قلب انسان جاي گرفته و رجاء نسبت به
رحمت الهي بيش از حد مجازدر ذهن انسان جاي بگيرد .
جهالت عاصي :
 -636انسان معصيت كار به صورت قطعي جاهل است ،زيرا اگر جاهل نبود دست به
معصيت پروردگار نمي زد .اهلل متعال ميفرمايد :
     2        
(          النساء)17/

« بى ترديد توبه نزد اهلل فقط براى كسانى است كه از روى نادانى مرتكب كار زشت مي
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شوند  ،سپس به زودى توبه مي كنند ; اينانند كه اهلل توبه آنان را مي پذيرد  ،و اهلل همواره دانا
و حكيم است »

مجاهد  و تعداد زيادي از مفسرين ميگويند « هر كسيكه عمداً يا خطاءً مرتكب گناه ميشود ،

او جاهل است تا آنكه از گناه دستبردار شود »

قتاده از ابو العاليه روايت ميكند كه او از اصحاب رسول اهلل  حكايت ميكرد كه ميگفتند « :هر

گناهي را كه بنده مرتكب ميشود  ،در ذات خود يكنوع جهالت است »
همچنان از مجاهد روايت شده است كه گفت « :هر كسيكه مرتكب معصيت ميشود در وقت

ارتكاب گناه جاهل است » و از ابن عباس  روايت شده است كه گفت :
« از جملة جهالت او اينست كه مرتكب عمل بد ميشود »

ناداني عاصي درين است كه قدر و منزلت پروردگار خود را به درستي نميشناسد و حق
ربوبيت و الوهيت او تعالي را درك نميكند  .نعمتهاي كه به بنده عطاء كرده است و كمال فقر و
احتياج بنده به او تعالي را نميشناسد  .و اينرا بياد نمي آورد كه هيچ عمل بنده بر اهلل متعال پنهان
نميماند و انسان حتماً جزاي عملكردهاي خوب و بد خود را ميبيند .
جهالت او درين است كه اضرار گناه را درك نميكند  .او از مار و گژدم به شدت ميترسد و
خود را ازگزند آن حفاظت ميكند اما از گناه نميترسد در حاليكه الزم است بيشتر از مار و گژدم از
آن نفرت داشته باشد .
جهالت او درين است كه دنيايي فاني را بر آخرت ترجيح ميدهد در حاليكه دنيا و تمام
نعمتهاي آن در برابر آخرت مانند اينست كه كسي انگشتش را در بحر غوطه كند و مقدار آب از
آن بردارد  .از جهل او اينست كه امروز و فردا نموده و با آرزوهاي طوالني توبه را به تأخير مي
اندازد و نميداند كه مرگ به انسان نزديكتر از هر چيز ديگري است و چون اجل برسد هرگز از او
اجازه نميخواهد  .از جهل او اينست كه سختي ها را متقبل ميشود ولي لذتهاي بيشماري را بخاطر
كسب متاع فاني دنيا ترك ميكند  .اگر عقل ميداشت اين مشكالت و سختيها را بخاطر كسب
نعمتهاي آخرت متحمل ميشد .
آيا نميبينند كه طالب علم ،خود را در داخل خانه محصور نموده و از لذتهاي زندگي دستبردار
ميشود و شبها و روزها درس ميخواند تا در امتحان درجة خوبتر بدست آورد  .تاجر انواع خطرها را
متقبل ميشود و از اهل و عيال خود ميبرد و دشت صحراي مملوء از خطرها را طي ميكند تا بتواند
فايدة بدست آورد .اما چرا حاضر نيست كه براي آخرت نيز مانند كار هاي دنيايي كار كند؟!
عالوه برآن  ،آيا اين امر نشاندهندة جهل عاصي نيست كه اگر طبيبي بگويد كه اگر فالن چيز
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را بخوري يا بنوشي با خطر مرگ مواجه ميشوي او نصيحت طبيب را قبول كرده و از تمام
چيزهاييكه نهي كرده است پرهيز ميكند در حاليكه سخن طبيب احتمال خطاء را دارد  .اما سخني

را كه پيامبر  فرموده اند و وعيد هاي الهي را كه به عصيانگران و تجاوزكاران تذكر داده است ،
در حاليكه به صورت قطعي راست و يقيني است قبول نميكند و مانند سخن طبيب فوراً عملي
نميسازد  .آيا اين عملكرد او علتي بجز جهالت داشته ميتواند ؟!
نماي ديگر جهالت او اينست كه بر عفو و رحمت الهي توكل كرده و دست به عمل نيك
نميزند  .اما اينرا فراموش كرده است كه رحمت الهي نصيب نيكوكاران ميشود  .و عارفان حقيقي
اعمال نيك را در حالي انجام ميدادند كه قلوب شان هراسان ميبود كه مبادا عمل شان مردود به
حساب آيد  .اميدوار حقيقي و حق بجانب كسي است كه اسباب جلب رحمت را بكار مي اندازد

بعد از آن منتظر نزول رحمت الهي ميباشد  .درست مانند دهقاني كه زمين را شخم ميزند و دانه را
در آن ميپاشد  .بعد از آن آب و مواد الزم را به آن ميرساند و هميشه از آن وارسي ميكند  .بعد از
آن از اهلل متعال ميخواهد كه كشت و زراعتش را از آفات محفوظ دارد  .اما انسان احمق و مغرور
مانند كسي است كه زمينش را ميگذارد تا خار و علفهاي هرزه در آن برويد و بدون اينكه دانة در
آن بپاشد از اهلل متعال ميخواهد كه كشت مورد دلخواهش را بروياند !!
وقايه از معاصي :
ال
 – 637در مورد عالج و راههاي جلوگيري از ارتكاب معاصي و ميالن بسوي گناه قب ً
سخناني گفتيم و در باب چهارم اساليب دعوت نيز بحثهايي درين مورد إن شاء اهلل خواهيم داشت
 .اما درينجا به مقولة اكتفاء مكنيم كه « وقايه بهتر از عالج است »
اين سخن همچنانكه در مورد وقاية بدن از امراض صدق ميكند  ،در مورد وقاية قلب از
امراض معنوي نيز قابل تطبيق است .
ميدانيم كه معصيتها عامل اصلي بيماري قلب و در عين حال نشاندهندة اين امر است كه قلب
انسان عاصي گرفتار امراض معنوي ميباشد  .اما سؤال اينست كه ؛ انسان چگونه ميتواند خود را
ازين عوامل مرضي وقايه كند ؟ در حاليكه استعداد و قابليت گناه در نفس انساني به صورت
فطري وجود دارد.
(           الشمس)8-7/

« وقسم به نفس و آنكه آن را درست و نيكو نمود  )7(،پس بزه كارى و پرهيزكارى اش را به
او الهام كرد
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در جواب ميتوان گفت كه اين درست است كه نفس انساني جرثومه هاي معصيت را در خود
دارد  ،اما تازمانيكه قلب انسان از صحت و عافيت برخوردار بوده و با نور ايمان معمور و منور
باشد  ،اين جراثيم مقهور و مغلوب ميباشند  .ولي زمانيكه بنابر عوامل مختلف محيطي نور و صبغة
ايماني آن كمرنگ شد  ،ميكروبهاي نهفته در نفس فضاي مناسبي بدست آورده و با استفاده ازآن به
حركت افتاده و با گذشت هر روز بزرگتر و فعالتر ميشوند و درست مانند جراثيم و ميكروبهاي
جسمي تكثر نموده و امراض گوناگوني را باعث ميگردد .
فضاء و محيط مناسب و ماليم براي اين جراثيم تمام ديدني ها  ،شنيدنيها  ،خوراكه ها و
خواندني هايي ميگردد كه سبب تحريك شهوات و هيجان نفس ميگردد و زمانيكه شهوات انسان
تحت تأثير اين عوامل قرار گرفته و به هيجان افتاد  ،درين وقت است كه انسان بسوي گناه حركت
كرده و ذكر الهي را فراموش ميكند .
پس گفته ميتوانيم كه بدترين عواملي كه در ايجاد فضاي مناسب براي فعاليت جرثومه هاي
گناه مؤثر است عبارت از بي حجابي و برهنگي زنان  ،آهنگهاي فاحش  ،آميزشهاي حرام و رفت
و آمد در اماكن اهل غفلت  ،شنيدن سخنان اهل باطل و امثال آنها ميباشد  .اين عوامل جرثومه
هاي گناه را در نفس انساني تقويت كرده و به سرحدي ميرساند كه بر تمام نفس غالب گرديده و
ارتكاب گناه را برايش آسان و بي اهميت سازد .
اما شرايط و فضاييكه جرثومهاي گناه را ضعيف ميسازد  ،تمام اموري است كه ارزشهاي ايمان
را در قلب انسان تقويت كرده و علم و معرفت حقيقي پروردگار را نصيب انسان ميسازد  .بعنوان
مثال صحبت با انسانهاي صالح و دعوتگران مخلص و عامل به اسالم از بهترين پناگاههاي است
كه انسان ميتواند در آن پناه ببرد  .زيرا در اثر اين صحبتها و همنشينيها جرثومه هاي گناه در نفس
سركوب و ضعيف ميگردد .
و در اخير بايد گفت ؛ بهترين وقايه در برابر اين جرثومه ها اينست كه مسلمان هيچ گناهي را
صغير نشمرد اگر چه در نظر مردم خيلي كوچك و ناچيز جلوه كند  .زيرا ميدانيم كه پشتارة بزرگ
از شاخچه هاي خيلي كوچك و نازك تشكيل ميگردد  .همچنان بايد بكوشد تا خود را در معرض
اسباب و عواملي كه سبب تقويت اين جرثومه ها و ضعف ايمان ميگردد قرار ندهد و به
هيچصورتي بر صحت و عافيت قلبي خود مغرور و فريفته نگردد  .زيرا هيچ كسي اينرا عاقالنه
نميداند كه كسي خود را در معرض ميكروبهاي سل قرار داده و بدون تدابير الزم به اماكن
مريضان سل داخل شود به اين حجت كه از صحت و عافيت بدني برخوردار ميباشد .
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موقف داعي در برابر معصیتكاران :
 – 638داعي بايد معصيتكاران را به نظر ترحم و شفقت نگريسته و آنها را مانند كسي فرض
كند كه در شب تاريك در كنارة پرتگاه خطرناكي ايستاده اند و هرلحظه خطر اين ميرود كه به قعر
اين درة هولناك سقوط نمايد  .پس داعي بايد با تمام سعي و تالش و با كمال اخالص بكوشد
كه آنها را ازين حالت نجات داده و از سقوط و هالكت ابدي آنها جلوگيري كند  .براي نيل به
اين هدف ارجمند بايد هرگونه تجاوز و اهانتي كه به شخص او متوجه ميگردد گذشت نموده و
هيچگاهي به فكر انتقام  ،شماتت و فخر فروشي بر آنها نشود  .اما جايز است كه بخاطر معصيت و
تجاوزي كه از حدود الهي مرتكب ميشوند آنها را صغير و بيمقدار بداند و بخاطر پايمال شدن
حدود الهي به خشم آيد .
« وما نِيل ِمإنه اشيء فا إانت اقمه ِمن ص ِ
َّلل عاز وج ال افيإنتِقم ِاِ
ِ
َّلل اعاز او اج ال»
احبِِه إِاَل أا إن تُإنات اه ا
اا ا ُ إ ٌ ا ا ُ إ ا
ك اماا ِرُم ا ا ا ا ا ا ا ُ
(مسند اْحد عن عايشه رضی هللا عنها)
« پيامبر  هيچگاهي در برابر تجاوزي كه به ايشان صورت ميگرفت از كسي انتقام نميگرفت
مگر اينكه محارم الهي مورد تجاوز قرار ميگرفت كه در آنصورت بخاطر اهلل  انتقام ميگرفت »
از جمله محارمي كه مسلمان بايد بخاطر پايمال شدن و انتهاك آن به خشم آيد يكي هم مقابله
و معارضة اهل باطل با دعوت الي اهلل و ايجاد ممانعت در راه دعوت و اذيت رساني به دعوتگران
ميباشد  .درين حالت بر داعي الزم است كه شيوة را در پيش گيرد كه معصيت كاران مست و
مغرور را سرجايش نشانده و دست تجاوز و تعدي شانرا از سر دعوت و دعوتگران كوتاه سازد .
البته بشرطي كه به اندازه ضرورت اكتفاء نموده و از حد الزم تجاوز نكند و در حاليكه آرزوي
هدايت و اصالح اين تجاوز كاران را دارد  ،كارش را از خفيف ترين وسيلة مانعه آغاز نموده و
در صورت ،ضرورت قدمهاي بعدي را بردارد .
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باب چهارم :

شیوه ها
و
وسايل دعوت
زمینۀ سخن :
 – 639دعوت الي اهلل به يك سلسله علوم  ،كفايت ذاتي و درايتي ضرورت دارد كه انسان را
در تبليغ دعوت و اثر گذاري بر مدعوين و شناخت نفساني و استفاده از ظروف و شرايط مناسب
كمك نمايد .
در مورد علمي كه مربوط به موضوع دعوت (اسالم) ميشود به تفصيل صحبت نموديم .
درينجا سخن ما در مورد علمي است كه مربوط به چگونگي براه اندازي مؤفقانة جريان دعوت و
دوركردن موانع از راه دعوت و دعوتگران ميشود كه درين بحث از آن بنام شيوه هاي دعوت ياد
خواهيم كرد .
همچنان توضيحاتي در مورد اموري خواهيم داشت كه داعي بخاطر رساندن دعوت از آنها
استفاده ميكند و آنرا بنام وسايل دعوت ميخوانيم  .زمانيكه داعي اين شيوه ها و وسايل را به
صورت درست شناخت  ،تا اندازة زيادي با مفاهيم و معاني دعوت اسالمي آشنا گرديده و از
كفايت و درايت الزم درين مسير برخوردار ميگردد  .بنابرين ،اين باب را به سه فصل عمده تقسيم
ميكنيم .
فصل اول  :معرفي مصادر و مراجع معرفي كنندة وسايل دعوت و ضرورت به آنها .
فصل دوم  :شيوه و منهج دعوت .
فصل سوم  :وسايل دعوت .
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فصل اول :

وسايل و شیوه هاي دعوت
مراجع  ،مصادر
و ضرورت به آنها
مراجع و مصادر :
 -640مصادري كه شيوه ها و وسايل دعوت را در اختيار ما ميگذارد عبارت از قرآن كريم ،
سنت نبوي  ،اجتهادات و استنباطهاي فقهاء و تجارب دعوتگران قدوه ميباشد  .در بحث حاضر به
صورت مختصر در مورد هر كدام ازين مصادر صحبت خواهيم كرد .

اول – قرآن کريم :

 – 641در قرآن كريم آيات زيادي وجود دارد كه متعلق به اخبار انبياي كرام و ماجراهايي
است كه بين آنها و اقوام شان رخ داده است  .اهلل  ضمن اين داستانها خاتم األنبياء  را مخاطب
قرار داده و اسلوب دعوت را برايش معرفي ميكند .
ازين آيات قرآني  ،خطوط اساسي شيوه هاي دعوت و وسايل آن مستفاد ميگردد و داعي
مسلمان بايد تمام اين اساليب را مانند ساير مسايل ديني بايد بياموزد  .زيرا اهلل متعال اين داستانها را
به اين هدف بيان نموده است كه ما درسهايي را از آنها برداشته و معاني و مفاهيمي را برچينيم كه
در راه دعوت معين و مددگار ما قرار گيرد  .و با پيروي از آن در راه و منهج درست دعوت ثابت
قدم بمانيم  .اهلل متعال ميفرمايد :
    8  8          
(    هود)10/

« و هر سرگذشتى از سرگذشت هاى [ پندآموز ] پيامبران را كه برايت مي خوانيم  ،حقيقتى

530

اصول دعوت

www.eslahonline.net

است كه دل تو را به آن پابرجا و استوار كنيم  ،و براى تو در اين سرگذشت ها حق و براى بهره
بردن مؤمنان پند و تذكّرى آمده است »
عالمه ابن كيثر در تفسير اين آيت مينويسد :
« تمام اين اخبار و داستانهاي انبياي گذشته را برايت بيان ميكنيم و تعامل آنها را با امتهاي شان
و برخورد امتها در برابر آنها را بازگويي ميكنيم و استداللها و خصومتهايي كه بين شان واقع گرديد
و تكذيب و اذيتهاييكه انبياي كرام متحمل شده اند برايت بيان ميكنيم و اينكه چگونه اهلل متعال
حزب مؤمن را پيروز گردانيد و دشمنان كافر آنها را با خذالن مواجه گردانيد  .تمام اين واقعات را
برايت شرح ميدهيم تا قلبت را در برابر دشمنان ثابت گردانيم و سيرت انبياي گذشته بعنوان قدوه
1
و نمونة نيكي در برابرت قرار داشته باشد »
البته درين شكي نيست كه مسلمانان به پيامبر گرامي شان در تمام امور اقتداء نموده و سيرت
انبياي سابق را نيز از خالل تأسي به رسول اهلل  به آنها اسوة خود قرار ميدهند  .اهلل متعال ميفرمايد
:
         9     
(            يوسف)111/

« به راستى در سرگذشت آنان عبرتى براى خردمندان است  [ .قرآن ] سخنى نيست كه به
دروغ بافته شده باشد  ،بلكه تصديق كننده كتاب هاى آسمانى پيش از خود است و بيان گر هر
چيز است و براى مردمي كه ايمان دارند  ،سراسر هدايت و رحمت است »
بنابرين در داستانهاي انبياي گذشته و ماجراهاييكه بين آنها و امتهايشان گذشته است بهترين
عبرت و موعظه براي كساني است كه با عقل سليم به حوادث مينگرند و سبب هدايت و رحمت
براي كساني است كه به اهلل و رسول او ايمان دارند  .چه  ،فقط همينها اند كه استعداد پند و عبرت
گرفتن ازين داستانها را دارند زيرا ايمان به اهلل و رسول او دروازه هاي قلوب شان را در برابر دعوت
حق گشوده و تيزهوشي و حساسيت خاصي در گرفتن پند و عبرت برايشان عطاء نموده است .
(          األنعام )0/

« آنهاكسانى هستند كه اهلل هدايتشان كرد ،پس به هدايت آنان اقتدا كن » ،
اين دستور به لزوم اقتداء به منهج و روش انبياي الهي اشاره ميكند .

دوم  -سنت نبوی :
======================================================
 -1تفسير ابن كثير ج 2ص465
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 – 642در سنت نبوي احاديث خيلي زيادي است كه به امور دعوت و وسايل آن تعلق دارد .

همچنان سيرت پيامبر  سراسر درسهاي عملي دعوت بوده و از ماجراهايي سخن ميگويد كه در

مكه و مدينه رخ داده است  .در سيرت نبوي ميخوانيم كه پيامبر  با وقايع و حوادثي كه در برابر
شان قرار گرفت چگونه برخورد نمودند  .پيگري اين حوادث و وقايع درسهاي خيلي ارزندة را در

بخش شناخت شيوه هاي دعوت و وسايل آن براي ما ارائه ميكند  .رسول اهلل  در جريان دعوت
شان با حوادث و حاالت مختلفي مواجه شدند و طبيعتاً بخاطر تشابه و همگوني دعوت اسالمي
براي هر دعوتگري ممكن است كه چنين حوادث و شرايط و يا شبيه آن پيش آيد  .بنابرين داعي
مسلمان ميتواند كه در حل قضاياي معاصر از سيرت نبوي استفاده كند و موقف سالم و درستي در
برابر حوادث اتخاذ نمايد  .البته اينكار زماني برايش ممكن است كه مفاهيم و معاني سيرت نبوي
را به درستي درك نموده و معلومات كافي در آن داشته باشد .
شايد حكمت الهي و لطف بي پايان او تعالي درين بوده است كه رسول گرامي اش را در
برابر حوادث و اوضاع و احوال مختلفي قرار داد تا دعوتگران بعد از ايشان بياموزند كه چگونه با
حوادث مختلف مقابل گرديده و چگونه راه دعوت را در شرايط مختلف با اقتداء به رسول اهلل 
مؤفقانه طي نمايند .
پس گفته ميتوانيم كه سيرت نبوي و رهنمايي هاي نبوي عبارت از تجسم عملي اوامري است

كه اهلل متعال صادر نموده است و مجموعة از الهامات و هدايات الهي است كه به رسول اهلل 

ارزاني گرديده بود  .بنابرين براي دعوتگر الهي به هيچ صورتي جايز نيست كه از سيرت نبوي
واهميت آن غافل و بيخبر باشد .

سوم – سيرت سلف صالح :
 – 643درسيرت سلف صالح ما اعم از صحابة كرام و تابعين عظام سوابق خيلي مهمي در
امور دعوت وجود دارد كه دعوتگران دين الهي بايد از آن بيشترين استفاده را بنمايند  .زيرا سلف
صالح ما دانشمند ترين اشخاص در شريعت اسالمي و فقه دعوت بودند و مجتهدين و اهل علم
در هر موضوعي به سيرت و اقوال شان استدالل نموده اند .

چهارم
نصوص :

–

برداشتها

و اجتهادات

فقهاء

از

 – 644فقهاء و مجتهدين امت اسالم در هر عصر وزمان به استنباط و استخراج احكام عملي
از ادلة شرعي اهتمام و توجه داشته اند  .از جملة اين احكام  ،مسايلي مربوط به امر به معروف و
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نهي از منكر و احكام جهاد و احكام حسبه و امثال آن نيز مورد توجة آنها قرار داشته است كه در
ابواب مستقلي در كتب فقه تدوين يافته است  .احكاميكه در مجال فقه دعوت استخراج گرديده
است در چوكات عموم احكام اسالمي قرار داشته و مانند ساير احكام اسالمي عمل كردن به آن
واجب ميباشد  .زيرا بكار بردن وسايل الزم در راه دعوت و اتخاذ اسلوب و روش معيني درين
مسير مانند ساير مسايل ديني و از جملة دين ميباشد .

پنجم – تجارب :
 – 645تجربه بهترين معلم انسان است بخصوص براي كسانيكه در تعامل با مردم مصروف
اند.
با توجه به اين حقيقت  ،ميدانيم كه هر دعوتگري با خود تجارب زيادي دارد كه در نتيجة
تعامل با مردم و بكار گيري وسايل مختلف دعوت بدست آورده است  .او با استفاده ازين تجارب
ميتواند كه نقاط ضعف و ناتوانيهاي خود را درك نموده و به اصالح آن اقدام نمايد  .زيرا تطبيق
عملي شيوه هاي دعوت حتماً نقاط ضعف و خطاهاي انسان را ظاهر ميسازد و او ميتواند كه با
استفاده ازين تجارب از بروز اين اخطاء و كمبوديها در آينده جلوگيري نمايد  .شايد بخاطر اين
نقاط ضعف و خطاها بهاي سنگيني بپرازد اما تجاربي كه بدست مي آورد ارزش بيشتر از آنرا
خواهد داشت .
البته اين در صورتي است كه دعوتگر مسلمان از تجارب گذشتة خود استفاده نمايد و اين
امريست كه از هر مسلمان انتظار آن ميرود زيرا مؤمن از يك سوراخ دو مرتبه گزيده نميشود .
همچنانكه داعي از تجارب شخصي خود استفاده ميكند  ،بايد از تجراب ديگران كه در ميدان
دعوت از خود بجا گذاشته اند نيزاستفاده نمايد  .زيرا حكمت ،گمشدة مؤمن است و از هر ظرفي
كه بيرون شود آنرا بدست مي آورد .
ضرورت پابندي به منهج درست و اتخاذ وسايل صحیح :
 -646منهج صحيح در اتخاذ وسايل و شيوه هاي دعوت همانست كه از مصادر فوق الذكر
بدست آيد و تمسك جستن به چنين منهج براي هر دعوتگر ضروري  ،واجب و الزمي ميباشد  .زيرا
فيصله و حكم اسالم همين است و هر مسلمان مكلف است كه به فيصله هاي ديني پابند باشد .
عالوه بر آن  ،اتخاذ روش درست انسان را به هدف رسانده و گوهر مراد را در كفش ميگذارد
اگر چه راه آن طوالني و مملوء از مشكالت باشد  .اما در پيش گرفتن منهج و راهكار نادرست او
را از هدف دور گردانيده و به راههاي ديگري سوق ميدهد  .مزيد بر آن  ،داعي مسلمان مكلف

اصول دعوت

533 www.eslahonline.net

است كه در اطاعت اهلل متعال و پيروي از راه صواب و عدم ارتكاب خطاء و عصيان بكوشد  .و
اين مكلفيت خود را زماني بدرستي اداء كرده ميتواند كه به منهج و راهكار درستي كه از مصادر
فوق ا لذكر نشئت كرده باشد التزام كامل داشه باشد  .زمانيكه داعي اين مكلفيت خود را مطابق
منهج صحيح اداء كرد  ،بعد از آن رسيدن به هدف مسئوليت او نميباشد بلكه انسان مطابق وسع و
توان خود مكلف بوده و مرتب شدن نتايج بر سعي و تالش مربوط به خواست و ارادة اهلل متعال
ميباشد  .و محاسبة انسان برين اساس صورت ميگيرد كه آيا عمل او مشروعيت دارد؟ و آيا او
مسئوليت خود را بدرستي اداء كرده است يا خير ؟
بعد از آنكه داعي نكات فوق را درك نموده و بخوبي آموخت برايش جايز نيست كه منهج و
راهكار صحيح را به استناد به داليلي چون صعوبت و طوالني بودن راه  ،عدم مقبوليت چنين شيوه
هاي دعوت نزد مردم  ،عجله كردن در راه رسيدن به هدف  ،پيروي از عواطف و احساسات غير
معقول  ،حماس ديني و شوق صادقانة جهاد و شهادت و امثال آن از منهج درست به بيراهه برود .
زيرا خطاء در موجوديت نيت نيك و عواطف ارجمند به صواب تبديل نميگردد و رسيدن به
هدف از راههايي كه منتهي به هدف نباشد ناممكن است  .اگرچه عدة با جديت و تالش زياد در
پي رسيدن به هدف باشند .
براي اثبات اين سخن كفايت ميكند كه بگوييم ؛ احكام شرعي به يكبارگي نازل نشده است و
دعوت اسالمي در هيچ يك از مراحل خود به دنبال خواسته هاي حماسي و عواطف انسانهاي
راستكار عجول حركت نكرده است  .قتال در مكة مكرمه مشروع نشده است و جواب رسول اهلل
 براي عجله كنندگان همين بود كه  :صبر كنيد !
صلح حديبيه قابل قبول براي بعضي صحابة كرام نبود وبا وجود اينكه صداقت و ايمان عميق
شان ثابت بوده و آمادگي كامل براي جهاد و شهادت داشتند  ،اين برداشت و احساس شان به
خطاء بود  .اما رسول اهلل  با سعة صدر و متانت كامل آنرا پذيرفت زيرا ميدانست كه درينجا
مسألة پذيرش مرگ براي رسيدن به هدف و صدق درين آمادگي مطرح نيست بلكه بايد مطابطق
منهج درست حركت كرده و به اصول اين منهج پابند بود  .زيرا همين التزام داشتن است كه انسان
را به هدف اصلي به بهترين وجه آن ميرساند  .به همين علت است كه قرآن كريم آن صلح را
«فتح مبين» خواند .
بنابرين زمانيكه داعي وسايل و برنامه هاي دعوتي خود را تعين ميكند نبايد تحت تأثير عواطف و
نيتهاي نيك و حماس هاي شديد براي خدمت اسالم قرار گيرد  .بلكه بگذارد كه با ژرفنگري و
واقعبيني كامل و در روشنايي ارشادات برگرفته از مصادر اصلي اسالم وسايل و برنامه هاي دعوتي
تعين گردد و مجريان امور بايد اين توان را داشته باشند كه اين حماس  ،عواطف و اشتياق كاركنان
خود را در جهت تنفيذ و تحقيق اسلوب صحيح و شيوه هاي درست دعوت توجيه نمايند .
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نتايج ناگوار خروج از منهج صحیح :
 – 647بدون شك خارج شدن از منهج و شيوة هاي درست دعوت و عدم التزام به آن در
اتخاذ وسايل منتج به ناكامي سير دعوت و عدم دستيابي به اهداف ميگردد  .اگر چه بعضيها گمان
كنند كه به هدف نزديك شده و حتي بالفعل آنرا بدست آورند ولي بزودي از دست شان بيرون
شده و به فاصلة خيلي دور پرتاب خواهند شد .
عالوه برآن  ،دور شدند از منهج صحيح در اكثر حاالت اسباب رسيدن اذيتها و مشكالت
طاقت فرسا را به رهروان فراهم نموده و كوششها و زحمات آنها را بدون ثمر و حاصل متفرق
ميسازد  .درست مانند كسيكه ميخواهد تعمير چند طبقه اي را باالي تهدابهاي خام و با مواد غير
معياري اعمار نمايد  .چنين تعميري اگر آباد هم شود عالوه بر اينكه بزودي منهدم ميگردد اين
خطر نيز وجود دارد كه ساكنين آن در زير ويرانه هاي آن هالك شوند !!
داعي بايد بداند كه رفتن به راههاي نادرست و در پيش گرفتن منهج و راهكار غير اصولي چنين
نتايج غير مترقبه و اسفباري را به دنبال خواهد داشت اگرچه داعي با حسن نيت و مقصد نيك آنرا
انجام دهد  .زيرا نتايج در دنيا هميشه بر اسباب مرتب ميگردد نه بر نتيها و مقاصد نيك افراد .
برسبيل مثال حسن خلق و برخورد مملوء از لطف و مهرباني با مردم بخشي از روش درست
دعوت است  .اگر داعي اين روش را در پيش نگرفته و بعوض آن درشت خوي و سنگدل باشد ،
مردم حتماً از اطرافش پراگنده ميگردند اگر چه در عمل خود برحق بوده و در دعوت خود
مخلص باشد  .زيرا او به هيچ صورتي بهتر از پيامبر  نيست كه اهلل متعال اور مخاطب قرار داده و
برايش ميگويد :
                 

(آل عمران)159/

« پيامبر ! ] پس به مهر و رحمتى از سوى اهلل با آنان نرم خوى شدى  ،و اگر درشت خوى
و سخت دل بودى از پيرامونت پراگنده مي شدند ;
در اخير ،اين انذار را مي افزاييم كه ؛ خروج از منهج صحيح در بعضي حاالت معصيتي است
كه داعي مرتكب آن ميشود  .زيرا التزام به راه و روش صحيح دعوت از جملة احكام دين است و
مخالفت با احكام ديني در امور دعوت معصيتي است كه داعي مسلمان بايد از آن اجتناب كند .
صعوبت التزام به منهج صحیح :
 -648حقيقت اينست كه التزام به منهج و شيوة صحيح دعوت كار آساني نيست  .زيرا اين امر
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اقتضاء ميكند كه داعي بايد منهج صحيح دعوت را به صورت كامل فراگرفته و خطوط اساسي
آنرا هميشه در ذهن خود مستحضر داشته باشد و بكوشد كه تمام گفتار و كردارش در تطابق با
اين خطوط اساسي و به سهولت صادر گردد  .بعد از آن بكوشد كه مفاهيم و آموزه هاي منهج
صحيح را بر تمام جزئياتي تطبيق نمايد كه هميشه با آن مواجه ميگردد و بيرون از حد شمار بوده و
خيليها با هم مشابه ميباشند  .به همين علت است كه در اكثر حاالت باهم خلط ميگردند و فرقهايي
ميان آنها به اندازة كمرنگ ميگردد كه داعي نميتواند شناخت درست ازآن بدست آورده و تصميم
مناسب و مطابق منهج درست در برابر آن اتخاذ نمايد  .و گاهي هم در استنباط راه حلهاي جديد
براي مسايل جديد ازين مفاهيم  ،دچار اشتباه ميشود .
مثال داعي درين حالت مانند فرماندة ارتش است كه شيوه هاي جنگ و سوق و ادارة لشكر را
بخوبي ميداند و بهترين پالن نظامي را وضع كرده ميتواند  .اما اين آگاهي و علم داشتن به تنهايي
در وقت تطبيق كافي نميباشد  .بلكه بايد در كنار آن از كفايت الزم و حسن استفاده ازين آموخته
ها را نيز داشته باشد تا بتواند كه پالن مناسب و مطابق وضعيت ترتيب داده و با حوادثي كه مواجه
ميشود با خونسردي مقابله نمايد و پالنش را به صورت كامل تطبيق نمايد .
صعوبتي كه داعي با آن روبرو ميشود به مراتب بيشتر از سختهايي است كه فرماندة لشكر در
اثناي تطبيق پالنش مواجه ميگردد  .زيرا فرماندة لشكر در برابر خود سپاه منظم و مطيع فرمان خود
را دارد و آنها حاضرند كه در هر حال اوامر او را نافذ نمايند اما داعي با مردم جاهلي مواجه است
كه حتي بر پروردگار خود تمرد نموده و از حق متنفر و به سوي دنيا روي آورده اند  .و با داعي و
دعوت او دشمني نموده و يا اقالً به دعوت او بي توجه اند و ضرورتي به آن احساس نميكنند .
اضافه بر آن  ،خواسته هاي مردم متفاوت بوده و امراضي كه در بين شان شايع ميباشد انواع و اقسام
زياد دارد  .اين مسايل داعي را در تطبيق آموخته هايش با سختي ها و مشكالتي مواجه ميسازد .
آسان ساختن التزام به منهج صحیح :
 – 649اموري كه ميتوان با استفاده از آن التزام به منهج و راهكار صحيح را آسان ساخت ،
ميتوان چنين خالصه كرد .
اول  :فهم دقيق و صحيح معاني ومفاهيم منهج سالم است كه بعد از تأمل و تفكر درين معاني
و تكرار هميشگي آن در مصادر اصلي بدست مي آيد و داعي بايد به اندازة به تكرار و دقت درين
معاني و مفاهيم بپردازد كه مانند خون در رگهايش جريان يافته و هميشه در ذهنش حاضر باشد .
به همين علت است كه ميگوييم براي داعي جايز نيست كه از تكرار و خواندن هميشگي نكاتي
كه در مراجع اصلي دعوت آمده است احساس خستگي نمايد .
دوم  :تقوا و ترس از اهلل متعال بهترين وسيلة است كه انسان را به منهج صحيح ملتزم ميسازد .
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زيرا تقوا قلب انسان را منور ساخته و قوت درك و شناخت را در وي تقويت ميكند  .درين
صورت است كه حق را به صورت آشكار مينگرد و وسايل و اساليب درست مناسبي را كه بايد
در ظروف و شرايط مختلف و در برابر افراد گوناگون بكار ببرد با دقت تعين كرده ميتواند  .و هم
ميتواند كه از مزج و آميختن چند وسيله  ،وسيلة جديد ايجاد كند كه مناسب با شرايط و اوضاع
باشد .
اهلل متعال ميفرمايد :
             
(        األنفال)29/

« اى اهل ايمان ! اگر [ در همه امورتان ] از اهلل پروا كنيد  ،براى شما [ بينايى و بصيرتى ويژه ]
براى تشخيص حق از باطل قرار مي دهد  ،و گناهانتان را محو مي كند  ،و شما را مي آمرزد ; و
اهلل داراى فضل بزرگ است »
ابن كثير  در تفسير اين آيت ميفرمايد  « :براي شما توان فرق بين حق و باطل را ميدهد .
يعني كسيكه تقوا گزيد و اوامر الهي را بجا آورده و از نواهي او تعالي پرهيز كرد  ،اهلل متعال او را
در شناخت حق وباطل مؤفق ميگرداند و همين توفيق است كه سبب نجات او در دنيا و سعادتش
در آخرت ميگردد .
سوم  :التجاء دايم به بارگاه الهي و اظهار عجز و بيچارگي در برابر او تعالي و خواستن از اهلل
متعال كه برايش تعليم دهد  .چنانچه ابن تيميه  هميشه به صحرا رفته و روي خود را بخاك
ميگذاشت و با عاجزي و تضرع دعاء ميكرد كه « اي معلم ابراهيم ! مرا نيز بياموزان » و چنانچه
شاگردش ابن القيم  ميگويد ايشان اينكار را هميشه ميكردند .
چهارم  :پاك ساختن قلب از جرثومه هاي رياء و خود نمايي و ايجاد اخالص كامل در عمل
ميباشد  .به گونة كه هيچ التفاتي به مردم نداشته و خواستار هيچگونه نام و نشان نزد آنها نباشد و
هيچگاهي در فكر كسب رضايت مردم به حساب منهج و روش صحيح دعوت نگردد .
ممكن است كه داعي در بعضي حااللت در نتيجة فشار رأي عامه و سخناني كه از مردم
ميشوند و داد وفريادهاييكه بگوشش ميرسد و خواسته و پافشاري همراهانش گرفتار نوعي انحراف
از منهج صحيح دعوت گردد  .درين حالت يگانه چيزي كه او را بر منهج صحيح ثابت قدم
ميسازد همان اخالص كامل و تجرد در راه دعوت ميباشد كه تحت وقايه و حفاظت آن بدون
اينكه التفاتي به اين سخنان و دادو فريادها داشته باشد به راه خود ادامه ميدهد .
اما بايد دانست كه تجرد و اخالص كامل كار خيلي گران و مشكل است  .زيرا جرثومه هاي
رياء خيلي باريك و دقيق است و ممكن است كه در نفس داعي نفوذ كند ولي او نفوذ آنرا
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احساس نكند  .درست مانند كسيكه ميكروبي را در وجود خود حمل ميكند ولي موجوديت آنرا
احساس نميكند  .پس بايد توجه داشته باشد كه از نفوذ اين جراثيم در نفس خود جلوگيري نمايد
زيرا اگر في الحال مشكالتي را برايش ايجاد نكند  ،اثر نامطلوب آن در دراز مدت ظاهر گرديده و
مقاومت او را در برابر مشكالت ضعيف ميگرداند .
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فصل دوم :

شیوه هاي دعـوت
زمینۀ سخن :

 -650شيوه هاي موفق پيروز دعوت همانست كه مرض مدعوين را تشخيص داده و دواء را
بشناسد و بعد از آنكه متأكد گرديد به دور كردن شبهات و موانعي اقدام كند كه پردة غفلت را در
برابر بصيرت مردم قرار داده و آنها را از مشاهدة امراض و احساس كردن آن مانع ميگردد و مردم
را به استعمال دواء ترغيب نموده و از ترك آن بترساند .بعد ازآن كساني را كه دعوت را لبيك
گفته اند ،تحت تعليم و تربيت قرار دهد تا معافيت كامل برضد امراض گذشتة خود پيداكنند .اينها
مسايلي اند كه در بحث آينده مورد شرح و توضيح قرار ميدهيم.
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بحث اول :
مرض و دواء
تشخیص مرض و تعین دواء :
 -651طبيب هميشه در ابتداء مرض را تشخيص ميدهد بعد از آن دواي مناسب برايش تعين
ميكند .اين اسلوب صحيح در معالجه ميباشد .دعوتگران الي اهلل كه طبيب قلوب و ارواح ميباشند
بايد همين اسلوب را در معالجة روح و روان مردم بكار ببرند .يعني نخست مرض را تشخيص
نمايد .بعد از آن عالج آن را تعين نمايد .متوجه باشد كه نبايد عوارض و آثار مرض را تحت نظر
قرار داده و به معالجة آن بكوشد و اصل مرض و علت آنرا ناديده بگيرد .بنابرين بايد بدانيم كه
اصل بيماري بشر چيست؟ و دواي آن چه ميباشد.
اصل بیماري بشر و دواي آن:
 -652عدم معرفت پروردگار و دور شدن از او تعالي ،بنيادو اصل بيماري مردم در گذشته و
حال بوده است  .به تعبير ديگر ،كفر ورزيدن به پروردگار و امتناع از قبول بندگي كامل او تعالي،
اتخاذ روش زندگي برخالف آنچه كه محمد صلي اهلل عليه و سلم از جانب پروردگار آورده
است ،فريفته شدن و ميالن بسوي دنيا  ،غافل شدن و انكار از آخرت و امثال آن بنياد و تهداب
تمام امراض بشر را تشكيل ميدهد .كه كفر ورزيدن جامع تمام اين امراض ميباشد .و اما امراض
در موجوديت اصل ايمان ،به صورت متفرق در افراد بشر وجود ميداشته باشد چنانچه در
مسلمانان ضعيف العقيده مشاهده ميكنيم كه بعضي از ين امراض سرايت كرده است .اگر اين
امراض با اصل و ريشه هاي آن وجود داشت ،شر و بدي با تمام انواع آن در وجود انسان
موجوديت مييابد و اگر بعضي از آنها وجود داشت  ،شر و بدي آن در همان ساحه تبارز مينمايد .
دواي اصلي و اساسي براي معالجة اين امراض عبارت ازايمان به اهلل واحد  ،كفر ورزيدن به
طاغوت با تمام انواع و مظاهر آن و روي آوردن بسوي اهلل و عدم ميالن بسوي دنيا ميباشد.
                
(      األعراف)5/
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« به يقين  ،نوح را به سوى قومش فرستاديم  ،پس به آنان گفت  :اى قوم من ! اهلل را بپرستيد ،
كه شما را جز او معبودى نيست  ،من قطعاً از عذاب روزى بزرگ بر شما مي ترسم »
زمانيكه بزرگان قريش نزد ابو طالب آمده پرسيدند كه محمد از آنها چه ميخواهد؟ پيامبر عليه
السالم در جوابشان گفت :فقط بگوييد «ال إله إال اهلل» و آنچه را غير از او عبادت ميكنيد ،ترك
نماييد.
اين پيامي بود كه همة انبياء عليهم السالم بدون استثناء براي امتهاي خويش اعالن نمودند :
             

(النحل)/

« و همانا در هر امتى پيامبرى فرستاديم كه [ اعالم كند كه ] اهلل را بپرستيد و از [ پرستش ]
طاغوت بپرهيزيد »
تأكید بر ارزشهاي اعتقادي اسالم :
 -653بعد از آنكه بنياد و تهداب امراض قلبي براي ما معلوم شد و دواي اساسي و اصلي اين
امراض را نيز شناختيم  ،به اين نتيجه ميرسيم كه داعي بايد به ارزشها و مفاهيم عقيدة اسالمي از هر
چيز ديگري تأكيد و تركيز بيشتر نمايد .زيرا نشر عقيدة اسالمي نخستين مرحله در تداوي امراض
بشر ميباشد .بنابرين داعي بايد دعوتش را از ايمان به اهلل متعال ،ايمان به رسالت محمد صلي اهلل
عليه و سلم با تمام جزئيات آن ،ايمان به زنده شدن روحي و جسدي بعد از مرگ آغاز نموده و به
ضرورت عمل صالح بخاطر نجات از عذاب آخرت ،ادامه و تأكيد نمايد .
بنابرين شرح و توضيح عقايد اسالمي  ،بيان مفاهيم و اصول آن و باآلخره شرح مستلزمات و
نواقض آن ،اساس دعوت هر داعي را تشكيل ميدهد كه بايد هميشه برآن تأكيد نموده و در هيچ
شرايطي از آن غافل نماند .چه ،اين بخش دعوت بمثابة اساس و تهداب ساير بخشها بوده واگر
همين خشت اول راست و محكم گذاشته شد و مدعو آنرا قبول نموده و با قناعت تمام پذيرفت ،
قناعت دادن او در ساير بخشهاي عملي اسالم خيلي آسان ميباشد .و اما اگر از قبول اين اصل
اجتناب كرد  ،ساير بخشهاي اسالم را خيلي به آساني دور انداخته ميتواند.
مؤكداٌ گفته ميتوانيم كه منهج و شيوة درست دعوت همين است و قران كريم آنرا تأييد و پيامبر
اسالم عليه السالم مطابق آن حركت شانرا آغاز نموده و به انجام رساندند .بر اساس همين حكمت
است كه آايات و سوره هاي مكي بيشتر به بيان ارزشها و مفاهيم اعتقادي مانند ايمان به توحيد
ربوبيت و الوهيت اهلل  ، ايمان به روز قيامت ،مسير مردم بسوي جنت و دوزخ ،ضرورت ايمان
به رسالت محمد صلي اهلل عليه و سلم انجام اعمال صالح و … بود .
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               1
     2            
)1/14/ (األنعام 

 سرپرست و ياور خود گيرم ؟،  آيا جز اهلل را كه آفريننده آسمان ها و زمين است: « بگو
 من مأمورم نخستين كسى باشم:  بگو. و اوست كه روزى مي دهد و خود بى نياز از روزى است
 مسلماً اگر: ) بگو14(.  و فرمان يافته ام كه هرگز از مشركان مباش، كه فرمان اهلل را گردن نهد
 عذاب، ) هر كس در آن روز15( از عذاب روزى بزرگ مي ترسم، پروردگارم را نافرمانى كنم
) و اگر اهلل16(.  و آن است كاميابى آشكار،  بي شك كه اهلل به او رحم كرده، از او برگردانده شود
 و اگر ترا خيرى رساند [ حفظ،  كسى جز او برطرف كنندة آن نيست، ترا آسيب و گزندى رساند
» )17(. و دوامش فقط به دست اوست ] ; پس او بر هر كارى تواناست
                 
                  
              
              
                
                 
)-5/(الحج

 پس [ به اين واقعيت، « اى مردم ! اگر دربارة برانگيخته شدن [ پس از مرگ ] در ترديد هستيد
 سپس از پاره گوشتى،  سپس از علقه،  سپس از نطفه، توجه كنيد كه ] ما شما را از خاك آفريديم
با آفرينشى كامل يا غير كامل آفريديم تا براى شما روشن كنيم [ كه ما به برانگيختن مردگان
تواناييم ] ; و آنچه را مي خواهيم تا مدتى معين در رحم ها مستقر مي كنيم ; آن گاه شما را به
صورت كودك [ از رحم مادر ]بيرون مي آوريم تا آنكه به قدرت فكرى و نيرومندى جسمي
 و برخى از شما به،  و برخى از شما [ پيش از فرتوتى ] قبض روح مي شود. خود برسيد
پست ترين دوره عمر [ كه ايام پيرى است ] برگردانده ميشود تا در نتيجه از دانشى كه داشت
 و [ از نشانه هاى ديگر قدرت ما اينكه ] زمين را [ در زمستان ] خشك و افسرده مي. چيزى نداند
 مي جنبد و برمي آيد و از هر نوع گياه تر،  پس چون آب [ باران ] را بر آن نازل مي كنيم، بينى
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و تازه و بهجت انگيزى ميروياند  [ )5(.همة ] اين [ امور ] براى اين است كه [ بدانيد ] اهلل همان حق
است  ،و اينكه او مردگان را زنده مي كند  ،و اينكه او بر هر كارى تواناست  )6(.و اينكه قيامت
آمدنى است  ،هيچ شكى در آن نيست  ،و اينكه اهلل كسانى را كه در گورها اند  ،برمي انگيزد » .
              
(       النحل)/

« از مرد و زن  ،هر كس كار شايسته انجام دهد در حاليكه مؤمن است  ،مسلماً او را به زندگى
پاك و پاكيزه اى زنده مي داريم و پاداششان را بر پاية بهترين عملى كه همواره انجام
مي داده اند  ،مي دهيم »
اين شيوة قرآني در تأكيد بر ارزشهاي اعتقادي بعد از هجرت نيز استمرار يافت و آيات
مستقلي در شرح و بيان آن نازل ميشد و حتي آياتي كه در بارة معامالت مختلف نازل ميشد به
يكي از اصول عقيده مانند ايمان به اهلل  و ايمان به روز آخرت خاتمه مي يافت.
بكار بردن اين منهج و روش قرآني همچنان كه در رابطه با غير مسلمين ضروري است  ،در
مورد مسلماناني نيز ارجحيت دارد كه با ضعف عقيده و ايمان گرفتار شده اند و اين ضعف ايمان
شان به شكل عصيان از اوامر شرعي  ،عدم توجه در اداي تكاليف شرعي و رفتن به راههاي
گمراهي و ضاللت ظاهر ميگردد  .و حتي گفته ميتوانيم كه اين روش در رابطه با آن مسلماناني نيز
ضروري ميباشد كه ظاهراً ملتزم بوده و مرتكب عصيان ظاهري نميگردند .زيرا اين تأكيد و تذكير
مستمر بر معاني و ارزشهاي عقيدتي آنها را از انحراف و عصيان وقايه ميكند.
يك ايراد و ترديد آن :
 -654شايد اين اعتراض پيش آيد كه در دعوت انبياء عليهم السالم مفاسد و انحرافات عملي
اقوامشان نيز مورد انكار قرار گرفته است چنانچه در داستان شعيب و لوط عليهما السالم مشاهده
ميكنيم ،پس چگونه گفته ميتوانيم كه در قدم اول بايد بر ارزشهاي اعتقادي تأكيد صورت گيرد و
چون مورد استجابت قرار گرفت بعد از آن داعي به فروع و اعمال ميپردازد؟
در جواب بايد گفت كه :تأكيد بر ارزشهاي عقيدتي به اين معناست كه عقيده در مقام اول قرار
داشته و در هيچ شرايطي نبايد فراموش گردد و ربط دادن مفاسد بزرگ و خطير در جامعه با
ارزشهاي اعتقادي و بيان اينكه اين مفاسد از آثار و نتايج تمرد و سركشي از اهلل متعال ميباشد.
مقصد از لزوم تأكيد بر ارزشهاي اعتقادي ،همين نكته است نه اينكه داعي در برابر مفاسدي كه در
جامعه ميبيند بي تفاوت بوده و هيچ عكس العملي در برابر آن نشان ندهد  .داستان لوط عليه
السالم در قرآن كريم اين حقيقت را به صورت واضح نشان ميدهد.
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(      الشعراء)1-10/

« قوم لوط پيامبران را تكذيب كردند  )160(،هنگامي كه كه برادرشان لوط به آنان گفت  :آيا
[ از سرانجام شرك و طغيان كه خشم و عذاب خداست ] نمي پرهيزيد ؟( )161بى ترديد من
براى شما فرستاده اى امينم )162(،بنابراين از اهلل پروا كنيد و از من فرمان ببريد  )163(،و من از
شما بر ابالغ رسالتم هيچ پاداشى نمي خواهم  ،پاداش من فقط بر عهدة پروردگار جهانيان
است  )164(،آيا شما از ميان جهانيان با مردان آميزش مي كنيد ؟ ! !( )165و آنچه را
پروردگارتان براى شما از همسرانتان آفريده رها مي كنيد ؟ [ براى اين كار زشت بى سابقه  ،دليل
و برهان استوارى نداريد ]بلكه شما گروهى تجاوزكار [ از حدود اهلل و مرزهاى انسانيّت ]
هستيد » )166(.
لوط عليه السالم در ابتداء آنها را به تقواء امر نموده و به آنها مي فهماند كه او پيامبر اهلل متعال
است و حق پيامبر اينست كه در آنچه از اهلل متعال خبر ميدهد مورد اطاعت قرار گيرد .بعد از آن
بعضي مفاسدي را بيان ميكند كه در بين شان وجود داشته و مخالف اوامر اهلل متعال ميباشد.
همچنان در رابطه با شعيب عليه السالم ميفرمايد:
                

            
             
(األعراف)85/

« و به سوى مردم مدين  ،برادرشان شعيب را [ فرستاديم  ] ،گفت  :اى قوم من ! اهلل را بپرستيد كه
شما را جز او معبودى نيست  ،يقين ًا برهانى روشن از سوى پروردگارتان براى شما آمد  ،پس پيمانه
و ترازو را تمام و كامل بدهيد  ،و از اجناس و اموال و حقوق مردم مكاهيد  ،و در زمين پس از
اصالح آن [ به وسيلة رسالت پيامبران ] فساد مكنيد  ،اين [ امور ]براى شما بهتر است  ،اگر مؤمنيد » .
مشاهده ميكنيم كه شعيب عليه السالم نيز در ابتداء آنها را به عبادت اهلل واحد فرا ميخواند ،بعد
از آن بيان ميكند كه دين و آئيني را كه از جانب اهلل متعال آورده است حق آشكار و واضح است
و اين پيام از آنها ميخواهد كه پيمانه و ميزان را پوره نموده و در حق مردم ظلم نكنند و در زمين
به فساد نپردازند ،بدون شك قبول اين دين و ايمان آوردن به اهلل و رسولش برايشان بهتر است ..
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پس لوط و شعيب عليهما السالم براي قوم خود بيان كردند كه جز اهلل واحد هيچ إله و معبودي
مستحق عبادت نميباشد .بعد از آن بعضي نتايج و آثار تمرد و سركشي از توحيد اهلل  را بيان نموده
و افعال بدشانرا كه همجنس بازي و كم كردن در وزن و پيمانه بود نشاندهي نمودند .همچنان در
مورد كسانيكه در مكة مكرمه مرتكب خيانت در وزن و پيمانه ميشدند چنين نازل گرديد:
              

(            المطففين)5-1/
« واى بر كم فروشان !( )1آنان كه چون از مردم مالي را با پيمانه و وزن مي ستانند  ،تمام
و كامل مي ستانند  )2(،و چون براى آنان پيمانه و وزن كنند  ،كم مي دهند  )3(.آيا اينان يقين
ندارند كه حتماً بر انگيخته مي شوند ؟( )4براى روزى بزرگ » )5(،
درين آيت نقص در پيمانه و وزن را به يكي از اصول عقيده كه ايمان به روز حساب و
برخاستن مردم در برابر اهلل متعال است ،ربط داده است.
دور شدن داعي از روش صحیح:
 -655داعي در بعضي حاالت از شيوه و راهكار درست دعوت كناره گرفته به عوض اهتمام
به امور عقيدتي به مسايلي مي پردازد كه مورد پسند مردم بوده و هيچ مكلفيتي را متوجة شان نمي
سازد .مانند مصروف شدن به مسايلي كه بين مردم به مسايل سياسي معروف است و پرخاشهاي
بي حاصل در مسايل روز و تحليل مسايل به شيوة كه بعيد از مفاهيم عقيدتي و شمول ميباشد.
داعي اگر اين شيوه را بخاطر رعايت خواهشات مردم در پيش ميگيرد و يا براي اشباع خواسته
هاي نفساني خود انتخاب ميكند  ،در هر حال راه كامالً خطاء را در پيش گرفته است  .زيرا داعي
هيچ چيز جديدي به ديگران تقديم نميكند .بلكه به مناقشه و مباحثة سخناني مي پردازد كه ديگران
گفته اند و ادعا نموده اند .و باين ترتيب به حاشيه پردازي و دور شدن از اصل مرض و دوايي كه
همانا انحراف از عقيدة اسالمي و لزوم تعميق آن در اذهان ميباشد  ،گرفتار ميشود كه در نتيجه
اصل بيماري باقي مانده و كوشش براي ساختن بناء از بام و بدون تهداب صورت گيرد!!
كلیات نه جزئیات:
 -656ماداميكه مسأله اساسي در دعوت شناخت اصل بيماري و تدواي آن ميباشد ،پس داعي
نبايد كوشش و تالش خود را در مسائل جزئي كه مانع اصل كار ميگردد مصرف نمايد و غرس
ارزشهاي اعتقادي اسالمي را فراموش كند .
بهترين دليلي كه ميتوان براي اثبات اين مدعا ارائه كرد اينست كه رسول اهلل  ميديدند كه
صدها بت در داخل و خارج بيت اهلل با چشمان جامد و بي حركت ايستاده اند اما نه خود شان به
شكستن آن اقدام نمودند و نه اصحاب گرامي شانرا به شكستاندن آن دستور دادند در حاليكه اگر
چنين امري را صادر مينمودند مسلمانان به هر قيمتي امر شانرا بجا مي آوردند اما پيامبر عليه السالم
چنين كار را نكرد زيرا در آن شرايط مسألة اصلي شكستاندن اين بتها نبود بلكه بايد قفلهاي را مي
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شكستاند كه بر قلبهاي مردم زده شده بود تا حق را درك نمايند .بعد از آن روزي فرا ميرسد كه
اين بت ها تحت ضربات مؤمنين نابود گردند .و باآلخره اين روز فرارسيد و در فتح مكه رسول اهلل
 با عصايي كه در دست داشت اشاره نموده و مي فرمود« :قد جاء احلق و زهق الباطل إن الباطل کان
زهوقا» و بتها يكي پي ديگري به زمين افتيده و پارچه پارچه ميشد.
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بحث دوم :

دور كردن شبهات
 -657مقصد از شبهات درين بحث ،عبارت از شكوك وشبهاتي است كه در بارة صداقت
داعي و حقانيت دعوت او ايجاد ميگردد كه مانع درك و فهم حق گرديده استجابت دعوت را به
تأخير مياندازد .اين شبهات در اكثر موارد مربوط به عادت هاي قومي ،مصالح قشري ،رياست
هاي دنيوي و حميت و تعصبات قومي و ملي ميباشد .اين ارتباط سبب ميگردد كه شبهات و
شكوك در نفسهاي ضعيف و وابسته به اين ارزشهاي جاهلي اثر گذاشته و آنها را دليل و برهان
قرار داده و به ترديد حق و مخاصمت با دعوتگران الي اهلل بپردازد.
مصدرا ين شبهات :
 -657در اكثر حاالت «درباري ها» به پخش و اشاعة اين شكوك و شبهات پرداخته و
ارزشهاي جاهلي را در چشم مردم مزين ميسازند .آنها شكوك و شبهات را بين خود تكرار نموه و
به گوش مردم مي رسانند تا انسانهاي ساده انديش به آن الفت گرفته بين خود تكرار نمايند و به
صدق آن باور نموده و از جملة حقايق ثابت بدانند درين وقت است كه در جهت دفاع از آن قيام
ميكنند ،در حاليكه اشراف و درباريهاي آنها به ريشخند و تمسخر پرداخته و آنچه را ميخواستند
بدست آورده اند.
از شبهات رهايي نیست !
 -659داعي بايد بداند كه بر انگيختن شكوك و شبهات در برابر دعوت الي اهلل از قديم األيام
جريان داشته و شيوة قديمي و دايمي اهل باطل ميباشد ،پس داعي نبايد از آن تعجب نموده و
احساس دلتنگي نمايد .اين شيوة اهل باطل در جوهر و حقيقت خود هيچ تغير و تبديل نمي يابد.
بلكه آنچه تغير مي يابد اسلوب و كيفيت آن است كه نظر به شرايط زماني و مكاني به شكل هاي
متفاوتي تبارز ميكند  .اهلل متعال پيامبرش را مخاطب قرار داده و ميفرمايد:
(             فصلت)43/

اصول دعوت

547 www.eslahonline.net

« جز آنچه به پيامبران پيش از تو گفته شده است  ،به تو گفته نمي شود »
و آنچه براي انبياي كرام گفته شده است همان سخنان باطلي است كه بخاطر ايجاد شكوك و
شبهات در اذهان مردم گفته ميشد .
                 
(      الذاريات)53-52/

« همچنين هيچ پيامبرى بر كسانى كه پيش از اينان بودند نيامد مگر اينكه گفتند  :جادوگر يا
ديوانه است !( )52آيا [ اين اقوام ] يكديگر را به اين گونه داورى [ ناحق دربارة پيامبرشان ]
سفارش كرده بودند ؟ ! [ نه ] بلكه همه آنان گروهى ياغى و سركش بودند(» )53
اقوام قبل از قريش پيامبران گرامي شانرا به سحر و جنون متهم نمودند و قريش نيز همين عمل
را در برابر پيامبر عليه السالم مرتكب شد.
چون داعي اين حقايق را بداند ،از اتهامات باطلي كه به او نسبت داده ميشود و از شكوك و
شبهاتي كه در مورد دعوتش براه انداخته ميشود دچار دلتنگي و غضب نميشود .زيرا ميداند كه او
شخصيت بهتر از انبياء ندارد و زبان فصيحتر و اخالص بيشتر از آنها نداشته و بيشتر از آنها مورد
تأييد الهي قرار ندارد .باوجود آن ،باطل پرستان شكوك و شبهاتي زيادي را در مورد دعوت ايشان
براه انداختند كه اهلل متعال داستانهاي آنان را بيان نموده است.
عالوه بر آن ،زمانيكه داعي اين حقيقت را درك كرد ،احساس ميكند كه مردم تا چه حدي در
گمراهي غرق اند!!
آنها از جهل و ناداني با پيامبراني دشمني و مخاصمت ميكنند كه ميخواهند امراض شانرا شفا
بخشيده و از آتش نجاتشان دهند و به جنت داخل نمايند .و اخيرا ،دانستن اين امور براي هر
مسلمان الزم است تا خبيث را از پاكيزه تميز نموده تحت تأثير اين شكوك و شبهات قرار نگيرد و
نادانسته در پي آن روان نشده و در زمرة دشمنان دعوت الي اهلل قرار نگيرند.
انواع شبهات :
 -660شبهاتي كه اهل باطل پخش ميكنند ،انواع و اشكال گوناگون دارد  .شماري از آنها به
شخص داعي برميگردد و تعداد ديگري موضوع دعوت را زير سؤال قرار ميدهد وعدة هم به
عموم مدعوين مربوط ميشود.
شبهاتي كه شخصيت داعي را مورد طعن قرار ميدهد به اشكال وارد كردن طعن در شخصيت
و سيرت داعي ،برچسپ زدن تهمتها ،توصيف كردن آنها به بي عقلي ،جهالت ،گمراهي ،ديوانگي،
افتراء و امثال آن ظاهر ميگردد و مقصد اصلي ايجاد اين شبهات ،متنفر ساختن مردم و ايجاد بي
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اعتمادي نسبت به او ميباشد.
شبهاتي كه به موضوع دعوت برميگردد ،در قالب متهم ساختن به بدعت ،و خروج از رسم و
رواج حاكم بر جامعه و امثال آن ارائه ميشود و هدف از آن متنفر ساختن مردم از دعوت الي اهلل و
مانع شدن آنها از قبول دعوت است .و شبهاتي كه به مدعو تعلق ميگيرد ،در چهره هاي مهرباني
نسبت به آنها ،حمايت مصالح و دين آباء و اجداد ،حفاظت زندگي مطمئن و آرام شان نمايش مي
يابد و مقصد از آن تحريك عوام الناس برضد دعوتگران ميباشد.
موقف داعي در برابر شبهات :
 -661داعي مجبور است كه با حكمت و احتياط بي بنيادي و بطالن اين شبهات را ثابت
سازد .زيرا اين شبهات بدترين موانع و عوايقي است كه از يكطرف نمي گذارد مردم حق را به
صورت درست درك نمايند .و از طرف ديگر احساس مريضي و ضرورت به داوء را منتفي
ميسازد .بنابرين داعي بايد با حكمت و حجت و برهان و همراه با صراحت و وضاحت به ترديد
آن پرداخته و در خطاب و مكالمات خود حسن ادب و سخن نرم و شيرين را فراموش نكند .و به
هيچ صورتي نبايد تحت تأثير اكاذيب و تهمت هاي دشمنان دعوت به خشم و غضب آمده جهت
انتقام گيري سخناني برزبان بياورد كه در تناقض با دعوت او باشد.
البته مي دانيم كه اين كار خيلي گران و مشكل است ولي راه و چارة جز اين نيست .و داعي
ميتواند با توفيق الهي و با كمال تجرد الي اهلل و انتظار اجر و ثواب در برابر تحمل مشكالت بر آن
غالب آيد.
مسئوليت داعي در برابر اين شبهات و دفع آنها مانند مسئوليت طبيب مشفق و دلسوزي است كه
به تداوي مريض ميپردازد و بدون اينكه از داد و فرياد مريض و بد ديدن و حتي دشنام هاي او بر
انگيخته شود ،به تداوي و معالجة او ادامه ميدهد .زيرا ميداند كه اين فريادها و دشنامها از اعراض و
نشانه هاي مرض است و او ميخواهد كه مريض را معالجه كند نه اينكه از او انتقام بگيرد.
داعي ميتواند اسلوب مقابله و ازالة شبهات را از داستانهاي انبياء عليهم السالم و موقف آنها در
برابر تبيلغات سوء اهل باطل ،بياموزد كه در فقرات آتي مثالهايي از آنها را بيان ميكنيم:
مثالهايي از شبهات اهل باطل :
اول -وارد کردن طعن در شخصيت دعوتگران :
« -662اشرافي ها و درباريان» و پيروان جاهل شان ميخواهند كه با وارد كردن طعن در
شخصيت ،امانتداري  ،فهم و عقل دعوتگران ،مردم را از آنها دور نگهدارند .اين شيوه ايست در
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هر زمان با انبيايي كرام در پيش گرفته و آنها را به جادوگري و گمراهي متهم كرده اند.
                 
(      الذاريات)53-52/

« همچنين هيچ پيامبرى بر كسانى كه پيش از اينان بودند نيامد مگر اينكه گفتند  :جادوگر يا
ديوانه است !( )52آيا [ اين اقوام ] يكديگر را به اين گونه داورى [ ناحق دربارة پيامبرشان ]
سفارش كرده بودند ؟ ! [ نه ] بلكه همه آنان گروهى ياغى و سركش بودند(» )53
انبياي كرام به ترديد اين اتهامات و آثار آن در بين مردم پرداخته و با شيوة خيلي عالي و مملوء
از ادب و اخالق به نفي آن اقدام نموده اند.
  1              
       1       
             
(   األعراف)63-60/

« اشراف و سران قومش (نوح) گفتند  :مسلماً ما تو را در گمراهى آشكار مي بينيم !()60
گفت  :اى قوم من ! هيچ گمراهى و انحرافى در من نيست  ،بلكه من فرستاده اى از سوى
پروردگار جهانيانم  )61(.پيام هاى پروردگارم را به شما مي رسانم  ،و براى شما خيرخواهى
ميكنم و از سوى اهلل حقايقى را مي دانم كه شما نمي دانيد  )62(.آيا تعجب كرديد كه بر مردى
از جنس خودتان اندرزها و معارفى از سوى پروردگارتان آمده تا شما را [ از عذاب دنيا
و آخرت ] بيم دهد  ،و تا شما پرهيزكارى كنيد و براى اينكه مورد رحمت قرار گيريد ؟ !(» )63
مالحظه ميكنيم كه نوح عليه السالم آنها را مخاطب قرار داده و ميگويد «اي قوم من!» يعني
نوح عليه السالم از منسوب بودن به آنها اظهار برائت نميكند بلكه خود را از آن قوم ميداند ،اين
لهجه و اسلوب خطاب بايد آنها را از وارد كردن اتهامات و لجاجت باز دارد .بعد از آن بيان
ميكند كه در او گمراهي نيست چنانچه شما مدعي هستيد .معني سخن اينست كه شما از روي
جهالت به افتراء و پخش اكاذيب مي پردازيد و بايد از آن دستبردار شويد ولي اين حقيقت را
صراحتاً نميگويد تا مبادا سبب لجاجت و عناد بيشتر آنها گردد .بعد از آن حقيقت امر را بيان ميكند
كه او پيامبر اهلل متعال است و نخستين صفت پيامبران صداقت و راستي در تبليغ پيام الهي
ميباشد.به دنبال آن با زبان خيلي نرم و شيرين ميگويد كه ميخواهد پيام اهلل  را براي شان برساند
و آنها را نصيحت و خير خواهي نمايد .و او از جانب اهلل  چيز هايي را ميداند كه آنها نميدانند.
حق ناصح اينست كه به سخنانش گوش داده و از آن اطاعت كنيد .بعد از آن ميگويد ،هيچ جاي
تعجب و انكار درين نيست كه پيام الهي به زبان مردي از خود ايشان بيان گردد كه او را بخوبي
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ميشناسند ،در اخير آنها را از عاقبت كفر بر حذر داشته و بسوي تقوا ،ترس از اهلل متعال دعوت
ميكند به اين اميد كه اهلل متعال آنها را در دنيا و آخرت مورد رحمت خود قرار دهد.
اين شيوة عالي و رفيع در سخنان هود عليه السالم نيز تمثيل گرديده است كه در برابر شبهات
باطل پرستان اظهار نمود.
                   
             
1          1    
              
               
(     األعراف)69-65/

« و به سوى قوم عاد  ،برادرشان هود را فرستاديم  ،گفت  :اى قوم من ! اهلل را بپرستيد كه شما
را جز او معبودى نيست  ،آيا [ از زشتى ها ] نمي پرهيزيد ؟( )65اشراف و سران قومش كه كافر
بودند گفتند  :ما تو را در سبك مغزى و نادانى مي بينيم و تو را از دروغگويان مي پنداريم!!()66
گفت  :اى قوم من ! در من هيچ سبك مغزى و نادانى نيست  ،بلكه من فرستاده اى از سوى
پروردگار جهانيانم  )67(.پيام هاى پروردگارم را به شما مي رسانم و براى شما خيرخواهى
اَمينم  )68(.آيا تعجب كرديد كه بر مردى از جنس خودتان معارفى از سوى پروردگارتان آمده تا
شما را [ از عذاب دنيا و آخرت ] بيم دهد ؟ ! و به ياد آوريد كه شما را جانشينانى پس از قوم
نوح قرار داد  ،و شما را در آفرينش [ جسم و جان ] نيرومندى و قدرت افزود  ،پس نعمت هاى
اهلل را به ياد آوريد تا رستگار شويد » )69(.
دوم :متهم کردن شرانگيزی و طلب رياست :
 -663تبليغات ديگري كه بر عليه داعي براه مي اندازند ،اينست كه داعي ميخواهد بوسيلة
دعوت سلطة خود را بر ديگران تحميل نموده و رياست و رهبري مردم را بدست آورد.
او ميخواهد كه عقايد و رسم و راوجهاي ملي را تغير داده و عوض آن بدعت و دعوت تفرقه
انگيزي را قرار دهد كه در گذشته ها هيچ از آن نشنيده اند و اين كار شان منتج به فساد گرديده نظم
عامه را اخالل ميكنند ،پس بايد در برابر آن مقاومت صورت گرفته و از اشاعة آن جلو گيري شود.
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(      ابراهيم)11-10/

« پيامبرانشان گفتند  :آيا در اهلل كه آفريننده آسمان ها و زمين است  ،شكى هست ؟ او شما را
دعوت [ به ايمان ] مي كند تا همه گناهانتان را بيامرزد  ،و شما را تا زمان معينِ [ عمرتان ] مهلت
مي دهد  .پاسخ دادند  :شما بشرهايى مانند ما هستيد كه مي خواهيد ما را از معبودهايى كه پدران
ما مي پرستيدند باز داريد; پس [ شما ]دليل روشنى [ بر اثبات رسالت خود كه مورد پسند ما
باشد ] بياوريد  )10(.پيامبرانشان به آنان گفتند  :يقينى است كه ما بشرى مانند شما هستيم  ،ولى
اهلل به هر كس از بندگانش كه بخواهد [ با عطا كردن مقام نبوّت ] منّت مي نهد و ما را نسزد كه
جز به اجازه اهلل معجزه اى براى شما بياوريم  ،و بايد مؤمنان فقط بر اهلل توكل كنند » )11(.
                
                
(    سباء )43/

« و هنگامي كه آيات روشن ما بر آنان خوانده شود  ،مي گويند  :اين نيست مگر مردى كه مي
خواهد شما را از آنچه پدرانتان مي پرستيدند  ،باز دارد  .و مي گويند  :اين قرآن جز دروغى
ساختگى نيست  .و كافران دربارة حق  ،هنگامي كه به سويشان آمد گفتند  :اين جز جادويى
آشكار نيست ! ! »
«مأل» با پخش اين سخن ،خود را مدافع سنتهاي قومي و ملي معرفي كرده به مردم نشان
ميدهند كه گويا مدافع دين آباء و اجداد شان اند و پيامبران ميخواهند كه آنها را از دين پدران شان
دور سازند .اهلل متعال در مورد قوم نوح عليه السالم ميگويد :
                 

(      5     المؤمنون)24/

« پس سران و اشراف قومش كه كافر بودند  ،گفتند  :اين جز بشرى مانند شما نيست كه مي
خواهد بر شما برترى جويد  ،و اگر اهلل مي خواست [ پيامبرى بفرستد ] قطعاً فرشتگانى [ را به
پيامبرى ]مي فرستاد ،ما اين [ سخنانى ] را [ كه نوح مي گويد ] ميان پدران پيشين خود
نشنيده ايم »
آنها گمان ميكنند كه نوح عليه السالم با دعوتي كه براه انداخته است ،ميخواهد كه مقام و
منزلتي براي خود كسب نموده و به رياست برسد و فضيلت خود را به ديگران ثابت سازد.
زيرا باطل پرستان هميشه ديگران را با معيار ها و موازين نادرست خود مي سنجند و با قياس
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به خود ،مي پندارند كه غرض و هدف دعوتگران نيز مانند اهداف و مقاصد آنهاست و ميخواهد
كه متكبرانه بر گردن مردم سوار شوند .چنانچه فرعون و درباريان او به موسي عليه السالم گفتند:
    9          
 (    يونس)78/

« گفتند  :آيا به سوى ما آمده اى تا ما را از آيينى كه پدران ما را بر آن يافته ايم  ،برگردانى
و [ با نابود كردن ما ] قدرت و حكومت در اين سرزمين براى شما دو نفر باشد ؟ و ما به شما دو
نفر ايمان نمي آوريم »
قوم نوح عليه السالم چنين استدالل ميكردند كه نوح مانند ايشان بشر است و سزاوار اين
نيست كه پيام اهلل  را برساند .و اگر اهلل متعال بخواهد كه پيامي را به انسانها برساند ،حتما فرشتة
را نازل ميكرد .و اين سخني است كه قريش نيز ميگفتند .چنانچه قرآن كريم حكايت مينمايد كه
صناديد قريش به رسو اهلل  گفتند :
                  

(        األنعام)-8/

« و گفتند  :چرا فرشته اى [ كه در معرض ديد ما قرار گيرد ] بر او نازل نشده است ؟ اگر
فرشته اى نازل كنيم  ،كار هالكت [ اين بهانه جويان ]تمام مي شود و لحظه اى مهلت نيابند )8(.
اگر او را فرشته اى قرار مي داديم  ،يقيناً وى را به شكل مردى در مي آورديم  ،و قطعاً حقيقت را
همانطور كه آنان بر ديگران مُشتبه مي كنند [ به سزاى لجاجتشان ] بر خود آنان مُشتبه مي
ساختيم » )9( ،
يعني اگر اهلل متعال فرشتة را مكلف به اين كار نمايد ،حتما او را به صورت مردي ميفرستاد تا
دين را برايشان تبيلغ كند .درين صورت باز هم همان شبهه پيش مي آمد.
اهلل متعال در داستان موسي عليه السالم ميفرمايد:
  8            
           
            9  
(  األعراف)128-127/

« اشراف و سران قوم فرعون گفتند  :آيا موسى و قومش را رها مي كنى تا در اين سرزمين
فساد و تباهى كنند و تو و معبودهايت را واگذارند ؟ گفت  :به زودى پسرانشان را به صورتى
وسيع و گسترده به قتل مي رسانيم و زنانشان را زنده مي گذاريم و ما بر آنان چيره
و مُسلّطيم  )127(.موسى به قومش گفت  :از اهلل يارى بخواهيد  ،و شكيبايى ورزيد  ،يقيناً زمين در
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سيطره ،مالكيّت و فرمانروايى اهلل است  ،آن را به هر كس از بندگانش كه بخواهد مي بخشد ،
و سرانجام نيك  ،براى پرهيزكاران است » )128(.
مشاهده ميكنيم كه «اهل دربار» فرعون را برضد موسي عليه السالم تحريك ميكنند و مدعي اند
كه موسي عليه السالم در زمين فساد انگيزي ميكند ،پس درست نيست كه برايش اجازة پخش و
نشر دعوت داده شود .همچنان آنها از اشاعة اين شبهات باطل خود ميخواستند كه جواز تعذيب
موسي و پيروان مؤمن او را بدست آورده و تأييد پيروان گمراه خود را حاصل نمايند .زمانيكه اين
شبهات و ادعاهاي اهل باطل و قصد فرعون مبني بر قتل پيروان موسي عليه السالم برايشان رسيد،
موسي عليه السالم به قوم خود گفت :از اهلل متعال استعانت بخواهيد و صبر كنيد زيرا عاقبت
هميشه از متقيان است.
اما جوابي كه موسي عليه السالم در برابر اين سخنان و افتراء هاي فرعون اقامه كرد  ،در آيت
ديگر بيان شده است چنانچه اهلل متعال ميفرمايد:
                
(              األعراف)105-104/

« وموسى گفت :اى فرعون ! يقيناً من فرستاده اى از سوى پروردگار جهانيانم  )104(.سزوار
است كه دربارة اهلل سخنى جز حق نگويم  .بى ترديد من دليلى روشن [ بر صدق رسالتم ] از
سوى پروردگارتان براى شما آورده ام  ،پس بنى اسرائيل را [ براى كوچ كردن از اين سرزمين ] با
من روانه كن » )105(.
همچنان ميفرمايد
                 

              
(        الزخرف)24-23/

« و به همين گونه پيش از تو در هيچ شهرى بيم دهنده اى نفرستاديم  ،مگر آنكه سران عياش
و مست و مغرورش گفتند  :ما پدران خود را بر آيينى يافتيم و ما هم حتماً به آثارشان اقتداء
مي كنيم  [ )23(.بيم دهنده ] گفت  :آيا هر چند من آيينى هدايت كننده تر از آيينى كه پدرانتان را
بر آن يافته ايد  ،برايتان بياورم ؟ گفتند  :ما به آيينى كه به آن فرستاده شده ايد  ،كافريم !(» )24
عياشان و در باريان انگيزة دفاع از ارزشهايي چون فرهنگ ملي و رواجهاي قومي را در بين
مردم پخش نموده و آنها را تحريك ميكنند كه ازين ارزشهاي تاريخي و ملي خود بايد دفاع كنند
و اصرار دارند كه يگانه راه دفاع ازين رواجهاي ملي مقاومت در برابر دعوت دين جديد ميباشد .
اما پيامبران الهي با جواب منطقي و سالم سخن آنها را رد ميكنند.
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()        

مفهوم سخن اينست كه از حق بايد پيروي گردد اگرچه مخالف آراء و عقايد آباء و اجداد
باشد .و حق همانست كه من از جانب پروردگار آورده ام .براي دريافت حقانيت و صدق گفتارم،
آنچه را آورده ام با عقايدي كه با خود داريد مقارنه و مقايسه كنيد .پس اهل باطل سخني جز اين
نمي يابند كه بگويند؛ آنها به پيامي كه آورده ايد كافرند ...
سوم  -متهم ساختن دعوتگر به روابط مشبوه
و اينکه دعوت شان خرافات گذشتگان است :
 -664شيوة ديگري كه اهل باطل در شايعه پراگني بر ضد دعوتگران بكار ميبرند اينست كه
ميگويند؛ دعوتگران با جهات و گروههاي معيني در ارتباط اند و آنها در تحريك اينها دست داشته
و تلفيق و ترتيب اين دعوت در اصل كار آنها ميباشد .و اين دعوتي كه براه انداخته اند هيچ رابطة
با دين و ايمان به اهلل  ندارد بلكه خرافاتي است كه از اقوام گذشته بميراث گرفته و ميخواهند كه
ازين طريق به اهداف خود برسند .صناديد قريش نيز ازين وسيله كار گرفته و به پخش اين شايعة
كاذبانه بر عليه اسالم و مسلمانان اقدام كردند .
                
             
(             الفرقان)6-4/

« و كافران گفتند  :اين [ قرآن ] چيزى نيست جز دروغى كه [ پيامبر ] آن را از پيش خود
ساخته و ديگران او را بر ساختن آن يارى داده اند  ،بى ترديد [ با اين نسبت ناروا ] مرتكب ستمي
سنگين و دروغى بزرگ [ و تهمتى زشت ] شده اند  )4(.و گفتند  :افسانه هاى مكتوب پيشينيان
است كه نوشتن [ از روى ] آنها را از [ نويسندگان ]درخواست كرده است و آن [ نوشته ] ها هر
صبح و شام بر او خوانده مي شود [ تا حفظ كند و بر ما بخواند و بگويد كه اين وحى آسمانى
است ! ! ]( )5بگو  :آن را كسى نازل كرده است كه همه نهان ها را در آسمان ها و زمين مي
داند  ،همانا او همواره بسيار آمرزنده و مهربان است » )6(.
چهارم  -داعی شخصی گمنام است :
 -665شبه ديگر شان اينست كه داعي از هيچ نوع موقف و جايگاه اجتماعي برخوردار
نميباشد .او نه از فرهنگيان مشهور است و نه از اغنياء و ثروتمندان نامدار و نه مقام و جايگاه
خاصي در جامعه دارد .آنها با پخش اين شايعه استنباط ميكنند كه فقط آنها اند كه مستحق هر نوع
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خير و خوبي بوده و بايد هر دعوت اصالحي از سوي آنها مطرح گردد .اگر دعوتي را كه دعوتگر
تقديم ميكند ،حقيقتا حق و اصالح باشد ،بايد اشراف و بزرگان جامعه آنرا مطرح كنند .اهلل متعال
سخنان مشركين عرب را كه در مقابل پيامبر عليه السالم ابراز داشتند ،چنين حكايت ميكند:
              
               
(           الزخرف)31-32/

« و گفتند  :اين قرآن چرا بر مردمي بزرگ از ميان يكى از اين دو شهر [ مكه و طايف ] نازل
نشد ؟ !( )31آيا آنان هستند كه رحمت پروردگارت را تقسيم مي كنند ؟ ما در زندگى دنيا
معيشت آنان را ميانشان تقسيم كرده ايم  ،و برخى را از جهت درجات [ مادى ] بر برخى برترى
داده ايم تا برخى از آنان برخى ديگر را [ در امر معيشت و ساير امور ] به خدمت گيرند ;
و رحمت پروردگارت از آنچه آنان جمع مي كنند  ،بهتر است » )32(.
پس اهلل متعال بهتر ميداند كه پيام خود را كجا قرار دهد .در آيت ديگري ميفرمايد :
   1            
              
              
            
(سباء)38-35/

« و گفتند  :اموال و فرزندان ما از شما بيشتر است و [ اين دليل توجه ويژه اهلل به ماست ;
بنابراين اگر عذابى هم باشد ] ما را عذاب نخواهد كرد  )35(.بگو  :يقيناً پروردگارم روزى را براى
هر كس بخواهد وسعت مي دهد يا تنگ مي گيرد  ،ولى بيشتر مردم معرفت و آگاهى
ندارند  )36(.و اموال و فرزندانتان چيزهايى نيستند كه شما را نزد ما مقرب كنند مگر آنان كه
ايمان آورده و كار شايسته انجام داده اند [ كه به سبب ايمان و كار شايسته  ،مقرب ما هستند ] ;
پس اينانند كه براى آنان در برابر آنچه انجام داده اند  ،پاداش مضاعف است  ،و آنان در غرفه ها
[ ى بهشتى از هر گزند و آسيبى ]آسوده خاطرند  )37(.و كسانى كه همواره در [ انكار
و ابطال ]آيات ما مي كوشند  ،به گمان اينكه مي توانند ما را عاجز كنند [ تا از دسترس قدرت ما
بيرون روند ]  ،اينان احضار شدگان در عذاب خواهند بود » )38(.
باطل پرستان كثرت اموال و اوالد را دليل مستحق بودن خود به هر نوع دعوت اصالحي
ميدانند و گمان ميكنند كه فقط آنهايند كه از عذاب نجات مي يابند پس قرآن كريم بيان ميكند كه؛
اهلل متعال بنابر حكمت بالغة خود رزق كسي را ميگشايد و بر عدة تنگي مي آورد .و اموال و اوالد
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چيز هايي نيست كه انسان را به اهلل  نزديك سازد بلكه عمل صالح است كه انسان را به اهلل 
نزديك ميسازد.
پنجم  -پيروان دعوتگر انسانهای بی نام و نشان اند
!
 -666شبهة ديگري كه در برابر دعوت براه مي اندازند اينست كه؛ پيروان دعوت افرادي اند
كه از جايگاه اجتماعي بلند و عقل و درايت الزم برخوردارنيستند  .بلكه آنها فقراء ،جهال و پيشه
وران حقير و از جملة كوتاه نظران جامعه اند و دعوتگر و پيروان اواين حيثيت را ندارند كه مردم
را به سوي خير و هدايت ارشاد و رهبري كنند .اين فقط «درباريان و اشراف» اند كه سزاوار
قيادت و رهبري مردم ميباشند .و ناممكن است كه آنها دنباله رو اين داعيان نادار و بي نام ونشان
گردند .چه آنها اهل رأي و صاحب نظر اند و اين انسانهاي فقير و حقير كه از هيچ برهان و دليلي
آگاهي ندارند .اهلل متعال مناقشة نوح عليه السالم با قومش را چنين حكايت ميفرمايد:
               
              
      1        
                
       5        
               
                
(           هود)1-8/

« اشراف و سران كافر قومش گفتند  :ما تو را جز بشرى مانند خود نمي بينيم  ،و كسى را جز
فرومايگان كه نسنجيده و بدون انديشه از تو پيروى كرده باشند مشاهده نمي كنيم  ،و براى شما
هيچ برترى و فضيلتى بر خود نمي بينيم  ،بلكه شما را دروغگو مي پنداريم  )27(.نوح گفت :
اى قوم من ! مرا خبر دهيد  :اگر من بر دليل روشنى از سوى پروردگارم متكى باشم و مرا از نزد
خود رحمتى عطا كرده باشد كه بر شما مخفى مانده [ باز هم نبوّت مرا تكذيب مي كنيد ؟ ] آيا
[ در صورتى كه اجبارى در پذيرش دين نيست ] مي توان شما را به پذيرش آن دليل روشن در
حالى كه آن را خوش نداريد  ،وادار كنيم ؟( )28و اى قوم من ! من از شما [ در برابر ابالغ رسالتم ]
هيچ پاداشى نمي خواهم ; پاداشم فقط بر عهدة اهلل است  ،و من [ براى به دست آوردن دل شما ]
طرد كنندة كسانى كه ايمان آورده اند [ و شما آنان را فرومايه مي دانيد ] نخواهم بود ; زيرا اينان
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ديداركنندگان [ پاداش و مقام قرب ] پروردگار خويش اند  .ولى من شما را گروهى مي بينم كه
جهالت مي ورزيد  )29(.و اى قوم من ! اگر آنان را از خود طرد كنم  ،چه كسى مرا در برابر
[ عذاب ] اهلل يارى مي دهد ؟ آيا متذكّر نمي شويد ؟( )30و من به شما نمي گويم كه
گنجينه هاى [ عنايات و الطاف ] اهلل نزد من است [ تا به طور مستقل بتوانم حاجات شما را برآورم
و هر تصرفى را كه مايل باشم در آسمان ها و زمين بنمايم ]  ،و ادعا نمي كنم كه غيب هم مي
دانم  ،و نمي گويم كه من فرشته ام و دربارة آنان كه چشمانتان فرومايه و خوارشان مي نگرد ،
نميگويم كه اهلل هرگز خيرى به آنان نخواهد داد ; اهلل به آنچه در دل آنان است آگاه تر است ; اگر
چنين گويم از ستمكاران خواهم بود » )31(.
نوح عليه السالم در جواب شان مي گفت كه او بر يقين و امر واضح و نبوت صادقه از سوي
پروردگار است .اگر اين امر بر شما پوشيده ماند و رهياب نشده ايد وبه تكذيب مبادرت كرده ايد،
چگونه شما را به جبر و اكراه به سوي قبول دعوت بكشانم .درحاليكه قبول دعوت بايد از روي
قناعت و قبول اختياري صورت گيرد و اكراه در دين ممنوع است .اما در مورد پيروان خود و
اينكه آنها فقير و مستضعف اند ميفرمايد :او فرستادة اهلل  بسوي تمام مردم است و در دعوت او
هيچ فرقي بين اشرافي و غير اشرافي ،فقير و غني وجود ندارد .پس تمام آنها اهليت دعوت شدن
را داشته و او مكلف است كه تمام آنها را دعوت نمايد .پس كسي كه استجابت نموده و دعوت
را پذيرفت در قطار پيروان او داخل ميگردد و ناممكن است كه آنها را از خود به اين دليل براند
كه آنها فقير و ضعيف اند و اشراف حضور آنها را در مجالسي كه اشراف در آن نشسته اند  ،براي
خود كسر شان ميدانند.
اشراف قريش نيز چنين كردند و از پيامبر عليه السالم درخواست كردند كه اينها را از مجلس
خود براند .اما اهلل  اين درخواست شان را رد نموده و به پيامبرش چنين دستور داد :
            9 
               8
(     الكهف)28/

« با كسانى كه صبح و شام  ،پروردگارشان را مي خوانند در حالى كه همواره خشنودى او را
مي طلبند  ،خود را پايدار و شكيبا دار  ،و در طلب زينت و زيور زندگى دنيا ديدگانت [ از
التفات ] به آنان [ به سوى ثروتمندان ] برنگردد  ،و از كسى كه دلش را [ به سبب كفر و طغيانش ]
از ياد خود غافل كرده ايم و از هواى نفسش پيروى كرده و كارش اسراف و زياده روى است ،
اطاعت مكن »
پس پيروي و قبول درخواستهاي هوي پرستان غافل از ذكر اهلل  در هيچ امري جايز نيست،
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بخصوص اينكه ميخواهند كه مؤمنين صادق و راستكار بخاطر فقر و ناداري از مجلس رانده شوند.
 -667اينها بعضي شبهات شايعات باطل پرستان بود كه قرآن كريم براي ما حكايت ميكند و
تمام آنها درين نكته يكجا ميشوند كه بايد داعي و دعوت متهم قرار گرفته و عوام الناس برضد آن
تحريك گردند و جلو دعوت را بگيرند تا زمينه براي «اشرافيان» كافر و گمراه آماده گرديده و
هميشه بر گردنهاي مردم سوار باشند.
دوری گزيدن داعی از شبهات :
 -668از آنجاييكه اهل باطل هميشه به دنبال بهانة ميگردد تا آنرا دستاويز قرار داده وبه پخش
و اشاعة شبهات و افتراي اكاذيب بر ضد دعوت و داعي بپردازند  ،لذا بر داعي واجب است كه از
حركات و گشت و گذار در اماكن شك برانگيز دوري نمايد .تا بهانة بدست باطل پرستان ندهند.
قرآنكريم ضرورت دوري كردن از گفتار  ،كردار و مواقفي را بارها بيان نموده است كه ممكن است
بهانة براي تبليغات و شايعه پراگني اهل باطل مهيا سازد  .از جمله ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود :
اول  :تمام انبياء عليهم السالم به قوم خود ميگفتند ،ما از شما مال و اجر و ثواب نمي خواهيم.
بلكه اجر و ثواب ما فقط نزد اهلل متعال است .بعنوان مثال از نوح عليه السالم حكايت مكيند كه كه
فرمود:
(              هود)29/

« و اي قومم ! من از شما هيج مال و متاعي نميخواهم  ،جز اين نيست كه اجر و ثوابم نزد اهلل
متعال است »
و محمد  فرمود :
                   
(  سباء)47/

« بگو  :هر گونه پاداشى كه از شما خواستم  ،آن پاداش براى خودتان  ،پاداش من فقط بر
عهدة اهلل است  ،و او بر همه چيز گواه است » 
وجه داللت اين آيات و امثال آن اينست كه اگر انبياء كرام در برابر دعوت خود مال و اجر
دنيايي طلبگار مي شدند ،اهل باطل آنرا بهانه قرار داده و اين شايعه را پخش ميكردند كه اينها مال
پرستاني اند كه ميخواهند بوسيلة دعوت دين جديد مال و دارايي كسب كنند و با اين شايعه مردم
را از داعي و دعوت دور ميكردند.
دوم  -اهلل متعال ميفرمايد :
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« و پيش از اين [ قرآن ]  ،تو هيچ نوشته اى را نمي خواندى و آن را با دست خود نمي
نوشتى وگرنه باطل گرايان ياوه گو [ در وحى بودن و حقّانيّت آن ] شك مي كردند »
اين آيت داللت ميكند كه اهلل متعال پيامبرش را از آموختن نوشتن و خواندن دور نگهداشت تا
ادعاي باطل پرستان را دفع كند .چه  ،در صورتي كه پيامبر عليه السالم خواندن و نوشتن را
ميدانست آنها ميگفتند دعوتي را كه مطرح كرده است از كتابهاي گذشته آموخته و نوشته است .با
استناد به اين آيت گفته ميتوانيم كه در بعضي حاالت كاري را كه مصدر فايدة است نيز بخاطر
دفع ضرر تبليغات سوء بايد ترك كند .زيرا ميدانيم كه آموختن نوشتن و خواندن كار نيك ا ست
اما دفع شبهه و شايعة كفار مهمتر است بنابرين كار مهم مقدم برين نفع ميباشد.
سوم  -اهلل متعال ميفرمايد :

                  
(    يونس)16/

« بگو  :اگر اهلل مي خواست آن را بر شما نمي خواندم  ،و او هم شما را به آن آگاه نمي

كرد ; همانا مدت ها پيش از نزول قرآن در ميان شما بودم  [ ،و ادعاى پيامبرى نداشتم  ،اكنون
صدق پيامبرى خود را با اين قرآن اثبات مي كنم ] آيا نمي انديشيد ؟ »

داللت آيات فوق چنين است كه رسول اهلل  بعد ازينكه چهل سال از عمر مبارك شان

گذشت به مقام نبوت مبعوث شدند تا شبهات احتمالي مشركين از قبل مورد ترديد و تكذيب قرار
گيرد .پيامبر عليه السالم اين مدت طوالني را در بين شان زندگي كرد و آنها اخالق نيك و سيرت
پاكيزه ،امانت داري و صداقت ايشانرا بخوبي شناختند .پس هيچ عاقلي اينرا نميپذيرد كه پيامبر 
بعد از گذشت اين عمر مملوء از صداقت و راستكاري چنين دروغ بزرگي را به اهلل متعال نسبت
داده و مدعي رسالت گردند .بنابرين ،اتهامات كفار در مورد ايشان و ساحر ،مجنون و كاذب
خواندن ايشان كامال باطل و شايعة دروغيني بيش نميباشد .درينجا يكبار ديگر گفته ميتوانيم كه دفع

شبهه مقدم بر جلب بعض منافع ميباشد .زيرا رسول اهلل  قسمت بيشتر عمر شان گذشته بود كه به
پيامبري مبعوث گرديدند .بي ترديد ،مبعوث شدن شان قبل از چهل سالگي به نفع دعوت بوده و

دين اسالم در ساحات وسيعتري پخش و نشر ميشد .ولي حكمت اهلل  درين بود كه بعثت او را

بعد از رسيدن به چهل سالگي قرار داد .و اگر چه بعضي منافع و خير فوت شد ،اما بخاطر دفع
شبهات اهل باطل چنين امري ضروري بود .و اين موضوع از آيت كريمه بخوبي معلوم ميشود.
به اين ترتيب ،بر دعوتگر دانشمند الزم است كه بعضي كار هاي مفيد را نيز ترك نمايد تا
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شبهات اهل باطل و ضرر هاي ناشي از آنرا دفع نمايد .علت آن درين است كه شكوك و شبهات
اضرار خيلي ناگواري بجا ميگذارد و مخصوصا انسانهاي جاهل و بي علم تحت تأثير آن قرار
ميگيرند و زمينه هاي تبليغات مغرضين را مساعد ميسازد .درينصورت مقابله با آن خيلي مشكل
گرديده و از ميان برداشتن آن كوشش زيادي ميخواهد.
بنابرين هر اقدامي كه از حدوث شبهات جلوگيري نموده اسباب و زمينه هاي آنرا از بين ميبرد،
داعي بايد آنرا در نظر داشته و معتبر بداند .اگرچه بعضي از فوائد را از دست بدهد .زيرا قاعدة
اصلي اين است كه «دفع مفاسد مهمتر از جلب منافع است» و ضرر بزرگ با قبول ضرر كمتر بايد
دفع گردد.
چهارم  -اهلل متعال در مورد پيامبر عليه السالم مي فرمايد:
(                يسين)69/

« و به پيامبر  ،شعر نياموختيم و [ شعرگويى ] شايستة او نيست  .كتاب [ او ] جز ماية يادآورى
و قرآنى روشنگر [ حقايق ] نيست »
اهلل متعال آموختن و انشاء شعر را از پيامبرش دور نگهداشت تا وسيلة بدست اهل باطل قرار
نگرفته شبهات باطل خود را روي آن استوار نسازند.
 -669واقعيت اينست كه براي دعوتگران دين الهي بيشتر از هر كس ديگري الزم است كه از
شماري از مباحاتي دوري كنند كه ممكن است اهل باطل آنرا بهانه قرار داده و به ايجاد شكوك و
شبهات حول دعوت ايجاد كرده و بوسيلة آن راه دعوت را سدنمايند .
اما بايد توجه داشت كه كار هايي را بخاطر دفع شبه بايد ترك نمايد ،اما كار هايي است كه از
صميم دعوت بوده و بايد انجام يابد اگرچه سبب شكوك گردد.
اين نكته خيلي دقيق بوده و اكثر دعوتگران در آن دچار اشتباه ميگردند و اگرچه ضرورت به
تفصيل دارد ،اما درينجا كفايت ميكند كه بعنوان يك قاعدة اساسي بگوييم كه داعي ميتواند كار
هايي را كه مخصوص به خودش است ترك نمايد كه احيانا ترك آن مندوب و حتي واجب
است .اما اموري را كه از صميم دعوتش است و مستقيماً به كار دعوت پيوند دارد و يا جزء برنامه
و اسلوب دعوتش ميباشد نبايد ترك نمايد .مثال دعوت كردن و داخل شدن نزد امراء را به حجت
دفع شبه مردم كه مبادا او را از حاشيه نشينان امير بدانند نبايد ترك نمايد.

اصول دعوت

561 www.eslahonline.net

بحث سوم :

ترغیب و ترهیب
معنا و اهمیت آن :
 - 670مقصد از ترغيب تمام اموري است كه مدعو را به قبول دعوت و ثابت قدمي درمسير
حق تشويق ميكند .و مراد از ترهيب تمام اموري است كه مدعو را را از عدم استجابت دعوت و
قبول حق و عدم ثبات ترسانده و بر حذر ميدارد .با توجه به قرآنكريم ،مي بينيم كه در بيشتر جاها
مردم را به قبول اسالم ترغيب نموده و از عدم آن برحذر ميدارد .و اين خود قطعاً دال بر اهميت
اسلوب ترغيب و ترهيب در دعوت بوده و دعوتگران مسلمان نبايد آنرا ناديده بگيرند.
ترغیب و ترهیب باچه صورت میگیرد :
 -671اصل اينست كه ترغيب در بدست آوردن رضا و رحمت اهلل متعال و كسب جزاي
نيك در آخرت ميباشد .و ترهيب با ترسانيدن از خشم پروردگار و عذاب او در آخرت صورت
گيرد .اين شيوة انبياي كرام بوده و قرآنكريم و سنت مطهر نبوي آنرا بيان نموده است.
از آيات قرآني ميتوان آيات ذيل را بعنوان مثال ذكر نمود :
 – 1از نوح عليه السالم ميفرمايد :
             

(  اعراف)63/

« آيا تعجب كرديد كه بر مردى از جنس خودتان معارفى از سوى پروردگارتان آمده تا شما را
[ از عذاب دنيا و آخرت ] بيم دهد  ،و تا شما پرهيزكارى كنيد و براى اينكه مورد رحمت قرار
گيريد ؟ ! »
 – 2باز هم در مورد نوح عليه اسالم ميفرمايد :
                
               
(                  نوح)4-1/
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« ما نوح را به سوى قومش فرستاديم كه قوم خود را پيش از آنكه عذابى دردناك به آنان
رسد  ،بيم ده  )1(.گفت  :اى قوم من ! همانا من شما را بيم دهنده اىآشكارم  )2(،كه اهلل را
بپرستيد و از او پروا كنيد و از من اطاعت نماييد  )3(،تا اهلل گناهانتان را بيامرزد و شما را تا زمانى
معين مهلت دهد  .اگر آگاهى داشته باشيد [ توجه خواهيد كرد كه ] بى ترديد هنگامي كه اجل
الهي فرا رسد  ،تأخير نخواهد داشت  )4(.گفت  :پروردگارا ! همانا قوم خود را شب و روز [ به
آيين توحيد ]دعوت كردم » )5(،
 – 3در مورد رسول اهلل  ميفرمايد :
               
               
(             التغابن)9-8/

« پس به اهلل و پيامبرش و نورى كه نازل كرديم  ،ايمان آوريد و اهلل به آنچه انجام مي دهيد ،
آگاه است  [ )8(.بى ترديد برانگيخته مي شويد در ] روزى كه شما را در روز اجتماع [ كه روز
قيامت است ] جمع مي كند  ،آن روز  ،روز ظاهر شدن غبن و خسارت است ; و هركس به اهلل
ايمان بياورد و كار شايسته انجام دهد  ،اهلل گناهانش را از او محو مي كند  ،و او را به بهشت هايى
كه از زيرِ [ درختانِ ] آن نهرها جارى است  ،درمي آورد  ،در آنها جاودانه و هميشگى اند  .اين
است كاميابى بزرگ » )9(.
 – 4در جاي ديگري ميفرمايد :
              
(           محمد)12/

« بى ترديد اهلل كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده اند  ،در بهشت هايى كه
از زيرِ [ درختانِ ] آن نهرها جارى است در مي آورد  ،و در حالى كه كافران همواره سرگرم
بهره گيرى از [ متاع و لذت هاى زودگذر ] دنيايند و مي خورند  ،همان گونه كه چهارپايان مي
خورند و جايگاهشان آتش است »
 – 5در سنت نبوي ميخوانيم كه رسول اهلل  بيعت كنندگان را وعدة جنت ميداد  .چنانچه
زمانيكه انصار در مقام عقبه با ايشان بيعت كردند برايشان گفت  « :اگر با اين بيعت وفاء كرديد
برايتان جنت داده ميشود »
همچنان زمانيكه بر خانوادة ياسر  گذشت و ديد كه آنها بخاطر قبول اسالم در سخت ترين
عذاب قرار دارند  ،برايشان گفت  « :اي آل ياسر صبر كنيد يقيناً موعد شما جنت است »
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 -672اگرچه اصل در ترغيب و ترهيب اينست كه بايد بوسيلة جزاء و پاداش اخروي صورت
گيرد .اما جايز است كه با ذكر خير و نعمتهاييكه در دنيا نصيب استجابت كنندگان دعوت ميگردد
و بدروزي و شقاوتي كه دامنگير معاندين دعوت ميگردد  ،نيز ترغيب و ترهيب صورت گيرد .البته
به شرطيكه داعي از ترغيب و ترهيب اخروي غافل نگردد .دليل اين سخن را ميتوان از آيات ذيل
بدست آورد :
 -1اهلل متعال ميفرمايد :
           
            
         1      
(  النور)55/

« اهلل به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده اند  ،وعده داده است كه
حتماً آنان را در زمين جانشين [ ديگران ] كند  ،همان گونه كه پيشينيان آنان را جانشين [ ديگران ]
كرد  ،و قطعاً دينشان را كه براى آنان پسنديده به سودشان استوار و محكم نمايد  ،و يقيناً ترس
و بيمشان را تبديل به امنيت كند  [ ،تا جايى كه ]فقط مرا بپرستند [ و ] هيچ چيزى را شريك من
نگيرند  .و آنان كه پس از اين نعمت هاى ويژه ناسپاسى ورزند [ در حقيقت ] فاسق اند »
 – 2اهلل متعال در حكايتي از نوح عليه السالم ميفرمايد :
             
(          نوح)12-10/

« پس [ به آنان ] گفتم  :از پروردگارتان آمرزش بخواهيد كه او همواره بسيار آمرزنده
است  )10(.تا بر شما از آسمان باران پى در پى و با بركت فرستد  )11(،و شما را با اموال
و فرزندان يارى كند  ،و برايتان باغ ها و نهرها قرار دهد » )12(،
 – 5در سيرت ابن هشام ميخوانيم كه اشراف قريش نزد ابوطالب آمده و از وي خواستند تا با
برادر زادة خود صحبت نموده و او را مجبور سازد كه از تعرض به خدايان باطل آنها خود داري
نمايد  .در ادامة داستان ميخوانيم :
اخي  :ه ُؤاَل ِء أا إشر ُ ِ
ال َّي ابن أ ِ
ث إل إاي ِه أابُو طاالِ ٍ
اجتا امعُوا لاك  ،لِيُ إعطُوك
فا با اع ا
ا
اف قا إومك  ،قا إد إ
اءهُ  .فا اق ا ا إ ا
ب فا اج ا
ا
اَّلل علاي ِه وسليم ناعم اكلِمةٌ و ِ
ول يِ
اح ادةٌ تُ إعطُونِ ايها تاإلِ ُكو ان ِِباا
ال ار ُس ُ
ال فا اق ا
 ،اولِياأإ ُخ ُذوا ِم إنك  .قا ا
اَّلل ا
صليى يُ ا إ ا ا ا ا إ ا ا
ِ
ال أابو ج إه ٍل ناعم وأابِيك  ،و اع إشر اكلِم ٍ
ال تا ُقولُو ان اَل إلاها يإَل
ات قا ا
ين لا ُك إم ِِباا ال اإع اج ُم  .قا ا
ال اإع ار ا
ال فا اق ا ُ ا
ا ا ا
اإ ا
ب  ،اوتاد ُ
ِِ 1
اَّللُ اواَتإلاعُو ان اما تا إعبُ ُدو ان ِم إن ُدونه »
ي
======================================================
 -1سيرت ابن هشام ج 1ص 417
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« پس ابو طالب كسي را دنبال او فرستاد و چون رسول اهلل  حاضر شد ابو طالب گفت  :اي
برادر زاده اينها بزرگان و اشراف قومت هستند و اكنون نزد تو آمده اند تا چيزهايي به تو بدهند و
چيزهايي از تو بگيرند (با تو تفاهم نموده و بعضي سخنان ترا قبول كنند و توهم بعضي خواسته
هايشان را بپذيري) رسول اهلل  فرمود  :بلي ! فقط يك كلمه را برايم بدهيد و بوسيلة آن پادشاهي
عرب به شما ميرسد و عجم تابع شما ميگردد  .ابوجهل گفت  :بلي سوگند به پدرت كه ده كلمه
را برايت ميدهيم !! رسول اهلل  فرمود  :فقط بگوييد كه « ال اله اال اهلل » و خدايان غير از او را كه
ميپرستيد ترك كنيد »
شیوه هاي ترغیب و ترهیب :
 -673بهترين شيوة كه در ترغيب و ترهيب بايد بكار گرفته شود اينست كه مردم را به ياد نعمت
هايي انداخت كه اهلل  براي شان عطا فرموده است .اين نعمتها از انسان ميخواهدكه از پروردگاري
كه اين نعمت ها را براي انسان ارزاني كرده است ،اطاعت صورت گيرد .و از فقدان اين نعمت ها
برحذر دارد كه در صورت عدم استجابت ،و كفر ورزيدن به اهلل متعال به آن مواجه خواهند شد و
همراه با زوال نعمت ،نزول عذاب نيز آغاز ميابد .آياتي كه چنين شيوه را بيان كرده است:
 – 1هود عليه السالم قومش را گفت :
              
(      اإلعراف)69/

« و به ياد آوريد كه شما را جانشينانى پس از قوم نوح قرار داد  ،و شما را در آفرينش [ جسم
و جان ] نيرومندى و قدرت افزود  ،پس نعمت هاى اهلل را به ياد آوريد تا رستگار شويد »
 – 2در حكايتي ديگري از هود عليه السالم ميفرمايد :
              
(           الشعراء)135-131/

« بنابراين از اهلل بترسيد واز من فرمان ببريد( )131واز كسيكه شما را به وسيلة آنچه خود ميدانيد
يارى داده  ،پروا كنيد  )132(،به وسيله چهارپايان و فرزندانى ،به شما يارى داده است  )133(.و [ به
وسيلة ] بوستان ها و چشمه سارها  )134(،بى ترديد من بر شما از عذاب روزى بزرگ
ميترسم » )135(.
 -3از صالح عليه السالم حكايت كرده است كه ميفرمود :
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(   األعراف)74/

« و به ياد آوريد كه اهلل شما را جانشينانى پس از قوم عاد قرار داد  ،و در زمين  ،جاى [ مناسبى ]
به شما بخشيد كه از مكان هاى هموارش براى خود قصرها بنا مي كنيد  ،و از كوه ها خانه هايى
ميتراشيد  ،پس نعمت هاى اهلل را ياد كنيد و در زمين تبهكارانه فتنه و آشوب برپا نكنيد »
 – 4اهلل متعال در مورد قوم قريش ميفرمايد :
             
(         قريش)4-1/

« [ اهلل فيل سواران را هالك كرد ] تا قريش را [ با يكديگر و با مردم و با حرم امن ]الفت
دهد ;( [ )1و نيز ] به سفرهاى [ تجارتى ] زمستانى و [ سفرهاى تجارتى ]تابستانى پيوند و انس
دهد [ تا در آرامش و امنيت  ،امرمعاششان را تأمين كنند  )2(] .پس بايد پروردگار اين خانه را
بپرستند ;( )3پروردگارى كه آنان را از گرسنگى نجات داد  ،و از بيمي [ كه از دشمن داشتند ]
ايمنى شان بخشيد » )4(.
لوازم ترغیب و ترهیب :
 -674از آنجاييكه انسان در زمين زندگي داشته و آنرا مشاهده ميكند و نعمتهاي آنرا احساس
نموده و احياناً فريب زيب و زينت آنرا خورده و به سوي آن ميالن پيدا كرده و آخرت را فراموش
ميكند  .پس بايد مدعوين را از ترجيح دادن آن بر آخرت برحذر نماييم نه اينكه آنها را از دنيا به
كلي متنفر ساخته و به ترك كلي آن امر نماييم  .و همراه با آن بايد قدر و ارزش دنيا را در مقابل
آخرت برايشان نشان دهيم  .قرآن كريم اين مطلب را به بهترين وجه آن بيان نموده است  .به گونة
كه هر مسلمان عاقل را به اين امر قانع ميسازد كه آخرت را بر دنيا ترجيح داده و حتي مدعويين
غير مسلمان را نيز بسوي اين حقايق جذب نموده و آنها را در موازنة دنيا با آخرت بينا ميسازد و
در اكثر حاالت همين امر آنها را به سوي ايمان به اسالم ميكشانند  .زيرا صداقت بيان قرآني و
تصويري كه از دنيا در برابرش قرار ميدهد او را مطمئن ميسازد كه اين كالم برحق است .
از آيات قرآني بعنوان مثال به اين آيات توجه نماييد :
              
           
              
(     يونس)24/
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« در حقيقت  ،داستان زندگى دنيا [ در زود گذر بودن ] مانند آبى است كه از آسمان نازل
كرديم  ،پس گياهان و روييدنى هاى زمين از آنچه مردم و چهارپايان از آن مي خورند  ،با آن آب
در آميخت [ و رشد و نمو يافت ] تا آن گاه كه زمين [ سرسبزى و نهايت زيبايى و ] زينتش را [ از
آن همه روييدنى هاى رنگارنگ] بر خود گرفت  ،و اهل آن گمان كردند كه قدرت [ هر نوع
بهره بردارى را ] از آن [ چهرة زيبا و آراسته ] دارند  [ ،كه ناگهان ] فرمان ما در شبى يا روزى [ به
صورت سرمايى سخت يا صاعقه اى آتش زا يا توفانى بنيان كن ] به زمين رسيد  ،پس همه
گياهان را به صورت گياهان خشك درو شده درآورديم كه گويى ديروز [ چنين زراعتى ] وجود
نداشته  .اين گونه نشانه ها [ ى قدرت خود ] را براى گروهى كه مي انديشند  ،بيان مي كنيم »
              
              
(               الحديد)20/

« بدانيد كه زندگى دنيا [ يى كه دارنده اش از ايمان و عمل تهى است  ] ،فقط بازى
و سرگرمي و آرايش و فخرفروشي تان به يكديگر  ،و افزون خواهى در اموال و اوالد است ،
[ چنين دنيايى ] مانند بارانى است كه محصول [ سبز و خوش منظره اش ] كشاورزان را به شگفتى
آورد  ،سپس پژمرده شود و آن را زرد بينى  ،سپس ريز ريز و خاشاك شود ! ! [ كه براى
دنياپرستان بى ايمان ] در آخرت عذاب سختى است و [ براى مؤمنان كه دنياى خود را در راه
اطاعت حق و خدمت به خلق به كار گرفتند ] از سوى اهلل آمرزش و خشنودى است  ،و زندگى
دنيا جز كاالى فريبنده نيست »
 – 675در سنت نبوي نيز احاديث زيادي وجود دارد كه مسلمانان را از ترجيح دادن دنيا بر
آخرت برحذر داشته و ارزش و حيثيت دنيا را در برابر آخرت شرح داده است  .از جمله :
 « - 1اعن أِاِب س ِع ٍ
ال إِ ان الدإُّنيا حلإوةٌ اخ ِ
ضارةٌ اوإِ ان ا
صلاى ا
يد إ
اَّللا ُم إستا إخلِ ُف ُك إم فِ ايها
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام قا ا
اب ا
إ ا
اْلُ إد ِر ِي
ا ُا
ي اع إن النِ ِي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف تا إع املُو ان فااتا ُقوا الدإُّنياا اواتا ُقوا الني ِ
ساء »
افياإنظُُر اكإي ا
يل اكانا إ
ت ِِف الني ا
ا
سا اء فاإ ان أااوال فإتناة باِّن إ إسارائ ا
(صحيح مسلم ،کتاب الذکر و الدعاء)
« از ابو سعيد خدري  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :يقيناً دنيا شيرين و گوارا (سبز)
است و اهلل متعال شما را در آن خليفه گردانيده است تا بنگرد كه شما چگونه عمل ميكنيد  ،پس از
فتنة دنيا و از فتنة زنان بترسيد  .زيرا اولين فتنة بني اسرائيل در زنها بود »
ِِ ِ
صبا اعهُ ِِف الإياِيم افلإياإنظُإر ِِبااذاا يا إرِج ُع »
اح ُدُك إم إِ إ
« اما الدإُّنياا ِِف إالخارة إِاَل مثإ ُل اما اإَي اع ُل أ ا
(سنن الرتمذی ابب الزهد  ،عن املستورد )
« پيامبر  فرمودند  :دنيا در برابر آخرت جز مانند اين نيست كه يكي از شما انگشت خود را
در بحر غوطه دهد و بنگرد كه چه مقدار آب از آن برميدارد »
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بحث چهارم :

تربیه و تعلیم
ضرورت تعلیم :
 -676بعد از آنكه مدعو دعوت اسالم را پذيرفته و اهلل متعال سينة او را براي قبول اسالم
گشود ،بر داعي واجب است كه توجه و اهتمام الزم به او داشته و بوسيلة تعليم و تربيت معافيت
و مقاومت الزم را در برابر مرض قبلي اش فراهم نمايد  .به اين معنا كه دين جديد را برايش تعليم
داده و با آموختن افكار و انديشهاي درست اسالمي او را هر چه بيشتر ثابت قدم سازد .و به هيچ
صورت براي داعي جايز نيست كه برادران تازه مسلمان خود را به مجرد قبول اسالم ،تنها رها
كند .زيرا كسانيكه تازه مسلمان ميشوند حتماً در ذهن شان بقايايي از رسوبات افكار و انديشه هاي
جاهلي باقي ميماند كه اگر توجه الزم به ازالة آن صورت نگيرد ممكن است كه بعد از مدتي
دوباره به همان گمراهي هاي قديم برگردد و يا حد اقل راه غير مستقيم و درست را در پيش
بگيرند و به اين گمان باشند كه راه هدايت همينست .
 -677در سنت نبوي شواهد زيادي وجود دارد كه اين شيوة پسنديده را به اثبات ميرساند.
چنانچه زمانيكه عمير بن وهب مسلمان شد ،پيامبر  به اصحابش فرمود« :برادر تانرا تعليم ديني
1
بدهيد و قرأت قرآن را برايش بياموزيد)
اين خبر واضحاً به اين امر داللت ميكند كه افراد تازه مسلمان حتما بايد تعليم ديني داده شود
و كسي كه معلوماتي از دين دارد بايد مسلمانان جديد را تحت تعليم و تربيت خود قرار دهد.
همچنان پيامبر عليه السالم مصعب بن عمير را به مدينه فرستاد تا مسلمانان مدينه را قرآن تعليم
داده و ديگران را به اسالم دعوت كند .و در اثر تالشهاي او بود كه اسالم در تمام خانه هاي
انصار داخل شد  2.و زمانيكه بني مصطلق مسلمان شدند ،پيامبر  كساني را فرستاد تا آنها را تعليم
3
ديني بدهند.
======================================================
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 -678حديثي كه از رفاعه  روايت شده است نيز دال بر اهميت و حرص رسول اهلل  در
تعليم مردم ميباشد  .او ميگويد :
ول اِ
ول اِ
ت إِاَل ر ُس ِ
إت اَّي ار ُس ا
ب اف ُقل ُ
يب اج ااء يا إسأ ُال اع إن ِدينِِه اَل يا إد ِري اما ِدينُهُ
اَّلل ار ُج ٌل غا ِر ٌ
« إانتا اهإي ُ ا
اَّلل  او ُهاو ايإطُ ُ
ول اِ
ول اِ
اَّلل  فا اج اع ال
إت اق اوائِ امهُ اح ِدي ًدا اف اق اع اد اعلاإي ِه ار ُس ُ
فاأاقإبا ال ار ُس ُ
اَّلل  اوتا اراك ُخطإباتاهُ اح اَّت إانتا اهى إِاا
ل فاأُِِتا بِ ُك إرِس ٍيي ِخل ُ
يُ اعلِي ُمِّن ِِماا اعلا امهُ ا
اَّللُ ُثُا أاتاى ُخطإباتاهُ فاأااتااها » (سنن النسائی ،کتاب الزينۀ ابب اْللوس علی الکرسی)
« نزد رسول اهلل  رسيدم در حاليكه ايشان خطبه ميگفتند  .پس گفتم  :مردي هستم مسافر و
بيكس كه آمده است تا از دين خود سؤال كند و نميداند كه دينش چيست ؟

رسول اهلل  خطبه اش را ترك نموده و نزد من آمد و چوكي برايش آورده شد كه گمان ميكنم

پايه هاي آن آهني بود  .پس رسول اهلل  باالي آن كرسي نشسته و به من چيزهايي را تعليم داد كه
اهلل  برايش تعليم داده بود  .بعد از آن دوباره به خطبه اش پرداخته و آنرا به پايان رساند »

اگر آموزش امور ديني براي مردم ضروري نميبود ،پيامبر عليه السالم هيچ گاه خطبه اش را
قطع نميكرد و به تعليم مسايل مصروف نميشد.
پس بر دعوتگران واجب است كه احكام ديني اسالم را به مردم تعليم دهند و حدود الهي را
برايشان معرفي نمايند .و نبايد به تكرار كلمات نيك و حق و اظهار عواطف پاك اكتفاء كرده و
فقط بگويند كه اسالم براي هر زمان و مكان صالحيت تطبيق را دارد .زيرا گفتن اين كلمات
كفايت نميكند .بلكه بايد اسالم را تا حد توان به تفصيل بشناسد.
چون نشر مفاهيم و علوم اسالمي بر هر مسلمان واجب است ،بنابرين كسيكه چيزي از اسالم
ميداند بايد به پخش و نشر آن اقدام نموده و از كتمان آن خود داري نمايد .بخصوص درين زمان
كه جهل و بدعات بيش از هر وقت ديگر شايع شده است.
ابن كثير رحمه اهلل ميگويد:
« فالواجب على العلماء الكشف عن معاِن كَلم اَّلل ،وتفسري ذلك ،وطلبه من مظانه ،وتاعلُّم ذلك وتعليمه ،كما
ِ
ِ
قال تعاَل { :وإِ إذ أا اخ اذ ا ِ ا ِ
اب لاتُبايِينُناهُ لِلنا ِ
رتإوا بِِه اَثانًا قالِيَل
ين أُوتُوا الإكتا ا
اس اوَل تاكإتُ ُموناهُ افنابا ُذوهُ اوار ااء ظُُهوِره إم اوا إش اا
ا
اَّللُ ميثاا اق الذ ا
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا
ِ
ا
ك َل
ين يا إش ارتُو ان ب اع إهد ا اَّلل اوأاإميااهن إم اَثانًا قاليَل أُولائ ا
س اما يا إش ارتُو ان } [آل عمران ، ]187 :وقال تعاَل { :إن الذ ا
فابإئ ا
اَّلل وَل ي إنظُر إِلاي ِهم يوم الِإقيام ِة وَل ي ازيكِي ِهم واِلم ع اذ ِ
ِ
ِِ
يم } [آل عمران{77 :
اخَل اق اِلُإم ِِف الخارة اوَل يُ اكلي ُم ُه ُم اُ ا ا ُ إ إ ا إ ا ا ا ا ُ إ ا ُإ ا ٌ
اب أال ٌ
فذم اَّلل تعاَل أهل الكتاب قبلنا إبعراضهم عنكتاب اَّلل إليهم ،وإقباِلم على الدنيا وَجعها ،واشتغاِلم بغري ما أمروا
به من اتباع كتاب اَّلل .فعلينا -أيها املسلمون-أن ننتهي عما ذ امهم اَّلل تعاَل به ،وأن أنتر ِبا أمرَن به ،من تا اعلُّم كتاب
اَّلل املنزل إلينا وتعليمه ،وتفهمه وتفهيمه» ،
« پس واجب علماء اينست كه معاني و مفاهيم كالم اهلل متعال را شرح نموده و تفسير آنرا از
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مصدر اصلي آن اخذ نمايند و آنرا بياموزند و به ديگران تعليم دهند .چنانچه اهلل متعال ميفرمايد :
« و [ ياد كنيد ] هنگامي كه اهلل از كسانى كه به آنان كتاب آسمانى داده شد  ،پيمان گرفت كه
حتماً بايد [ احكام و حقايق ] آن را براى مردم بيان كنيد و پنهانش ننماييد  .پس آن [ عهد
و كتاب ] را ترك كردند و به آن اعتنايى ننمودند  ،و در برابر ترك آن اندك بهايى به دست

آوردند ; و بد چيزى است آنچه به دست مي آورند »
و ميفرمايد :

« قطعاً كسانى كه پيمان اهلل و سوگندهايشان را [ براى رسيدن به مقاصد دنيايى ]به بهاى اندكى

مي فروشند  ،براى آنان در آخرت بهره اى نيست ; و اهلل با آنان سخن نمي گويد  ،و در قيامت

به آنان نظر [ لطف و رحمت ] نمي نمايد  ،و [ از گناه و آلودگى ]پاكشان نمي كند ; و براى آنان
عذاب دردناكى خواهد بود »
درين آيات اهلل متعال اهل كتاب را به اين سبب مورد مالمت و بدگويي قرار داده است كه آنها
از كتاب اهلل رويگران شده و بسوي دنيا و اندوختن آن روي آوردند  .و به اموري مشغول شدند
كه خالف اوامر الهي و اتباع كتاب اهلل بود  .پس بر ما مسلمانان الزم است كه از آن اموري كه
سبب مالمت و ذم اهل كتاب گرديد دستبردار شويم و به اوامر الهي عمل نماييم كه از جملة آن
آموختن كتابي است كه بسوي ما نازل شده است و بايد آنرا بياموزيم و به ديگران تعليم دهيم »

1

واضح است كه اين واجب بيشتر از ديگران متوجة دعوتگران است ،زيرا مسئوليت دعوتگران

اينست كه با آگاهي و علم كافي مردم را به سوي اهلل  دعوت كنند ،پس باالي شان واجب
است كه علمي را كه با خود دارند ،به ديگران بياموزانند و از كتمان علم و بخل كردن خود داري
كنند .زيرا كتمان علم كار ناجايز و موجب خشم پرودگار ميباشد .
                
            
(       بقره )10-15/

« يقيناً كسانى كه آنچه را ما از داليل آشكار و [ وسيله ] هدايت نازل كرديم  ،پس از آنكه همة
آن را در كتاب [ تورات و انجيل ] براى مردم روشن ساختيم  ،پنهان مي كنند [ تا مردم به قرآن
و پيامبر ايمان نياورند ] اهلل لعنتشان مي كند  ،و لعنت كنندگان هم لعنتشان مي كنند  )159(.مگر
كسانى كه توبه كردند  ،و [ مفاسد خود را ] اصالح نمودند  ،و [ آنچه را پنهان كرده بودند ] براى
مردم روشن ساختند  ،پس توبة آنان را مي پذيرم ; زيرا من بسيار توبه پذير و مهربانم » )160(.
======================================================
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تربیه همراه با تعلیم :
 -679البته اين هم كفايت نميكند كه داعي به تعليم و آموزش معاني اسالم به شخص تازه
مسلمان اكتفاء كند .بلكه بايد او را به عمل كردن نيز فرا خواند و سلوك و روش او را مطابق
ارزشهاي اسالمي عيار نمايد  .مقصد ما از تربيت همزمان با تعليم همين است و اين روشي بود كه
درعهد رسول اهلل  مطابق آن عمل صورت ميگيرفت  .چنانچه عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه
ميگويد :
« كان الرجل منا إذا تعلم عشر آَّيت َل َياوزهن حَّت يعرف معانيهن ،والعمل ِبن .وقال أبو عبد الرْحن
السلمي :حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أهنم كانوا يستقرئون من النب صلى هللا عليه وسلم ،فكانوا إذا تعلموا

عشر آَّيت َل يلفوها حَّت يعملوا ِبا فيها من العمل ،فتعلمنا القرآن والعمل َجيعا»

1

« هر شخصي از ما كه ده آيت را مي آموخت از آن پيش نميرفت تا آنكه معاني آنرا همراه با
طريق عمل كردن آن نيز مي آموخت  .و ابو عبدالرحمن السلمي ميگويد  :كسانيكه براي ما قرائت
قرآن را تعليم دادند به ما گفتند كه آنها از پيامبر  ده آيت را مي آموختند و تا آنكه به آن عمل
نميكردند به آموختن آيت ديگري نمي پرداختند  .پس به اين گونه ما قرآن و طريق عمل كردن به
آن را يكجا آموختيم »
ضرورت تربیه مطابق ارزشهاي اسالمي :
 -680تربية مسلمانان مطابق ارزشهاي اسالمي و صياغت اخالق و سلوك او بر اساس
ارزشهاي ديني ضرورتي است كه هيچ مسلمان از آن مستغني بوده نميتواند .لذا واجب است كه
داعي توجه جدي به اين بخش دعوت داشته و تربيت را در صدر برنامه هاي خود قرار دهد.

درين شكي نيست كه حفظ مفاهيم اسالمي بدون اينكه اثر آن در قلب و سلوك مومن تبارز كند،
آموزش آن در تقويم اخالق و اصالح مسلمانان هيچ فايدة ندارد .مانند اينكه كسي برنامه هاي
سپورتي را به صورت درست حفظ كرده و هر سوالي در مورد آنها را جواب دهد و شب و روز
باخود تكرار نمايد ،هيچ فائدة برايش ندارد  .بلكه زماني ميتواند كه بوسيلة آن جسمش را تقويت
و صحتمند سازد كه به آن عمل نمايد  .به همين گونه كسي كه ارزشهاي اسالمي را ميداند و متون
كتب اسالمي را به حافظه سپرده است ،ولي نفس خود را مطابق آن تربيت و تزكيه نميكند ،هيچ
حاصلي از آن بدست آورده نميتواند .عالوه برآن ،كسيكه ميداند و به علم خود عمل نميكند ،بيشتر
از ديگران مورد لغزش قرار گرفته و در اولين امتحان ناكام از صحنه بيرون ميشود .درحاليكه
======================================================
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ميدانيم كه امتحانات و فتنه هاي دنيا تا چه حد زياد و پي در پي است.
                 
(             الحج)11/

« و برخى از مردم اند كه اهلل را در گوشة [ و بر پايه دست يابى به امور مادى ] مي پرستند ،
پس اگر خيرى [ چون ثروت  ،مقام و اوالد ] به آنان برسد به آن آرامش يابند  ،و اگر باليى [ چون
بيمارى  ،تهيدستى و محروميت از عناوين اجتماعى ]به آنان برسد [ از پرستش اهلل ]بر ميگردد [ و به
بى دينى و ارتداد مي گرايند ]  ،دنيا و آخرت را از دست داده اند  ،و اين است همان زيان آشكار»
به همين علت است كه در دور مكي تأكيد بيشتري روي تربيت اسالمي و آموزش اصول و
اساساتي صورت گرفت كه بناي عقيدة مؤمن روي آن اعمار ميگردد  .با اين تربيت عميق  ،سازنده
و قاطع بود كه نفسهاي اصحاب كرام تصفيه گرديده و حقايق اسالم در تمام زواياي آن جاي
گرفت .بعد از آن بود كه آنها به عنوان پيش تازان ظفرمند اسالم تبارز كرده و سختيهايي را در راه
نشر اسالم و نصرت دين الهي متحمل شدند كه تحمل آن از ديگران ناممكن بود
نشانه هاي تربیت سالم :
 -681اساسي ترين اصل تربية اسالمي اينست كه مسلمان را با آن هدف متعالي پيوند دهد كه
تمام عمر خود را در پي آن بسر آورده و از سعي و تالش در راه رسيدن به آن دستبردار نشود.
اين هدف متعالي عبارت از ديدار با اهلل متعال و كسب رضاي او ،احساس لذت به ياد او ،تنعم به
عبادت او و آرزوي حصول نعمت هاي او است كه براي مسلمان آماده كرده است .اين هدف
متعالي از كثرت رغبت كنندگان و مشتاقان به تنگ نمي آيد و نه هم يكي جاي ديگري را اشغال
كرده ميتواند  .لذا در بين مشتاقان اين هدف نيكو هيچ گونه دشمني ،بدبيني  ،و حسادت وجود
ندارد  .بلكه آنها در فضاي مملوء از انس و محبت بسوي هدف ميشتابند .
عالوه بر آن ،اين هدفي نيست كه به آرزو هاي باطل و خيالبافي ها و كسالت بدست آيد .زيرا
كسيكه ميخواهد به مكه برسد ،بايد عزم سفر نموده از اهل و عيال خود جدا شود ،با تالش و
كوشش حركت نموده و توشة الزم را با خود داشته باشد .و يگانه زاد و توشة كه در مسير الي اهلل
ضرورت است ،عبارت از تقوي و قرار دادن تمام زندگي براي اهلل متعال است .
(        5    األنعام)1/

« بگو  :مسلماً نماز و عبادتم و زندگى كردن و مرگم براى اهلل پروردگار جهانيان است ».
رسول اهلل صلي اهلل عليه و سلم مسلمانان را هميشه با تذكر اين معاني پند و اندرز داده واين
هدف متعالي را در خاطر شان زنده ميساخت و آنها را تشويق ميكرد تا به اندازة توان از توشة تقوا با
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خود بردارند  .حتي موضوع اولين خطبة كه در مدينة منوره ايراد كردند  ،تقوا و پيوند با آخرت بود .
وسايل تربیت :
 -682يكي از مؤثر ترين وسيلة تربيه عبارت از اشتغال دايم با كتاب اهلل و تالوت همراه با فهم
و تأمل در آن ميباشد .مسلمان بايد تمام منافذ قلب خود را در برابر اين روح بزرگ و كتاب عظيم
بگشايد تا نور آن به تمام زواياي وجودش رسيده و امراض روحاني او را شفا بخشيده و روح
زندگي حقيقي را در آن بدمد .زيرا قرآنكريم چنانچه اهلل متعال آنرا توصيف كرده است نور،
هدايت ،شفاء و روح است و چون نور داخل شد ،ظلمت از بين ميرود و هدايت و شك در يكجا
باقي نميماند و روح را موت فرا نميگيرد .
(              البقره )1-

« الم( )1در [ وحى بودن و حقّانيّت ] اين كتابِ [ با عظمت ]هيچ شكى نيست ; سراسرش
براى پرهيزكاران هدايت است » )2(.
                
(األسراء
)8/

« و ما از قرآن آنچه را براى مؤمنان مايه درمان ورحمت است  ،نازل مي كنيم وستمكاران را
جز خسارت نمي افزايد »
 – 682همچنان الزم است كه با سيرت پيامبر گرامي اسالم و سيرت اصحاب گرامي شان
پيوند و تعلق دايمي داشته و تا حدي خود را به آنها نزديك كند كه از حدود زمان و مكان گذشته
و خود را در معيت روحي و معنوي با رسول اهلل  و اصحاب گرامي شان احساس نمايد و قدم
بقدم همراه شان حركت نمايد .
دعوتگر مسلمان بايد كساني را كه به نداي دعوت او لبيك ميگويند  ،باهمين تربيت و به همين
شيوه مزين سازند تا در آينده بتوانند كه در صف دعوتگران الهي قرار گيرند زيرا اسالم به
دعوتگران با فهم و تربيت شده بيشتر از هر چيز ديگري ضرورت دارد .
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فصل سوم :

وسايل دعوت
زمینۀ سخن :

 -684مقصد ما از وسايل دعوت ،چيزهايي است كه داعي بخاطر دعوت بهتر ،از آن استفاده
مينمايد تادعوتش مثمر واقع گردد .وسايل دعوت به صورت عموم به دو نوع تقسيم ميگردد.
اول وسايلي است كه بخاطر ايجاد فضاي مناسب اتخاذ ميگردد تا دعوت بصورت درست
تقديم گردد .و آنها را وسايل خارجي دعوت ميناميم.
دوم وسايلي است كه با مسئوليت دعوت و تبليغ بصورت مستقيم در ارتباط ميباشد .و آنرا
وسايل تبليغ دعوت ميناميم .
بنابرين بحث حاضر را به دو بخش تقسيم مي نماييم .كه در بحث اول وسايل خارجي دعوت
را شرح مينماييم و در بحث دوم وسايل تبليغ دعوت.را نشاندهي مينماييم .
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بحث اول :
وسايل خارجي دعوت
اساس اين وسايل :
 -685اساس و بنياد اين وسايل را شناخت درست از واقعيت هاي زندگي و درك واقع
بينانانة جريانات و حوادث بر وفق قانون اسباب و مسببات تشكيل ميدهد .اين وسايل بخشهاي
زياد دارد كه درين بحث در مورد احتياط و گرفتن تدابير احتياطي (حذر)  ،استعانت به ديگران و
ايجاد نظم براي دعوت صحبتهايي خواهيم داشت .
اول  -حذر (احتیاط و دقت در امور) :

معنای حذر :

 -686حذر در لغت بر مفاهيمي چون مخفي كردن كاري ،دقت كردن و هوشياري و بيداري
در اجراي امور  ،احتياط و آمادگي و امثال آن استعمال شده است .چنانچه در عربي ميگويند:
1
(رجل حذر) يعني شخص بيدار ودقيق و آمادة مقابله با هر نوع پيشامد غير منتظره

حذر صفت خوب است :

 -687از شرح لغوي حذر ميفهميم كه شناخت درست شرايط و گرفتن تدابير احتياطي اساس
آنرا تشكيل ميدهد .بنابرين «حذر» است كه ضرر حوادث ناگوار را تعين نموده و از وقوع آن در
ذهن انسان احساس خوف ايجاد ميكند و انسان را بسوي گرفتن تدابير احتياطي ،دقت در اجراي
امور و بكار گيري اسبابي ميكشاند كه از وقوع آن جلو گيري مينمايد و در صورت پيش آمد
چنين حوادث از اضرار و ضربات رواني آن ميكاهد .پس محطاط بودن بمعناي خوف همراه با
تسليم شدن ،عقب نشيني از مسئوليت ،دلهره و اضطراب فكري و تشويش خاطر ،يأس دست و پا
گم كردن نميباشد .
بنابر معناييكه از حذر تقديم كرديم ،حذر كار نيك و درست است و يكي از صفات مومني
است كه عقل سليم داشته از سنت هاي الهي دركائنات فهم دقيق دارد .اما انسان هاي احساساتي،
======================================================
 -1لسان العرب ج 5حرف راء
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كوتاه نظر ،جاهل و احمق حذر را به معني حقيقي آن نمي شناسند .زيرا آنها هميشه پيش پاي
خود را مي نگرند و نظري به ابعاد مختلف مسير نداشته و هيچگونه دركي از مشكالت و حوادث
ممكن الوقوع ندارند ،و فقط زماني آنرا احساس ميكنند كه ناگهاني باالي شان فرود آيد .اما قبل از
وقوع آن بيفكر  ،غافل و بي پروا به پيش ميروند .
چون ناگهان با حوادث مواجه ميشوند .لذا گرفتار دهشت و حيرت ميشوند .اين تفاوت
هميشه بين حركت انسان جاهل و عاقل وجود دارد كه عاقل هميشه خطر را قبل از وقوع آن
درك نموده و آمادگي كامل براي مواجه شدن با آنرا اخذ ميكند .اما جاهل اصال آنرا احساس
نميكند و فقط زماني به آن متوجه ميشود كه بر سرش فرود آيد .به همين علت است كه بدون هيچ
نوع آمادگي با آن مواجه ميشود .همين تفاوت است كه انسان جاهل اخذ احتياط و حذر را نوعي
ترس بي موجب و جبن ميداند كه با ايمان در تضاد ميباشد .و در اكثر حاالت انسانهاي محتاط نيز
تحت تأثير اين سخنان واقع گرديده واسباب احتياط و دقت را ترك نموده و از خطرات احتمالي
تجاهل ميكند .بنابرين دعوتگر هوشيار نبايد توجهي به اين سخنان نمايد.
مثال حذر و محتاط بودن مانند كسي است كه در كشتي نشسته و در بحر حركت ميكند
درحاليكه حالت جوي را در نظر داشته از علم هوا شناسي آگاهي كامل دارد .پس تدابير الزم را
براي هر نوع پيشآمد و تغير ناگهاني اوضاع جوي اتخاذ ميكند و ميداند كه اگر تغيري رخ نداد هيچ
ضرري در اخذ اسباب احتياط وجود ندارد .اما شخص جاهل مانند كسي است كه در بحر بيكراني
با كشتي كوچكي به سفر ميرود و به اخبار علمي كه نشاندهندة تغيرات ممكنه است هيچ توجهي
ندارد .و حتي جهالت را به جايي ميرساند كه برخالف تمام موازين علمي حركت ميكند .نتيجه اين
ميشود كه كشتي او با امواج خروشان مواجه شده و در هم ميشكند و تمام سرنشينان غرق ميشوند.
اگرچه نيت نيك دارد ومقصد او كسب رضاي اهلل  است و شايد در آخرت از اجر و ثواب
محروم نگردد اما امور دنيا مطابق اسباب و مسببات جريان مي يابد ،نه بر وفق نيت ها و مقاصد.

دليل مشروعيت حذر از قرآن کريم :

 -688اهلل متعال به پيامبرش ميفرمايد :
             
           
           
                
(              النساء)10/

« و هنگامي كه در [ عرصه نبرد و خطر ] ميان آنان باشى  ،و براى آنان [ به جماعت ] اقامة نماز
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كنى  ،پس بايد گروهى از رزمندگان در حاليكه الزم است سالحشان را برگيرند  ،همراهت به نماز
بايستند  ،و چون سجده كردند [ و ركعت دوم را بدون اتصال به جماعت به پايان بردند ] بايد
[ براى حفاظت از شما ] پشت سرتان قرار گيرند  .و آن گروه ديگر كه [ به خاطر مشغول بودن به
حفاظت ] نماز نخوانده اند ،بيايند و با تو نماز گزارند  .و آنان بايد [ در حال نماز ] از هوشيارى
و احتياط [ نسبت به دشمن ] غافل نباشند  ،و سالحشان را با خود برگيرند ; چون كافران دوست
دارند شما از سالح ها و ساز و برگ جنگى خود غفلت ورزيد  ،تا يك باره به شما هجوم كنند .
و اگر از باران در زحمت و مشقت هستيد  ،يا بيماريد  ،بر شما گناهى نيست كه سالحتان را بر
زمين گذاريد  ،ولى بايد هوشيارى و احتياط خود را حفظ كنيد ; يقيناً اهلل براى كافران عذاب
خواركننده اى آماده كرده است »
اين آيت كريمه بصورت صريح و قاطع وجوب حذر(اخذ تدابير احتياطي) را ثابت مينمايد .و
حتي چگونگي اين تدابير را با تفصيل بيان ميكند كه خود گوياي اهميت اينگونه تدابير ميباشد .
امر به گرفتن اسلحه ،امر به اينكه جماعتي از مسلمانان در عقب نماز گزاران ايستاده و آنان را از
دشمن حمايت كنند ،تقسيم شدن مسلمانان به دو بخش كه بخشي به نماز بياستند و بخش ديگري
به حراست مشغول شوند .امر به اتخاذ تدبير احتياطي ،بيان اينكه كفار آرزو دارند كه مسلمانان
غافل شوند و احتياط را كنار بگذارند و آنها يكباره حمله نموده ومسلمانانرا نابود سازند ،همة اين
اوامر وجوب اتخاذ تدابير احتياطي و برحذر بودن را نشان ميدهد .
درينجا سخناني از تفسير قرطبي نقل ميكنيم تا خوانندة گرامي بداند كه علماي ما اهميت حذر
را درك نموده و بسوي آن دعوت نموده اند.
ميگويد:
«(وليأخذوا أسلحتهم) وقال( :وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم) هذا وصاة ابحلذر وأخذ السَلح لئَل
ينال العدو أمله ويدرك فرصته»
« اوامري چون «ليأخذوا اسلحتهم» و «ليأخذوا حذرهم واسلحتهم» توصياتي است كه جهت
اخذ تدابير احتياطي گرفتن سالح گفته شده است تا دشمن به آرزوي خود نرسد وفرصت حمله
را نيابد ».
بعد از آن ميفرمايد:
«(ود الذين كفروا) أي تَن وأحب الكافرون غفلتكم عن أخذ السَلح ليصلوا إَل مقصودهم ،فبْي
هللا تعاَل ِبذا وجه احلكمة ِف اَلمر ِبخذ السَلح ،وذكر احلذر ِف الطائفة الثانية دون اَلوَلَ ،لهنا أوَل
ِبخذ احلذر»
« ود الذين كفروا» يعني كافران آرزو دارند كه شما از سالح و احتياط غافل شويد و آنها بر
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شما حمله نموده به مقصد خود برسند .و اهلل متعال با اين جمله ،حكمت امر به اتخاذ سالح را بيان
نموده و ذكر حذر در مورد دسته دوم را نسبت به دستة اول بيشتر مهم وانمود كرده است چه ،
آنها سزاوارتر به اخذ احتياط اند »
امام قرطبي در ادامه ميگويد :
«وِف هذه البة أدل دليل على تعاطي اَلسباب ،واَتاذ كل ما ينجي ذوي اَللباب ،ويوصل إَل
السَلمة ،ويبلغ دار الكرامة »
« اين آيت دليل قاطعي بر وجوب استفاده از اسباب و اتخاذ تمام وسايلي است كه انسان را
نجات بخشيده و با سالمت به منزل رسانده و به دار كرامت موصول ميگرداند ».
و در اخير ميگويد :
« خذوا حذرکم « أی کونوا متيقظْي وضعتم السَلح او َل تضعوه و هذا يدل علی َتکيد التأهب و
احلذر من العدو فی کل األحوال و ترک األستسَلم  ،إن اْليش ما جاءه مصاب قط إلی من تفريط ِف
حذر » 1
« خذوا حذركم » يعني بيدار و با خبر باشيد  .سالح تانرا گذاشته باشيد و يا نگذاشته باشيد .
اين امر دال بر تأكيد آمادگي و محتاط بودن از دشمن در هر حالتي و ترك تسليمي ميباشد  .يقين ًا
لشكر به مصايب زيانباري مواجه نشده است مگر در نتيجة كوتاهي در حذر و احتياط »
 -689اهلل متعال ميفرمايد :
(             النساء)1/

« اى اهل ايمان ! [ در برابر دشمنْ مهيا و آماده باشيد و ] سالح ها و ساز و برگ جنگى خود را
برگيريد  ،پس گروه گروه يا دسته جمعى [ به سوى جنگ با دشمن ] حركت كنيد »
درين آيت مومنين مخاطب قرار گرفته و به جهاد عليه كفار و خروج در راه اهلل و دفاع از دين
الهي امر شده اند .اهلل متعال اهل طاعت خود را امر نموده است كه به احياء دين و اعالي كلمة اهلل
قيام نمايند و در عين حال ايشان را دستور ميدهد كه بدون تحقيق و شناخت كامل از دشمن
دست به حمله نزنند .بلكه قبل از آن در مورد دشمن تحقيق نموده و از تعداد افراد و نوع اسلحة
شان معلومات كافي بدست آورده و چگونگي داخل شدن در جنگ را تعين نمايند .اتخاذ چنين
2
تدابير احتياطي سبب ثبات بيشتر تان ميگردد .

دليل مشروعيت حذر از سنت نبوی :

 -690در سنت نبوي شواهد زيادي وجود دارد كه مشروعيت و لزوم احتياط و حذر را براي
مسلمانان و مخصوصا براي دعوتگران كه هميشه در معرض دسايس كفار و منافقين قرار دارند،
======================================================
 -1تفسير قرطبي ج 5ص373 - 371
 -2تفسير قرطبي ح 5ص273
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ْي ظا إه ار إي قا إومه أ ااَت اَن ار ُس ُ
اْلُُر ِ
صليى ي
ول ي
اَّلل ا
اَّللُ اعلاإيه او اسل ا
او اسل ا
ول يِ
اَّلل اعلاي ِه وسل ِ ِ
اء ار ُس ُ
ات فا لا يما ارآهُ أابُو با إك ٍر قا ا
اعةا
اع ٍة اكا ان اَل اَيِإِت فِ ايها  .قاال إ
الس ا
اس ا
اَّلل ا
ال اما اج ا
يم اهذه ي
صليى يُ إ ا ا ا
ات فا لاما د اخل اَتا يخر لاه أابو ب إك ٍر عن س ِري ِرِه فاجلاس رس ُ ِ
اَّلل صليى ي ِ
يم
يإَل ِأل إام ٍر اح اد ا
ول ي ا
ا ا اُ
ث  .قاال إ ي ا ا ا ُ ُ ا ا إ ا
اَّللُ اعلاإيه او اسل ا
ِ
اَّلل صليى ي ِ
ِج اع يّن
ت أاِِب با إك ٍر  ،فا اق ا
س ِع إن اد أِاِب با إك ٍر يإَل أ ااَن اوأُ إخ ِِت أ ا
اْسااءُ بِإن ُ
ال ار ُسو ُل ي ا
يم أا إخر إ
اَّللُ اعلاإيه او اسل ا
اول إاي ا
ول يِ
اَّللا قا إد أ ِاذ ان ِل ِِف
اك ؟ فِ اداك أِاِب اوأ يُمي فا اق ا
ال اَّي ار ُس ا
ام إن ِع إن ادك ؛ فا اق ا
اي اواما اذ ا
ال إ ين ي
اَّلل إ يّناا ُُهاا ابإ نا تا ا
إ
وج اوا إِلِ إج ارِة »
اْلُُر ِ
«از عايشه رضي اهلل عنها روايت است كه رسول اهلل  در آمدن به خانة ابوبكر اين دووقت را
تغير نميداد كه يا از طرف اول صبح مي آمد ويا در تاريكي بعد از شام تشريف مي آوردند تا آنكه
روزي فرارسيد كه براي رسول اهلل  اجازة هجرت و خارج شدن از مكه و از بين قومش برايش
داده شد  .پس رسول اهلل  در آنروز در چاشت روز به خانة ما آمد و اين ساعتي بود كه ايشان هيچ
وقت نزد ما نيامده بود  .چون ابوبكر او را ديد گفت  :رسول اهلل  درين ساعت نيامده است مگر
بخاطر حادثة كه جديد ًا اتفاق افتاده است  .چون به خانه داخل شد  ،ابوبكر  از تخت خود كنار
رفت و رسول اهلل  روي آن نشست  .درآن وقت نزد ابوبكر جز من و خواهرم (اسماء) كس
ديگري نبود  .رسول اهلل  فرمود  :اينها را ازينجا بيرون كن ! ابوبكر گفت :يا رسول اهلل اينها دخترانم
هستند فدايت پدر و مادرم  .پس رسول اهلل  گفت  :برايم اجازه خروج و هجرت داده شد »....
در ادامة اين داستان آمده است كه رسول اهلل  از دروازة كوچكي كه در عقب خانة ابوبكر 
بود خارج شدند و بطرف غار ثور حركت كردند و در باال شدن به غار ثور قدمهاي رسول اهلل 
خون چكان گرديد  ...بعد از آنكه به غار داخل شدند عنكبوتي در دهنة غار جالش را تنيد و
كبوتراني در آنجا آشيانه نمود ....
درين حادثه داليل زيادي وجود داردكه وجوب اخذ تدابير احتياطي را ثابت ميسازد .از جمله:
الف -آمدن رسول اهلل  در چاشت روز ،و آن وقتي است كه رفت و آمد مردم كم ميشود.
ب  -پيامبر  از ابوبكر رض ميخواهد كه غير از او كسانيكه درخانه است خارج سازد .تا مبادا
از پالن پيامبر عليه السالم اطالع حاصل كنند .و چون ابوبكر خبر داد كه صرف دو دخترش در
خانه است ،مشكلي در باقي ماندن آنها نديد.
ج -برآمدن شان از دروازة كوچكي كه در عقب خانه بود و از دروازة اصلي بيرون نشدند.
د -مخفي شدن در غار ثور و تحمل مشكالت بخاطر رسيدن به آن غار به اندازة كه قدم هاي
مبارك شان خود آلود شد.
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هـ  -اهلل متعال عنكبوت را امر نمود تا در دهانة غار جالش را بتند .ودو كبوتر را امركرد كه در
آنجا آشيانه بسازند  .تا توجة مشركين را از آن غار دور سازد.
 -691در سنت نبوي ثابت است كه چون قريش عزم قتل پيامبر عليه السالم را نمودند ،جبريل
عليه السالم نزد پيامبر عليه السالم آمده و گفت:
ِ
اشك ال ِ
ت ه ِذ ِه الليي لاةا اعلاى فِر ِ
اجتا امعُوا
يت اعلاإي ِه  .قا ا
ال فا لا يما اكانا إ
يذي ُك إنت تابِ ُ
« اَل تابِ إ ا
إ
ت اعتا امةٌ م إن الل إيي ِل إ
ا
ول يِ
ِ
ال لِ اع ِلي بإ ِن أِاِب طاالِ ٍ
ب اإَن اعلاى
ام فا ياثِبُو ان اعلاإي ِه فا لا يما ارأاى ار ُس ُ
ص ُدوناهُ ام اَّت يانا ُ
اعلاى ااببِه يا إر ُ
اَّلل  ام اكانا ُه إم قا ا ي
ِِ
ِ ِ
ص إل إايك اش إيءٌ تا إك ارُههُ ِم إن ُه إم »
س يج بِبُ إرِدي اه اذا إاألا إخ ا
ض ِر  ،فا نا إم فيه فاِإنيهُ ل إ
ان ايإلُ ا
ف اراشي اوتا ا
« امشب در بستري كه هر شب ميخوابيدي  ،امشب مخواب  .چون شب تاريك شد آنها به
دروازة رسول اهلل  جمع شده و به ترصد مشغول شدند تا آنكه رسول اهلل  بخواب برود و آنها
دستجمعي بااليش حمله كنند  .چون رسول اهلل  آنهارا در آن مكان ديد  ،به علي  گفت امشب
در بسترم بخواب و شال سبز رنگم را باالي خود بكش و بخواب  .به يقين بدان كه از طرف آنها
هيچ ضرري به تو نميرسد »
رسول اهلل  از خانه بيرون شده و مشت خاكي را گرفت و در حاليكه اهلل متعال چشم هاي آنها
را بسته بود  ،از نزد شان گذشته و آن خاك را بر سرهايشان پاشيد 1 .
 -692اصحاب رسول اهلل  در روزگاري كه در مكه بود براي اداي نماز به دره رفته و دور از
2
انظار قوم نماز ميخواندند.

ضرورت به حذر :

 -693بعد ازينكه دانستيم كه بر حذر بودن يك عمل مشروع است  ،اين سؤال پييش مي آيد
كه آيا داعي ضرورتي به آن دارد؟ آيا در صورت ضرورت اتخاذ چنين تدابير واجب است؟
در جواب بايدگفت كه؛ بلي! در بعضي حاالت داعي به آن احتياج دارد .چنانچه اگر در
جوامع كفري مانند جوامع بت پرست افريقا و آسيا قرار داشته باشد و اشراف و درباريان بدسيسه
پردازي برضد او مصروف بوده و ميخواستنتد كه در راه نشر دعوت موانع ايجاد كنند و يا
ميخواستندكه او را از بين ببرند .درين حاالت برحذر بودن و رعايت احتياط واجب ميباشد .زيرا
ترك احتياط منجر به هالكت او گرديده و جهاد منقطع ميگردد  .درحاليكه خود را به هالكت
انداختن با وجود امكانات تحرز از آن امر غير جايز است .پس به كار گيري اسباب بخاطر دفع
هالكت واجب ميباشد  .همچنان رفت و آمد آزادانة داعي در نقاط مختلف بخاطر نشر دعوت
اسالمي و سهم گيري در هدايت مردم كار نيك و خير كثيري است كه به ترك احتياط و حذر و
======================================================
 -1سيرت ابن هشام ج 2ص95
 - 2سيرت ابن هشام ج 1ص275
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هالك شدن او از دست ميرود  .لذا الزم است كه براي بدست آوردن اين هدف نيز تدابير
احتياطي را فراموش نكند .

برحذر بودن و توکل بر هللا متعال :

 -694بايد اين نكته واضح گردد كه اخذ اسباب احتياطي و هوشياري و خود را حفاظت
كردن به معناي بي اعتمادي بر اهلل  نبوده و منافي با توكل نميباشد .زيرا حذر و احتياط از جملة
اسباب است و بكار گيري اسباب به هيچ صورت با توكل منافات ندارد .ولي اطمينان قلبي ،اعتماد
و وابستگي به اسباب جايز نيست .زيرا اسباب و مسببات تماماً تحت ارادة اهلل متعال است .اوست
كه اسباب را برابر ميسازد و اوست كه انسان را به اخذ اسباب توفيق ميدهد و نتايج را بر آن مرتب
ميسازد .اگر بخواهد نتايج آنرا سلب ميكند .پس هرچه را اهلل متعال بخواهد ميشود و آنچه را
نخواهد واقع نميشود.
پس مسلمان بايد اسباب را بكار ببرد زيرا اهلل متعال به اخذ اسباب امر نموده است ولي قلب او
هميشه بايد بر اهلل متعال اعتماد داشته و هميشه و در هر حالتي متوجه و متعلق به او باشد .گويا
اينكه هيچ سببي را به كار نبرده است .مثال او چون دهقاني است كه زمين را شخم ميزند و دانه را
ميكارد و از آن سرپرستي ميكند .بعد از آن اعتمادش تنها بر اهلل متعال است نه بر اسبابي كه بكار
انداخته است.
حالت سيد المتوكلين پيامبر عليه السالم نيز چنين بود .ايشان در هنگام هجرت تمام اسباب و
اقدامات احتياطي را اخذ نمودند اما اعتماد و توكل شان بر اسباب نبود بلكه بر اهلل واحد اعمتاد و
توكل داشتند .لذا زمانيكه ابوبكر صديق  احساس ترس نموده و از رسيدن گزندي به حيات
رسول اهلل  احساس حزن و اندوه مينمود ،رسول اهلل  فرمود:
(                 التوبه)40/

« در حالى كه يكى از دو تن بود  ،آن زمان هر دو در غار [ ثور نزديك مكه ] بودند  ،همان
زمانى كه به همراهش گفت  :اندوه به خود راه مده اهلل با ماست »
پس اعتماد و توجه رسول اهلل  بر معيت و نصرت الهي بود كه شامل حال شان شد و آنها را
حفاظت كرد ،نه بر اسباب و اقداماتي كه اخذ نموده بودند.

انواع حذر :

 -695بر حذر بودن و جهاتي كه داعي مسلمان بايد از آن احتياط كند ،انواع و اقسام زيادي
دارد .مانند برحذر بودن از معصيت ،حذر كردن از فتنة اهل و فرزند ،حذر كردن از پيروي
خواهشات ،برحذر بودن از منافقان و كافران...
درينجا الزم ميدانيم كه سخنان كوتاهي در مورد هر كدام اينها به عرض برسانيم :
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برحذر بودن از معصيت :
 -696اهلل متعال ميفرمايد :

(      آل عمران)8/

« اهلل شما را از [ عذاب ] خود بر حذر مي دارد »
يعني از عقاب و عذاب او بر حذر باشيد و اعمالي را مرتكب نشويد كه باعث خشم پروردگار
گرديده و عذاب او بر شما فرود آيد و نصرت و تأييد او را از دست بدهيد .داعي الي اهلل هميشه
ازين حذر ميكند كه مورد غضب او تعالي قرار گرفته و نصرت ،مدد و تأييد و حفظ او تعالي از وي
قطع گردد .لذا هميشه تعلقش را به ا هلل  بر اساس بندگي خالص استوار داشته واز ارتكاب اعمالي
كه سبب خشم اهلل متعال ميگردد ،هميشه اجتناب ميكند .او هميشه اهلل متعال را مراقب اعمال خود
دانسته و در هر حالتي زواياي نفس خود را وارسي ميكند تا مبادا جراثيم رياء ،خود نمايي ،خود
پسندي و خود بزرگ بيني ،منت گذاشتن بر مردم بخاطر دعوت و ساير ناپاكي هاي معنوي در آن
جاي نگيرد .زيرا اهلل متعال كه عالم آشكار و پنهان است ،هيچ امري بر وي پوشيده نمي ماند.
(           البقره)5/

« و بدانيد كه اهلل آنچه در دل داريد مي داند ; بنابراين از [ مخالفت با ] او بپرهيزيد »
حذر از اهل و فرزندان :
 -697اهل و عيال چنانچه در بعضي روايات آمده است ،سبب جبن و بخل ميگردد.
زيرا محبت اهل و فرزندان احياناً داعي را از جهاد در راه اهلل  باز ميدارد و بذل مال در راه
اهلل  را برايش مشكل ميگرداند .و شايد هم عمال او را از جهاد دراه اهلل  و انجام عمل خير منع
نمايند ،تا وسايل راحت دنيا را براي شان مهياء سازد .و او تحت تأثير قرار گرفته سخنان شانرا
بپذيرد .درين صورت است كه سخنان اهل و عيال مشابه با فعل دشمن انسان ميگردد و طبيعي
است كه هر شخصي بايد از دشمنان بر حذر بوده و خود را از دسايس آن نجات دهد.
            
(         التغابن)14/

« اى اهل ايمان ! به راستى برخى از همسران و فرزندانتان [ به علت بازداشتن شما از اجراى
فرمان هاى اهلل و پيامبر ]دشمن شمايند ; بنابراين از [ عمل به خواسته هاى بى جاى ] آنان
بپرهيزيد  ،و اگر [ از آزار و رنجى كه به شما مي دهند ]چشم پوشى كنيد و سرزنش كردن آنان را
ترك نماييد و از آنان بگذريد [ اهلل هم شما را مورد الطاف بى كرانش قرار مي دهد ] ; زيرا اهلل
بسيار آمرزنده و مهربان است »
ابن العربي عداوت شانرا چنين شرح ميكند:
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«دشمن در ذات خود دشمني نميكند ،بلكه با اعمال و افعال خود دشمني ميكند .پس زمانيكه
زن و فرزند عملي را مرتكب شدند كه مشابه عمل دشمن است  ،آنها نيز دشمن بحساب مي آيند
و هيچ عملي بدتر و قبيحتر ازين نيست كه ممانعتي بين بنده و عبادت پروردگارش ايجاد گردد »
علماي تفسير مينويسند كه اين آيت در مورد عوف بن مالك اشجعي نازل گرديده است  .او
عيال و فرزندان زيادي داشت و هر زماني كه ارادة جهاد مينمود آنها به گريه افتاده و با ناله و زاري
ميگفتند  :ما را به كي ميگذاري!!
باآلخره قلب او را رأفت و ترحم فرا گرفته و از رفتن به جهاد منصرف ميشد .
پس دعوتگر بايد از جهالت اهل و فرزندان بر حذر بوده و از ممانعتي كه از جهاد ميكنند خود
را برهاند.
حذر از پيروي خواهشات :
 -698دعوتگر بايد از لغزيدن به متابعت و پيروي خواشهات بر حذر باشد و نبايد به اين دليل
كه طرفداران دعوت را زياد ميسازد و يا زمينه را براي نشر دعوت آماده ميسازد ،حق را ترك كرده
و به پيروي از خواهشات مردم بپردازد .زيرا دعوت بسوي اهلل ضرورتي به افزايش پيروان از طريق
خيانت به حق و راضي ساختن آنها به اعمال و اقوال باطل ،ندارد.
اهلل متعال پيامبرش را امر نموده ميفرمايد:
   8            
    5             
(    المائده)4/

« و ميان آنان بر طبق آنچه اهلل نازل كرده است داورى كن  ،و از هواهاى نفسانى آنان پيروى
مكن  ،و از آنان برحذر باش كه مبادا تو را از بخشى از آنچه اهلل به سويت نازل كرده است ،
منحرف كنند  .پس اگر[ازداورى حكيمانه ات] روى گردانند ،بدان كه اهلل ميخواهد آنان را به
سبب پاره اى از گناهانشان مجازات كند ; و مسلماً بسيارى از مردم فاسق اند »
امام قرطبي در تفسير خود مينويسد  :اين آيت در مورد گروهي از احباري يهود نازل شده
است .آنها بين خود چنين دسيسه كردند كه نزد رسول اهلل  آمده و مسلمان شدن خود را اظهار
كنند .بشرط اينكه رسول اهلل  خواسته هاي شانرا بپذيرد .با اين پالن نزد رسول اهلل  آمده و
گفتند« :جايگاه و مقام ما را در بين يهود ميداني و اگر ما مسلمان شويم تمام يهود مسلمان ميشوند.
اما ما با فالن قوم دشمني داريم ،پس نزد تو به محاكمه مياييم و تو به نفع ما فيصله صادر كن ،بعد
از آن ماهمه مسلمان ميشويم و با مسلمان شدن ما تمام يهود نيز مسلمان ميشوند .رسول اهلل  از
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قبول اين درخواست شان خود داري كرد .اهلل متعال اين آيت را نازل كرد.

حذر از منافقين و کفار:

1

 -699منافقين اصناف متعددي دارند .بعضي از آنها منافقين خالص اند و عدة ديگري
مسلماني خود را با اوصاف منافقين ملوث نموده اند .و عدة كمتر و عدة بيشتر با منافقين نزديكي و
دوستي دارند .ضرري كه از ناحية منافقين متوجه اسالم و مسلمين ميشود ،خيلي بزرگتر از ضرر
كفار است  .زيرا عقيده و عمل كفار بر همگان آشكار است ،اما چهرة اصلي منافقين در پردة نفاق
پوشيده است .بنابرين دعوتگران مسلمان بايد از منافقين حذر نموده به سخنان شان گوش ندهند و
بر آنها اعتماد نكرده و راه هاي نفوذ شان را ببندند و دسايس شانرا بي اثر سازند.
اهلل متعال آنها را چنين معرفي مينمايد :
               
(                المنافقون)4/

« چون آنان را ببينى جسم و ظاهرشان [ از آراستگى و وقار ] تو را به شگفت آورد  ،و اگر
سخن گويند [ به علت شيرينى و جذابيّت كالم ] به سخنانشان گوش فرا مي دهى [ اما از پوچى
باطن  ،سبك مغزى و دورويى ] گويى چوب هاى خشكى هستند كه به ديوارى تكيه دارند  .هر
فريادى را به زيان خود مي پندارند  .اينان دشمن واقعى اند ; از آنان بپرهيز ; اهلل آنان را بكشد ;
چگونه [ با ديدن اين همه داليل روشن  ،از حق به باطل ] منحرف مي شوند » .
امام قرطبي در تفسير «فاحذرهم» مينويسد « :معناي اين آيت را از دو وجه ميتوان ارائه كرد؛
يكي اينكه از اعتماد كردن بر سخنان آنها و ميالن به سوي خواسته هاي آنها برحذر باش  .ديگري
اينكه از دسايسي كه براي فريب تو و گمراه كردن و بيراهه بردن اصحابت ميپردازند برحذر باش »

وسايل حذر:

 -700وسايلي كه بايد درين راستا از آن استفاده نمود ،زياد بوده و نظر به اختالف ظروف و
شرايط و چيز هاييكه از آن بايد بر حذر بود ،متفاوت ميباشد .درين بحث بر سبيل مثال اموري را
ذكر ميكنيم كه در آثار و روايات ذكر شده است و در وقت ضرورت ،امور ديگري را نيز ميتوان
به آن قياس كرد.
اينها وسايلي اند كه داعي بايد در جوامع وثني و بت پرست بايد آنرا در نظر داشته باشد.
چنانچه اگر گروهي از دعوتگران ميخواهند كه به جوامع بت پرست افريقايي رفته و دين اسالم را
به آنها تبليغ نمايند بايد وسايل ذيل را از ياد نبرند .
 -701اوالً :در آغاز كار بايد كساني را پيداكند كه در امر دعوت الي اهلل بر آنها اعتماد كرده
======================================================
 -1تفسير قرطبي ج 6ص212
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ميتوانند .تا خود را در آغاز كار از دشمنان دعوت محفوظ گردانند  .اينگونه حذر و احتياط در
جوامع بت پرست و كفري الزم است كه اشراف و سردمداران كفر از انتشار اسالم احساس ترس
مينمايند .مثال در جوامع بت پرست افريقا بايد اين احتياط را رعايت كنند .دليل اين نوع احتياط را در
سيرت نبوي مشاهده ميكنيم ،زمانيكه ابو بكر صديق  مسلمان شد و اسالم خود را ظاهر كرد،
1
كساني از قوم خود را به اسالم دعوت ميكرد كه هميشه نزد او ميامدند و بر ايشان اعتماد داشت
 -702دوم :مخفي شدن و پنهان كاري بخاطر بي اثر نمودن دسايس دشمن و دور نگهداشتن
اذيت و آزار آنها از داعي الي اهلل .دليل اين مخفي كاري نيز در سيرت پيامبر  وجود دارد .چنانچه
ايشان با ابوبكر صديق  در غار ثور پنهان شدند تا خود را از ضرر دشمن نجات دهند .
 -703سوم :اختيار گوشه نشيني و دوري گزيدن از كسانيكه قصد نابود كردن او را دارد .
دليل جواز اين عمل را از قرآن كريم بدست مي آوريم جاييكه در مورد جوانان كهف ميفرمايد :
             
(        الكهف)1/

« و [ پس از مشورت و گفتگو با يكديگر چنين گفتند  ] :اكنون كه از آنان و آنچه غير اهلل مي
پرستند  ،كناره گرفته ايد  ،پس به اين غار پناه گيريد تا پروردگارتان از رحمتش بر شما بگستراند
و در كارتان آسايش و آسانى فراهم آورد »
پس اگر اين نوع اعتزال و گوشه گيري كامل جايز است ،كنار گيري مؤقت ،عدم مخالطت با
مردم ،و خود داري از نشر دعوت براي مدت كوتاهي نيز جايز است كه از باب ضرورت بايد آنرا
ترك نمايد .در چنين حالت داعي بايد به خود متوجه شده و به اصالح نفس خود بپردازد .به
عبادت اهلل متعال مشغول شده در امور دعوت و برنامه هاي بعدي فكر نمايد تا زمانيكه موانع و
عواملي كه سبب توقف در دعوت شده است،مرفوع گردد.

 -704رفتن به سرزمين و محل امن تا خودرا از اذيت و آزار مشركين نجات دهد .دليل

مشروعيت اين گونه حذر هجرت مسلمين بسوي حبشه است .در واقع ،بيرون رفتن از سرزمين كفر
كه ظلم و تجاوز بر داعي در آن از حد توان بيرون گردد ،امريست كه اهلل متعال در قرآن كريم بدون
هيچ گونه انكار وترديدي ذكر نموده است كه بهترين دليل مشروعيت آن براي دعوتگر بوده ميتواند.
8             
               
======================================================
 -1سيرت ابن هشام ج 1ص268
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(   القصص)1-0/

« و مردى از دورترين [ نقطه ] شهر شتابان آمد [ و ]گفت  :اى موسى ! اشراف و سران
[ فرعونى ]دربارة تو مشورت مي كنند كه تو را بكشند ! بنابراين [ از اين شهر ]بيرون برو كه يقيناً من

از خيرخواهان توام  )20(.پس موسى ترسان و نگران در حالى كه [ حوادث تلخى را ]انتظار ميكشيد

از شهر بيرون رفت  [ ،در آن حال ]گفت  :پروردگارا ! مرا از اين مردم ستمكار نجات بده » )21(.
 -705پنجم :مسلمان بودن خود را اظهار نكند .و اين در صورتيكه ظاهر كردن اسالم سبب
ميشود كه كفار مسلمانان را تحت تعذيب و شكنجه قرار دهد.
اهلل متعال ميفرمايد :
              
               
(              غافر)8/

« و مرد مؤمنى از خاندان فرعون كه ايمانش را پنهان مي داشت  ،گفت  :آيا مردى را مي
كشيد كه مي گويد  :پروردگار من خداست ؟ و بى ترديد از سوى پروردگارتان براى شما داليل
روشنى آورده است  ،و اگر دروغگو باشد دروغش به زيان خود اوست  ،و اگر راستگو باشد
برخى از عذاب هايى كه به شما وعده مي دهد به شما خواهد رسيد ; زيرا اهلل كسى را كه
اسراف كار و بسيار دروغگوست  ،هدايت نمي كند »
اهلل متعال داستان مرد مومني را بدون انكار ذكرميكند كه ايمان خود را ميپوشاند .پس آيت فوق
دال بر جواز پوشانيدن ايمان در وقت ضرورت ميباشد .و داعي ميتواند با استفاده ازين جواز

صفت و حتي اسم خود را نيز پنهان نمايد  .چنانچه رسول اهلل  درهنگام رفتن بسوي بدر از

مسلمين جدا شده و همراه با ابوبكر صديق  بجانب ديگر رفتند و در آنجا با مرد بزرگسالي از

اعراب روبرو شده در مورد قريش از او سوالهايي كردند .مرد اعرابي بعد از جواب دادن پرسيد كه

شما از كدام قوم هستيد؟ رسول اهلل  فرمودند« :نحن من ماء» ما از آب هستيم !

در داستان بيعت عقبه ميخوانيم كه؛ مسلمين مدينه با رسول اهلل  وعده گذاشتند كه در گردنة

در مني خارج مكه حاضر ميشوند .در مورد اين حادثه و بيعت كعب بن مالك كه يكي از
حاضرين حادثه بود چنين حكايت ميكند.
«ما كار خود را از بقية قوم خود كه مشرك بودند پنهان ميكرديم ،در آن شب همراه با قوم خود
خوابيديم ،چون سوم حصة شب گذشت يكي يكي از منزلگاه خود بيرون شده بسوي وعده گاه با

رسول اهلل  حركت كرديم .و مانند قطا (نوعي پرندة شبيه مرغابي سفيد است) آهسته آهسته و خيلي
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با احتياط قدم ميگذاشتيم تا اينكه در درة نزديك عقبه جمع شديم ،ماكه هفتاد و سه مرد و دو زن

بوديم در آن دره يكجا شده به انتظار رسول اهلل  نشستيم تا آنكه همراه با عباس نزد ما آمد»

1

 -706ششم :حركت پراگنده و دوري گزيدن از حركت هايي كه توجه كفار را جلب ميكند.

اهلل متعال از يعقوب عليه السالم حكايت ميكند كه فرزندانش را چنين توصيه نمود :
               
                 
(يوسف)/

« و گفت  :اى پسرانم ! [ در اين سفر ] از يك در وارد نشويد بلكه از درهاى متعدد وارد
شويد  ،و البته من [ با اين تدبير ] نمي توانم هيچ حادثه اى را كه از سوى اهلل براى شما رقم
خورده از شما برطرف كنم  ،حكم فقط ويژه خداست  [ ،تنها ] بر او توكل كرده ام  ،و [ همه ]
توكل كنندگان بايد به اهلل توكل كنند »
 -707هفتم :مخفي كردن مقصد وتفصيالت برنامة كه در پي تطبيق آن است .چنانچه در
سيرت نبوي ميخوانيم:
«رسول اهلل ص در اكثر غزواتي كه بيرون ميشد  ،مقصد اصلي خود را پنهان كرده و جهتي را
نشان ميداد كه غير از جهت مقصد او ميبود  .مگر در غزوة تبوك اين كار را نكرد بلكه آشكار به
2
مردم اعالن نمود  .زيرا اين غزوه در موسم خيلي سخت واقع گرديد و »...

دوم  -قبول معاونت از ديگران :
استعانت از اهل خير و افراد با کفايت :
 -708مهمترين هدف داعي اينست كه پيام دعوت را به زياد ترين تعداد مردم برساند و بخاطر
تحقق بخشيدن اين هدف نيك خود از هر وسيلة مشروع استفاده مينمايد  .يكي از وسايل مشروعي
كه داعي ميتواند از آن استفاده نمايد  ،استعانت از مسلماناني است كه اهل خير بوده و از استعداد
و توانمنديهايي برخوردار ميباشند .
اهلل متعال از موسي عليه السالم حكايت ميكند كه چنين دعاء نمود :
                
======================================================
 -1سيرت ابن هشام ج 2ص49
 -1سيرت ابن هشام ج 4ص129
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(        8    1 طه)5-/

« و از خانواده ام دستيارى برايم قرار ده  )29(،هارون  ،برادرم را( )30پشتم را به او محكم
كن  )31(،واو را در كارم شريك گردان  )32(،تا تو را [در ميان مشركان از داشتن شريك]بسيار
و فراوان تنزيه كنيم  )33(،وبسيار به يادت باشيم  )34(،بى ترديد تو به ما بينايى » )35(.
موسي عليه السالم از پروردگارش ميخواهد كه با شريك ساختن برادرش هارون عليه السالم
او را كمك برساند و سبب اين طلب را نيز بيان ميكند كه:
              
(   القصص)8/

« و برادرم هارون زبانش از من گوياتر است  ،پس او را همراه من بفرست كه ياور و دستيارم
باشد تا [ در همه امور ] مرا تصديق كند ; زيرا مي ترسم [ فرعون و فرعونيان ]تكذيبم كنند »
«ردءاً »  :يعني وزير ،معاونت كننده و تقويت كننده ام در كار دعوت باشد .و آنچه را ميگويم
تصديق كند و سخنانم را براي شان بيان كند .زيرا زبان فصيح تر از من دارد و سخنانم را بخوبي
درك كرده و براي آنها بيان ميكند .پس داعي مسلمان نبايد هيچ ترديدي در استعانت از استعداد هاي
مسلمين درمجال دعوت داشته باشد .بلكه بايد احساس خوشي كندكه مسلمان با استعدادو امانتداري
با او در پيشبرد امر دعوت سهيم ميشود .اما اگر دعوتگر از سهيم شدن مسلماني باكفايت و مستعد در
كار دعوت احساس دلتنگي و نا خوشنودي كرد ،بايد بداند كه اخالصش با انگيزه هاي ناپاكي چون
رياء و خودخواهي خلط شده است ،و بايد هرچه زودتر به پاكسازي اخالص و نيت خود اقدام
كرده و مجال را براي اشتراك مسلمانان با استعداد و امين در جهاد و دعوت الي اهلل بگشايد.
استعانت به مقصد کسب حمايت :
 -709براي داعي جايز است كه جهت كسب حمايت ،از مسلمانان كمك بخواهد تا او را در
برابر كسانيكه او را آزار و اذيت نموده و از تبليغ مانع ميشوند  ،معاونت نمايد  .دليل اين جواز را
ميتوان از عملكرد رسول اهلل  در مكة مكرمه بدست آورد  .ايشان در ايام حج خود را به قبايل
مختلف عرب عرضه نموده و آنها را به سوي اسالم دعوت ميكرد و ميگفت كه من پيامبر اهلل متعال
هستم  .و از آنها ميخواست كه به او ايمان آورده و از وي حمايت نمايند تا پيام الهي را به مردم
برساند  .ايشان به منزلگاههاي قبايل مختلف رفته و ميفرمود  :ـ اي بني فالن من فرستادة اهلل بسوي
شما هستم  .اهلل شما را امر ميكند كه تنها او را عبادت كنيد و چيزي را به او شريك نسازيد و بتهايي
را كه در كنار اهلل قرار داده و عبادت ميكنيد ترك نمائيد  .به من ايمان بياوريد و سخنم را تصديق
1
كنيد و از من حمايت و دفاع كنيد تا پيامي را كه اهلل متعال بمن فرستاده است به مردم برسانم »
======================================================
 - 1سيرت ابن هشام ج 2ص32 -31
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و در متن بيعت عقبه آمده بود كه  « :با شما بيعت ميكنم بر اينكه از من حمايت و دفاع كنيد
چنانكه از زنان و فرزندان تان حمايت ميكنيد »
استعانت از غير مسلمان :
 – 710احياناً داعي ضرورت به حمايت مشرك پيدا ميكند تا او را در مقابل كسيكه ارادة
اذيت و ممانعت از دعوت را دارد  ،حمايت كند  .اما آيا بر اي داعي جايز است كه چنين حمايتي
را بخواهد و يا قبول كند ؟
اگر جواب آن مثبت است شروط قبول آن چيست ؟
عالوه بر آن ،آيا براي داعي مجاز است كه در پيشبرد بعضي امور دعوت از غير مسلمان
استعانت بگيرد ؟
جواب اين سؤالها را در فقرات ذير تقديم ميداريم .
جواز استعانت از غير مسلمان به غرض حمايت :
 – 711براي داعي مجاز است كه بخاطر حمايت و حفاظت خود از شر كسانيكه ميخواهند
او را اذيت نموده و از ادامة دعوت مانع گردند  ،مساعدت غير مسلمان را قبول كند  .همچنان
جايز است كه چنين استعانتي را از او بخواهد  .دليل اين جواز را ميتوان چنين ارائه كرد :
اول  :اين امر كامالً ثابت است كه ابوطالب تا آخرين لحظات حيات از پيامبر  در مقابل
قريش حمايت نمود و رسول اهلل  نيز هميشه ميخواست كه ابوطالب به حمايت و پشتيباني از او
ادامه داده و در مقابل قريش از حمايت او دستبردار نشود  .و بالفعل ابو طالب علي الرغم تهديد و
تطميع قريش از حمايت او دستبردار نشد بلكه قدمي فراتر گذاشته و بني هاشم و بني عبدالمطلب
را بسوي حمايت از پيامبر  فراخواند  .زمانيكه ابوطالب وفات كرد ،قريش اذيتهايي به رسول اهلل
 رساندند كه در حيات ابوطالب حتي فكر آنرا كرده نميتوانستند  .و همان سالي را كه ابوطالب و
خديجه رضي اهلل عنها وفات كرد « عام الحزن» سال غم و اندوه ناميد .
دوم  :رسول اهلل  غرض جلب حمايت ثقيف بسوي طائف رفت و از آنها كمك خواست به
اين اميد كه آنها پيام الهي را كه برايشان آورده است قبول كنند و از پيامبر  حمايت نمايند .
سوم  :در كتاب « امتاع األسماع» از مقريزي آمده است كه  :چون رسو اهلل  از طايف
برگشت و به منطقة حراء رسيد ،مردي از بني خزاعه را نزد مطعم بن عدي فرستاد تا او را پناه دهد
و از او حمايت كند تا رسالت پروردگارش را برساند  .پس او به رسول اهلل  پناه داد .
چهارم  :مسلمانان مهاجر از حبشه به اين گمان برگشتند كه اهل مكه مسلمان شده اند  .ولي
همينكه ديدند حالت مردم بدتر از اول است  ،هيچ يك شان به مكه داخل نشدند مگر در پناه
كسي و يا به صورت مخفي .
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پنجم  :ابن دغنه پناه خود را به ابوبكر پيشنهاد نمود و ابوبكر پناه او را قبول نمود  .پس ابن
دغنه در مقابل قريش ايستاده و اعالن نمود كه من ابوبكر را پناه دادم ! بنابرين هيچ كسي به وي
تعرض كرده نميتواند .
علت جواز استعانت از غير مسلمان :
 – 712اخباريكه فوقاً ذكرشد صراحتاً داللت به جواز قبول و طلب حمايت از غير مسلمان
دارد  .اما علت اساسي اين جواز در چيست ؟
در جواب بايد گفت كه ؛ دعوت بسوي دين اهلل  ضرورت به فضاي آرام و فارغ از تنگناها
و عوايق و موانع در راه دعوت دارد  .زيرا دعوت الي اهلل مانند كشت كردن و ساخت تعمير را
دارد  .همانگونه كه دانة كاشته شده در فضاي طوفاني و گردبادهاي شديد نميرويد و تعمير در
فضاي آگنده از كش و گيرها و مصروف شدن معمار به دفع مشكالت و تجاوزات به سر نميرسد
 ،دعوت نيز در فضاي مملوء از مشكالت و برخوردها ثمر الزم را نميدهد  .به همين علت است
كه چون بعد از صلح حديبه فضاي نسبتاً آرام و مطمئن براي دعوت اسالمي فراهم گرديد تعداد
زيادي به دين اسالم گرويدند  .پس هدف از كسب حمايت از غير مسلمان عبارت از زمينه سازي
براي نشر دعوت و ايجاد امكانات الزم براي نقل و حركت آزادانة داعي ميباشد نه اينكه داعي با
كسب حمايت از غير مسلمان به راحت و لذت دنيا دست يافته با مشركين به مداهنت شروع كند
 .قبول اين حمايت شبيه اينست كه مشركي اقدام به دور ساختن اشياي مضر از راه مسلمانان نمايد
و يا دشمني كسي را از او دفع نموده و به پاسداري از او بپردازد .
شروط قبول حمايت از غير مسلمان :
 -713شرط اساسي جواز طلب حمايت و پذيرفتن آن از غير مسلمان اينست كه بحساب
ارزشهاي اسالم و تنازل از مفاهيم اسالمي نباشد .به همين دليل زمانيكه ابوطالب به پيامبر عليه
السالم گفت:
« َّي ابن أ ِ
اخي  ،إ ين قا ومك قا إد جاء ِوِن  ،فا اقالُوا ِل اك اذا واك اذا  ،لِل ِ
يذي اكانُوا قاالُوا لاهُ فاأابإ ِق اعلا يي او اعلاى
إا
ا إا
ا ُ
ا
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلل صليى ي ِ
يم أانيهُ قا إد با ادا ل اع يم ِه فِ ِيه
ال فاظا ين ار ُس ُ
يق قا ا
نا إف ِسك  ،اواَل َُتا يمل ِإّن م إن إاأل إام ِر اما اَل أُط ُ
ول ي ا
اَّلل اعلاإيه او اسل ا
ب اداء أانيهُ اخ ِ
اَّلل اعلاإي ِه
ال فا اق ا
ص ارتِِه اوال ِإقيا ِام ام اعهُ  .قا ا
ضعُ ا
صليى ي
ال ار ُسول ي
اذلُهُ اوُم إسلِ ُمهُ اوأانيهُ قا إد ا
ف اع إن نُ إ
اَّلل ا
ا ٌ
ِ
ِ
ضعُوا ال ي
يم اَّي اع يم  ،اوا يَّلل ل إاو او ا
سا ِري اعلاى أا إن أاتإ ُر اك اه اذا إاأل إام ار اح يَّت يُظإ ِه ارهُ
او اسل ا
س ِِف امي ِيّن  ،اوالإ اق ام ار ِِف يا ا
ش إم ا
ال ُُثي است عب ر رس ُ ِ
اَّلل صليى ي ِ
يم فا با اكى ُُثي قا اام فا لا يما اويَل اَن اداهُ أابُو
ك فِ ِيه اما تا ارإكتُهُ قا ا
ي
اَّللُ أ إاو أ إاهلِ ا
ول ي ا
إ ا إا ا ا ُ
اَّلل اعلاإيه او اسل ا
ِ
ِ
ِ
اَّلل صليى ي ِ
طاال ٍ
ب اَّي ابإ ان أاخي
يم فا اق ا
ال فاأاقإبا ال اعلاإي ِه ار ُس ُ
ال أاقإبِ إل اَّي ابإ ان أاخي  ،قا ا
ب فا اق ا
ول ي ا
ال ا إذ اه إ
اَّلل اعلاإيه او اسل ا
1
ِ
ش إي ِء أابا ًدا »
ُسلِ ُمك لِ ا
احبا إب ا
 ،فا ُق إل اما أ إ
ت فا اوا يَّلل اَل أ إ
======================================================
 -1سيرت ابن هشام ج 1ص276
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«اي برادر زاده ! بزرگان قومت نزد من آمده و چنين و چنان گفتند  ،پس تو بر من و خودت
رحم كن و بر من كاري را كه از توانم بيرون است تحميل مكن ! رسول اهلل  گمان كرد كه براي
كاكايش نظر جديدي پيدا شده و ميخواهد كه از حمايت او دستبردار شده و او را به دشمن تسليم
نمايد و از نصرت و پشتيباني او احساس ضعف ميكند  .پس رسول اهلل  در جوابش گفت  « :اي
كاكا ! سوگند به اهلل كه اگر آفتاب را در دست راستم و مهتاب را در دست چپم بگذارند تا اين
امر را ترك نمايم  ،هرگز آنرا ترك نخواهم كرد تا آنكه اهلل اين دين را پيروز گرداند يا من در راه
آن هالك شوم ! رسول اهلل  باگفتن اين سخن به گريه افتاده و از جايش بلند شد چون براه افتاد،
ابوطالب او را نداء كرده و گفت « :اي برادر زاده برگرد! و چون پيامبر  برگشت ابوطالب گفت :
اي برادر زاده برو و هرچه ميخواهي بگو ،سوگند به اهلل كه هرگز ترا در برابر هيچ چيزي تسليم
نميدهم و تنها نمي گذارم»
همچنان ابو ابكر صديق  حمايت و پناه ابن دغنه را زماني رد كه كرد كه از او خواست تا در
1
مسجد نزديك دروازة خانه اش در بني جمح نماز نخواند .
 -714اگرچه مقصد اصلي و اولي قبول حمايت از غير مسلمان ،نجات از اذيت و تجاوز كفار
ميباشد ،ولي بخاطر آن جايز است كه زنده ماندن فرصتهايي را در آينده بدست داعي مسلمان
ميدهد تا وجيبة دعوت را به صورت بهتر انجام دهد .دليل اين مدعا را از سيرت نبوي بدست
آورده ميتوانيم در سيرت اين هشام آمده است كه
ول يِ
اَّلل  -صليى ي ِ
ِ
اص احاباهُ ِم إن الإبا اَل ِء  .اواما ُه او فِ ِيه ِم إن
« فا لا يما ارأاى ار ُس ُ
يب أ إ
ا
يم  -اما يُص ُ
اَّللُ اعلاإيه او اسل ا
الإعافِي ِة ِِ .با اكانِِه ِمن يِ
اَّلل اوِم إن اع يم ِه أِاِب طاالِ ٍ
ال اِلُ إم
ب اوأانيهُ اَل يا إق ِد ُر اعلاى أا إن مياإنا اع ُه إم ِِميا ُه إم فِ ِيه ِم إن الإبا اَل ِء  .قا ا
ا ا
إ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ل إاو اخ ار إجتُ إم اإَل أ إار ِ
اَّللُ لا ُك إم
ض ا إحلابا ا
ض ص إدق اح يَّت اإَي اع ال ي
اح ٌد  .اوه اي أ إار ُ
شة  ،فاِإ ين ِباا امل ًكا اَل يُظإلا ُم ع إن ادهُ أ ا
ِ ِ 2
فا ار ًجا ِِميا أانإ تُ إم فيه»
« چون رسول اهلل  ديد كه اصحابش با مصايب و مشكالت زيادي مواجه اند و جناب ايشان
بخاطر مقام و جايگاهي كه نزد اهلل متعال داشت و بعد از آن بخاطر حمايت ابوطالب در عافيت
بسر ميبرد ،و هيچ كاري در جهت دفع كردن و يا تخفيف اين مصايب در توانش نميباشد  ،براي
شان گفت :اگر به سرزمين حبشه برويد ،در آنجا پادشاهي حكومت دارد كه در مملكت او بر هيچ
كسي ظلم نميشود .و آنجا سرزمين صدق و راستي است ،در آنجا باشيد تا اهلل متعال گشايشي در
حالت تان ايجاد كند»
استعانت از غير مسلمان در بعضی کارهای مربوط دعوت
======================================================
 -1سيرت ابن هشام ج 1ص369
 -2سيرت ابن هشام ج 1ص343
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:
 -715براي داعي جايز است كه در بعضي كار ها نيز از غير مسلمان كمك بگيرد ،اگرچه
درين استعانت ضرورت به اين داشته باشد كه او را از بعضي اجراءات مربوط به دعوت اطالع
دهد .دليل اين جواز را از آثار ذيل بدست مي آوريم:
اول :در داستان هجرت بسوي مدينه آمده است كه ابوبكر صديق  گفت:
«اي پيامبر اهلل! من اين دو شتر را بخاطر همين كار آماده ساخته ام .پس عبداهلل بن اريقط را كه
مردي از بني عبدالديل بن بكر و مشرك بود ،اجير نمود تا آنها را درين سفر راه بنمايد .پس آن دو
1
شتر را به او سپرد تا بچراگاه ببرد و تا وقت هجرت نزد خود نگهدارد».
دوم :در بيعت عقبة دوم :رسول اهلل  به همراهي عباس بن عبدالمطلب كه در آنروزگار به دين
قوم خود بود به عقبه تشريف آوردند .عباس  اگر چه هنوز مسلمان نشده بود مگر ميخواست كه
2
در كار برادر زاده اش حاضر بوده و اطمينان الزم را برايش فراهم سازد»
سوم« :مسلمان و مشرك قبيلة خزاعه شريك اسرار رسول اهلل  در منطقة تهامه بودند و ميالن
دوستي شان با رسول اهلل بود و هيچ امري را كه در آنجا ميگذشت از رسول اهلل  پنهان نميكردند»
3

 -716اين آثار داللت صريح بر جواز استعانت از غير مسلمان در اجراي بعضي اموري دارد
كه مربوط به دعوت است .ولي بشرط اينكه غير مسلمان مورد اعتماد بوده و داعي مطمئن باشد
كه او دست به خيانت و افشاي اسرار نميزند.
البته استفادة ازين امور به دورانديشي و هوشياري داعي مسلمان مربوط است كه در موارد
ضروري از آن استفاده درست نمايد .و مشروط برينكه شخص غير مسلمان موقف سالم در برابر
مسلمان داشته مسايلي را كه مطلع ميشود ،بپوشاند.
اين اطمينان و كسب حمايت احيانا بخاطر قرابتي كه با مسلمان دارد ،و يا بخاطر كار نيكي كه
مسلمان به او كرده است و يا در معامله صداقت نموده و امثال آن صورت ميگيرد  .چنانچه ابن
دغنه قبل از اعالن حمايت از ابوبكر  گفت :سوگند به اهلل كه تو باعث زينت و افتخار قوم
هستي ،تو در مشكالت به كمك مردم مي رسي ،اعمال نيك انجام ميدهي ،از بيچارگان دستگيري
4
ميكني ،برگرد تو در پناه من خواهي بود.
پس هيچ ممانعتي ندارد كه مسلمان از مواقف مفيد و نيك مشركين كه در برابر او اختيار
======================================================
 -3سيرت ابن هشمام ج 2ص98
 -1سيرت ابن هشام ج 2ص 49
 -2ابن هشام ح 3ص45
 -3سيرت ابن هشام ج 1ص396
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ميكند ،استفاده نمايد.
سوم  -ايجاد تنظیم دعوتي :
 -717نظم و كار منظم و سيلة خوبي براي نشر دعوت بوده و در توجيه واستخدام تالشها به
نحو مثمر در مجال دعوت تأثير خيلي زيادي دارد .و در نتيجه فرصت و امكانات پيروزي را براي
داعي بيشتر ميسازد .اما بدون نظام ،كوششها پراگنده گرديده و حركت دعوت بدون برنامه و پالن
صورت ميگيرد .در حاليكه اسالم دين نظام است ،چنانچه نماز طي نظم خاصي اداء ميگردد ،وقت
آن معين بوده و مقتدي از مام متابعت ميكند.
همچنان ساير عبادات مانند روزه ،حج و زكات....
ضرورت داعي به نظم :
 -718دعوتگر مسلمان قبل از هر چيز به تنظيم وقت ضرورت دارد .زيرا وقت عبارت از
حيات و ارزشمند ترين سرماية او ميباشد .لذا هميشه اين حديث را شعار خودبگرداند كه
« من استوى يوماه فهو مغبون»
1
« كسيكه دو روزش با هم مساوي بود او خسران كرده است »
پس داعي بايد بكوشد كه فردايش بهتر از مروز و امروزش بهتر از ديروز باشد .اين بهتري بر
اساس سعي و تالشي كه در راه دعوت بخرج ميدهد ،و هدايتي كه نصيب مردم ميسازد سنجيده
ميشود .زيرا هدايت يكفرد و نجاتش از دروزخ براي داعي بهتر از «حمر النعم» شتران سرخ مو (
از هر چيز ) است.
داعي بايد براي تنظيم بهتر زندگي ،وقت خود را تقسيم نمايد و هر جزء آنرا براي اداي وجايبي
كه بدوش دارد تخصيص دهد .يك جزء را براي رسيدگي بخود ،بخش ديگر را براي وارسي از
اهل و عيال ،بخش ديگر را براي عبادات پروردگار ،بخش ديگر را براي دعوت الي اهلل تعين نمايد.
و ازمصرف كردن وقت خود را در امور بيفايده مصرف جداً پرهيز كند .زيرا مسئوليتها بيشتر از
اوقات است و انسان هر لحظة در معرض مرگ قرار دارد .پس بايد با قاطعيت كامل از هر لحظه و
هر ثانية وقت خود استفاده نموده و آنرا در اداي وجايب ،مستحبات و اعمال نيك مصرف كند.
======================================================
 -1در حقيقت اين سخن  ،حديث مرفوع نيست بلکه منسوب به حسن بصري  ميباشد  .و ابن ابي دنيا درمنامات و حلية األولياء آنرا
به اين الفاظ نقل كرده است « :بلغني أن الحسن البصري رأى النبي صلى اهلل عليه وسلم في منامه ،فقال :يا رسول اهلل عظني ،قال :من استوى
يوماه فهو مغبون ،ومن كان غده شراً من يومه فهو ملعون ،ومن لم يتعاهد النقصأن من نفسه فهو نقصأن ،ومن كان في نقصأن فالموت خير له ».
« برايم چنين خبر رسيده است كه حسن بصري رسول اهلل  را بخواب ديد پس برايش گفت  :يا رسول اهلل مرا موعظة كن  .پيامبر 
فرمود كسيکه دو روزش با هم مساوي باشد او خساره كرده است و كسيکه فردايش بدتر از امروزش است ملعون است و كسيکه
نقصاني را در نفس خود تدارک ننمايد او زيانمند ميشود و كسيکه هميشه در زيان است مرگ برايش بهتر است  » .مترجم
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ضرورت جماعت به نظم :
 -719چنانچه قبال اشاره كرديم دربعضي حاالت ضرورت پيش مي آيد كه دعوت به
صورت جماعي و گروهي پيشبرده شود .اهلل متعال ميفرمايد :
              
(   آل عمران)104/

« و بايد از شما گروهى باشند كه [ همه مردم را ] به سوى خير دعوت نمايند  ،و به كار

شايسته و پسنديده وادارند  ،و از كار ناپسند و زشت بازدارند ; و اينانند كه يقيناً رستگارند »
امت به معناي جماعت است .پس زمانيكه جماعتي اگرچه كوچك به دعوت مي پردازد ،بر
سبيل مثال در جوامع وثني افريقا رفته و مردم را بسوي اسالم فرا ميخوانند ،بايد تمام قواعد و
مقرراتي را كه اسالم بخاطر نظم امر نموده است ،مراعات نمايند .زيرا كار اندك ولي مداوم و
منظم بمراتب بهتر از كوششهاي پراگنده و مقطعي ميباشد .از مظاهر عمل گروهي ،تشكيل جمعيت
هاي ديني است كه به نشر محاسن اسالم و تعليم دادن امورديني به مردم معروف اند.
اساسات كار تنظیمي در اسالم:
 -720نشانه ها و اساسات نظمي كه در شريعت اسالمي بخاطر اجراي مؤفقانة كارهاي
دعوت طرح شده است ،خيلي زياد است كه بايد به آنها توجة جدي داشته و مراعات گردد .از
جملة اين نشانه ها ميتوانيم كه امور ذيل را ياد آور شويم :
اول :هر جماعتي بايد رئيس و اميري داشته باشد .اين حقيقتي است كه شريعت اسالمي به آن
امر نموده ،واقعيت ها آنرا تأييد و عقل سليم آنرا درك ميكند .به همين علت در حديث شريف
ميخوانيم كه:
ِ
ول اِ
صلاى ا
اح اد ُه إم»
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام قا ا
« اع إن أِاِب ُه اريإ ارةا أا ان ار ُس ا
اَّلل ا
ال إِ اذا اكا ان ثااَلثاةٌ ِِف فا لإيُ اؤيم ُروا أ ا
(سنن ابی داود ابب فی القوم يسافرون)....
« از ابو هريره رضي اهلل عنه روايت است كه رسول اهلل صلي اهلل عليه و سلم فرمودند  :چون
سه تن به سفري برآيند بايد يكي را بر خود امير تعين نمايند »
« واَل اَِي ُّل لِثا اَلثاِة نا اف ٍر ي ُكونُو ان ِِبار ِ ٍ
اح اد ُه إم »
إ
ض فا اَلة إِاَل أا ام ُروا اعلاإي ِه إم أ ا
ا
ا
(مسند اْحد  ،عن عبدهللا بن عمرو )

« حالل نيست براي سه نفري كه در صحراء سفر ميكنند مگر اينكه يكي را بر خود امير مقرر
نمايند »
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اين تيميه رحمه اهلل در تعليق به اين حديث ميگويد:
«تعين امير را در اجتماع كوچك و عارضي هنگام سفر واجب گردانيده است تا تنبيه جدي در
مورد ساير تجمعات باشد  .زيرا اهلل متعال امر بالمعروف و نهي از منكر را واجب گردانيده است و
1
اين كار جز با قوت بشري و موجوديت امارت به اتمام نميرسد».
مقصد از امارت ،تحقق پذيرفتن اطاعت اهلل و رسول او و تنفيذ اوامر شريعت ميباشد .ابن تيميه
ميفرمايد « :پس واجب اينست كه تعين امير را بحيث دين دانسته و آنرا وسيلة قربت به اهلل متعال
دانست  .بايد بدانيم كه تقرب به اهلل متعال بوسيلة اطاعت از او تعالي و اطاعت از رسول اهلل
صورت گرفته و از بهترين وسايل قربت ميباشد  .و احوال اكثر مردم در امارت زماني به فساد
2
ميرود كه امارت را بخاطر رياست طلبي و جمع مال ميخواهند »
دوم :در بيعت عقبة دوم رسول اهلل  به انصار فرمود  « :دوازده تن را برايم معرفي كنيد تا هر
3
كدام از قوم خود نمايندگي نمايد.
سوم :رسول اهلل  هر باري كه بخاطر جهاد و يا كار ديگر از مدينه خارج ميشد ،كسي را به
نيابت خود در مدينه تعين ميكرد.
مقصد از تعین امیر :
 -721مقصد از تعين امير و يا رئيس بر جماعت اندك و يا بزرگ اينست كه كار ها به
صورت منظم و نسق واحد و تحت نظر يك شخص جريان يابد .اين هدف زماني تحقق مييابد كه
جماعت از نظر رئيس خود اطاعت كنند .بخصوص زماني كه اختالف در آراء پيش مي آيد .در
غير آن امارت و تعين امير كار بيفايده خواهد بود .در حديثي كه عباده بن صامت  روايت كرده
است ميخوانيم:
ول اِ
سم ِع والطااع ِة ِِف عس ِراَن ويس ِراَن وم إن ا ِ
صلاى ا
إرِهناا اوأاثا ارٍة
« اابيا إعناا ار ُس ا
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام اعلاى ال ا إ ا ا
اَّلل ا
ُ إ اُ إ اا
شطناا اوامك ا
ف ِِف اِ
اَّلل ل إاوامةا اَلئٍِم »
وم ِاب إحلا ِيق اح إي ثُ اما اكا ان اَل اَناا ُ
اعلاإي ناا اوأا إن اَل نُنااز ا
ِع إاأل إام ار أ إاهلاهُ اوأا إن نا ُق ا
(سنن النسائی  ،ابب البيعه علی اثرة )
« با رسول اهلل  بيعت كرديم بر سمع و طاعت در سختيهاي ما و آسانيهاي ما و در خوشي و
ناخوشي ما و بر اين اگر برما ديگران ترجيح داده شود و در امر خالفت با كساني كه اهل آن است
منازعه نكنيم و حق را بگوييم هر جاييكه باشيم و در راه اهلل از مالمت هيچ مالمتگري نهراسيم »
======================================================
 -1مجموع فتاوي ابن تيميه ج 28ص930
 -1همان مصدر
 -2سيرت ابن هشام ج 2ص51
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البته اطاعت از امير در كار هاي معروف شرعي صورت ميگيرد نه در اوامر خالف شرع .زيرا
رسول اهلل  ميفرمايند :
صي ِة اِ
اَّلل علاي ِه وسلام قاا ال اَل طا ِ
ِ
ِ
ٍ
اب ا ا
اَّلل اع از او اج ال »
ا
اعةا ل ام إخلُوق ِِف ام إع ا
صلى ا ُ ا إ ا ا ا
« اع إن اعل ٍيي اع إن النِ ِي
(مسند اْحد)
« از علي  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :طاعت از هيچ مخلوقي جايز نيست در
امري كه در آن معصيت اهلل متعال باشد »
ضرورت اطاعت :
 -722اطاعت از امير و رئيس در هر كاري ضروري و حتمي است  .بخصوص در كارهاييكه
به صورت دستجمعي بخاطر پيشبرد امور دعوت الي اهلل براه انداخته ميشود .صحابة كرام تا حدي
به معنا و مفهوم اطاعت آگاه و ملتزم بودند كه در غزوة خندق حتي براي رفتن به قضاي حاجت
نيز اجازه ميخواستند .برخالف آنها  ،منافقين كه خود را پابند اوامر رهبري نميدانستند مخفيانه و
بدون اجازة رسول اهلل  به خانه هاي خود مي رفتند .ابن هشام مي نويسد:
«منافقين مخفيانه و بدون اجازة پيامبر عليه السالم از خندق خارج شده وبخانه هاي خود
ميرفتند .اما مؤمنين مخلص در صورت ضرورت و حتي براي حوايج ضروري انساني نزد رسول
اهلل  رفته و اجازه ميخواستند .بعد از آنكه براي شان اجازه داده ميشد ،براي رفع ضرورت و
حاجت خود ميرفتند و بمجرد فراغت از آن دوباره بكار خود برميگشتند و اين كار را بخاطر اجر و
ثواب اهلل متعال ميكردند»
اهلل متعال در مورد اين مؤمنان فرمود:
             
             
              8
(  النور)62/

« مؤمنان فقط آنانند كه به اهلل و پيامبرش ايمان آورده اند  ،و هنگامي كه بر سر كار مهمي [ كه
طبيعتاً مردم را گرد هم مي آورد ] با پيامبر باشند تا از او اجازه نگيرند [ از نزد او ] نمي روند  .به
راستى كسانى كه [ براى رفتن ] از تو اجازه مي گيرند  ،آنانند كه به اهلل و پيامبرش ايمان دارند .
پس هنگامي كه براى برخى از كارهايشان از تو اجازه مي خواهند  ،به هر كدام از آنان كه
خواستى اجازه بده و از اهلل براى آنان آمرزش بخواه ; زيرا اهلل بسيار آمرزنده و مهربان است »
اطاعت و مشوره :
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 -723لزوم طاعت از امير به معناي ترك مشوره نميباشد بلكه باالي رئيس واجب است كه با
افراد جماعت خود مشورت نمايد .علماء ميگويند« :هيچكسي بيشتر از رسول اهلل  با اصحابش
بيشتر مشورت نميكرد» همچنان هر فرد جماعت حق دارد كه رأي و نظر خود را ارائه كند و
رئيس بايد نظر او را بدقت بشنود و اگر آنرا صواب يافت به آن عمل نمايد .چنانچه در سيرت
نبوي ميخوانيم:
«رسول اهلل  در سال ششم هجري به مقصد اداي عمره از مدينه خارج شده بسوي مكه
حركت كرد .قريش در برابر ايشان موقف معاندانه گرفته و تصميم گرفتند كه رسول اهلل  را از
داخل شدن به مكه مانع شوند  .رسول اهلل  ميخواست كه عمر را فرستاده و آنها را خبر دهد كه
براي جنگ نيامده است بلكه ميخواهد بيت اهلل را زيارت كند .عمر  گفت :يارسول اهلل ! من از
غدر قريش بر خود ميترسم و در مكه از بني عدي (قوم عمر) هيچ كسي نيست كه از من دفاع
كند و قريش از دشمني وشدتي كه نسبت به آنها دارم آگاه است.ولي مرد ديگري را نشان ميدهم
كه در مكه باعزت تر از من است .اين شخص عثمان بن عفان  است .رسول اهلل  عثمان  را
طلب كرده و نزد ابو سفيان و اشراف قريش همراه با اين پيام فرستاد كه ما براي جنگ نيامده ايم
1
بلكه بقصد زيارت مكه و تعظيم حرمت آن آمده ايم »
 -724بايد بياد داشته باشيم كه در بعضي حاالت افراد بحيث يك فرد كار هايي را انجام
ميدهند كه انجام آن براي جماعت ناممكن ميباشد  .داستان ابو بصير ميتواند بهترين شاهد اين
واقعيت ميباشد.
ابو بصير بعد از مسلمان شدن در حالي نزد مسلمانان رسيد كه آنها با قريش صلح حديبيه را
بسته بودند .او از مسلمانان خواست كه بوي پناه داده و از تجاوز قريش حمايتش كنند .اما
مسلمانان بخاطر معاهدة صلح حديبيه از حمايت او خود داري كرده و مطابق دستور پيامبر عليه
السالم او را به قريش تسليم نمودند .سران قريش ابو بصير را با خود بردند ،اما در جريان راه از
نزد شان موفق به فرار گرديده و در كنارة بحر جايگزين شد و در آنجا راه قافله هاي قريش را
بست .اين عمل او كه تأثير بسزايي در زندگي قريش داشته و به نفع مسلمانان بود ،براي او جايز و
ممكن بود .درحاليكه چنين كاري براي جماعت مسلمانان نادرست بود اگرچه به نفع مسلمانان
تمام ميشد .مسلمانان نيز با درك اين قضيه از پيامبر عليه السالم درخواست نكردند كه براي شان
اجازة اشتراك در عملياتهاي جهادي او بدهد .زيرا آنها افراد مربوط به جماعت مسلمانان بوده و
همان التزامي را بايد مراعات ميكردند كه جماعت داشت .در حاليكه ابو بصير فرد خارج از
جماعت و تنها بود.
======================================================
 - 1سيرت ابن هشام ج 3ص271
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چنين شخصي كار هايي را انجام داده ميتواند كه براي افراد جماعت چنين كاري نادرست
ميباشد .چنانچه زمانيكه رسول اهلل  در جنگ خندق حذيفه بن اليمان  را در بين مشركين فرستاد
تا از حالت شان اطالع حاصل نمايد .او ميگويد :چندين بار حالت به گونة پيش آمد كه ميتوانستم
ابو سفيان را به قتل برسانم .ولي ازين كار خود داري كردم .زيرا پيامبر عليه السالم دستور داده
1
بودند كه كاري غير از اخذ اطالعات انجام ندهم و بمجرد كسب اطالعات الزم دوباره برگردم»
هر فردي صالحیت كار گروهي را ندارد:
 -725اشتراك در فعاليت هاي گروهي براي نشر اسالم و دعوت الي اهلل به مجموعة از
ارزشهاي علمي و اخالقي مانند فقه دقيق ،صبر جميل ،وادار نمودن نفس بر اطاعت ،ضبط نفس،
خود گذري ،تواضع ،قابليت منسجم شدن باديگران در مسير دعوت ،قبول نظر مخالف در
صورتيكه جماعت آنرا تأييد كند ،و امثال اينها ضرورت دارد .و شايد آيت (  
 )....  نيز به اين نكات اشاره شده است.
اگر چه دعوت الي اهلل وجيبة هر فرد مسلمان بوده و هر فردي به اين اعتبار كه فردي از
مسلمانان است ،بايد به قدر توان خود در امر دعوت الي اهلل سهيم گردد .وجوب فردي دعوت را
ميتوان از آيات ذيل استباط كرد :
          
(  التوبه)1/

« مردان مؤمن و زنان مؤمن دوست و كارساز يكديگرند ،به نيكي امر ميكنند و از منكر نهي
ميكنند »
                  
(   يوسف)108/

« بگو  :اين طريقه و راه من است كه من و هر كس پيرو من است بر پايه بصيرت و بينايى به
سوى اهلل دعوت مي كنيم  ،و اهلل از هر عيب و نقصى منزّه است و من از مشركان نيستم »
اما در آيت  )...     ( :ملكفيت (امت) يعني جماعتي از مسلمانان
تذكر يافته است .و اين ملكفيت در حاالتي متوجه امت ميگردد كه مستلزم توحيد كوششها و سعي
و تالش دستجمعي باشد .بنابرين ،تمام افراد جامعة اسالمي توان همراهي با عمل جماعي را ندارد.
زيرا معاني و ارزشهايي كه براي اشتراك در كار گروهي الزم است ،در تمام افراد وجود ندارد.
مسلماً عدة انسانهاي نيك سيرت و صالحي وجود داشته باشند كه دركار دعوت فردي خيل
======================================================
 -2سيرت ابن هشام ج 3ص186
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مؤفق باشند  ،اما مفهوم نظام و ارزش اطاعت در عمل گروهي را درك نكرده اند .و نظم و
مقررات تنظيمي را نوعي قيودات غير ضروري براي آزادي خود ميدانند .و اطاعت از اوامر رهبري
را كسر شأن و تذليل شخصيت خود ميپندارند .نه اينكه آنرا پيروي از احكام الهي دانسته و مانند
متابعت مقتدي از امام در نماز بدانند.
چنين اشخاصي شايد به تنهايي بتوانند كه كار مفيدي را انجام دهند .اما يكجا شدن آنها به
جماعت و سهيم شدن شان در كار گروهي حتما مضر واقع ميشود .و حتي ممكن است كه نمونه
و قدوة نادرستي در اخالل نظام جماعت و عدم التزام به اطاعت براي كساني شود كه همراه با او
در يك مجموعه مصروف كار ميباشند.
اين عمل او نتايج خيلي سهمگين و خطرناكي را متوجه دعوت ميسازد .زيرا در نتيجة عدم
هماهنگي و التزام به نظم ،صفوف جماعت متفرق گرديده بي نظمي و هرج و مرج دامنگير
جماعت ميشود و خروج از مقرارت جماعت كار هر روز و هر كس ميگيردد.
درينصورت مردم با خود فيصله ميكنند كه اين جماعت كه خود دراختالف و تفرق بسر برده
از اصالح نفس خود عاجز اند ،ميخواهند ديگران را اصالح نمايند!! و اين بد ترين حالتي است كه
دامنگير دعوت گرديده مردم را از دعوت اسالمي و حتي از اسالم متنفر ميسازد .عمل جماعي را
ميتوان به ماشين بزرگي تشبيه كرد كه زماني مقصد و غرض آن حاصل ميشود كه تمام اجزاء و
قطعات آن همزمان حركت نمايد .اما اگر چرخي از آن بخواهد كه با سرعت بيشتر حركت كند ،به
اين دليل كه توان حركت سريعتر را دارد ،حتما ماشين از حركت خواهد ماند و حتي باعث
نقصانات شديدي براي تمام دستگاه خواهد شد.
به عين ترتيب حيثيت فرد در جماعت مانند پرزه ها و چرخ هاي ماشين بزرگ است .شايد به
اين تصور كه فالن كار ،خوب و نافع است و بر خالف نظم جماعت بسوي آن ميشتابد در
حاليكه عمل او باعث اخالل در نظام جماعت گرديده و ضرر آن بمراتب بيشتراز نفع آن خواهد
بود .شايد چنين افرادي با نيت نيك و با مقصد اجر و ثواب اين كار را انجام دهند .اما چنانچه
بارها تأكيد نمود ايم ،نتايج هر عملي در دنيا مطابق مقدمات و اسباب آن بدست مي آيد.
وجايب امیر :
 -726بر امير و رئيس جماعت الزم است كه با همراهان خود با مهرباني و نرمي برخورد
نموده عطوفت و شفقت خود را نسبت به آنها نشان دهد .و در هر حالتي از درشتي و بد خويي
اجتناب كند .اما نرمي و عطوفت به اين معني نيست كه به آنها اجازة ارتكاب كار هايي را دهد كه
مخالف شريعت الهي باشد .و آنچه ميخواهند انجام دهند و آنچه را نمي پسندند ترك نمايند .چون
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اين خواسته هاي نفساني از سوي شرع مردود شناخته شده است.

          



(المؤمنون)1/

« و اگر حق از خواهشات نفساني آنان پيروى مي كرد  ،بى ترديد آسمان ها و زمين و هر كه
در آنهاست از هم مي پاشيد »
مشخصة اصلي احسان و نيكي با همراهان اينست كه به همان كار هايي اقدام نمايد كه خير
دنيا و آخرت شان در آن نهفته است ،اگرچه عدة آنرا نپسندند .و الزم است كه در انجام چنين كار
هايي از رفق و مهرباني كار بگيرد.
 -727رئيس جماعت بايد تالش نمايد كه عزم و ارادة صف اسالمي در راه دعوت ثابت و
پابرجا بماند و هر آن امري كه باعث سستي در عزم و ارادة آنها و اضمحالل قدرت و توان آنها
ميشود ،جلو گيري نمايد.
بهترين دليل اين سخن را در سنت نبوي در واقعة نقض پيمان بني قريظه مي يابيم .زمانيكه
مسلمانان در جنگ خندق در محاصرة مشركين قرار داشتند ،اين خبر شايع شد كه يهود بني قريظه
عهد و پيمان شانرا نقض كرده و با مشركين همدست شده اند .رسول اهلل ص براي دريافت
حقيقت موضوع ،سعد بن معاذ ،سعد بن عباده ،عبداهلل بن رواحه و خوات بن جبير را فرستاد و
برايشان فهماند كه « اگر برويد و بنگريد كه آيا خبر هايي كه رسيده است حقيقت دارد يا خير ،اگر
حقيقت داشته به اشاره به من بفهمانيد و از پخش آن كه سبب شكست مسلمانان ميشود ،خود
داري كنيد .اما اگر به عهد و پيمان خود وفادار بودند ،در بين مردم اعالن كنيد».
 -728رئيس بايد ،قدرت و كفايت هر فرد را تحت نظر داشته و در موقع مناسب از آن
استفاده نمايد .دليل جامع قاعدة فوق اينست كه اهلل متعال در داستان موسي عليه السالم ميفرمايد:
             

(القصص)/

« يكى از آن دو دختر گفت  :اى پدر ! او را استخدام كن ; زيرا بهترين كسى كه استخدام
ميكنى آن كسى است كه نيرومند و امين باشد »
قدرت و توانايي مطرح درين آيت نظر به نوعيت عمل فرق ميكند .زيرا امير بايد براي هر كاري
صالحترين افراد را انتخاب نمايد .چنانچه رسول اهلل  و ابوبكر صديق  خالد بن الوليد  را هميشه
به قتال مشركين ميفرستاد در حاليكه احيان ًا از خالد بن وليد  كار هايي صادر ميشد كه رسول اهلل 
آنرا نميپسنديد .چنانچه در واقعة بني خزيمه فرمود « :اي اهلل از آنچه خالد بن وليد كرده است من
بيزارم» اما باز هم او را بحيث امير و فرماندة قشون اسالمي تعين مي نمودند .در مسألة آذان ،بالل را
امر كرد كه آذان بدهد و به عبد اهلل بن زيد كه آذان را در خواب ديده بود ،گفت« :بالل آواز بهتر و
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خوبتر از تو دارد».
همچنان براي رئيس جايز است كه كار هايي را به همراهان خود عرضه نموده و از آنها
بخواهد كه بخاطر اجراي آن خود را كانديد نمايند .و بعد از آن توانا ترين شانرا انتخاب نمايد.
چنانچه در واقعة احد رسول اهلل  شمشيري را بلند كرده و فرمود :چه كسي اين شمشير را ميگيرد
و حق آنرا اداء ميكند؟ تعدادي براي اينكار بلند شدند اما رسول اهلل  شمشير را به آنها نداد تا آنكه
ابو دجانه  بلند شد وآنگاه شمشير را به او سپرد.
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بحث دوم :
وسايل رساندن دعوت
زمینۀ سخن :
 -729رساندن دعوت الي اهلل با قول ،عمل و سيرت داعي زماني بخوبي انجام مي يابد كه او
قدوه و نمونة ديگران قرار گرفته و قلب آنها را بسوي اسالم جذب نمايد .در بحث هاييكه در ذيل
اين عنوان خواهيم داشت در مورد هر كدام اين وسايل به تفصيل صحبت ميكنيم:

بخش اول
تبلیغ با سخن
اهمیت سخن در تبلیغ:
 -730وسيلة اصلي و اساسي تبليغ ،سخن است .قران كريم كه انواع تمام ارزشهاي دعوت را
احتواء كرده است ،كالم رب العالمين است كه بوسيلة جبرئيل عليه السالم باالي محمد  نازل
كرده است .تبليغ رسالت از سوي رسول اهلل  قبل از هر چيز ديگر بوسيلة سخن صورت گرفته
است .چنانچه اهلل متعال پيامبر  را امر ميكند كه:
         8     
(       التوبه)6/

« و اگر يكى از مشركان از تو پناه خواست  ،پس پناهش بده تا سخن اهلل را بشنود  ،آن گاه او
را به جايگاه امنش برسان ; اين به سبب آن است كه آنان گروهى هستند كه [ حقايق را ] نمي
دانند [ باشد كه در پناه تو و شنيدن سخن حق مسلمان شوند » ] .
همچنان اهلل متعال همة پيامبرانش را امر نموده است كه رسالت او را با قول بليغ و آشكار براي
مردم برسانند.
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(            يونس)108/

« بگو  :اى مردم ! يقيناً حق از سوى پروردگارتان براى شما آمد ; پس هر كه هدايت يابد ،
فقط به سود خود هدايت مي يابد و هر كه گمراه گردد  ،فقط به زيان خود گمراه مي شود ،
و من نگهبان شما نيستم »
(          األعراف)158/

« بگو  :اى مردم ! يقيناً من فرستادة اهلل به سوى همة شمايم »
همچنان اهلل متعال تمام انبياي گرامي شانرا امر نموده است كه رسالت الهي را با سخن رسا و
بليغ به قوم خود برسانند .
                
(      األعراف)5/

« به يقين  ،نوح را به سوى قومش فرستاديم  ،پس به آنان گفت  :اى قوم من ! اهلل را بپرستيد ،
كه شما را جز او معبودى نيست  ،من قطعاً از عذاب روزى بزرگ بر شما مي ترسم »
(           األعراف)104/

« وموسى گفت :اى فرعون ! يقيناً من فرستاده اى از سوى پروردگار جهانيانم »
پس داعي نبايد از اهميت سخن گفتن در كار دعوت و تأثير كلمة نيك درين راستا غافل
بماند .چه ،سخن وسيلة اصلي رساندن حق به مردم ميباشد.
ضوابط اساسي در سخن گفتن :
 -731نخستين نكتة كه بايد به ياد داشته باشيم اين است كه سخن بايد واضح بوده هيچنوع
غموض و ابهامي در آن نباشد .زيرا مقصد از سخن گفتن ،فهماندن مفاهيم و معلومات معيني به
مخاطب است .پس الزم است كه اين كالم واضح و روشن بوده و از هر نوع استعاره پردازي
بركنار باشد .به همين علت است كه براي هر قومي پيامبري از ميان خود شان و به زبان خود آنها
مبعوث گردانيده است.
(            ابراهيم)4/

« و ما هيچ پيامبرى را جز به زبان قومش نفرستاديم تا [ بتواند به وسيلة آن زبان  ،پيام وحى را
به روشنى ] براى آنان بيان كند »
و آنها را مكلف به تبليغ واضح و آشكار نموده است تا حجت بر انسان ثابت گردد.
(         العنكبوت)18/
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« و بر عهده پيامبر جز رساندن آشكار [ پيام وحى ] نيست »
معيار و مقياسي كه واضح بودن كالم را تعين ميكند ،نفس داعي و فهم خاص او نمي باشد
زيرا ممكن است كه سخني براي داعي واضح باشد اما نزد شنونده غامض و غير مفهوم باشد.
همچنان واضح بودن سخن اينست كه در ذات خود واضح باشد .زيرا ممكن است كه سخن در
ذات خود واضح باشد اما مخاطبين از آن بر داشتي كرده نتوانند .پس معيار اينست كه سخن نزد
مخاطب واضح باشد .به همين علت است كه اهلل متعال فرمود:
(            ابراهيم)4/

« و ما هيچ پيامبرى را جز به زبان قومش نفرستاديم تا [ بتواند به وسيله آن زبان  ،پيام وحى را
به روشنى ] براى آنان بيان كند »
پس سخن بايد مطابق فهم آنها بيان گردد .نه اينكه گويندة سخن بداند و بس  .ونه اينكه سخن
فقط براي سخن باشد !
عايشه رضي اهلل عنها در مورد سخن گفتن رسول اهلل  ميفرمايند:
« اكا ان اك اَلم رس ِ ِ
اَّلل صلاى ا ِ
صَلً يا إف اه ُمهُ ُك ُّل ام إن اِْس اعهُ»
اَّللُ اعلاإيه او اسلا ام اك اَل ًما فا إ
ول ا ا
ُ اُ
(سنن ابی داود  ،ابب اِلدی فی الکَلم)
« سخنان رسول اهلل  واضح و آشكار بود و هركسيكه آنرا ميشنيد مطلب آنرا ميدانست »
 -732سخن بايد از كلمات و الفاظي كه احتمال تأويل هاي باطل در آن وجود دارد ،خالي
باشد .داعي بايد هميشه بكوشد كه الفاظ و كلمات قرآني و استعمال شده در حديث نبوي را
استعمال نمايد .زيرا اين الفاظ معناي محدود و مشخص داشته و از مفاهيم نادرست و باطلي كه
ممكن ذهن مدعو گرفتار آن گردد ،مبراء ميباشد .قرآن كريم با اشاره به اين منهج ميفرمايد:
            

(   البقره)104/

« اى كسانى كه ايمان آورده ايد ! [ هنگام سخن گفتن با پيامبر ] مگوييد  :راعنا و بگوييد :
انظرنا [ يعنى  :مصلحت دنيا و آخرت ما را مالحظه كن ] و [ فرمان هاى اهلل و پيامبرش را ]
بشنويد  .و براى كافران عذابى دردناك است »
اگر چه كلمة «راعنا» در عربي معناي غلط نداشته و تقريباً همان معناي كلمة (انظرنا) را افاده
ميكند  .اما در زبان يهود معناي باطل و تحقير آميز دارد و يهود اين كلمه را بخاطر تحقير و توهين
به رسول اهلل  استعمال ميكردند .پس اهلل متعال مسلمانان را امر نمود كه بجاي اين كلمه ،كلمة
انظرنا را استعمال كنند .زيرا درين كلمه هيچ التباسي وجود نداشته و براي يهود اين حجت حاصل
نميشود كه كلمة راعنا را استعمال نموده و به تحقير و دشنام پيامبر عليه السالم متوصل شوند.
باز هم اگر داعي مجبور به كلمات و الفاظ جديد ميشود .بايد معاني آنرا توضيح دهد .تا مبادا
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در اذهان عدة همان معاني باطلي تداعي گردد كه در بين مردم شايع است.
ضوابط عمومي در مورد گوينده :
 -733داعي بايد از تأني كار گرفته و در القاي سخن بر مخاطب عجله نكند تا آنها بتوانند
كالم داعي را به صورت درست بفهمند .
ِ
« اع إن أانا ٍ
صلاى ا
اد اها ثااَل ًَث اح اَّت تُ إف اه ام اع إنهُ»
اع ا
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام أاناهُ اكا ان إِ اذا تا اكلا ام بِ اكل ام ٍة أ ا
اب ا
س اع إن النِ ِي
(صحيح البخاری ابب من أعاد الکَلم ثَلَثً)

« از انس  روايت است كه از رسول اهلل حكايت ميكند كه ايشان زمانيكه صحبت ميكردند ،
سخن خود را سه بار تكرار ميكردند تا مطلب ايشان فهميده شود»
 -734داعي بايد از تكلف در سخن گفتن و اظهار فصاحت بپرهيزد .رسول اهلل  مي فرمايد:
« عن عب ِد اِ
ِ
ٍ
ث م ار ٍ
صلاى ا
ات » (سنن
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام قا ا
ال أ ااَل اهلا ا
ا إ اإ
اب ا
ك ال ُإمتا ناطيعُو ان ثااَل ا ا
اَّلل بإ ِن ام إسعُود اع إن النِ ِي
ابی داود  ،ابب لزوم السنه)
« از عبداهلل بن مسعود  روايت است كه رسول اهلل  سه مرتبه فرمودند  :تكلف كنندگان در
سخن هالك شدند »
«تنطع» در كالم به معناي تكلف كردن در اظهار فصاحت و بكار بردن كلمات نامأنوس و غير
مفهوم نزد شنونده ميباشد  .چنانچه در حديث ديگري ميفرمايند :
ول اِ
ل وأاقإرب ُكم ِم ِّن اما ِ
صلاى ا
« اع إن أِاِب ثا إعلاباةا إ
اسنُ ُك إم أا إخ اَلقًا
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام قا ا
ّن أا ان ار ُس ا
اْلُ ا
احبُّ ُك إم إِ اا ا ا ُ إ ي
اَّلل ا
ال أ ا
ش ِِي
ِ
سا ِوي ُك إم أا إخ اَلقًا الث إاراَث ُرو ان ال ُإمتا اش يِدقُو ان ال ُإمتا اف إي ِه ُقو ان »
ض ُك إم إِ اا
اوإِ ان أابإ غا ا
ل اوأابإ اع اد ُك إم م ِيّن ام ا
(مسند اْحد)
« از ابي ثعلبه خشني روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :محبوبترين شما و نزديك ترين
شما به من كسي است كه بهترين اخالق را دارد و يقينا مبغوض ترين شما و دورترين تان از من
آنست كه بدترين اخالق را دارد كسانيكه بيهوده گويي ميكنند و از روي تكبر با كنارة دهن سخن
ميگويند و در كالم خود تكلف و تكبر مينمايند »
 -735داعي بايد در جريان سخن گفتن گرفتار روحية خود بزرگبيني و تحقير مدعو نگرديده
و لهجة سخنانش به گونة تحدي و اظهار فضيلت و برتري نباشد  .بلكه بايد با روحية يك نصيحت
كنندة مشفق و مهربان و دوست مخلص سخن گفته و تواضع و شكستگي در سخنانش آشكار
باشد و كلمات خود را به گونة اداء كند كه مدعو احساس نمايد كه اين سخنان به نفع او ميباشد .
داعي بايد با مردم به مانند كسي سخن گويد كه ميخواهد مفاهيم رسالت و دين الهي را به مدعو
برساند ،نه مانند كسيكه ميخواهد فضيلت و علميت خود را بر ديگران ثابت نمايد .

اصول دعوت

605 www.eslahonline.net

بدون شك توجه داشتن به اين نكات براي داعي خيليها ضروري و مهم ميباشد  .زيرا در
صورت كوتاهي درين مسايل رابطة قلبي بين او و مدعو قطع گرديده و سخنانش هيچ تأثيري بر
شنونده نخواهد داشت  .بلكه برعكس مدعو را متنفر نموده و از شنيدن سخنان داعي منزجر
ميگردد  .اگرچه حق هم باشد .
 -736داعي بايد جانب لطف در سخن را مراعات نموده در خطاب خود كلمات و جمالتي
را استعمال نمايد كه گوشهاي شنونده را كامال بسوي خود جلب نموده و انگيزه هاي ضديت و
جهالت را نفسش كامالً ريشه كن نمايد .قرآن كريم ازينگونه مالطفت و مهرباني مثالهاي زياد
دارد .چنانچه از ابراهيم عليه السالم نقل ميكند كه فرمود :
                 

(مريم)4/

« آن گاه كه به پدرش گفت  :اي پدرم ! چرا چيزى را كه نمي شنود و نمي بيند و نمي تواند
هيچ آسيب و گزندى را از تو برطرف كند  ،مي پرستى ! ؟( »
ابراهيم عليه السالم آذر را مخاطب قرار داده و از رابطة پدري و فرزندي ياد آور شده است و
تلويحاً به او ميگويد كه مقتضاي اين رابطه اينست كه بايد به سخنانم گوش دهي.
در مورد هود عليه السالم مي فرمايد:
                   

(األعراف)5/

« و به سوى قوم عاد  ،برادرشان هود را فرستاديم  ،گفت  :اى قوم من ! اهلل را بپرستيد كه شما
را جز او معبودى نيست  ،آيا [ از زشتى ها ] نمي پرهيزيد ؟ ».
هود عليه السالم قومش را با گفتن كلمة «اي قوم من» مخاطب قرار ميدهد .زيرا اين خطاب
بيشتر از هر سخن ديگري مورد پذيرش آنها قرار گرفته و اين احساس را در ضمير شان زنده
ميسازد كه داعي الي اهلل از قوم خودشان بوده و جز خير و خوبي شانرا نميخواهد.
در سنت نبوي نيز مثالهايي وجود دارد كه سخنان ما را مورد تأييد قرار ميدهد .چنانچه پيامبر
عليه السالم نزد خانوادة از قبيلة «بني كلب» كه بني عبد اهلل خوانده ميشد آمده و خود و دعوت
خود را بر آنها عرضه كرده و گفت« :اي بني عبد اهلل ! اهلل متعال اسم نيكويي باالي پدر تان گذاشته
است» يعني شما هم نيكو كاري نموده دعوت را بپذيريد و به اهلل و رسولش ايمان بياوريد.
 -737بنابرين ،براي داعي جايز است كه در خطاب خود ،همت و احساس بزرگي مخاطب
را بر انگيخته و به ذكر بزرگواري اصل و نسب شان بپردازد .و برايش بهفماند كه اين بزرگواري
خانوادگي به هيچ وجه موافق و مناسب با همنشيني با فساق و فجار نبوده و نبايد در رذايل و
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شهوات فرو رود .بلكه سزاوار اينست كه همراه و همگام با صالحان و نيكوكاران باشد.
بكار بردن اين شيوه اشكالي ندارد به اين شرط كه داعي از حد نگذشته و هدفش تشويق و
ترغيب بسوي طاعات باشد نه مداهنت و نفاق .و ميدانيم كه اعمال مربوط به نيات است.
 -738سخن گفتن همراه با لطف و نرمي ،به معناي مداهنت و نفاق نميباشد .و نه هم پوشانيدن
حق و تحسين باطل و راضي بودن به آن را افاده ميكند .بلكه بخاطر تشويق و ترغيب مدعو است
تا حق را بپذيرد .نه اينكه مرض مدعو را بپوشاند .زيرا داعي مانند طيب است .همچنانكه طيب،
مريض بودن و ضرورت عالج را براي مريض پنهان نميكند .داعي نيز نبايد امراض مدعو را پنهان
نمايد .اهلل متعال از زبان موح عليه السالم چنين حكايت مي فرمايد:
            

(       هود)5/

« اى قوم من ! از پروردگارتان آمرزش بخواهيد  ،آن گاه به سوى او بازگرديد  [ ،تا ] براى شما
باران فراوان و پى در پى فرستد و نيرويى بر نيرويتان بيفزايد  ،و مجرمانه روى [ از حق ]
برمگردانيد »
و سخنان صالح عليه السالم را نقل ميكند كه به قوم خود گفت :
              

(   الشعراء)15-150/

« بنابراين از اهلل بترسيد و مرا فرمان ببريد  )150(،و از فرمان اسراف گران اطاعت
نكنيد  )151(،آنهاييكه در زمين فساد مي كنند و به اصالح گرى نمي پردازند » )152(.
انواع سخن :
 -739سخن در مجال دعوت انواع و اقسام زيادي دارد .مانند؛ خطبه ،درس ،محاضره ،بيانيه،
مناقشه ،سخن گفتن عادي و امر به نيكي و نهي از بدي و غيره.
نوشتن نيز به اعتبار اينكه يكي از وسايل تبليغ بوده و نقش سخن را بازي ميكند نيز از جملة
سخن بحساب مي آيد.

خطبه :

 -740خطابه بهترين وسيلة دعوت است كه عموما به صورت دستجمعي از طرف داعي بر
كساني القاء ميشود كه به مناسبت خاصي تجمع نموده اند و شايد داعي هيچكس شانرا نشاسد و
يا عدة از آنها را بشناسد.
خطبة مؤفق و پيروز آنست كه داعي مفاهيم معيني را انتخاب كرده و در مورد آن تفصيل
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ميدهد تا توجة مردم را بسوي آن جلب نمايد .بهتر آنست كه موضوع خطبه رابطة مستقيم با
اوضاع و احوال مردم داشته و با ارزشهاي عقيدة اسالمي ارتباط داده شود.
بر سبيل مثال اگر در جامعة خطبه ميدهد كه تعصب قومي در آن باال گرفته است بايد در ابتداء
از اضرار و حكم اسالم در مورد تعصب قومي صحبت نمايد و اينكه مةمن اقرباي خود را جز در
موارد حق نصرت نميكند .مسلمان بايد به فيصلة اسالم كه بر اساس برادري اسالمي و طرد
تعصب جاهالنه است ،راضي باشد .و امثال آن.....
داعي بايد در ايراد خطبه به نكات ذيل توجه داته باشد:
 -1استشهاد به آياد قرآني و احاديث نبوي و به تطبيق عملي آن توسط پيامبر عليه السالم و
صحابة كرام .زيرا بيان تطبيق عملي  ،مفاهيم آيات و احاديث را محسوس و مشهود
ميگرداند.
 -2از قصه هاي كوتاهي كه در قرآن و حديث است استفاده نمايد وهم ميتواند كه بعضي
مفاهيم و معاني را به شكل قصه ها و مثالها بيان نمايد .چنانچه رسول اهلل  ازين اسلوب
استفاده نموده و بر سبيل مثال ميفرمود :
ول اِ
ال أ اارأايإ تُ إم ل إاو أا ان نا اهرا بِبا ِ
صلاى ا
اح ِد ُك إم يا إغتا ِس ُل
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام قا ا
« اع إن أِاِب ُه اريإ ارةا أا ان ار ُس ا
اَّلل ا
اب أ ا
ً
ِم إنهُ ُك ال ي وٍم اَخإس م ار ٍ
ك امثا ُل
ات اه إل يا إب اقى ِم إن اد ارنِِه اش إيءٌ قاالُوا اَل يا إب اقى ِم إن اد ارنِِه اش إيءٌ قا ا
ال فا اك اذلِ ا
ا ا
اإ
صلاو ِ
اْلا إم ِ
س مياإ ُحو ا
اَّللُ ِبِِ ان إ
ات إ
اْلاطا ااَّي» (سنن النسائی ابب فضل الصَلة )
ال ا ا
« از ابو هريره  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :برايم بگوييد كه اگر نزديك دروازة
يكي از شما نهر باشد و او هر روز پنج مرتبه در آن غسل ميكند آيا چيزي از كثافات بدنش
بروي باقي ميماند ؟گفتند  :نه  ،هيچ كثافتي بر وي باقي نميماند  .پيامبر  فرمودند  :مثال
نمازهاي پنجگانه همينگونه است كه اهلل بوسيلة آن گناهان را محو ميكند »
 -3خطبه اش را طوالني نكند .
ول ص اَل ِة ال ارج ِل وقِصر ُخطإبتِ ِه مئِناةٌ ِمن فِ إق ِه ِه فاأ ِ
إص ُروا إ
اْلُطإباةا »
اطيلُوا ال ا
ص اَلةا اواق ُ
« إِ ان طُ ا ا
ُ ا اا ا ا إ
(صحيح مسلم  ،ابب َتفيف الصَلة و اْلطبة عن عمار )
« بدون شك طوالني كردن نماز و كوتاهي خطبة انسان نشان ،فقاهت او در دين است .
پس نماز را طوالني كنيد و خطبه را كوتاه بگوييد »
 -4از تكرار و از دياد خطبه خود داري نمايد تا مبادا مردم را خسته سازد.
ِ
ِ
اَّلل ي اذ يكِر النااس ِِف ُك ِل اِ
َخ ٍ
ال لاهُ ار ُج ٌل اَّي أ اااب اع إبد ال ار إْحا ِن
يس فا اق ا
« اع إن أِاِب اوائِ ٍل قا ا
ا
ال اكا ان اع إب ُد ا ُ ُ
ي
اِن أا إك ارهُ أا إن أ ُِملا ُك إم اوإِِيِن أ ااَتااولُ ُك إم
ك ذا اك إرتا ناا ُك ال يا إوٍم قا ا
ال أ ااما إِناهُ مياإنا عُ ِّن ِم إن اذلِ ا
ت أانا ا
ل ااوِد إد ُ
ك أِي
ِ
صلاى ا
آم ِة اعلاإي ناا»
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام ياتا اخ اولُناا ِِباا اماافاةا ال ا
ِابل اإم إوعظا ِة اك اما اكا ان النِ ُّ
اب ا
سا
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« از ابو وائل  روايت است كه عبداهلل بن مسعود  تنها روزهاي پنجشنبه ما را موعظه
ميگفت  .مردي برايش گفت  :اين ابا عبدالرحمن من دوست دارم كه هر روز ما را تذكير و
موعظه نمايي ! ايشان فرمودند  :يگانه چيزي كه مرا ازين كار باز ميدارد اينست كه ميترسم
شما را با كثرت موعظه خسته بسازم  .به همين خاطر در موعظه كردن نشاط و حالت تانرا
مراعات مينمايم چنانچه رسول اهلل  حالت ما را مراعات ميكرد از خوف اينكه سختگي بر
ما طاري گردد »
 -5سخن واضح ،بسيط و دور از تكلف بگويد .زيرا كسانيكه به سخنان او گوش ميدهند در
يك مستوا نبوده و قدرت علمي و فهم شان يكسان نميباشد .پس اگر اسلوب بسيط،
جمالت كوتاه و واضح را اختيار نمايد ،تمام مردم از سخنان شان مستفيد ميگردند.
 -6مفيد است كه خطيب سخنانش را با كلماتي آغاز نمايد كه مردم را بياد پروردگار شان مي
اندازد .و آنها را انذار نموده راه هدايت را برايشان روشن سازد  .و از ايراد خطبه درين
انتظار نباشد كه ديگران به مدح و ثناي او مشغول شده و بگويند  :چه خطيب فصيح البيان
بود ! چه خطيب ماهر و سخندان بود ! و جمالتي ازينگونه نثارش كنند  .بلكه هدف او
اين باشد كه مردم را بسوي اهلل متعال دعوت نموده و ارزشهاي اسالمي در بين مردم نشر
گردد  .بنابرين اگر سخني را كه قبالً گفته بود تكرار آنرا الزم ميدانست  ،از تكرارآن خود
داري نكند  .اين اسلوب خطبه در سيرت نبوي نيز وجود دارد و قرآن كريم نيز بعضي
موضوعات را به صورت تكرار در قرآن كريم ذكر نموده است .
 -7رسول اهلل  هميشه اين سخنش را تكرار مينمود كه  :اي مردم اهلل واحد را عبادت نموده و
از تمام چيزهاييكه غير از او تعالي ميپرستيد  ،دستبردار شويد  .همچنان در خطبه هايشان
هميشه مسلمانان را به تقوا و عمل براي آخرت تشويق و ترغيب نموده است  .و در قرآن
كريم قصه هاي انبياء به تكرار ذكر شده است .
 -8بهتر آنست كه خطبه اش را با سخناني آغاز كند كه توجه شنوندگان را بخود جلب كند.
چون حادثة كه مصادف شده است و يا واقعة كه خوانده است و خاطرة كه در ذهنش
گذشته است.
 -9بعد از آنكه توجة شنوندگان را بخود جلب كرد خطبه اش را ادامه داده به انذار وتبشير
بپردازد .
 -10بر داعي الزم است كه حالت رواني حاضرين را كشف نموده و درك نمايد كدام مرض
در بين شان بيشتر شايع است و به كدام اوامر ضرورت بيشتر دارند  .پس خطبه خود را
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روي همان موضوعات متمركز نموده و آنرا در روشنايي اررشهاي اعتقادي اسالم شرح و
توضيح نمايد  .اگر ضرورتي به تخويف و ترهيب داشتند  ،آيات و احاديثي را ذكركند كه
در آنها تخويف و ترهيب ذكر شده است  .و آنها را از آرزوهاي طوالني بترساند و بفهماند
كه هوشياري اينست كه قبل از رسيدن اجل توشة با خود بردارند  .و بهترين توشة كه
مسافر الي اهلل با خود ميبرد ،تقوا است .
 -11لذت معصيت كوتاه بوده و پشيماني و عذاب طوالني را به دنبال دارد و عاقل آنست كه
خود را از لذت حرام بي دوام نگهدارد تا مؤفق به كسب لذتهاي حالل و مدام گرديده و
از عذاب هميشگي نجات يابد .
-12اما اگر ديد كه مردم مورد خطابش با يأس و نا اميدي از رحمت پروردگار گرفتارند و راه
برگشت را در برابر خود بسته ميبينند  ،بايد آنها را بياد رحمت بي پايان پروردگار انداخته و
بفهماند كه اهلل متعال توبه كنندگان صادق را دوست ميدارد .
                
(         الزمر)53/

« بگو  :اى بندگان من كه [ با ارتكاب گناه ] بر خود زياده روى كرديد ! از رحمت اهلل
نوميد نشويد  ،يقيناً اهلل همه گناهان را مي آمرزد ; زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است »
 -13همچنان احاديثي را انتخاب نمايد كه در آن از قبول توبة افراد ياد آور شده است چنانچه
مردي كه صد قتل كرده بود  ،نزد دانشمندي رفت و از او راه توبه را پرسيد  .دانشمند او را
هدايت كرد كه چگونه توبه كرده و به قرية ديگري سكونت اختيار نمايد .
-14داعي بايد از گفتن آيات و احاديث كه فهم آن مشكل و امكان دارد مردم گرفتار سوء فهم
گردند ،خود داري نمايد .و اگر به گفتن آن احساس ضرورت ميكند .بايد آنرا شرح نمايد.
تا شنوندگان به صورت درست آنرا بهفمند.
-15داعي نبايد بسيار سريع سخن بگويد و نبايد آواز خود را از حد ضرورت بلند تر نمايد.
-16بهتر آنست كه خطبه شفاهي باشد .يعني در ورقي ننويسد و مطالب آنرا از قبل در ذهن
خود جمع آوري كرده باشد.

درس :

 -741درسهاي دعوتي اكثراً شرح آيات قرآني ،احاديث نبوي و يا شرح و بياني از مسايل
فقهي ميباشد .و در بيشتر اوقات تعداد كمتري در آن اشتراك نموده و غرض شنيدن و آموختن
درس به آنجا مي آيند .لذا اينگونه درس ها فرصت مناسبي را به داعي ميدهد شاگردان را از
نزديك شناخته و رابطة خود را با آنها استحكام بخشد.
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دعوتگري كه به حلقه هاي درس مكلف است ،بايد قبال آمادگي گرفته و معلومات همه جانبه
در موضوع درس به صورت منظم و مشخص جمع آوري نمايد .و از پيهم كردن موضوعات بي
ارتباط خود داري نمايد ٍ ،زيرا ارائه موضوعات مختلف بي ارتباط موضوع درس  ،شنوندگان را از
اصل موضوع دور ساخته و آنها را خسته ميسازد.
در درسهاي تفسير قرآن بهتر است كه قرآن بوسيلة قرآن تفسير گردد ،زيرا آنچه را قرآن در
جايي مجمل ذكر كرده است در جاي ديگري آنرا تفصيل نموده است .اگر شرح و بيان آيتي را در
قرآن نيافت ،به سنت نبوي مراجعه كند و اگر در آنجا نيافت به اقوال مفسرين صحابه و تابعين
رجوع كند و در درس حديث نبوي نيز همين شيوه را بكار ببرد  .در درس فقه بهتر است كه در
صورت توان ترجيح بين اقوال ،حكم راجح فقهي را بيان كند .
و اگر توان آنرا نداشت ،بايد حكم شرعي را مطابق يكي از مذاهب اسالمي بيان نموده و از
شرح اختالفات در هر مسئله اجتناب نمايد  .زيرا بيان اختالفات فقهي بدون ترجيح يك جانب
سبب تشتت اذهان شنوندگان مي شود .

محاضره (لکچر) :

 -742محاضره اكثرا موضوع معيني را به صورت كامل تحت بررسي گرفته ،آراء و نظريات
مختلف علماء را در آن مورد نقل نموده و داليل و براهين هريك را به صورت مفصل ذكر منمايد
و در اخير قول راجح و مستدل را نشاندهي مينمايد .
محاضرة مؤفق همانست كه هدف معيني را دنبال نموده و در پي بيان و شرح همين هدف
باشد  .همچنان محاضر بايد در انتخاب كلمات و جمالت خود خيلي دقيق بوده و كلمات و اقوال
را بدون سنجش و تأمل تقديم شنوندگان نكند .همچنان در جريان سخنراني خود از استعمال
عبارات و جمالت عاطفي و احساسي خود داري كند  .زيرا مجال بكار بردن جمالت عاطفي و
احساس برانگيز ،معموالً خطبه ها ميباشد  .او بايد بكوشد كه شنوندگان را در شرح و توضيح
موضوعات شريك نموده و آنها را همراه باخود به سوي هدف بكشاند و مقدمات رسيدن به
نتيجة مطلوب را هر لحظه در برابر شان قرار دهد .زمانيكه قناعت ذهني آنها را فراهم نمود ،رسيدن
به نتيجه هم براي شنونده و هم براي گوينده آسان ميشود .
مقدماتي كه محاضر را براي رسيدن به نتيجة مطلوب وضع ميكند بايد روي نكات و مسايل
واضح  ،ثابت و مورد قبول همگان قرار داشته باشد و از مسايلي دقيق و غير قابل فهم براي همگان و
مسايلي كه مشتبه بوده و خود آن قابليت مناقشه و اخذ و رد را داشته و محتاج به ثبوت دارد  ،خود
داري نمايد  .كه از جمله ميتوان از مسايلي كه به معاني و مفاهيم فلسفي معروف است نام برد .
بنابرين زمانيكه محاضر ميخواهد مثالً در مورد زندگي بعد از مرگ كه يكي از اصول عقيدة
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اسالمي است  ،درسي را ارائه نمايد  ،كفايت ميكند كه انظار مردم را به پديدة مرگ و زندگي در
همين دنيا جلب نموده و مرگ و زندگي اي را كه در عالم حيوان و نبات مشاهده ميكند در برابر
شان قرار داده و مثالهايي درين مورد ارائه كند تا حقيقت زنده شدن بعد از مرگ در اذهان شان
نزديك گردد .
اين منهج در قرآن كريم در جاهاي متعددي بكار رفته است  .چنانچه اهلل متعال ميفرمايد :
               
(           فصلت)/

« و از [ ديگر ] نشانه هاى او اين است كه تو زمين را خشك و بى گياه مي بينى  ،پس هنگامي
كه باران بر آن نازل مي كنيم  ،به شدت به جنبش درآيد و برآيد  .بى ترديد كسى كه زمين مرده
را زنده كرد  ،يقيناً مردگان را زنده مي كند ; زيرا او بر هر كارى تواناست »
درين مثال زندگي بعد از مرگ كامال مشهود و محسوس است  .زيرا ميبينيم كه زمين مرده
است و هيچ نوع گياهي ندارد  .اما زمانيكه اهلل متعال باران را بر آن فرود مي آرد زمين به حركت
آمده و گياه هاي گوناگوني با رنگهاي مختلف و بوهاي متفاوت در آن ميرويد و سرسبز ميگردد .
پروردگاريكه زمين را به اين گونه زنده ساخت و ،همان اهلل است كه شما را بعد از مرگ زنده
ميسازد  .پروردگاري كه انسان را از يك نطفة ناچيزي آفريد .پس اعاده و دوباره آفريدن آنها
بمراتب از آفريدن نخست آنها ميباشد .
(              ياسين)78/

« در حالى كه آفرينش نخستين خود را از ياد برده براى ما مثلى زد [ و ] گفت  :چه كسى اين
استخوان ها را در حالى كه پوسيده اند  ،زنده مي كند ؟ »
عالوه بر آنچه گفته شد  ،داعي بايد در محاضره اش زبان خشك و بيروح نداشته باشد  .بلكه
بايد با ياد آور شدن از بعضي حقايق شريعت و عقيدة اسالمي آنرا تا اندازة رنگ عاطفي و
وجداني دهد  .اين تحريك وجداني و دروني هميشه بر اساس برانگيختن مفاهيم و ارزشهاي
ايماني در نفس ممكن است .

بحث و مناقشه :

 – 743مناقشه و جدل اكثراً بين دو و يا چند نفر محدودي صورت ميگيرد كه هر كدام آنها
ديدگاه خود خاص خود را مطرح نموده و داليل خود را ارائه ميكنند .
احياناً داعي نيز مجبور به مناقشه و و مباحثه ميگردد و اين زماني است كه او دعوت خود را به
شخص ديگري عرضه ميدارد ولي مدعو بجاي اينكه دعوت اورا بپذيرد به بحث و مناقشه ميپردازد
 .درينصورت داعي مجبور ميگردد كه داليل و اعتراضات آنها را دفع نموده و سخنان آنها را به
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مناقشه بگيرد .
قرآن كريم تصوير هاي متعددي از مناقشات و بحثهايي را ذكر نموده است كه بين انبياي كرام
و اقوامشان صورت گرفته است  .چنانچه در حكايتي از نوح عليه السالم ميفرمايد :
                
               
 1          1  
               
(       األعراف)63-59/

« به يقين  ،نوح را به سوى قومش فرستاديم  ،پس به آنان گفت  :اى قوم من ! اهلل را بپرستيد ،
كه شما را جز او معبودى نيست  ،من قطعاً از عذاب روزى بزرگ بر شما مي ترسم )59(.
اشراف و سران قومش گفتند  :مسلماً ما ترا در گمراهى آشكار مي بينيم !( )60گفت  :اى قوم
من ! هيچ گمراهى و انحرافى در من نيست  ،بلكه من فرستاده اى از سوى پروردگار
جهانيانم  )61(.پيام هاى پروردگارم را به شما مي رسانم  ،و براى شما خيرخواهى مي كنم و از
سوى اهلل حقايقى را مي دانم كه شما نمي دانيد  )62(.آيا تعجب كرديد كه بر مردى از جنس
خودتان معارفى از سوى پروردگارتان آمده تا شما را [ از عذاب دنيا و آخرت ] بيم دهد  ،و تا
شما پرهيزكارى كنيد و براى اينكه مورد رحمت قرار گيريد ؟ !(» )63
پس مدعو در جريان مناقشه و بحث با داعي تا آنجا پيش ميرود كه او را متهم به گمراهي و
جهالت مينمايد  .اما داعي ازين اتهام جاهالنة مدعو نبايد به هيجان آمده و از جادة مناقشة منطقي
و آرام بيرون گردد و شفقت و مهرباني نسبت به مدعو را از دست بدهد  .چنانچه در مناقشة نوح
عليه السالم اين امر بخوبي به نظر ميرسد .
داعي بايد هميشه متوجه باشد كه هنگام بحث و مناقشه  ،همراه با ادب  ،تواضع و سكون
صحبت نموده و از بلند كردن آواز و اظهار غيظ و غضب بر جانب مقابل خود داري نمايد و
درهر صورتي از مستواي بلند اخالقي صحبت نموده و در حاليكه كلمات و جمالت نرم و فارغ
از هرنوع درشتي بكار ميبرد  ،با منطق قوي و مستدل سخن بگويد و حق را واضح نموده و به
اقناع جانب مقابل بكوشد  .اين مفاهيم را به صورت مجموعي ميتوان از آيت ذيل بدست آورد :
               
(            النحل)125/

« [ مردم را ] با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن  ،و با آنان به نيكوترين
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شيوه به بحث [ و مجادله ] بپرداز  ،يقيناً پروردگارت به كسانى كه از راه او گمراه شده اند و نيز به
راه يافتگان داناتر است »
اما اگر مدعو بر نظر باطل خود اصرار نموده و در مقابل دعوت لجاجت و عناد اختيار كرد ،
در آنصورت بحث و مناقشه با او بيهوده است و داعي بايد سلسلة بحث را قطع نموده و اين آيت
را بياد بياورد كه ميفرمايد .
               
(            يونس)108/

« بگو  :اى مردم ! يقيناً حق از سوى پروردگارتان براى شما آمد ; پس هر كه هدايت يابد ،
فقط به سود خود هدايت مي يابد و هر كه گمراه گردد  ،فقط به زيان خود گمراه مي شود ،
و من نگهبان شما نيستم »
(             الكهف)29/

« و بگو  [ :سخن ] حق [ كه قرآن است ]فقط از سوى پروردگار شماست ; پس هر كه
خواست ايمان بياورد  ،و هر كه خواست كافر شود »
قطع كردن سلسلة بحث و مناقشه در بعضي حاالت بهترين راه و روشي است كه داعي ميتواند
با استفاده از آن خود را از شر انسانهاي لجوج برهاند  .زيرا در جامعه عدة وجود دارند كه بحث و
مناقشه با آنها هيچ نتيجة جز ضياع وقت ندارد و مقصد آنها از بحث و مناقشه دريافت حق
نميباشد  ،بلكه ميخواهند ازين طريق بزرگي و چيزفهمي خود را ثابت نموده و با لجاجت و عناد
در مقابل دعوت اسالمي سد واقع شوند .
اهلل متعال در مورد اينگونه ميفرمايد :
               
(   األنعام)7/

« و اگر ما نوشته اى روى صحفه اى بر تو نازل كنيم كه آنان آن را با دست خود لمس كنند ،
باز كفر پيشگان مي گويند  :اين جز جادويى آشكار نيست ! ! »

امر به معروف و نهی از منکر :

 -744امر به معروف و نهي از منكر در غالب اوقات با سخن و زبان صورت ميگيرد  .كما
اينكه شامل دعوت غير مسلمين بسوي اسالم و دعوت مسلمان گنهكار بسوي توبه و ترك گناه و
اطاعت از پروردگار ميباشد  .امر به معروف و نهي از منكر گاهي متوجة شخص معيني ميگردد و
گاهي هم يك گروه از مردم را به صورت عام مورد خطاب قرار داده و از آنها ميخواهد كه به
احكام اسالمي عمل نموده و از اعمال غير اسالمي دستبردار شوند .
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اين شيوة دعوت قواعد و ضوابطي دارد كه هر دعوتگر لزوماً بايد آنها را بداند .

قواعد امر به نيکی و نهی از بدی :

 – 745قاعدة اول  :داعي بايد معروف را كه مردم را بسوي آن دعوت ميكند  ،بصورت درست
بشناسد  .از منكري كه منع ميكند بايد آنرا بخوبي درك نمايد  .حتي علماي سلف رحمهم اهلل گفته
اند كه « امر به معروف و نهي از منكر نكنند مگر كسانيكه معروف و منكر را به درستي ميشناسند »
اين مسئله كامالً آشكار و واضح بوده ضرورتي به دليل ندارد  .زيرا كسيكه ميخواهد كه
بيماري را تحت تداوي خود قرار دهد الزم است كه قبل از هر چيز ديگر مرض را بخوبي بشناسد
و در وجود مريض تشخيص دهد  .در قدم دوم بايد دواء را به صورت درست بشناسد تا دواي
مناسب تجويز كرده بتواند و به تعبير مختصر اينكه طبيب كامل و حاذق باشد  .اين قاعده را ميتوان
از آيت ذيل بدست آورد :
                  
(   يوسف)108/

« بگو  :اين طريقه و راه من است كه من و هر كس پيرو من است بر پايه بصيرت و بينايى به
سوى اهلل دعوت مي كنيم  ،و اهلل از هر عيب و نقصى منزّه است و من از مشركان نيستم »
و بصيرت شامل قاعدة ميشود كه در فوق ذكر نموديم .
 - 746قاعدة دوم  :دومين قاعده درين راستا اتخاذ روش نرم و ماليم است كه داعي بايد آنرا
مراعات نمايد  .اين قاعده را ميتوان ازين امر اهلل متعال بدست آورد كه خطاب به موسي و هارون
عليهما السالم ميفرمايد :
(                 طه)44-43/

« هر دو به سوى فرعون برويد ; زيرا او [ در برابر اهلل ] سركشى كرده است  )43(.پس با
گفتارى نرم به او بگوييد  ،اميد است كه هوشيار شود و [ آيين حق را بپذيرد ] يا بترسد [ و از
سركشى باز ايستد » )44(] .
و سخن نرم كه در آيت فوق به آن امر شده است  ،در آيت ديگر چنين تفسير گرديده است :
(        1      النازعات)19-18/

« پس به او بگو  :مي خواهى [ از آلودگى شرك و طغيان ]پاك و پاكيزه شوى ؟( )18من تو
را به سوى پروردگارت راهنمايى مي كنم تا از او بترسى [ و از طغيان دست بردارى » )19(] .
اين سخن در عين حاليكه حق را به صورت خيلي صريح بيان نموده است  ،مملوء از رفق و
نرمي بوده و سبب تحريك و برانگيخته شدن نفسهاي ملوث با باطل نميگردد  .موسي عليه السالم
بعد از گفتن اين سخن  ،دامنة لطف و مهرباني را گشوده و ميگويد :

اصول دعوت

615 www.eslahonline.net

(             طه)48/

« مسلماً و يقين ًا به ما وحى شده است كه عذاب بر كسى است كه [ آيات حق و پيامبران
را ]تكذيب كند و از آن رو برگرداند »
اين يك تهديد خيلي لطيف و ماهرانة است كه به فرعون صورت ميگيرد  ،درينجا موسي عليه
السالم عذاب را به صو رت مستقيم متوجة فرعون نميسازد  .بلكه با لطافت و تحذير خيلي دقيق
ميگويد « عذاب باالي كساني فرود مي آيد كه دروغ پنداشتند و روگشتاندند»
پس وقتيكه اهلل متعال موسي عليه السالم را  ،در حاليكه موسي عليه السالم معصوم بوده و در
حفظ و رعايت اهلل متعال قرار دارد به گفتن سخنان نرم و مملوء از لطافت و مهرباني امر ميكند ،
ديگران به هيچ صورت ازين قاعده مستثني و بيرون مانده نميتواند و بايد هميشه با سخنان نرم و
همراه با مهرباني و لطافت با مردم مواجه شوند  .زيرا هيچ دعوتگري بهتر از موسي عليه السالم
بوده نميتواند و هيچ مخاطبي هم بدتر و خبيث تر از فرعون وجود ندارد .
در حديث شريف ميخوانيم :
صلاى ا ِ ا
ال إِ ان يِ
صلاى ا
الرفإ اق اَل يا ُكو ُن ِِف
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام قا ا
« اع إن اعائِ ا
ب ا
اب ا
اَّللُ اعلاإيه او اسل ام اع إن الناِ ِي
شةا ازإو ِج النِ ِي
اش إي ٍء إِاَل ازاناهُ اواَل يُ إن ازعُ ِم إن اش إي ٍء إِاَل اشاناهُ » (صحيح مسلم  ،کتاب الرب و الصله)

« از عايشه زوجة گرامي رسول اهلل  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :رفق و نرمي در
هيچ كاري نميباشد مگر اينكه آنرا مزين ميسازد و از هيچ كاري دور نميشود مگر اينكه سبب فساد
آن ميگردد»
و در حديث ديگري ميخوانيم كه :
ول اِ
ال اَّي اعائِ اشةُ إِ ان ا
صلاى ا
صلاى ا
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام قا ا
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام أا ان ار ُس ا
«ع إن اعائِ ا
اَّلل ا
ب ا
اَّللا
شةا ازإو ِج الناِ ِي
ِ
الرفإ ِق ما اَل ي إع ِطي اعلاى الإعُ إن ِ
ب يِ
ف اواما اَل يُ إع ِطي اعلاى اما ِس اواهُ » (صحيح مسلم
ارفِي ٌق َُِي ُّ
الرفإ اق اويُ إعطي اعلاى يِ ا ُ
 ،ابب فضل الرفق)

« از ام المؤمنين عايشه همسر گرامي رسول اهلل  روايت است كه رسول اهلل  فرمودند  :يقين ًا
اهلل رفيق است و رفق را دوست دارد  .و درمقابل رفق پاداشي ميدهد كه در درشتي و كار هاي
ديگري نميدهد »
و بدون شك سخن نرم گفتن در دعوت الي اهلل و امر به معروف و نهي از منكر در مفهوم رفق
كه در حديث فوق ذكر گرديده و مسلمانان را مكلف به مراعات آن نموده است شامل ميباشد .
اما ممكن است كه داعي در بعضي حاالت از شيوة نرمگويي و رفق خارج گردد  .اما بروي
الزم است كه در بيشتر اوقات نفس خود را تحت كنترول گرفته و جانب رفق را مراعات نمايد .
زيرا يگانه راه درست و مؤثر همين منهج ميباشد و سنت نبوي صحت آنرا ثابت نموده و پيامبر 
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هميشه آنرا در تعاملش با ديگران مراعات نموده است  .چنانچه در حديث شريف ميخوانيم :
ِ
ول اِ
ُصلِيي ام اع ر ُس ِ
صلاى ا ِ ا ِ
إت
السلا ِم ِيي قا ا
« اع إن ُم اعا ِوياةا بإ ِن ا إحلا اك ِم ُّ
س ار ُج ٌل ِم إن الإاق إوم اف ُقل ُ
اَّلل ا
ال باإيناا أ ااَن أ ا
ا
اَّللُ اعلاإيه او اسل ام إ إذ اعطا ا
ك ا
ض ِربُو ان ِِبايإ ِدي ِه إم اعلاى أافإ اخ ِاذ ِه إم
إل أِيُمياا إه اما اشأإنُ ُك إم تا إنظُُرو ان إِاا
ل فا اج اعلُوا يا إ
يا إر اْحُ ا
صا ِرِه إم اف ُقل ُ
اَّللُ اف ارام ِاِن الإاق إوُم ِِبابإ ا
إت اوا ثُك ا
ت افلا اما صلاى رسو ُل اِ
افلا اما رأايُتهم يص ِمتُوناِّن ل ِ
صلاى ا
اكِيّن اس اك ُّ
ت ُم اعلِي ًما اقإبلاهُ اواَل
اَّللُ اعلاإي ِه او اسلا ام فابِأِاِب ُهاو اوأِيُمي اما ارأايإ ُ
اَّلل ا
ا اُ
اإ ُ إ ُ ا ي
بع اده أاحسن تاعلِيما ِمإنه افو اِ
صلُ ُح فِ ايها اش إيءٌ ِم إن اك اَلِم الن ِ
ااس
ضارباِّن اواَل اشتا امِّن قا ا
ال إِ ان اه ِذ ِه ال ا
اَّلل اما اك اهارِِن اواَل ا
ص اَلةا اَل يا إ
اإ ُ إ ا ا إ ً ُ ا
ِ
ِ
إِاّنا ُهو الت ِ
يح اوالتا إكبِريُ اوقار ااءةُ الإُق إرآن » (صحيح مسلم ،کتاب املساجد و مواضع الصَله)
اسب ُ
ا إ
« از معاويه بن الحكم سلمي روايت است كه گفت  :در حاليكه من در جماعت با رسول اهلل 
نماز ميخواندم  ،ناگهان مردي از نماز گذاران عطسه زد  .من گفتم « يرحمك اهلل »  .حاضرين با
گوشة چشم بمن نگاه كردند  .گفتم  :مادرم بر من گريه كند ! شما را چه شده است كه بسوي من
نگاه ميكنيد ؟! آنها (بخاطريكه مرا خاموش نمايند) به زدن دستها به رانهاي خود شروع كردند  .چون
ديدم كه آنها ميخواهند كه خاموش شوم  ،ناچار خاموشي اختيار كردم  .چون رسول اهلل  نمازش را
اداء كرد  .پدر و مادرم فدايش ! هيچ معلمي قبل از او و بعد از او بهتر و خوبتر از ايشان نديدم ،
سوگند به اهلل كه نه بر من خشم گرفت و نه هم مرا زد و نه دشنامم داد  .بلكه گفت  :اين نماز است
و سخن گفتن در آن درست نيست  .بلكه نماز سراسر تسبيح  ،تكبير و قرائت قرآن است »
 – 747قاعدة سوم  :در نظر گرفتن مصالح و مفاسد در امر بالمعروف و نهي از منكر ميباشد .
به اين معني كه سخن امر كننده به نيكي و نهي كننده از منكر بايد آگاهانه بوده و به مصلحت
توجه داشته باشد و در عين حال توان و قدرت خود را نيز در نظر بگيرد  .بنابرين اگر مصالح و
مفاسد در امر و نهي محتمل بود بايد ببيند كه در امر و نهي اي كه صادر ميكند مصلحت آن
بزرگتر است و يا مفسدة آن بيشتر است  .اگر مصلحت بزرگتر از مفسده بدست مي آمد در
آنصورت به امرو نهي اقدام نمايد  .ولي اگر مفسدة آن بزرگتر از مصالح احتمالي آن بنظر مي آمد
بايد از آن خود داري نمايد كه در بعضي حاالت حتي حرام ميباشد 1 .
 – 728قاعدة چهارم  :اين قاعده در مورد خلط بودن معروف با منكر ميباشد  .يعني در اصل
مسئوليت داعي اينست كه به سوي معروف دعوت نموده و از منكرات منع نمايد  .اما در بعضي
اوقات با شخصي يا گروهي مواجه ميگردد كه معروف ومنكر را باهم خلط نموده اند و هردو را
در كنار هم عمل ميكنند و يا هردوي آنرا بصورت يكسان ترك مينمايند  .درينصورت داعي بايد
توجه داشته باشد كه اگر مصلحت معروف بزرگتر است بايد عمل مردم را تأييد نموده و به آن امر
نمايد  .اگرچه بعضي منكرات در ضمن آن وجود داشته باشد  .اما اگر عمل منكري را انجام
======================================================
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مدهند كه در ضمن آن بعضي نكات خوب وخير وجود دارد و شر آن بزرگتر از خير آن ميباشد ،
درينصورت بايد از آن نهي كند  .اگرچه خير و خوبيهاي موجود در آن فوت گردد  .و اگر حكم
آن نزد داعي واضح نبود بايد در مورد آن توقف نمايد تا زمانيكه حكم موضوع برايش معلوم
گردد  .و بعد از كسب علم در آن مورد با اخالص و احسان به كارش ادامه دهد .
 – 749قاعدة پنجم  :تبليغ به اندازة توان و امكانات الزم است .يعني از شروط اداي وجيبة
تبليغ اين نيست كه دعوت و امر به معروف و نهي از منكر از سوي داعي به تمام انسانهاي مكلف
در جهان رسانده شود  .زيرا اين امر كه از شروط اداي رسالت پيامبر  نيست  ،چگونه در كاريكه
از توابع و دنبالة آن بحساب مي آيد واجب گردد ؟
بلكه شرط اينست كه براي تمام مكلفين امكانات رسيدن دعوت مهياء گردد  .بعد از آن كه
داعي مكلفيت خود را درين زمينه انجام داده و وجيبة كه بدوش داشت به خود اداء كرد  ،آنها
بخاطر رسيدن دعوت و امر به معروف و نهي از منكر تالش نميكنند  ،درينصورت كوتاهي از
مردم است نه از داعي »1

نوشـتن :

 – 750چنانچه قبالً تذكر داديم  ،كتابت و نوشتن نيز در جملة سخن در راه دعوت الي اهلل
بحساب مي آيد  .نوشتن در مجال دعوت به اشكال گوناگوني صورت ميگيرد  .از جمله اينست
كه رسايل و مكتوبهايي براي اشخاص معين و مشخص نوشته وآنها را بسوي اسالم دعوت نمايد
و يا اينكه به تأليف و نوشتن كتب و مقاالت اقدام نموده و دعوت اسالمي را براي همگان برساند
 .تمام اين شيوه هاي كتابت از بهترين وسايل دعوت شمرده ميشود .
رسول اهلل  به نوشتن رسايل و پيامهايي به پادشاهان و بزرگان ممالك غير اسالمي امر نموده و
آنها را به قبول اسالم دعوت نموده اند .چنانچه نامه هايي به كسري  ،هرقل  ،مقوقس و غيره
فرستادند  .علماي اسالم نيز با نوشتن مكتوبها و رسايل عنواني امراء و حكام مسلمين آنها را بسوي
معروف دعوت نموده و از منكرات نهي نموده اند  .مانند رسايل امام اوزاعي  كه عنواني والي
حكومت عباسي در شام نوشته و او را در مورد اهل ذمه و مراعات حقوق آنها توصيه نمود .
تأليف كتاب در شرح مفاهيم و ارزشهاي اسالمي  ،نوشتن بحثها و مقاالت و بيان احكام
اسالمي نيز از وسايل خيلي مفيد در راه دعوت ميباشد  .مخصوصاً اگر زمينة ترجمة آن به زبانهاي
ديگر و براي كساني برابر شود كه ميخواهيم اسالم را برايشان معرفي نماييم  .و يا اين وسيله است
كه ميتوان اسالم را به هزاران انساني برسانيم كه زبان عربي را نميدانند و به همين علت از ارزشها
و معاني اسالم بيخبر مانده اند .
======================================================
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در نوشتن كتب و رسايل بايد توجه داشته باشيم كه فهم و مستواي علمي عامة مردم را در نظر
بگيريم تا تعداد زيادي از آن مستفيد گردد  .به همين منظور داعي بايد خيلي ساده  ،واضح و بدون
تكلف بنويسد تا كم علم ترين افراد جامعه نيز از مزاياي آن بهرمند گردند  .و بايد شرح مفاهيمي
را در اولويت كار خود قرار دهد كه دانستن آن براي فرديكه ميخواهد به اسالم داخل گرديده و به
احكام آن عمل نمايد  ،ضروري و مهم پنداشته ميشود  .و بكوشد كه در نوشته هايش مسايل
اختالفي و نكات خيلي دقيق علمي و فقهي را نياورد و در عين حال كه مختصر و كوتاه مينويسد
بايد مفاهيم را به صورت درست اداء كند .

بخش دوم
تبلیغ عملي دين
 – 750مقصد از عمل در مجال دعوت اينست كه داعي بخاطر ازالة منكرات به صورت عملي
اقدام نمايد كه در بيشتر اوقات همين طريقه براي ازالة منكرات مورد استفاده قرار ميگيرد  .همچنان
جايز است كه در عملي كه انجام ميدهيم  ،منكر به صورت مستقيم مورد انكار قرار نگيرد بلكه به
صورت غير مستقيم و با اقامة معروفي منكرات نابود گردد  .مانند ساختن مسجد  ،مدرسه و امثال
آن كه سبب اقامة شريعت الهي در بعضي جوانب گرديده و بمثابة دعوت خاموشي بسوي اسالم
و فضايل اسالمي بحساب مي آيد و فعال ترين وسيلة نشر دعوت الي اهلل ميباشد .
قواعد عمومي در ازالۀ عملي منكر :
 – 752دليل اساسي در وجوب ازالة منكرات حديث مشهوري است كه ميفرمايد :
« مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ َأضْعَفُ
الْإِيمَانِ » ( صحيح مسلم  ،كتاب اإليمان  ،عن ابي سعيد الخدري )
« كسي از شما كه منكري را ديد بايد آنرا با دستش تغير دهد  .اگر نميتوانست با زبانش آنرا
تغير دهد و اگر نميتوانست با قلبش و اين ضعيف ترين ايمان است »
يكي از صورتهاي از بين بردن عملي منكرات اينست كه موانع را از سر راه خير و دعوت حق
برداريم  .زيرا هر منكري كه در جامعه جاي ميگيرد به اندازة وسعت خود و حتي بيشتر از آن خير
و دعوت حق را تحت الشعاع قرار ميدهد  .بنابرين دور كردن موانع راه دعوت حق  ،راه تحقق
خير و خوبي را در برابر مردم باز نموده و آنها به آساني ميتوانند كه بسوي معروف حركت نماييند.

 – 753در باب امر به معروف و نهي از منكر قواعد عمومي اي را ذكر نموديم  .اين قواعد

درينجا نيز مورد تذكر ميباشد  .بنابرين داعي بايد از فقاهت و علميت الزم در مورد منكراتي داشته
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باشد كه ميخواهد آنها را از بين ببرد  .و بايد در ازالة آن رفق و نرمي را فراموش نكند  .زيرا مقصد
او از بين بردن منكرات است نه اينكه ميخواهد از مردم انتقام بگيرد  .اين نكته را در حديث نبوي
ذيل بخوبي مشاهده كرده ميتوانيم :
ول اِ
ِِ ِ ِ
ِ
اَّلل  ادعُوهُ اوأ إاه ِري ُقوا اعلاى با إولِِه اذنُوًاب ِم إن ام ٍاء أ إاو
ال اِلُإم ار ُس ُ
ااس لاي اقعُوا بِِه اف اق ا
« أا ان أا إعارابيًّا ااب ال ِِف ال اإم إسجد افثا اار إلإايه الن ُ
ِ
ِ
ِ ٍ ِ ِ
ين » (صحيح البخاری ،کتاب األدب عن ابی هريره )
س ِر ا
س ِر ا
ين اواَلإ تُإب اعثُوا ُم اع ي
اس إج ًَل م إن اماء فاإاّنا بُعإثتُ إم ُميا ي
« مرد باديه نشيني در مسجد بول كرد  ،مردم به خشم آمده و ميخواستند كه او را بزنند  .اما
رسول اهلل  فرمود  :او را بگذاريد ! وباالي بولش دلوي پر از آب را بريزانيد ( تا آنجا پاك گردد)
شما كه آسان كننده بر انگيخته شده ايد  ،سختي كننده كه بر انگيخته نشده ايد !!»
الزم است كه قبل از اقدام به ازالة منكر معيني به مفاسد و مصالح كار خود دقت نمايد و
اضرار و منافعي را كه بر كارش مرتب ميگردد بايد به درستي تعين نمايد  .همچنان قاعدة چهارم
را كه در مورد اختالط معروف و منكر ذكر نموديم بايد در نظر داشته و مالحظه نمايد كه در
مورد شخصي كه منكرات را همراه با بعضي معروف را مرتكب ميشود و يا معروفهاي آميخته با
منكرات را انجام ميدهد  ،كدام نوع اقدام مفيد و مناسب است .
 – 754درينجا قواعدديگري را در مورد ازالة منكرات مي افزاييم كه عبارت اند از :

قاعدۀ اول :

كسيكه اقدام به ازالة منكر ميكند بايد از توان و قدرت الزم براي ازالة آن برخوردار باشد  .البته
قدرت و توان هر داعي نظر به موقعيت و جايگاه اجتماعي او متفاوت ميباشد  .بر سبيل مثال امير
عمومي از بيشترين قدرت برخوردار است زيرا امر و نهي در اختيار او قرار داشته و سلطة دولتي و
شرعي در دست او ميباشد  .لذا او بيشتر از ديگران توان ازالة منكر را داشته و نسبت به همه
بيشترين مسئوليت را بعهده دارد  .مرد در خانه اش سلطة شرعي داشته و امر و نهي او مورد قبول
ميباشد  ،لذا او در محيط خانوادگي خود مسئول بوده و بايد به ازالة منكرات اقدام نمايد .
وجوب ازالة منكر فقط در صورتي ساقط ميگردد كه موانع شرعي و معاذير مقبول در شريعت
عرض اندام نموده و او را از انجام اين مسئوليت بازد دارد  .كه يكي ازين موانع شرعي اينست كه
ازالة بعضي از منكرات سبب مفاسد بزرگتر گرديده و وخامت اوضاع را بيشتر سازد  .درينصورت
است كه داعي در روشنايي قواعد فوق الذكر عمل مينمايد .

 – 755اگر داعي توان الزم براي ازالة منكر را نداشت و يا در صورت ازالة منكر  ،مفسدة

بزرگتر از آن بروز ميكرد و يا ضرر غير قابل تحملي را متوجة شخص داعي نموده و او را حتي از
تغير زباني منكر نيز مانع ميگرديد  ،درينصورتها بايد از اقدام عملي براي تغير منكر اجتناب نموده و
به تغير قولي آن متوسل شود و اگر اين توان را نيز در خود نميديد به تغير قلبي منكر اكتفاء كند
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چنانچه كه در حديث فوق بيان شده است .

 – 756از تطبيقات عملي اين قاعده در عصر نبوت ميتوانيم از آزاد گذاشتن عبداهلل بن ابي و

ساير منافقين در مدينه ياد آور شد  .رسول اهلل  باوجود اينكه نفاق آنها را ميدانست بازهم از
مؤاخذه و مجازات آنها اجتناب كردند  .زيرا ميدانستند كه آنها طرفداران و همكاراني دارند كه
بنابر تعصبات جاهلي در كنار او ايستاده اند ومجازات آنها كه يگانه راه ازالة اين منكر است سبب
ميگردد كه معروف بزرگتري كه وحدت مسلمين است از بين برود و قومش بخاطر تعصب و
حميت قومي به خشم آيند و اين كار سبب متنفر شدن قبايل دور دست از اسالم گرديده و براي

دشمنان اسالم زمينة تبليغات سوء آماده گرديده و به مردم ميگويند كه محمد  اصحاب و يارانش
را به قتل ميرساند .

قاعدۀ دوم :
 – 757كراهيت داشتن و بد ديدن منكر آخرين درجة مقابله با منكر بوده و هيچ نوع تساهل ،

رخصت و كوتاهي در آن جايز نميباشد  .عالوه برآن با تأكيد بايد گفت كه ؛ هر مسلمان بايد منكر
را به صورت كامل و قطعي بد ديده و هيچ نوع تساهلي در برابر آن نداشته باشد  .زيرا مقتضاي
ايمان اينست كه مؤمن محبت و دشمني او با گفتارها و كردار ها موافق با محبت و يا دشمني اهلل با
همان اعمال و اقوال باشد  .و هرگونه نقصي درين موافقت در هردو جانب نشاندهندة نقص ايماني
ميباشد  .زيرا بغض قلبي در برابر منكر هيچ ضرري را از ناحية ديگران متوجة انسان نميسازد  .پس
كسيكه منكر را در قلب خود بد نميبيند  ،معلوم ميشود كه به نقص ايماني گرفتار بوده و قلب مردة
در سينه دارد  .چنانچه در حديثي كه مراتب تغير منكر را با دست و زبان ذكر نموده است  ،در آخر
آن وارد گرديده است كه « بعد ازين به اندازة دانة ارزن در قلب او ايمان نخواهد بود »
اما ازالة منكر با دست به حسب توان واجب ميباشد  .زيرا اهلل متعال هيج كسي را باالتر از
توانش مكلف نميگرداند و زمانيكه كراهيت قلبي در مقابل منكر به صورت كامل وجود داشته و
ارادة كاملي در ازالة آن وجود داشته باشد  ،درينصورت است كه فرد مسلمان مكلفيت خود را به
اندازة توان خود انجام داده است و مستحق ثواب شناخته ميشود .

قاعدۀ سوم :

 – 758اين قاعده عبارت از جواز استعانت به بعضي كارهاي مباح براي تغير منكر ميباشد .
اساس اين مسئله در مشروعيت تأليف قلوب انسانهايي بسوي اسالم نهفته است تا آنكه از شر
دستبردار گرديده و بسوي خير حركت كنند  .اگر چه اين تأليف بوسيلة مال ممكن باشد ،داعي

بايد از بذل آن خود داري نكند  .چنانچه از عمر بن عبدالعزيز  روايت شده است كه ميفرمود « :
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سوگند به اهلل كه هيچ كاري از امر دين را در مقابل شان قرار نميدهم مگر اينكه گوشة از دنيا را نيز
با آن همراه ميسازم تا بوسيلة آن دلهاي شان را نرم نمايم  .تا مبادا اعمال و كرداري از آنها در
برابرم صادر گردد كه توان و طاقت برداشت آنرا نداشته باشم »
بنابرين براي داعي جايز است كه شخصي را در برابر منكري كه ترك ميكند  ،عوض مناسبي
بدهد  .مثالً اگر پسرش يا يكي از دوستانش به گناه قمار گرفتار بود  ،ميتواند كه برايش جايزة
تخصيص دهد كه در صورت پيشي گرفتن از ديگران در يك مسابقة جايز مانند دوش  ،اسپ
سواري  ،تير اندازي و امثال آن نصيبش خواهد شد .و اگر گرفتار منكري چون بيهوده گردي و
رفتن به اماكن لهو و لعب بود  ،ميتواند كه در مقابل آن برايش زمينة سفرهاي پاك و منزه از
منكرات را آماده سازد و اگر ميالن به رشوت ستاني و اخذ اموال مردم داشت  ،ميتواند كه در
عوض ترك آن معاش و اجورة او را بيفزايد .

بخش سوم
تبلیغ بوسیلۀ سیرت نیك
اهمیت سیرت نیك :
 – 759يكي از وسايل بسيار مهم و مؤثر در دعوت الي اهلل و جذب مردم بسوي اسالم عبارت
از سيرت نيكوي داعي و كردار نيك و صفات حميده و اخالق پاكيزة او ميباشد كه داعي را قدوه
و مقتداي نيك براي ديگران قرار ميدهد  .او با اين صفات و خصايل نيك خود همچون كتاب
مفتوح در برابر ديگران قرار گرفته و مردم ميتوانند كه در شخصيت او ارزشها و مفاهيم اسالمي را
به خوانش بگيرند و بسوي اين ارزشها به حركت افتند  .زيرا تأثيرگذاري بوسيلة كردار و روش
صالح ،بمراتب بيشتر از گفتار ميباشد .

 – 760با مراجعه به تاريخ دعوت اسالمي ميبينيم كه در اكثر مناطق اسالم بوسيلة سيرت

نيكوي مسلماناني نشر گرديده است كه انظار غير مسلمين را بخود جلب كرده و آنها را بسوي
اسالم و قبول دين الهي كشانده است .
پس قدوة حسنه كه داعي با سيرت نيكوي خود براي ديگران تقديم ميكند  ،در حقيقت امر
دعوت عملي مردم بسوي اسالم بوده و غير مسلمين حقانيت اسالم را در وجود آنها مشاهده
نموده و متيقن ميشوند كه اسالم از سوي اهلل متعال نازل گرديده است  .بخصوص انسانهاي كه از
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فطرت سليم و عقل سالم برخوردار اند زود تر از ديگران به اين حقيقت دست مييابند .

 – 761از سوابق تاريخي در اهميت سيرت نيك براي داعي و اثر آن باالي مدعو و ايمان آوردن

آنها ميتوان از ايمان آوردن خديجه رضي اهلل عنها ياد آور شد  .زمانيكه رسول اهلل  از غار حراء
برگشته و حادثة را كه در آنجا رخ داد  ،به خديجه رضي اهلل عنها شرح داد ايشان در جواب گفتند :
اَّلل أاب ًدا إِنا ا ِ ِ
« و اِ
ِ
إسب الإم إع ُدوم وتا إق ِري الضاي ا ِ
ِ
ْي اعلاى نا اوائِ ِ
ب ا إحلاِيق »
اَّلل اما ُيإ ِز ا
ف اوتُع ُ
إ
يك اُ ا
ك لاتاص ُل الارح ام اواَتإم ُل الإ اك ال اوتاك ُ ا ا ا
ا
(صحيح البخاری ،کتاب بدء الوحی  ،عن عايشه رضی اَّلل عنها )

« سوگند به اهلل كه اهلل ترا هيچ وقت رسوا نميسازد  .زيرا تو صلة رحم را پيوست ميداري از
ناتوانان دستگيري ميكني ،به مساكين معاونت ميرساني  ،مهمان را گرامي ميداري و مردم را در
مشكالت حق كمك مينمايي»

به اين ترتيب صفات نيكو و سيرت حسنة او را ياد آور شده و مطابق آن رسالت پيامبر  را

تصديق نمود .
در حديث ديگري ميخوانيم كه :

« مرد باديه نشيني نزد رسول اهلل  آمده و پرسيد :تو كيستي ؟
ايشان فرمود  :من محمد بن عبداهلل هستم .
اعرابي گفت  :تو همان كسي هستي كه ترا كذاب ميخوانند ؟

پيامبر  فرمود  :من همان كسي هستم كه مرا كذاب گمان ميكنند .
اعرابي گفت :اين چهرة تو چهرة درغگويان نيست  .بسوي چه چيزي دعوت ميكني؟

چون رسول اهلل  امور اسالم را برايش شرح داد  ،مرد باديه نشين گفت  :من بتو ايمان آوردم
و شهادت ميدهم كه جز اهلل واحد هيچ معبود برحقي نيست و محمد فرستادة اهلل است »
درين روايت ميبينيم كه مرد باديه نشين از چهره و برخورد نيكوي شان كه از مشخصات اهل
صدق و راستي است  ،دانست كه او پيامبر راستين اهلل ميباشد و دعوتي را كه ارائه ميكند حق
ميباشد .
بنیادهاي سیرت حسنه :
 – 762سيرت حسنه و نيكويي كه داعي را بحيث قدوه و مقتداي ديگران قرار ميدهد بر دو
اصل عمده استوار ميباشد  .يكي اينكه از حسن خلق برخوردار باشد  .ديگر اينكه قول و عملش با
هم مطابقت داشته باشد  .زمانيكه اين دو اصل در شخصيت داعي تكامل يافت  ،سيرت او بحيث
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اسوه و پيشوا براي ديگران قرار گرفته و دعوت خاموشي را بسوي اسالم رهبري خواهد كرد .
اما اگر يكي ازين دو اصل در شخصيت او وجود نداشت  ،سيرت او نه تنها بحيث رهنماي
ديگران واقع نميگردد بلكه سبب متنفر شدن مردم از اسالم ميگردد  .پس داعيان الي اهلل بايد از
پروردگار شان بترسند و به اين دو اصل مهم توجة جدي نموده و با سيرت ناقص خود سبب
متنفر شدن مردم از اسالم نشوند .

اصل اول –

اخالق حسنه :

در مورد حسن خلق در فصلهاي گذشته بحثهايي داشتيم كه تحت عنوان اخالق داعي شرح و
توضيح گريدد و درينجا ضرورتي به تكرار تمام آن ديده نميشود  .اما درينجا به دو صفت مهم
اخالقي يكبار ديگر اشاره نموده و تأكيد ميكنيم كه اين دو صفت براي داعي اشد ضرورت ميباشد
 .و آن عبارت از صبر و گذشت است  .زيرا داعي حتماً مورد آزار و اذيت قرار گرفته و با
مشكالتي در مسير دعوت مواجه ميشود اگر صبر و حلم در شخصيت او به درجة پختگي نرسيده
باشد  ،حتماً برخورد نادرستي از وي سرزده و به گفتة امام ابن تيميه « فسادي كه ايجاد ميكند
بيشتر از اصالحي خواهد بود كه ببار مي آورد »  .اهلل متعال ميفرمايد :
(          األعراف)1/

« عفو و گذشت را پيشه كن  ،و به كار پسنديده فرمان ده  ،و از نادانان روى بگردان »
واز زبان لقمان عليه السالم حكايت مينمايد كه فرمود :
       9         
(    لقمان)1/

« پسركم ! نماز را برپا دار و مردم را به كار پسنديده وادار و از كار زشت بازدار و بر آنچه [ از
مشكالت و سختى ها ] به تو مي رسد شكيبايى كن  ،كه اينها از امورى است كه مالزمت بر آن
از واجبات است »
به همين علت است كه پيامبر  و ساير انبياي كرام را كه ائمة دعوت اند به صبر امر نموده و
ميفرمايد :
(      9  9 األحقاف)5/

« پس صبر كن همان گونه كه پيامبران اولوالعزم صبر كردند »
بلكه صبر را همراه و يكجا با رسالت ذكر نموده است كه اهميت ولزوم آنرا براي هر
دعوتگري ثابت ميسازد  .چنانچه اهلل متعال در نخستين آيتي كه بعد از مأمورشدن رسول اهلل  به
تبليغ نازل كرد  ،فرمود :
        9        
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(   9    المدثر )-1/
« اى جامه برخود پوشيده !( )1برخيز و بيم ده  )(،و پروردگارت را بزرگ دار  )(،و جامه ات را

پاك كن )4(،و از پليدى دور شو( )5و [ احسانت را بر ديگران ] در حالى كه [ آن را ] بزرگ
و فراوان بينى  ،منت مگذار  )6(،و [ بر آزار دشمنان ] براى پروردگارت شكيبايى ورز » )7(.
مي بينيم كه آيات فوق الذكر رسالت بسوي خلق را با امر به انذار آغاز نموده و آنرا با امر به
صبر كردن به آخر رسانده است  .بنابرين گفته ميتوانيم كه دومين وجيبة داعيان بعد از انذار ،صبر
ميباشد .
حقيقت اينست كه داعي بوسيلة صبر و گذشت در برابر جاهالن و اذيتهاي آنها چنان
مؤفقيتهايي را بدست مي آورد كه بدون اين دو صفت حصول آن براي او ممكن نميباشد  .و حتي
گفته ميتوانيم كه اين دو صفت حميده در هر صورتي سبب هدايت مردم و پذيرش دعوت حق از
سوي معاند ترين افراد نيز خواهد شد .

اصل دوم

 -مطابقت قول و عمل :

 – 764اصل دوم درين رابطه كه خيلي مهم است  ،اينست كه عمل داعي بايد مطابق قول او
باشد  .بنابرين داعي بايد از اعمالي كه با سخنانش مخالف است جداً خود داري كند  .زيرا نفس
انساني به گونة است كه از سخنان كسي كه قول و عملش يكسان نيست  ،متأثر نميشود  .به همين
علت است كه شعيب عليه السالم اعالن مينمود كه :
(           هود )88/

« و من نمي خواهم آنچه كه شما را از آن باز مي دارم خود مرتكب شوم »
و اهلل متعال از مخالفت كردار با اقوال به شدت نهي نموده و از ارتكاب آن برحذر داشته است.
       9          
(   الصف)-/

« اى مؤمنان ! چرا چيزى را مي گوييد كه خود عمل نمي كنيد ؟( )2نزد اهلل به شدت موجب
خشم است كه چيزى را بگوييد كه خود عمل نمي كنيد » )3(.
پس داعي بايد هميشه بكوشد كه كردار و افعالش موافق با گفتارش بوده و آنچه ميگويد در
عمل پياده نمايد تا سخن و دعوتش مورد قبول مردم واقع گردد .
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اصول دعوت

خاتمـه
 – 765اين بود شرحي در مورد اصول دعوت كه اهلل متعال برايم ممكن و ميسر ساخت  .پس
اگر در سخنانم راه صواب را پيموده ام از فضل و مرحمت پروردگار كريم و رحيم است و اگر
مرتكب خطاء و لغزشي شده ام از اهلل متعال مغفرت ميخواهم و اهلل و رسولش از آن برئ ميباشد .
من خود را درين مسير پيرو پيامبري ميدانم كه فرمود :
                  
(هود )88/

« تا جايى كه قدرت دارم جز اصالح [ شما را ] نمي خواهم ; و توفيقم فقط به [ يارى ]
خداست ; بر او توكل كردم و به سوى او باز مي گردم »
و در اخير از اهلل متعال كه برترين مسؤول است ميخواهم كه اين كتاب را وسيلة خير و پاداش
براي نويسنده و خوانندة آن گرداند و ما را از جملة كساني بگرداند كه در مورد شان فرموده است:
      5       
              
(      يونس)10-/

« بى ترديد كسانى كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته انجام داده اند  ،پروردگارشان آنان را
به سبب ايمانشان به بهشت هاى پر نعمت كه نهرها از زير [ قصرهاىِ ] آنها جارى است ،
راهنمايى مي كند  [ )9(.آغازِ ] نيايششان در آنجا [ اين است كه ]  :الها ! از هر عيب و نقصى
منزّهى  ،و درود اهلل در آنجا به آنان عطا كردن سالمتى كامل است  ،و پايان بخشِ نيايششان اين
است كه همه ستايش ها ويژة اهلل مالك و مربى جهانيان است » )10(.
و هللا املستعان و َل حول و َل قوة إَل ابهلل
و صلی اَّلل تعالی علی سيدَن ممد
و علی آله و اصحابه أَجعْي
و احلمد َّلل رب العاملْي .

